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Największa w Polsce
wystawa techniki rolniczej w halach
To tutaj prezentowane są:

światowe
innowacje

fascynujące
maszyny

najnowsze
rozwiązania

liczne
konferencje

merytoryczne
spotkania

BĄDŹ CZĘŚCIĄ tego wyjątkowego wydarzenia.
SPOTKAJ swoich klientów i partnerów.
SKORZYSTAJ z wiedzy specjalistów z branży do rozwoju swojego biznesu.
WZMOCNIJ WIZERUNEK swojej marki – wszystkie kluczowe

media napiszą o tym wydarzeniu!

11
hal
wystawienniczych

21
750
wiodących
firm

krajów

66 000
75 000
zwiedzających
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m2 powierzchni
wystawienniczej

181
dziennikarzy

Cała branża w jednym miejscu
ciągniki

narzędzia

maszyny

urządzenia
do produkcji
roślinnej
i zwierzęcej

maszyny
środki do produkcji akcesoria
i urządzenia rolniczej (nasiona dla rolnictwa,
ogrodnicze
roślin rolniczych, budownictwo
i leśne
środki ochrony
inwentarskie
roślin i nawozy,
pasze i dodatki
paszowe)

Influencerzy rolniczy

Wymiana doświadczeń
Ważne debaty

Pokazy
na żywo

Nowe kontrakty

Testy
produktów

Wspierają nas
Współpraca:

Patronat Honorowy:

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Partnerzy:

ŚODR
MODLISZEWICE

Świętokrzyski
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
w Falentach Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
tel. 22 542 11 70, fax 22 542 11 80

Krajowa Rada
Izb Rolniczych

Patronat medialny:
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Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Kielcach

25 raz jesteśmy na targach i uważam, że to jest
w ogóle fenomen targów polskich. Cały czas są
tłumy- od początku dnia, praktycznie do zamknięcia
wystawy. Rolnicy przychodzą z konkretnymi pytaniami. Będziemy tutaj „do końca świata i o jeden
dzień dłużej”.
Seweryn Borkowski
Krukowiak

Jesteśmy zadowoleni z targów - są
bardzo profesjonalnie zorganizowane.

Opinie
wystawców
Jako firma Rol/ex jesteśmy na
targach AGROTECH w Kielcach już
po raz szósty. Stale rozwijamy
i zwiększamy nasze stoisko. Jeżeli
chodzi o frekwencję zwiedzających jest zwyżkowa, także jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w targach.
Tomasz Wyciszkiewicz
Rol/ex

Wojciech Bury
„Bury” Maszyny Rolnicze

Targi AGROTECH uważam za duży
sukces: mnóstwo odwiedzających,
wiele rozmów - i to bardzo konkretnych, jeśli chodzi o maszyny i plany
zakupowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej edycji targów.
Jarosław Figurski
Deutz- Fahr Polska

Wystawiamy się od 23 lat i bardzo miło
wspominamy wszystkie edycje. Jest to
dla nas naprawdę duża promocja
i mamy ogromny odzew po targach.

Po tegorocznej edycji możemy z dumą
stwierdzić, że nawiązaliśmy dużo
nowych kontaktów. Liczba zwiedzających przerosła nasze oczekiwania.

Łukasz Sińczuk
Bomet

Michał Konik
KMK AGRO

Przeprowadziliśmy tu naprawdę dużo konkretnych i interesujących rozmów. Widać, że nie trafiają tutaj przypadkowi ludzie.
Tomasz Witkowski
Landstal
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Organizator

• Drugi ośrodek wystawienniczy
w Europie Środkowo-Wschodniej,
organizator 70 imprez targowych
i 700 konferencji rocznie
• Nowoczesna infrastruktura: 7 połączonych
hal, centrum kongresowe, 2400 miejsc
parkingowych w bezpośrednim pobliżu,
miejsce do pokazów dynamicznych
• Łatwy dojazd – położenie tuż przy trasie E7

Kontakt w sprawie targów

Dyrektor Wydziału Targów
Kamil Perz
 +4841 365 12 30
 agrotech@targikielce.pl

Dyrektor projektu
Grzegorz Figarski
 +4841 365 12 33
 +48 606 447 399
 figarski.grzegorz@targikielce.pl

LAS-EXPO Manager
Agnieszka Dąbrowska
 +4841 365 12 32
 +48 606 447 410
 dabrowska.agnieszka@targikielce.pl

Zastępca
Marcin Paszkowski
 4841 365 12 64
 +48 606 891 512
 paszkowski.marcin@targikielce.pl

Public Relations
Michalina Zapała-Drzazgowska
 +4841 365 14 49
 +48 604 951 406
 zapala.michalina@targikielce.pl

Marketing
Leszek Zajęcki
 +4841 365 12 50
 zajecki.leszek@targikielce.pl

TARGI KIELCE SA, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, tel. +48 41 365 12 22
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