
Cea de-a treia ediþie a Expo-Conferinþei Internaþionale Meat&Milk 2014, care se va desfãºura în zilele 
de 11 ºi 12 iunie la Hotel Hilton din Sibiu sub genericul ”Finanþare, Optimizare, Parteneriat-Factori care 
pot genera plus-valaore într-o piaþã globalizatã”, va pune sub lupã cele mai stringente aspecte ale 
activitãþii din domeniile producþiei ºi procesãrii cãrnii ºi laptelui.

Partenerii oficiali ai evenimentului: MADR, APRIL, Romalimenta, ARC, ANSVSA, ANPC, APIA, 
APDRP, APCPR, toate aceste instituþii ºi asociaþii profesionale fiind reprezentate la nivel de 
conducere.
Partener Principal Finanþare: Banca Comercialã Carpatica. 

Invitatii speciali: Daciana Sârbu-Europarlamentar, Daniel Constantin-Ministru al Agriculturii ºi 
Dezvoltãrii Rurale, Vladimir Mãnãstireanu-Preºedinte al ANSVSA,  Liviu Harbuz-
Vicepreºedintele Comisiei pentru Agricultura ºi Industrie Alimentara din Camera Deputaþilor, 
Jean-Luc Meriaux-Secretar General UECVB, Viorica Dancilã - Europarlamentar.

Parteneri: Sika Romania, Arctic Store, Omnivet Impex, Lindstrom, Linde Romania, AB Energy 
Romania, DeLaval Romania, BTC Chemical Distribution, Garanti Leasing, Air Liquide, Cargill, 
AON Romania, Sudpack Romania, ACO, Multitech, Karpaten Meat, Asociaþia Angus, Biotrend 
Plus, Transart, Legra Impex, CEFF Romania, Danone, HBP EKO.

Având ca argument succesul ediþiilor precedente, estimam un numar de peste 250 de participanti: 
fermieri, top-manageri, investitori, procesatori, furnizori, specialisti din cele douã sectoare ale 
agroindustriei, reprezentanþi ai confederaþiilor ºi asociaþiilor de profil, oficiali MADR, ANPC, ANSVSA 
ºi ai altor ministere, dealeri de echipamente ºi utilaje, firme de consultanþa, case de avocaturã, banci, 
fonduri de garantare,  reprezentanþi ai ambasadelor.

Participanþilor le vor fi prezentate produse inovatoare, noutãþi tehnologice, legislative sau din sectorul 
bancar destinat investiþiilor în zootehnie ºi procesare, echipamente ºi dotãri pentru ferme ºi fabrici de 
procesare, trasabilitate ºi siguranþa alimentarã, sãnãtate, laborator, logisticã etc.

Informaþii suplimentare la
tel: +40 21 223 25 21. 
office@infogroup.ro
www.meat-milk.ro

- Sedinta comuna, în fiecare dimineaþã
- Workshop-uri tematice, in prima parte a 

fiecarei zile
- Standuri de prezentare
- infoTRIP - in ziua de 11 iunie, se vor 

efectua vizite de documentare în ferme si 
fabrici

- Masa rotunda in ziua de 12 iunie 2014 - 
discutii deschise, televizate pe teme de 
real interes 

- Networking - posibilitatea de a 
interactiona si de a gasi noi parteneri de 
afaceri pe tot parcursul evenimentului

Titluri workshop-uri:

11 Iunie

12 Iunie

ªedinþã generalã: Plus-valoarea, influenþatã de relaþia stat-investitor
Workshop Carne - Licenþa pentru profit, investiþia isteaþã 
            Respectarea cu stricteþe a legislaþiei sanitar-veterinareDezbatere:
Workshop Lapte - Acceptã noutatea ºi fii cu un pas înaintea celorlalþi
            Calitatea alimentului ºi încrederea consumatorului în etichetãDezbatere:

ªedinþã generalã: Recâºtigarea pieþei prin optimizarea relaþiei dintre fermieri, procesatori ºi retail
Workshop Carne - Încredere ºi fidelizare prin calitate ºi informare corectã 
        Cine furã cãciula sectorului românesc de carne?     Dezbatere:
Workshop Lapte - Globalizarea, între oportunitate ºi limite
             Echilibrarea balanþei dintre marca de firmã ºi marca proprieDezbatere:

Un moment deosebit îl va 
reprezenta masa rotundã cu 
titlul “Riscuri majore: TVA 
ridicat, evaziunea ºi private 
label”, care va fi organizatã în 
dupã-amiaza zilei de 12 iunie ºi 
la care vor participa: Dorin 
Cojocaru – preºedinte APRIL, 
Sorin Minea – preºedinte 
ROMALIMENTA, Ioan Ladoºi – 
preºedinte APCPR, reprezen-
tanþi ai MADR, ANPC, ANSVSA, 
retail etc. Subliniem cã aceastã 
dezbatere va fi televizatã.

Vã aºteptãm la Sibiu!

EXPO

La aceastã ediþie, secþiunea EXPO va beneficia de douã zone de expunere, B2B (Business to 
Business) ºi B2C (Business to Consumer), acesta din urmã fiind organizatã în premierã, în cadrul 
evenimentului nostru.

Campania de promovare a consumului de produse din carne ºi lapte se va desfãºura sub genericul: 
Hrãneºte-te cuMINTE, alge calitatea! 

EXPO Conferin]a interna]ional`
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Bovinele de carne Angus, pãºunile ecologice româneºti ºi expertiza elveþianã sunt caracteristicile de marcã 
ale firmei Karpaten Meat România. Compania produce carne de vitã de calitate din bovine Angus, pe care le 
cresc pe pãºunile nelucrate din Transilvania. Prin tradiþie elveþianã ºi experienþã în agriculturã, creºterea 
bovinelor ºi prelucrarea cãrnii, fondatorii firmei Karpaten Meat se preocupã de creºterea optimã ºi naturalã a 
bovinelor, precum ºi de o prelucrare specializatã a cãrnii.

Activitatea la firma Karpaten Meat a început în 2008 prin achiziþionarea de 120 de vaci din rasa Angus. Investiþia 
s-a extins, efectivul total fiind în prezent de 3500 de bovine ANGUS, în continuã expansiune. „Vrem ca în viitor în 
Europa sã nu se mai vorbeascã atât de mult despre carnea de vitã din Argentina, ci de carnea de vitã premium 
din Carpaþi”, îºi exprimã obiectivul ambiþios Samuel Widmer, manager general al Karpaten Meat România. 
Viitorul zootehniei româneºti este rasa de vitã de carne premium Angus. Printre principalele obiective ale 
elveþienilor de la Karpaten Meat se aflã construirea unei reþele de producãtori – „de la cei mici, cu zece animale, 
pânã la cei mai mari„ – la nivelul întregii þãri, care sã acopere toate etapele de producþie: pãºunat, creºterea ºi 
îngrãºarea animalelor, dar ºi abatorizarea ºi prelucrarea cãrnii.

Pentru crearea reþelei de producþie de carne de vitã ANGUS în România, Karpaten 
Meat a pus bazele a 4 forme de parteneriat:

Programul ANGUS: Înfiinþarea unui business de creºtere a bovinelor de rasã 
ANGUS în sistem extensiv pe pãºune cu garanþia oferirii unei pieþi de desfacere 
profitabile.
Programul ANGUS x Bãlþatã Româneascã: Conversia fermelor de Bãlþatã 
Româneascã în ferme de creºtere de viþei încruciºaþi prin montã cu taur de 
reproducþie ANGUS sau prin însãmânþarea efectivului de Bãlþatã Româneascã cu 
material seminal ANGUS, garantând prin contract rãscumpãrarea viþeilor metiºi.
Programul de rãscumpãrare viþei Angus în rasã purã sau metiº cu Bãlþatã 
Româneascã. Cumpãrarea se face dupã înþãrcare, începând cu vârsta de 8 luni, 
începând cu 200kg. Pentru abatorizare este nevoie ca toate animale sã respecte 
un standard de calitate al cãrnii. Preþul plãtit este în funcþie de calitatea animalelor. 
Preþurile de achiziþie au crescut, standardul de calitate este stipulat în contract. 
Programul cu Asociaþii, ajutor prin asociaþiile locale dedicat fermierilor care doresc 
sã aibã un venit sigur din vânzarea de viþei metiº de Angus prin însãmânþarea 
vacilor acestuia cu material seminal cu geneticã de top.

În cadrul programelor Karpaten Meat aduce la cerere viþele, juninci, ºi tauri de rasã 
Angus iar în colaborare cu Bayern Genetik, din Germania, livreazã material 
seminal de Angus ºi Simmental. Astfel, fermierii care nu au posibilitatea sã 
cumpere animale de reproducþie din rasã purã, pot cumpãra material seminal de 
Angus pentru hibridare cu vaci de rasã Bãlþatã Româneascã. 

Karpaten Meat
o afacere cu poten]ial

Pentru a putea dezvolta un astfel de business de succes firma oferã 
partenerilor experienþa în domeniu, dar ºi suportul tehnic ºi logistic. 
Principiul dupã care se ghideazã activitatea de creºtere a rasei Angus 
este: sisteme cât mai simple. Administratorii companiei cred în 
durabilitate, în folosirea resurselor naturale existente în aceste locuri. 
Programele de parteneriat sunt construite tocmai în acest spirit. 
Educarea fermierilor parteneri în ceea ce priveºte sistemul de 
întreþinere fãrã dotãri costisitoare, inclusiv iarna.

Karpaten Meat
Furnizor de carne de vit`
premium de top

Rasa ANGUS este idealã pentru România, se preteazã bine la 
pãºunat, realizându-se o producþie de carne de cea mai bunã calitate, 
pe cale naturalã, cu un minim de nutreþuri. Este una dintre cele mai 
populare rase de carne. Marmorarea finã este ingredientul principal 
pentru aroma sa deosebitã, fiind numele pentru acele fire fine, albe de 
grãsime din carne care se topesc în timpul preparãrii ºi care o 
frãgezesc, conferindu-i o savoare unicã. Carnea de vitã Angus hrãnitã 
cu iarbã este considerat ca cel mai bun produs de carne de vitã de pe 
piaþã putând fi achiziþionat ºi la noi în þarã.

Programe atractive de parteneriat pentru fermieri

Informaþii suplimentare la tel: +40 21 223 25 21, office@infogroup.ro,  www.meat-milk.ro

Informaþii la:

STANDUL
infoFERMA
din Pavilionul A

0742 253 300
    0741 157 464

viziteaz` KARPATEN MEAT
prin programul infoTRIP din cadrul 

EXPO-Conferin]ei MEAT&MILK

în 11 iunie 2014


