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BJELOVAR Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs, gradonačelnik Bjelovara Antun Korušec i
direktor Bjelovarskog sajma Davorin Posavac danas, 30. ožujka, na konferenciji za medije
najavili su nadolazeći 19. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam.

Na sajamskom prostoru u Gudovcu od 1.-3. travnja održat će se 19. Proljetni međunarodni
bjelovarski sajam, jedan od tri glavne sajamske manifestacije na našem području. Sajam će
ponuditi sve što je danas potrebno svakom poljoprivredniku, vezano uz mehanizaciju i sve ono
što im treba za nadolazeću proljetnu sjetvu. Osim toga, u sklopu Sajma održat će se i dvije
međunarodne konferencije u suradnji s Udrugom mladih poljoprivrednika i Drvnim klasterom.

– S Udrugom mladih poljoprivrednika održat ćemo panel diskusiju na temu Mladi
poljoprivrednici u agro biznisu, gdje će se pokazati svijetli primjeri mladih poljoprivrednika, te
davati smjernice kako se prilagoditi uvjetima oko nas. U suradnji s Drvnim klasterom, održat će
se 4. Regionalna konferencija privatnih šumoposjednika Jugoistočne Europe – pojasnio je
direktor sajma Davorin Posavac te pozvao sve da obiđu bjelovarski sajam.

Sve posjetitelje očekuju sajamske cijene koje su pripremili izlagači. Cijena ulaznica iznosi 25
kuna za odrasle, te 20 kuna za djecu. Parkiralište je besplatno za sve posjetitelje, ali kako bi se
izbjegla gužva, kao i dosada organizira se besplatni javni prijevoz od autobusnog kolodvora u
Bjelovaru da sajamskog prostora Gudovac.
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– 19. proljetni sajam se održava uz znatno uređenijem sajamskom prostoru koji će pružiti više
ugode posjetiteljima i izlagačima. Grad, Županija i Sajam pokušavaju poboljšati tu kvalitetu
unutar sajamskog prostora. Osobno smatram da smo dostigli maksimum neto izložbene
sajamske površine, broja izlagača i u idućem razdoblju, osnivači moraju voditi poslovnu politiku
da se poboljša kvaliteta unutar Sajma – rekao je gradonačelnik Korušec, te pozvao sve
posjetitelje na štand Grada Bjelovara pod motom Dani sira, meda, vina, voćnih rakija i likovnih
uradaka bjelovarskog kraja.

– Bjelovarski sajam je tvrtka od posebnog značaja za našu županiju jer organizira najveća
događanja u poljoprivredi u Hrvatskoj. Naglasit ću da je Sajam prošlu godinu završio s dobitkom
oko 120.000 kuna, ali i ulaganjima koja vrijede 2 milijuna kuna. Pred nama je 19. Sajam i veseli
me povećan broj izlagača, povećani standard i povrat strojeva u većem obimu. Naznačit ću da
će Sajam otvoriti ministar poljoprivrede Davor Romić, te ćemo njegov dolazak iskoristiti da ga i
upoznamo sa situacijom koja se događa u poljoprivredi, ozbiljnim problemima u stočarstvu i
proizvodnji mlijeka. Ministarstvo i Vlada mora uskočiti u pomoć, a Sajam će biti prilika da se
započnu razgovori, rekao je župan Bajs te nastavio. Očekujemo rekordan sajam kada je riječ o
posjetiteljima i izlagačima i konačnici u svemu što je vezano uz poljoprivredu. Sve pozivam da
posjetite sajam. Reći ću da će i Županija imati svoj štand, gdje ćemo predstaviti naše OPG-ove,
proizvode naših sirara, vinara i medara, te naše ustanove Suvenir Arbor. Tradicionalno, sve
usluge daje naša ugostiteljska škola, čime im dajemo mogućnost obavljanja prakse na način da
vide kako se radi ugostiteljski posao u praksi. Također, bit će to prilika da Županija predstavi niz
programa koje provodi, od proljetne sjetve pa nadalje, te omogućit ćemo da svi saznaju što sve
mogu očekivati od Županije u 2016. Na kraju, nemojmo zaboraviti da je to jedinstvena
manifestacija koja omogućuje poslovne susrete, ali i sajamske popuste, pa tako oni koji žele
sklopiti svoje poslove, mjesto i vrijeme je 1. do 3. travnja u Gudovcu – zaključio je Bajs.
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