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Mazurskie Agro Show już w lutym w
Expo Arenie w Ostródzie
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Podziel się:
Ponad 100
wystawców,
150 czołowych
marek
krajowych i
zagranicznych na 35 tysiącach metrów
kwadratowych nowoczesnych hal Expo Arena
w Ostródzie. Lutowa wystawa Mazurskie Agro
Show zapowiada się imponująco.











To będzie druga edycja rolniczej wystawy, ale pod
zmienioną nazwą - Mazurskie Agro Show Ostróda 2016.
Nowa nazwa nawiązuje do cyklu cieszących się uznaniem
w branży innych wystaw rolniczych - Agro Show i Zielone
Agro Show, organizowanych w kraju przez Polską Izbę
Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
- Pierwsza edycja naszej wystawy w Ostródzie w ubiegłym
roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - mówi
Renata Arkuszewska, wiceprezes Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. - Spełniła
wysokie oczekiwania zarówno wystawców, jak i
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Pisaliśmy też o:
16-latek prowadził auto,
ojciec nie widział w tym nic
złego
Pingpongiści Morlin na
Podkarpaciu zapewnili sobie
utrzymanie
W sobotę 12-latkowie w hali
OCSiR powalczą o Don
Bosco Cup
Szpital w Ostródzie zawiesił
działalność dwóch
oddziałów i dwóch poradni.
Interweniują radni i parlamentarzyści
Świąteczne niespodzianki z
Niemiec dla dzieci ze
Zwierzewa

wysokie oczekiwania zarówno wystawców, jak i
odwiedzających. W ciągu dwóch weekendowych dni
imprezę odwiedziło ponad 18 tysięcy osób! Teraz
spodziewamy się jeszcze większego zainteresowania ze
strony rolników. Swoją obecność zapowiedziało również
wiele grup zorganizowanych.
Dlatego też w tym roku organizatorzy potroili
powierzchnię wystawienniczą. Wystawcy będą mogli
prezentować swoje maszyny, urządzenia i produkty na
ponad 35 tys. m2 powierzchni Expo Arena w Ostródzie.
Mazurskie Agro Show otworzy sezon 2016 jako
najważniejsze wydarzenie branżowe dedykowane
rolnikom z północno-wschodniej Polski i jedyna tak
kompleksowa wystawa rolnicza organizowana w
województwie warmińsko-mazurskim. Organizator liczy
na ponad 100 wystawców, reprezentujących 150
czołowych marek krajowych i zagranicznych maszyn i
urządzeń rolniczych, a także inne podmioty oraz
instytucje związane z rolnictwem.
Na wystawie będą tez obecni czołowi dystrybutorzy z
regionu, którzy zaprezentują rolnikom swoją najnowszą
ofertę w przede dniu nowego sezonu. I chociaż na polach
jeszcze śnieg, warto zobaczyć, jakie technologiczne
nowinki pojawiły się w szeroko rozumianej branży
rolniczej.
- Oprócz zwiedzania stoisk i okazji do bezpośrednich
rozmów z dealerami maszyn ze swojego regionu, rolnicy
będą mogli wziąć udział w ciekawych seminariach dodaje Renata Arkuszewska. - Każdy będzie mógł znaleźć
tu coś dla siebie i efektywnie spędzić czas.
Halowa wystawa Mazurskie Agro Show Ostróda 2016
odbędzie się w dniach 13 i 14 lutego w halach
wystawienniczych Expo Arena w Ostródzie. Ekspozycja
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Zwierzewa

będzie czynna w godz. 9 -17. Organizator zapewnia wstęp
wolny dla zwiedzających, bezpłatny parking i katalog
wystawy. Grupy zorganizowane mogą liczyć na
dofinansowanie kosztów dojazdu na wystawę. bcl
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Dostęp do Reportera, ciekawych
wywiadów, obszernych reportaży oraz 40
innych czołowych portali w Polsce. Dołącz
do czytelników ceniących dobrą informacje.
Zarejestruj się w PIANO już teraz KLIKNIJ
TUTAJ

Czytaj także

Mazurskie Agro Show już w lutym
w Expo Arenie w Ostródzie
Mazurskie Agro Show już w lutym
Expo Arenie w Ostródzie
Odkryj dziwny trik który usuwa
Sponsorowane
faldy
tłuszczu w 4 dni!
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Kurator oświaty odwołana.
Wojewoda ogłasza konkurs

Komentarze (1)
Dodaj komentarz

pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Odśwież

Zacznij od: najciekawszych

najstarszych

najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj
się lub wejdź przez

~Adam

#1922183 | 178.43.*.*

1 lut 2016 20:31

Myślałem że tam nic się nie dzieje ale jednak coś :)
Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1)

!
odpowiedz na ten komentarz
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tys.km
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Zatrudnię kierowców C+E z doświadczeniem.
Gospodarstwo rolne w Rychnowie...
Mechanika i elektromechanika samochodowego...
Zatrudnię kierowcę kat. D (autobus),...
Operator CNC PRASA/LASER 89 526-64-12
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spawacz - Budownictwo

Firma HandlowoUsługowa-Transportowa
Jarosław Chodup

Ośrodek Wypoczynkowy
SKOWRONKI

Zagraj w GRY.wm.pl

PRACA U NAS

REKLAMA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KONTAKT

REGULAMINY

Portale

Serwisy tematyczne

Serwisy miejskie

WM.pl
Gazeta Olsztyńska
Dziennik Elbląski
Familie

Biznes i Finanse
Ekomazury
Gry
Kto jest kim...
Kultura
Orientacja
Planeta Wiedzy
Podróże
Rolnicze ABC
Student
Ukraińcy
Wiara
Zdrowie
Zwierzęta

Bartoszyce
Braniewo
Działdowo
Elbląg
Ełk
Giżycko
Gołdap
Iława
Kętrzyn
Lidzbark Warmiński
Lubawa
Morąg
Mrągowo
Nidzica
Nowe Miasto Lubawskie
Olecko

PDF created with the PDFmyURL web to PDF API!

DRUKARNIA

Olsztyn
Ostróda
Pisz
Szczytno
Węgorzewo

Sąsiednie gminy
Dąbrówno
Gietrzwałd
Grunwald
Lubawa
Łukta
Miłomłyn
Olsztynek

Sąsiednie powiaty
Iława
Olsztyn

Ostróda w Internecie. Najnowsze wydarzenia, informacje o imprezach, ogłoszenia z regionu, firmy z Ostródy i
powiatu. Twórz z nami swój serwis miasta Ostróda, dodawaj informacje, komentuj, dziel się newsami.
ul. Jana III Sobieskiego 3A/3
14-100 Ostróda
tel. (red.) 89 642 08 20
tel. (red.) 89 642 08 16
tel./fax (reklama) 089 642-83-10
ostroda@gazetaolsztynska.pl
Biuro reklamy internetowej
tel: (0-89)539-76-29,
tel: (0-89)539-76-59
reklama@wm.pl
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska
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