Професійна поїздка до Великобританії
для розсадників, виробників та експортерів ягід
23-26 липня 2018 року ТОВ Фруктовий Проект організовує поїздку до Великобританії
Програма навчальної поїздки передбачає візити у господарства, що спеціалізуються на інтенсивному
вирощуванні суниці, малини, ожини та чорниці високорослої як у відкритому ґрунті, так і у пластикових тунелях та теплицях у субстраті. Виробники також відвідають розсадники, що пропонують високоякісний посадковий матеріал ягідних культур.
Учасники матимуть змогу відвідати виставку “Fruit Focus 2018”, ознайомитись із новітніми технологіями вирощування ягід та посадкового матеріалу ягідних культур, зустрітися із компаніями - постачальниками техніки та обладнання, виробниками теплиць, тощо. Крім того, заплановано візити на дослідні ділянки,
де виробники зможуть ознайомитись із результатами останніх досліджень та тестувань у сфері ягідництва.

Попередня програма поїздки
День 1:
День 2:

Переліт Київ-Лондон. Поселення у готель. Оглядова екскурсія по м. Лондон
Візити на господарства, що вирощують ягідні культури (графство Кент, Фейвешем).
Edward Vinson Ltd – розсадник, що спеціалізується на селекції ягідних культур (в т.ч. суниці сорту
Evie 2) та виробництві ягід.
Компанія Mansfields - виробник плодово-ягідних культур (яблуко, груша, черешня, суниця та ін)
День 3: Участь у виставці “Fruit Focus 2018”
Відвідання NIAB EMR (дослідної станції East Malling Research).
Круглий стіл “Експорт плодово-ягідної продукції до Великобританії” за участю представників
ритейлу, експерта Джеремі Дарбі та селекціонерів дослідної станції NIAB EMR.
Оглядова екскурсія по м. Кембридж.
День 4: R W Walpole Ltd (графство Норфолк, Кінгс-Лінн)
Відвідання розсадників компанії R W Walpole Ltd, що спеціалізується на вирощуванні посадкового матеріалу ягідних культур.
Відвідання виробничих господарств компанії R W Walpole Ltd, які вирощують суницю, малину,
ожину у субстраті та відкритому ґрунті.
День 5: Переїзд Кінгс-Лінн – Лондон. Вільний час. Повернення у Київ.
Вартість участі у навчальній поїздці на 1 особу становить 1550 євро*, куди входить:
Організація зустрічей та візитів у Великобританії;
Відвідання виставки “Fruit Focus 2018”;
Участь у Круглому столі “Експорт плодово-ягідної продукції до Великобританії”
Супровід міжнародного експерта з вирощування ягід;
Супровід та послуги перекладу протягом навчальної поїздки;
Проживання (2 чол. у номері);
Одноразове харчування (сніданок у готелі);
Страхування;
Транспортування під час усіх переїздів у Великобританії;
Організаційні послуги.
*Вартість поїздки не включає вартість перельоту (орієнтовно від 250 євро, відповідно до тарифів
авіа-перевізника на дату придбання квитків). Дати поїздки можуть зміститись на 1-2 дні залежно від
наявності квитків.
З питань участі у професійній поїздці до Великобританії, звертайтесь :
+38/0432/65-52-22, моб.: +38/097/663-98-10, +38/050/413-54-42,
www.fruitproject.com.ua, friut.project.ua@gmail.com

