
 
 

Participați la concursul de fotografie și salonul SIMA de la Paris ! 
 
 

Întâlnirea internațională a profesioniștilor 
din domeniul agricol și al creșterii animalelor 

 
www.simaonline.com 

 
 
 

Prezentarea concursului : 
 
 
 

Ne face plăcere să vă invităm să participați la concursul de fotografii din cadrul SIMA ! 
 
● Cui îi este destinat acest concurs : 
 
Pot participa la concurs: 
Agricultorii din domeniul creșterii plantelor 
Agricultorii din domeniul creșterii animalelor 
 
Participanții trebuie să fie înregistrați ca agricultori profesioniști. 
 
● Cum să participați la concurs : 
 
Concursul va avea 5 categorii :  
 
- animale  
- plante (cereale, fructe, legume, furaje …)  
- mașini agricole 
- viața de familie la fermă 
- categoria agrobusiness (magazinele de echipamente agricole, întreprinderile de stocare a grâului, agrofarmacii… la 
oraș / la sat) 
 
Fiecare candidat poate trimite câte o fotografie la fiecare categorie (maxim 5 fotografii).  
 
Fotografiile trebuie trimise prin e-mail reprezentantului salonului SIMA din România. 
 
Fotografiile trebuie trimise prin e-mail reprezentantului salonului SIMA din România, până la data de 1 octombrie : 
e-mail :  fotosima2017@gmail.com 
 
- Subiect e-mail : candidatură la concursul de fotografii SIMA 2017 
- Numele și prenumele candidatului 
- Adresa  
- Tel.  
- e-mail 
- site de internet (în cazul în care candidatul are) 
- Scurtă prezentare a activității sale agricole 



- Autorizarea scrisă în e-mail prin care candidatul autorizează PROMOSALONS România să publice aceste fotografii 
pe pagina Facebook a concursului pentru ca vizitatorii acestei pagini să poată vota  
 
Candidatul va primi o confirmare de primire a fotografiei. 
 
Fotografiile vor fi publicate pe pagina de Facebook a concursului pentru ca cea mai bună fotografie să poată fi votată. 
Votul începe la data de 15 octombrie și se încheie la data de 15 decembrie. 
Este posibilă organizarea unui juriu. În acest caz, fotografiile vor fi alese prin votul pe Facebook și de către juriu.  
Numele câștigătorilor vor fi publicate de Crăciun. 
 
● Câștigătorii : 
 
Câștigătorii locurilor unu și doi vor fi invitați la salonul SIMA care se va desfășura între 27 februarie – 2 martie în 
Franța, Paris, la Parc des Expositions din Paris-Nord Villepinte (bilet de avion dus-întors și 2 zile la hotel). 
 


