CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Asociatia “APIS TARNAVE” Blaj
Romania

CONSILIUL LOCAL – PRIMARIA MUNICIPIULUI
BLAJ
SC APIDAVA SRL srl
Blaj, jud. Alba, Str. Ghe.Baritiu,Nr.32
secretariat@apidava.ro ; tel :0258-711.428

INVITAŢIE
“SĂRBĂTOAREA MIERII – BLAJ”
24-25 Martie 2018
Noua locatie de desfasurare: Centrul municipiului Blaj, Piata 1848, http://primariablaj.ro/turul-virtual-al-municipiului-blaj/
- Sambata 24.03.2018 orele 08:00-17:00
- Duminca 25.03.2018 orele 08:00-15:00

Scopul manifestării este facilitarea schimbului de informaţii intre apicultori si specialisti in domeniu şi organizarea unei
ample expoziţii cu vanzare, cu participarea apicultorilor individuali şi a firmelor de profil din ţară precum şi din Ungaria, Bulgaria,
Serbia, Slovacia, Slovenia, Polonia, Turcia ,Grecia, Franta.
Participanţi/ Expozanti :
-producatori / comercianţi de echipamente, scule, materiale şi unelte pentru apicultură;
- apicultori, procesatori, comercianţi de produse apicole;
-asociaţii, cooperative, grupuri de producători si apicultori individuali;
- producatori de produse traditionale romanesti si sector alimentatie publica.
A. TÂRG CU VANZARE – INTRARE LIBERA
1. EXPO-APICOL
In cadrul acestei sectiuni sunt reuniti: producători şi comercianţi de echipamente, unelte, accesorii şi utilaje apicole; faguri
artificiali, tratamente, hrană pentru albine,echipamente diverse, ambalaje pt miere, etc.
2. Târgul de miere si produse apiterapeutice
Din dorinţa de a promova mierea şi produsele apicole, în scopul creşterii consumului acestora, se amenajează un spaţiu
destinat special apicultorilor şi firmelor care vor prezenta/ comercializa diferite sortimente de miere şi alte produse apicole, cosmetice
si suplimente nutritive pe baza de miere, etc.
.
3. Targul produselor traditionale romanesti / produse certificate ecologic
Sectiune dedicata produselor traditionale romanesti, in cadrul careia se vor expune de catre producatori individuali/
firme: produse de panificatie, mezeluri, lactate, vinuri, obiecte ceramice si de artizanat, ornamente, podoabe, flori, etc.
B. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE (pentru apicultori) – INTRARE LIBERA
Loc de desfăşurare: Palatul Cultural – Blaj, Piata 1848
Se are în vedere organizarea de dezbateri pe teme de interes pt apicultori, susţinute de organizatii si persoane reprezentative
din apicultura românească, societaţi de finanţare, organisme de certificare ecologică.
Programul va fi afişat la locul de desfăşurare, fiind susţinut de:
-reprezentanţi ai autorităţilor (M.A.D.R, A.N.S.V.S.A) si specialisti in tehnica apicola
- reprezentati ai organismelor de certificare ptr. apicultura ecologica
-reprezentanţi ai formelor asociative în apicultură.
-reprezentanţi ai firmelor de consultanţă şi proiecte de finanţare în apicultură;
C. PROGRAM ARTISTIC: Pe parcursul desfăşurării manifestării expoziţionale, organizatorii vă vor încânta cu programe
artistice susţinute de ansambluri folclorice de dansatori şi solişti din regiunea Târnavelor.
D. CINA FESTIVA : Accesul se face contra cost, pe baza de invitatie nominala, obtinuta de la organizatori- stand Apidava.
Seara zilei de Sambata - 24 Martie 2018, ora 19:00, restaurant “Ciufudean”.

