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MAZURSKIE AGRO
SHOW już wkrótce
Już niedługo wystawa maszyn rolniczych MAZURSKIE AGRO SHOW. Sprawdź, jakie
atrakcje czekają na odwiedzających!
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Już niedługo najważniejsze wydarzenie branżowe
dedykowane rolnikom z północno-wschodniej Polski –
wystawa maszyn rolniczych MAZURSKIE AGRO SHOW.
Tym razem wystawa odbędzie się w dniach od 13 do 14
lutego 2016 r.
Nowa nazwa imprezy: MAZURSKIE AGRO SHOW bezpośrednio nawiązuje do
cyklu cieszących się uznaniem w branży Międzynarodowych Wystaw
Rolniczych AGRO SHOW i ZIELONE AGRO SHOW, organizowanych
przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Ubiegłoroczna wystawa okazałą się wielkim
sukcesem. Na powierzchni ponad 10 000



m2

swoją ofertę przedstawiło ponad 100 wystawców
reprezentujących blisko 150 polskich
i zagranicznych marek z branży maszyn
i urządzeń rolniczych. Wystawę odwiedziło blisko
19 000 zwiedzających.

 Oficjalne logo Agro Show Ostróda 2016

– W opinii wystawców byli to konkretni klienci, którzy przyjechali na
wystawę z określonymi potrzebami szukając konkretnych
rozwiązań – mówi Renata Arkuszewska, wiceprezes Polskiej
Izby Maszyn i Urządzeń Rolniczych. – A to oznacza, że wystawa
w woj. warmińsko-mazurskim jest potrzebna. Bardzo duża ilość
zwiedzających jest tego najlepszym dowodem.
Swój udział w targach zapowiedziało już 150 wystawców. Polska Izba
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Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, tak jak w przypadku innych
organizowanych przez siebie imprez, przygotowała program dofinansowania
przyjazdów grupowych, co oznacza, że grupy zorganizowane mogą liczyć na
zwrot części kosztów związanych z podróżą. Szczegóły
zamieszczone są na stronie: www.agroshow.pl. Wystawa będzie czynna
w godzinach 9:00– 17:00.
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ZIELEŃ TO ŻYCIE: 23
edycja międzynarodowej
wystawy

W Warszawie na 23. Międzynarodowej
Wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE można
zobaczyć 260 wystawców z 13 krajów, a
także tysiące roślin, sprzęt, środki ochrony
roślin i wiele innych rzeczy związanych...
 4 września 2015

Ogrody

Konkurs na najlepszą
pracę magisterską

Seminarium poświęcone
pomocy żywnościowej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej organizuje konkurs na najlepszą
pracę magisterską!

18 grudnia odbędzie się kolejne
seminarium poświęcone pomocy
żywnościowej i wsparciu dla najbardziej
potrzebujących.
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