Największe w regionie

Targi Rolno-Spożywcze i Hodowli Zwierząt

Wschodniej Anatolii (Turcja)
Wan, 15 - 18 kwietnia 2015

Wan

Wan – miasto we wschodniej Turcji, w pobliżu
wschodniego brzegu jeziora Wan, na wysokości 1725
m., ponad 1 milion mieszkańców.
Brama wjazdowa na rynki
Kaukazu, Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Profil wystawcy : Producenci, farmerzy, rolnicy, właściciele firm rolnych i przetwórczych. Przedstawiciele firm produkujących pestycydy i nawozy sztuczne. Producenci
żywności i artykułów spożywczych. Menedżerowie zakładów przemysłowych, specjaliści od transportu, opakowań, magazynowania, chłodnictwa, logistyki. Instytuty badawcze: żywienia, rolnicze, hodowlane. Członkowie izb handlowych i przemysłowych,
instytucji i organizacji rolniczych.
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Znaczącą grupę eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek
turecki stanowią:
mięso wołowe i podroby jadalne, przetwory ze zbóż, mąki,
skrobi lub mleka szczególnie pieczywo cukiernicze, napoje alkoholowe i
bezalkoholowe, a także pożywki dla dzieci.
Turcja to doskonały rynek zbytu również dla wysoko przetworzonych produktów rolno
-spożywczych. Polska eksportuje do Turcji rownież maszyny rolnicze, silniki, pompy,
opakowania dla produktów żywnościowych, chemię organiczną i papier.
Targi VanFuar oferują ogromne możliwości dla firm, które chcą poszerzyć swój rynek
o Wschodnią Anatolię, obecnie najdynamiczniej rozwijający się region Turcji.

ROLNICTWO I HODOWLA ZWIERZĄT W REGIONIE WAN

W regionie Wan uprawia się: pszenicę, jęczmień, żyto, fasolę, buraki i ziemniaki, bawełnę i
tytoń, pomidory, arbuzy, orzeszki pistacjowe i włoskie. W pobliżu jeziora Wan znajdują się głównie sady owocowe: melony, jabłka, gruszki



Wan jest w czołówce regionów pod względem obszaru łąk i pastwisk. Z jego sprzyjającym klimatem i dobrą kondycją ziemi, Wan zajmuje pierwsze miejsce w hodowli owiec i
kóz (około 2 miliony zwierząt)



Wan jest liderem w produkcji miodu, pod względem jakości i ilości, ma też swój znak
towarowy pod nazwą: Gevas, Catak i Behcesaray.

Wan jest głodne inwestycji i współpracy z firmami europejskimi
— stwierdził ostatnio Minister Gospodarki Turcji. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami rządu,
dotyczącymi tureckiej “Ściany Wschodniej”, Wan stał się obecnie najlepszym miejscem do inwestycji w regionie.
W Wan nie ma jeszcze dużej konkurencji, ale jest wykwalifikowana siła robocza, niskie płace,
infrastruktura, media i wielki nienasycony rynek - nie tylko turecki; Wan leży bowiem zaledwie
kilkaset kilometrów od Iranu, Azerbejdżanu, Iraku i Syrii.

Również w przygranicznym
Iranie rolnictwo, zwłaszcza
uprawa orzeszków pistacjowych oraz daktyli stanowią
ważną gałąź gospodarki i eksportu. W Iranie uprawia się
także pomidory, ziemniaki, ryż,
arbuzy, winogrona i ogórki.

