Η Εθνική Τράπεζα
στην '28η έκθεση AGROTICA'

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει για 5η φορά στη Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων,
Εξοπλισμού και Εφοδίων “AGROTICA”, τη μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση του κλάδου
της αγροτικής οικονομίας των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η Έκθεση
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εκθέσεις του
αγροτικού τομέα της Ευρώπης, με περισσότερους από 140.000 επισκέπτες.
Στην 28η AGROTICA που θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από
30 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2020, η Τράπεζα συμμετέχει με δικό της περίπτερο
(Περίπτερο 02 όροφος, Stand 28), όπου χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
ενημερωθούν από τα εξειδικευμένα στελέχη της για το σύνολο των τραπεζικών προϊόντων
και υπηρεσιών που απευθύνονται σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις, όπως ενδεικτικά:
· την «Κάρτα του Αγρότη»* και τον καταθετικό λογαριασμό ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ PLUS
· το πρόγραμμα χρηματοδότησης Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας
· τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την αγορά παγίων και την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων (στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) ή την
κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης
· τις εξειδικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα για την κάλυψη
των ειδικότερων συναλλακτικών αναγκών αγροτών / κτηνοτρόφων
· τα χρηματοδοτικά προγράμματα EASI και COSME
Αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, ως
βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, η Εθνική Τράπεζα εφαρμόζει διευρυμένο
σχέδιο δράσης για τη στήριξη και ανάπτυξή του, με χρηματοδοτικά εργαλεία και λύσεις σε
όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών. Με τη συμμετοχή της στην Έκθεση, επιβεβαιώνει
τη στρατηγική της βούληση για στήριξη νευραλγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας,
όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία, τομείς που συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.
Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται με υπευθυνότητα, στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών και
επιχειρηματιών, στηρίζοντας τους στις σύγχρονες προκλήσεις.

*Η «Κάρτα του Αγρότη» Debit Mastercard είναι ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας και εκδίδεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις
που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

