
 

 
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ  

 

Поштовани, 

Велико је задовољство што имамо прилику и упутимо Вам  позив за учешће на 16. 
“Шумадијском сајму пољопривреде”, који ће се традиционално одржати на простору у 
и око Хале 1 "Шумадија сајма" у Крагујевцу у периоду 05-08.09.2019.  

Огроман број излагача који су годинама уназад узимали учешће на “Шумадијском 
сајму пољопривреде” је најбоља потврда достигнутог квалитета у његовој 
организацији и то нам даје за право да са поносом кажемо како је то сада највећа 
јесења смотра аграра у Србији. Сагласно томе надамо се да ћете прихватити наш 
позив и својим присуством на овогодишњем Сајму утицати на додатно подизање 
квалитета изложбене поставке. 

“Шумадијски сајам пољопривреде” се из године у годину развијао захваљујући нашој 
спремности да учимо од искуснијих и опредељености да градимо сопствени 
интегритет ослушкујући жеље и очекивања излагача, а Ви сте нам својим присуством 
на сваком новом Сајму указивали још већу почаст.  

Посебно поштовање и захвалност показујемо Вама нашим традиционалним 
излагачима обзиром да сте својим стандардним присуством на Крагујевачком Сајму 
пољопривреде утицали да из године у годину придобијамо поверење нових учесника. 
Долазак нових излагача утицао је на обогаћивање понуде, затим на константно 
повећање интересовања за учешће на разним тематским изложбама те смо тако сви 
заједно утицали на квалитет и ширину спектра излагачког потенцијала. Изузетну 
захвалност дугујемо великом броју аграрних стручњака и професора ресорних 
факултета који су свој професионални интегритет стављали у функцију развоја 
струковног сегмента Сајма.  

Све претходно је утицало на подизање квалитета комплетне манифестације и јасно 
по-зиционирање Крагујевачког Сајма Пољопривреде на мапи сличних сајмова. 
Сагласно томе искрено се надам да ћете прихватити наш позив и појавити се као 
излагачи на 16. “Шумадијском сајму пољопривреде” те нам тако дати прилику да Вас 
уверимо у квалитет наших услуга и традиционално шумадијско гостопримство. 

 
 

 

"Шумадија сајам" д.о.о. 

 

Зоран Недељковић, директор 

Контакт: 

Aна Ракић, шеф одељења маркетинга                                       

тел: +381 (0) 34 503 500, моб: +381 (0) 64 899 16 48 

e-mail: аnar@sumadijasajam.rs 

 
Мирјана Миленковић 
руководилац службе маркетинга, сајамских манифестација, општих и кадровских 
послова 
тел: +381 (0) 34 503 500 , моб; +381 (0) 64 899 16 42 
e-mail: mira@sumadijasajam.rs 
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