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Pomorskie Forum Nasienne Spotkanie
Pomorski Ośrodek interesari
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku zaprasza

Mazurskie AGRO SHOW Ostróda 2016 to pierwsza halowa wystawa rolnicza w północno-wschodniej Polsce i
pierwsza tak kompleksowa wystawa rolnicza w województwie warmińsko-mazurskim. Zapraszamy do Ostródy w
dniach: 13-14 lutego 2016 roku.

na III POMORSKIE FORUM NASIENNE
które odbędzie się 22 lutego...
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III Pomorskie Forum
Mleczarskie
Doradztwa

Jest to niepowtarzalna okazja, by bezpośrednio spotkać się z przedstawicielami firm z branży maszyn i urządzeń

Rolniczego w

rolniczych, zapoznać się, jeszcze przed sezonem, z najnowszą ofertą sprzętu rolniczego. Dla rolników to

Pierwsza edycja wystawy okazała się niesamowitym sukcesem. Przez dwa dni ponad 100 wystawców gościło
łącznie 18 394 zwiedzających. Wystawa okazała się doskonałym miejscem nie tylko do zapoznania się z ofertą
maszyn, ale również do dokonania zakupów, tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, co uczyniło wielu rolników,
którzy na wystawę przybyli.

AGRO-PA

Pomorski Ośrodek

Mazurskie AGRO SHOW Ostróda 2016 powstała z myślą o wszystkich rolnikach Polski północno – wschodniej.

również szansa, by skorzystać z porad i uzyskać informację na stoiskach instytucji i agend rządowych.

konsorcjum i

Gdańsku zaprasza
na III Pomorskie Forum Mleczarskie pod

rolników w Po

patronatem honorowym Mieczysława

Wschodniej...
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Zaproszenie do
udziału w misji

W 2015 roku, kalendarz wystaw rolniczych wzbogacił się o kolejną profesjonalną imprezę branżową. Nowa
wystawa - ARENA AGRO i odbyła się w Ostródzie w dniach od 14 do 15 lutego 2015 roku, w nowoczesnym
obiekcie Centrum Targowo-Konferencyjn Warmii i Mazur Arena Ostróda.
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wysokiego szczebla sąsiadującej.
organizowanej przez
KE w Kolumbii i Meksyku.

Przy przygotowywaniu pierwszej edycji ARENY AGRO, korzystaliśmy ze swojej wieloletniej praktyki w realizacji
tego typu wydarzeń. Jesteśmy bowiem doświadczonym organizatorem Międzynarodowych Wystaw Rolniczych
AGRO SHOW, czyli największych w Europie plenerowych imprez o tematyce rolniczej, które co roku gromadzą
rekordowe liczby wystawców i zwiedzających z kraju i zagranicy. Naszym zamierzeniem jest, aby odbywająca
się w Ostródzie ARENA AGRO stała się najważniejszym wydarzeniem branżowym dedykowanym rolnikom z
północno-wschodniej Polski.
Podczas pierwszej edycji ARENA AGRO, w przede dniu kolejnego sezonu, została zaprezentowana najnowsza
oferta czołowych marek z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Na Wystawie obecni byli wszyscy czołowi
dystrybutorzy z regionu, którzy prezentowali czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń.
ARENA AGRO odbyła się w nowoczesnym kompleksie wystawienniczym Arena Ostróda, zlokalizowanym przy
ul. Grunwaldzkiej 55 w Ostródzie. To jedno z najnowocześniejszych centrów targowych w tej części Europy i
zarazem doskonałe miejsce prezentacji dla: producentów i dystrybutorów maszyn, firm nasiennych,
przedsiębiorstw nawozowych, prasy branżowej, organizacji rolniczych oraz innych podmiotów i instytucji
związanych z rolnictwem.
Po sukcesie pierwszej edycji w 2016 roku wystawa odbędzie się po raz drugi, ale tym razem pod nazwą
Mazurskie AGRO SHOW. Nazwa wystawy nawiązywać będzie do naszych dwóch pozostałych imprez: AGRO
SHOW oraz Zielone AGRO SHOW.
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