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APItera 1. međunarodna izložba pčelarstva 
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Zagreb, 1. srpnja 2015. 
 
 

Poštovani gospodine Lušić, 
 

u cilju javnog isticanja značaja, mogućnosti i potreba pčelara i apiterapeuta  Republike 
Hrvatske iskreno nam je zadovoljstvo i čast HRVATSKOM APITERAPIJSKOM DRUŠTVU 
predložiti status institucionalnog pokrovitelja 1. međunarodne izložbe pčelarstva, 
APItera. 
 

Naime, želja nam je domaćoj i međunarodnoj javnosti u gradu Zagrebu na organizacijski 
najvišoj razini predstaviti cjelokupnu pčelarsku i apiterapijsku djelatnost u kojoj Hrvatsko 
apiterapijsko društvo ima snažnu stručnu i profesionalnu poziciju.   
 

Ovom izložbom Zagrebački Velesajam se pored navedenog izravno uključuje u globalno 
isticanje potrebe očuvanja pčela te nutricionističkih prednosti i ljekovitih značajki meda.  
 

Uz izlagački segment, važan dio ukupnog sadržaja izložbe čini stručni i edukacijski 
program: APIškola - program za djecu; APIsavjet - predavanja i savjeti o primjeni 
pčelinjih proizvoda u svakodnevnoj prehrani; APIstruka - stručna predavanja za pčelare; 
APIljubimci - apiterapija za kućne ljubimce.  
 

Inače, ORGANICA u čijem okruženju se organizira izložba APItera predstavlja središnje 
sajamsko mjesto javnog poticanja proizvodnje i upotrebe zdrave hrane prema organskim i 
eko standardima, sa snagom okupljanja gospodarskog segmenta, predstavnika vlasti te 
međunarodno relevantnim predstavnicima akademske zajednice, liječnika, praktičara i 
drugim priznatim i stručnim osobama. Istraživanja potvrđuju da ovaj sajam s ukupnim 
izlagačkim i programskim sadržajem ima status jednog od pet najvećih tematskih 
događanja u Europi, a nakon prošlogodišnjeg izdanja sudionici su mu dodijelili status opće 
dobro, na što smo više nego ponosni.              
 

Slijedom navedenog, unaprijed Vam zahvaljujemo na prihvaćanju statusa institucionalnog 
pokrovitelja APItere te aktivnoj potpori tijekom pripreme i realizacije izlagačko-
programskog sadržaja, a za sve dodatne obavijesti i upute na raspolaganju je gospođa 
Ružica Matić, voditeljica projekta, tel. 01/6503-557; e-mail rmatic@zv.hr.  

 

Srdačan pozdrav, 
Gordana Miošić, 

voditeljica sajma 
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