


Prezentacija Regionalnog 
sajamskog projekta za 
drvo, šumske proizvode 
i biomasu



OPĆENITO
• Bjelovarski sajam d.o.o. specijalizirana tvrtka

koja se bavi organiziranjem sajamskih

manifestacija i sličnih priredbi



OPĆENITO
• Regija: Bjelovarsko-bilogorska županija

• Grad: Bjelovar

• Lokacija: Gudovac, 6 km od Bjelovara

• Druga županija u Hrvatskoj s najvećim brojem 

visokoobrazovnih mladih poljoprivrednika



• Bjelovarski sajam raspolaže s više od 

235,000 m² ukupne sajamske površine

• Za potrebe različitih priredbi prilagođeno je:

• 6.000 m² zatvorenog prostora

• 1.600 m² nadstrešnica

• 70.000 m² otvorenog prostora

• 5.000 m² objekata namijenjenih izložbi 
stoke

• 120.000 m² parkirnog prostora



PREDNOSTI 
IZLAGANJA 



• Republika Hrvatska - članica Europske Unije

• povoljan zemljopisni položaj – smješten u najjačoj

poljoprivrednoj županiji u Republici Hrvatskoj

• dobra cestovna povezanost, blizina Zagreba (80 km 

Zagreb – Gudovac)

• dolazak na sajam otvara nove mogućnosti kupcima, 

izlagačima, posjetiteljima  

• povezivanje s domaćim i stranim 

gospodarstvenicima, obrtnicima i tvrtkama sa ciljem 

partnerske suradnje

• predstavljanje vlastitih proizvoda i usluga 

posjetiteljima sajma



• Najpovoljnije cijene izlaganja u Europskoj Uniji 

(1m²=10-55 eura)

• Fleksibilnost organizatora 

• direktan marketing, prilagođavanje vremena za pripremu i 

rastavljanje štandova, mogućnost skladištenja robe i 

strojeva, brendiranje izloženih prostora

• Pristup novim tržištima 

• zbog velikog broja ljudi – mogućnost ostvarivanja novih 

kontakata

• Tržište otvoreno za nove tehnologije



• Sajamskim poslovanjem - potencijalnim izlagačima 

dodatno se otvaraju nove pogodnosti na postojećim 

manifestacijama – Sajamski paketi

• za svaku manifestaciju povoljnije cijene izlaganja, po 

pojedinim sajamskim manifestacijama, ako se izlaže na 

minimalno dvije

• Sajam se prilagođava zahtjevnom tržištu i 

modernim trendovima. U narednom periodu plan je 

sajamske kapacitete povećati i dodatno

prilagoditi zahtjevima klijenta, izlagača, 

posjetitelja



• Mogućnost udruženja šumoposjednika u udruge ili 

slične interesne zajednice radi ekonomičnijeg 

gospodarenja i veće konkurentnosti na tržištu drvnih 

proizvoda

• Informiranje o financiranju šumarstva i prerade drva 

uz EU fondove, certificiranju privatnih šuma i 

mobiliziranju više šuma, ruralnom razvoju i sirovina iz 

privatnih šuma

• Cilj: predstaviti analizu stanja i moguća rješenja za 

poboljšanje sektorskih prilika s isticanjem prijedloga 

konkretnih mjera za dostizanje europskih ciljeva na 

šumi i baziranih industrija



NAJATRAKTIVNIJE
MANIFESTACIJE



• Međunarodni pčelarski sajam 

• više od 7.000 posjetitelja

• Proljetni međunarodni sajam 

• više od 30.000 posjetitelja

• Jesenski međunarodni sajam 

• više od 40.000 posjetitelja

• Razvoj novih sajmova 



PROLJETNI 
MEĐUNARODNI 
BJELOVARSKI SAJAM
(1.-3. travnja 2016.)



• Proljetni sajam drugi je po veličini, manifestacija koja 
ima karakteristike: 

• poljoprivredni

• gospodarski

• obrtnički  

• međunarodni sajam

• Više od 30.000 posjetitelja

• Više od 400 izlagača

• Izuzetno velik udio poljoprivredne mehanizacije

• Priprema za sjetvu (sjemenska roba, zaštitna sredstva, 
umjetna gnojiva)



DRVNI SVIJET
Prezentacija opreme 
za šumarstvo i drvne 
tehnologije
(1.-3. travnja 2016.)



• Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta u RH 
iznosi 2,688.687 ha.

• 47% kopnene površine države
• 2,106.917 ha u vlasništvu RH 

• 581.779 ha u vlasništvu privatnih šumoposjednika

• Hrvatske šume gospodare glavninom šuma u 
vlasništvu države (2,0818.987 ha)

• Druge pravne osobe: 87.930 ha

• Drvna zaliha iznosi 398 milijuna m3 od čega je:
• 302 mil. m3 u državnim šumama, kojima gospodare 

Hrvatske šume
• 78 mil. m3 je u šumama privatnih šumoposjednika
• 17 mil. m3 u državnim šumama kojima se koriste drugi 

pravni subjekti

Ako znamo da…



DRVNI SVIJET

Što nudi Proljetni sajam?



• Izlaganje putem izložbenih prostora u zatvorenim 
paviljonima i na otvorenim prostorima – poljima

• Prezentacija strojeva i alata za to predviđenim 
prostorima (vanjski i unutarnji prostori)

• Organiziranje konvencije vezane uz drvnu 
problematiku

• Organiziranje okruglih stolova, predavanja i 
prezentacije

• Izložba šumskih plodova
• Organiziranje likovne izložbe ili foto izložbe (npr. 

Šuma okom šumara)
• Izrada skulptura od drveta – izložba (škole –

tehničke sekcije, mali – majstor.hr)
• Kup Bjelovarskog sajma – natjecanje licenciranih 

drvosječa (djelatnici Hrvatskih šuma)



DRVNI SVIJET

Kome ponuditi?



• Proizvođači opreme za šumarstvo:
• Oprema za sječu (Husqvarna, Jonsered, Stihl, 

Dolmar…)

• Vitla za izvlačenje (Vitli Krpan, Messis, Panex –
AGM, Panex…)

• Cjepači, linije za cijepanje drva, paletiranje (Vitli 
Krpan, Messis, POD, Panex – AGM Šoštarić, 
Trisa…)

• Traktori i prikolice za drva (Titan, Hitner…)

• Zaštitna oprema: odjeća, kaciga i slično (BBS…)

Mogući izlagači



• Proizvođači strojeva i alata za preradu drva

• Proizvođači namještaja i ostalih proizvoda od 
drva
• parketi, laminati, ograde, stupovi za nasade…

• Proizvođači drvene stolarije
• stepenice, prozori i vrata…

• Proizvođači igračaka od drva i ostalih 
predmeta od drva
• Ukrasni predmeti, kuhinjski pribor, stolovi i 

klupe… (Suvenir Sirač)

• Proizvođači kućica (stambenih objekata) od 
drveta

Mogući izlagači



• Proizvođači ambalaže od drva:
• Ukrasne kutijice, palete…

• Interesne skupine:
• Hrvatski drvni klaster, Udruga Hrvatski 

proizvođači namještaja, Udruge privatnih 
šumoposjednika i šumovlasnika, HGK, Šumarski 
fakultet…

• Drvna arhitektura, drvo u građevinarstvu

• Prodaja sadnica

• Ostali izlagači:
• Turizam – lovni turizam…

Mogući izlagači



DRVNI SVIJET

Tko će to vidjeti?



Očekivani posjetitelji

• Privatni šumoposjednici i šumovlasnici

• Djelatnici Hrvatskih šuma

• Osobe vezane uz preradu i obradu drveta

• Fizičke osobe – posjetitelji



Hvala na pažnji!




