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Fremover er der
Agromek hvert andet år
Nordens største årlige landbrugsmaskinudstilling, Agromek, vil fremover finde sted hvert andet år. Det
bliver en stor og samlet udstilling, som Agromek gennem over 30 år har været kendt for i både ind- og
udland.
Agromek holdes i perioden 30. november – 3. december i år og herefter vil der være Agromek igen i
2012 og følgende lige år. I forhold til tidligere vil udstillingen fra i år være afkortet med en dag, så den
er åben fra tirsdag til og med fredag.
- Vi vil fastholde Agromek som en udstilling af international interesse og specielt målrettet
Nordeuropa, som er vores nære markeder. Derfor vil vi satse på den store og brede udstilling. Mange
af udstillerne bruger netop Agromek som et vindue i deres eksportarbejde, og derfor skal vi sørge for,
at Agromek stadig er attraktiv at besøge uanset, hvorfra i verden man kommer, siger den nye formand
for Agromeks udstillingskomité, administrerende direktør Sten Andersen, Dan Egtved A/S.
- Stadig flere af udstillerne ønsker kun at udstille hvert andet år. Men en udstilling kun med maskiner
og redskaber til markbrug eller en udstilling kun målrettet husdyrbrugere har ikke den fornødne styrke
og størrelse til at kunne fastholde det internationale tilsnit. Derfor synes vi lige så godt, at vi kan tage
den fulde konsekvens og ændre Agromek til en udstilling hvert andet år, siger Sten Andersen.
Det ligger samtidig fast, at Agromek fortsat vil ligge i perioden sidst i november eller få dage ind i
december.
- Vi tager hensyn til, at der er en del udstillere, der forinden har udstillet i Hannover, og derfor kan den
ikke rykkes til et tidligere tidspunkt i november, fortsætter Sten Andersen
Med én stor samlet Agromek vil udstillingen have fokus på både maskiner og redskaber til markbrug
samt til inventar og anden teknik til gårde med husdyr. Desuden vil Agromek fortsætte samarbejdet
med organisationen Maskinleverandørerne, som fortrinsvis har entreprenører og brugere i den grønne
sektor som sine målgrupper.
Mindre national udstilling i ulige år
Organisationen bag Agromek undersøger, om der er behov for en mindre, national udstilling i ulige år.
- Hvis behovet er der, og det ser fornuftigt ud økonomisk, vil Agromek arrangere udstillingen i MCH
Messecenter Herning. Men udstillingens navn vil ikke blive Agromek men noget helt andet, for den
skal ikke konkurrere med Agromek, understreger Sten Andersen.
Agromek arrangeres i samarbejde mellem Danske Landbrugsmaskinfabrikanter og Landbrug &
Fødevarer.
På www.agromek.dk ligger generelle oversigtbilleder fra Agromek til pressebrug.
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