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VITAFORT ELSŐ TAKARMÁNYGYÁRTÓ ÉS FORG. ZRT. II. CSARNOK
221

2370 Dabas, Szabadság u. 3.
Telefon: (36) 29/360-155   Fax: (36) 29/362-360
 (36) 30/6839-249  E-mail: egervari.i@vitafort.hu
 (36) 30/269-4020
Web: www.vitafort.hu    

Tevékenység: A Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. a magyar takarmányozás meghatározó gyártó,- és szol-
gáltató vállalata a magyar takarmánypiac több mint egynegyedét látja el. Az ország szívében Dabason, az élelmiszerlánc 
biztonsági előírásoknak megfelelő szigorú minőségbiztosítési rendszerben működő 5 gyártóüzemünkben előállított termé-
keink világszínvonalat képviselnek. Korszerű és innovatív, saját fejlesztésű termékeink mellett együttműködő partnereink 
csúcsminőségű termékeit építjük be takarmányozási programjainkba, szolgáltatásokkal kiegészítve valamennyi haszonállat 
számára. Kutatás-fejlesztési tevékenységünk stratégiai fontosságú, számos egyetemmel és céggel karöltve erősítjük termék-
fejlesztésünket. Piaci jelenlétünk országos, nagy gazdaságokat és háztáji állattartókat egyaránt kiszolgálunk. Folyamatosan 
növekedő piacrészesedésünk meggyőző visszajelzés, s a hazai takarmányozás rangos élvonalába emeli vállalatunkat.

V-N-V hűTÉS-ÉS FEjÉSTEChNIKAI KFT. h SZEKTOR
1003

8500 Pápa, Jókai u. 76.
Tel./fax: (36) 89/511-015  Mobil: (36) 30/6876-084
Web: www.fejestechnika.hu E-mail: info@fejestechnika.hu

Tevékenység: A V-N-V Kft 1997-ben alakult, az állattenyésztés számára szükséges gépek és segédanyagok forgalmazása 
céljából. A fő profil a fejőgép, tőgynegyedenkénti fejés, ivarzás- és kérődzés megfigyelési és komplett telepirányítási rend-
szer és a legkorszerűbb tejhűtéstechnika értékesítése, telepítése és szervizelése. A VN-V Kft. SCR by Allflex és a Milkline 
cég magyarországi kizárólagos képviselője.

wEbSÉTA - pANOMÉdIA KFT. h SZEKTOR
1010

6726 Szeged, Pillich K. u. 15.
Telefon: (36) 70/4310-794 E-mail: info@webseta.hu
Web: www.webseta.hu
Tevékenység: A cég webes tartalom fejlesztéssel foglalkozik már 10 éve. Kiemelt profilja a legújabb megoldások alkal-
mazása és bevezetése, melyekkel a cégek kommunikációját segíti. A magyar piacon vezető szerepet játszanak a virtuális 
séták, 360 fokos földi és légi videók és különleges marketing játékok készítésében. Mindez segíti a cégeket, hogy inter-
netes környezetben tudják magukat valósághűen bemutatni. Ezeket a technológiákat használja többek között a Google is 
az utcanézeteinél körbetekintésre. Jelenleg az országban 16 helyen áll a cég partnerei rendelkezéseire, weboldal készítés, 
fotózás, videózás, légi felvétel és virtuális valóság szolgáltatással. A kiállító jövő standja ezen technológiákból ad kipró-
bálható ízelítőt. A standon megtekinthetőek a jelenlegi és az elmúlt 7 év hódmezővásárhelyi kiállításáról készült virtuális 
séták vr szemüvegekkel is.

wIRAx-huNGÁRIA KFT. G SZEKTOR
933

4024 Debrecen, Piac u. 58. fsz. 5.  Levélcím: 4751 Kocsord, Szabadság u. 1/a.
Telefon: (36) 44/950-242  Mobil: (36) 70/3284-114
 (36) 44/950-090   E-mail: wirax.hungaria@gmail.com

Web: www.wirax.hu

Tevékenység: Mezőgazdasági munkaeszközök és alkatrészek kis- és nagykereskedelme.

 


