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AGRO SHOW
18-21 września 2015, Bednary.
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą
Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. Podczas każdej kolejnej edycji wprowadzamy wiele ulepszeń
i nowości po to, aby wszystkie osoby zainteresowane branżą mogły znaleźć tutaj coś dla siebie. AGRO
SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych
maszyn i urządzeń rolniczych. To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę
pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych
branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu rolnicy przybywający na AGRO SHOW podczas 4 dni
Wystawy mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa.
Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji
związanych z branżą rolniczą. Jesteśmy dumni z tego, że AGRO SHOW stało się platformą do poszerzania
wiedzy, wymiany poglądów, kontaktów i doświadczeń. Wśród głównych atutów Wystawy można wymienić
jej nowoczesną i dynamiczną formułę, bogate wsparcie branżowe oraz lokalizację.

PREZENTACJA MASZYN
Spośród innych wystaw branżowych AGRO SHOW wyróżnia przede wszystkim otwarta przestrzeń - 120
ha na terenie lotniska Bednary - która daje niemal nieograniczone możliwości prezentacji maszyn. Do
dyspozycji mamy aż 150 tys. m2 powierzchni wystawienniczej! Naszym wystawcom proponujemy nie
tylko pokazanie maszyn i urządzeń rolniczych na standardowych stoiskach, ale również zaprezentowanie
ich podczas pracy. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jako pierwsza w Polsce
wprowadziła pokazy maszyn w akcji na wolnym powietrzu. Bardzo szybko stały się one najbardziej
widowiskowym elementem Wystawy, organizowanym cyklicznie. Tylko tutaj można obejrzeć działające
maszyny z wybranej grupy asortymentowej oraz samodzielnie przekonać się jak sprawdzają się w polu.
Podczas AGRO SHOW organizowane są bowiem liczne ekspozycje pokazowe na poletkach i na specjalnie
przygotowanym ringu. Fani nowinek technicznych i technologicznych co roku są zaskakiwani przez
producentów maszyn, starających się w efektowny sposób pokazać działające maszyny i zorganizować
dobre show, również z komentarzem moderatorów.
W tym roku formuła pokazów i prezentacji maszyn zostanie nieco zmieniona. Oprócz tradycyjnego
pokazu w ringu opryskiwaczy i ładowarek odbędzie się:
POKAZ PŁUGÓW
Pokaz składać się będzie z dwóch części. Pierwsza odbędzie się na ringu, gdzie zgłoszone do pokazu
maszyny zaprezentują się zwiedzającym. Ta część opatrzona będzie profesjonalnym komentarzem.
Następnie wszystkie pługi przejadą na niewielkie indywidualne poletka o wymiarach 20x100 m2 i tam
odbędzie się dalsza ich prezentacja. Tutaj każdy z zainteresowanych rolników będzie mógł indywidualnie
dopytać o szczegóły maszyny, zobaczyć ją z bliska, obejrzeć rozwiązania techniczne, zobaczyć jak
działa.
PREZENTACJA CIĄGNIKÓW NA PASIE GŁÓWNYM
Kolejną nowością dotyczącą prezentacji maszyn podczas AGRO SHOW 2015 będzie prezentacja ciągników
na pasie głównym. Zastąpią one dotychczasowe statyczne ekspozycje maszyn w tym miejscu. W tym
roku prezentowane będą ciągniki o mocy 140-160 KM. Każdy stacjonować będzie na niewielkim obszarze
10 x 10m2. Codziennie w wyznaczonych godzinach odbywać się będzie prezentacja ciągników, podczas
której zostaną one profesjonalnie opisane przez moderatora. W trakcie prezentacji operator będzie mógł
uruchomić ciągnik i wykonać proste manewry w obrębie wyznaczonego pola. W tym roku zaprezentowane
zostaną maszyny m.in. takich marek jak: Case, Claas, Kubota, New Holland, Valtra i innych.
KONKURSY
http://www.fabianki.pl
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Mocno stawiamy na edukację i szerzenie fachowej wiedzy branżowej. Podczas AGRO SHOW odbywają się
finały organizowanych przez PIGMIUR ogólnopolskich konkursów &bdquo;Mechanik na Medal&rdquo;,
&bdquo;Młody Mechanik na Medal&rdquo;, &bdquo;Serwis na Medal&rdquo;, a także innych konkursów i
plebiscytów organizowanych przez agendy rządowe związane z rolnictwem. W tym roku również
pierwszego dnia Wystawy w piątek odbędą się finały konkursów &bdquo;Mechanik na Medal&rdquo; oraz
&bdquo;Młody Mechanik na Medal&rdquo;. Po rozegraniu finałów zostaną ogłoszeniu laureaci oraz
wręczone nagrody we wszystkich trzech konkursach organizowanych przez Izbę.
Tradycyjnie podczas wystawy zostanie rozstrzygnięta XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu
&bdquo;Bezpieczne Gospodarstwo Rolne&rdquo;, który organizowany jest pod patronatem Prezydenta RP
przez KRUS. Wydarzenie to ma na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie
rolnym w trakcie pracy, a także poprawę BHP. W tym roku w kategorii gospodarstw indywidualnych
zgłoszono aż 825 gospodarstw!
WYSTAWA W LICZBACH
&rsaquo;&rsaquo; zorganizowana po raz pierwszy w 1999 roku
&rsaquo;&rsaquo; 4 dni Wystawy (18-21 września 2015)
&rsaquo;&rsaquo; Ponad 800 wystawców
&rsaquo;&rsaquo; Prawie 100 wystawców z zagranicy
&rsaquo;&rsaquo; Blisko 150 tysięcy zwiedzających
&rsaquo;&rsaquo; 150 tys. m2 powierzchni wystawienniczej
&rsaquo;&rsaquo; Prawie 120 ha powierzchni Wystawy
LOKALIZACJA
Wystawa organizowana jest w miejscowości Bednary w gminie Pobiedziska.
To zaledwie 25 km od Poznania. Szybki dojazd dzięki autostradzie A2 i drodze ekspresowej S5.
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