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 ДРУГИ САЈАМ МАЛИНЕ 

 ДАНИ МАЛИНЕ 
 19-20. јул 2013. године, Ариље 
 

Општина Ариље, по други пут организује сајам “Дани малине” 19 и 20 јула 2013 године. Дани малине ће 
окупити произвођаче и прерађиваче малине и другог јагодастог воћа; дистрибутере механизације, 
амбалаже и опреме за воћњаке; дистрибутере средстава и опреме за заштиту воћњака; банке и 
осигуравајућа друштва; представнике угоститељских и туристичких објеката из општине Ариље. Поред 
тога, ове године ће на сајму излагати и произвођачи текстилних производа из општине Ариље. 

Позивамо Вас да узмете учешће, као излагач на сајму. 

Све додатне информације можете добити на телефон: 031/891-918. 
 
Агенда сајма: 

ДАН 1 петак - 19 јул 2013. 

10:30-11:00 Културно уметнички програм 

11:00-11:30 Свечано отварање сајма  

11:30-17:00  Обилазак сајма 

Пратеће активности: 

11:30-17:00 Такмичење домаћица у прављењу слаткиша од малине и дегустација 

11:30-17:00 Такмичење за избор најукусније малине, уз гласање од стране посетилаца сајма 

11:30-17:00 Изложба рукотворина и дечијих радова на тему малине - (хол биоскопа) 

12:00-13:00 Представљање мера аграрне политике Републике Србије - (сала биоскопа) 

13:00-15:00 Стручна предавања – (сала биоскопа) 

ДАН 2 субота - 20 јул 2013. 

09:00-09:30 Културно уметнички програм 

09:30-14:30 Обилазак сајма 

14:00-14:30 Проглашење победника и додела диплома и награда ... 

14:30-15:00 Свечано затварање сајма и културно уметнички програм 

Пратеће активности: 

09:30-14:00 Такмичење домаћица у прављењу колача од малине и дегустација 

09:30-14:00 Такмичење за избор најукусније малине, уз гласање од стране посетилаца сајма 

09:30-14:00 Изложба рукотворина и дечијих радова на тему малине (Соколски дом) 

21:00-23:00 Концерт 
 
 

С поштовањем, 
 

Председник Општине 
Зоран Тодоровић 
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ПРИЈАВА ИЗЛАГАЧКОГ ПРОСТОРА 
Опремање и уређење излагачког простора је у петак 19. јула 2013 од 07:00 до 10:30. Сваком излагачу на 
располагању је одговарајући простор за излагање, промо пулт као и могућност присуствовања пратећим 
програмима. Закуп излагачког простора је бесплатан. Пријава излагачког простора се врши попуњавањем овог 
обрасца и достављањем на маил: malina.cbc@gmail.com или на факс: 031/891-918.  
Рок за пријављивање:  среда 3 јул 2013. године. 
 

ПОДАЦИ О ИЗЛАГАЧУ:   
    

Пун назив излагача:  

    

Скраћени назив (за натпис на штанду):  

    

Адреса:  Фаx:  

    

Телефон:  Е-маил:  

    

Контакт особа:  Мобилни:  

 
Излагање у робној групи (означити одговарајући квадрат) 

 

  Произвођачи малине   Прехрамбена индустрија   Туристичка понуда 
         

  Банке и осигурања   Пољопривредна механизација   Садни материјал и амбалажа 
         

  Опрема за заштиту и наводњавање   Препарати за заштиту воћа   Текстилни производи 

         
 
 

ОДАБИР ИЗЛАГАЧКОГ ПРОСТОРА: 
 

Штанд – ТИП 1 Штанд – ТИП 2 

Tипски штандови за мање излагаче – улица Светог 
Ахилија. 

Oтворен простор за излагаче механизације и веће 
опреме. 

• Површина - 12 м2 

• Наткривен штанд за рекламу излагача и излагање 
производа, површине излагачког пулта до 2 м2 

• Отворена површина: 20 –100 м2 

• Промо пулт за рекламу излагача 

 

ПОТРЕБАН МИ ЈЕ (означити чекирањем одговарајућег квадрата и уписивањем потребне површине за штанд тип 2 или 3):  

  Штанд ТИП 1                                            
       

  Штанд ТИП 2 са отвореном површином од  м2 
       

  Имам сопствени штанд/пулт и потребан ми је само простор површине  м2 

 
 

Потпис и печат излагача 
 

____________________________ 


