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Bucuresti, 9 martie 2011
Stimaţi expozanţi în cadrul Târgului de Miere Bucureşti 2011
Ne face mare plăcere să vă anunţăm că manifestarea apicolă pe care o organizăm se bucură de
un excepţional interes din partea publicului larg. Mediatizarea folosind toate mijloacele pe care
le-am avut la îndemână (comunicat de presă, bannere, afişe, fluturaşi) au atras atenţia
potenţialilor cumpărători de miere şi din acest motiv apreciem că cei care vor expune produse
apicole vor avea toate motivele de satisfacţie, aşa cum s-a întâmplat de altfel la toate ediţiile
anterioare ale târgului organizate de FIITEA. Pe de altă parte îi asigurăm pe comercianţii de
echipamente apicole şi alte produse pentru apicultură că eforturile noastre de promovare
constând în expedierea a multe mii de invitaţii pesonale, targetate direct către apicultori, prin
poştă şi email, vor aduce un număr record de cumpărători.
Vă aducem la cunoştinţă şi programul conferinţelor apicole ce vor fi susţinute cu ocazia târgului
nostru. Apreciem că aceste prelegeri sunt de un interes larg pentru apicultori şi vor avea ca
efect măirirea interesului publicului pentru eveniment şi deci, implicit o mărire a vizibilităţii
tuturor celor ce expun.
Vă adresăm rugămintea de a populariza acest eveniment printre apicultorii pe care îi
cunoaşteţi înainte şi în timpul expoziţiei apicole. Deasemenea vă adresăm invitaţia de a
participa la cocktailul ce se organizează la sfârşitul sesiunii de conferinţe, ceea ce reprezintă un
prilej de discuţii informale cu organizatorii, ceilalţi expozanţi şi clienţii. Costul participării este
de 30 lei/persoană şi reprezintă un sprijin pentru acoperirea costurilor legate de utilizarea
spaţiului pus la dispoziţie pentru conferinţe de Elite Club.
Mai jos găsiţi programul conferinţelor, aşa cum a fost postat pe Internet:

Conferinţe apicole susţinute cu ocazia Târgului de Miere, Bucureşti,
sâmbătă 12 martie 2011
Loc de desfăşurare: Elite Club, parter (Cantina ROMAERO)

1. Sesiune de comunicări pe teme apicole generale
10:00 Hans Ulrich Thomas, Apicultor si conferentiar, Elvetia-Cum îşi
alege roiul noua “adresă”
10:30 Noa Simon, Reprezentant al European Beekeeping Coordination,
Bruxel, Riscurile utilizării produselor fito sanitare pentru sănătatea
albinelor-o privire din perspectiva apicultorului
11:00 Chioveanu Gabriela, Coordonator LNR din cadrul IDSA Bucureşti,
Măsuri de ultimă oră ale UE cu privire la supravegherea veterinară la
albine
11:30 Gheorghe Bărboi, Preşedinte SOROPA, Prezentarea Societăţii
Române de Patologie Apicolă (SOROPA, nou infiinţată).
12:00 Gheorghe Dobre, Preşedinte ROMAPIS, Prevenirea şi combaterea bolilor în apicultura bio.
12:30 Eric Lelong, Vicepresedinte ADAPRO-LR, Franta, Cât de importantă este pentru apicultorul profesionist utilizarea
reginelor selecţionate provenind din stupine specializate în scopul creşterii producţiei apicole?

2. Sesiune de comunicări pe teme de actualitate apicolă
În cadrul acestei sesiuni am contactat reprezentanţi ai autorităţilor cu solicitarea să ne prezinte detalii de strictă
actualitate legate de apicultură. Lista temelor propuse este următoarea:
13:30 Reprezentant MADR - Noi oportunităţi de finanţare pentru apicultori prin PNA 2011-2013
14:00 Reprezentant APIA - Implementarea în practică a PNA - care sunt cele mai importante aspecte de care trebuie să
ţină cont apicultorul.
14:30 Reprezentant ANSVSA – Aspecte practice referitoare la înregistrarea stupinelor şi importanţa ghidului de bune
practici pentru apicultori.
15:00 Reprezentant ANARZ - Modalităţi de identificare a familiilor de albine şi sistemul în pregătire pentru România.
În intervalul 12:30-13:30 vă invităm să participaţi la masa rotundă cu tema “Procedurile apiterapeutice şi sănătatea”
unde veţi avea ocazia să vă întâlniţi cu dr. Ştefan Stângaciu şi invitaţii săi.
Sesiunea de conferiţe va fi urmată de un cocktail în aceaşi sală, a Elite Club, cu participarea organizatorilor, a
expozanţilor şi a conferenţiarilor prezenţi. Dorim să oferim tuturor participanţilor oportunitatea de a discuta pe
marginea subiectelor conferinţei şi a apiculturii în general într-o atmosferă destinsă, neprotocolară. Biletul de intrare
costă 30 lei/persoană şi este disponibil la cortul de informaţii din spaţiul expoziţional.

