PROMOCYJNO-HANDLOWA WYSTAWA ROLNICZA

Promocyjna oferta uczestnictwa
dla rolników, twórców ludowych
i Kół Gospodyń Wiejskich

Stary Sącz - teren
Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania
im. Jana Pawła II
Zakres tematyczny wystawy objęty promocją:

Organizatorzy wystawy:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

Godziny otwarcia wystawy
10.09.2022 r. (sobota)
900 - 1800
11.09.2022 r. (niedziela) 1000 - 2000

Zakres tematyczny wystawy

















maszyny i urządzenia do produkcji rolnej,
wystawa zwierząt i drobnego inwentarza,
pasze, dodatki paszowe i preparaty
weterynaryjne,
przetwórstwo rolno-spożywcze,
środki ochrony roślin i nawozy,
ogrodnictwo, szkółkarstwo i urządzanie ogrodów,
hodowla roślin i nasiennictwo,
ochrona środowiska,
rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczna,
agroturystyka,
doradztwo rolnicze i wydawnictwa,
uczelnie, instytuty, organizacje i związki rolnicze,
produkty regionalne i tradycyjne,
rzemiosło i rękodzieło ludowe,
budownictwo wiejskie,
banki, firmy ubezpieczeniowe i inne obsługujące
rolnictwo.

Zapraszamy również wystawców, którzy chcieliby
zaprezentować inne wyroby i usługi związane
z rolnictwem.

- certyfikowane rolnictwo ekologiczne,
w tym żywność ekologiczna,
promocja również
polskiej wystawców,
żywności, którzy chcieliby
Zapraszamy
- produkty regionalne i tradycyjne,
- rzemiosło i rękodzieło ludowe.

Warunki udzielenia promocji
Z udziału promocyjnego w wystawie mogą
skorzystać osoby fizyczne wytwarzające osobiście
prezentowane na wystawie wyroby, instytucje
samorządowe, Urzędy Gmin. Firmy komercyjne
oraz osoby prywatne prowadzące pokrewną
działalność w ramach działalności gospodarczej
proszone są o skorzystanie z oferty komercyjnej.

Ceny najmu i innych usług
Ceny wynajmu miejsca wystawowego
(na 2 dni trwania wystawy):
Oferujemy Państwu bezpłatną powierzchnię
wystawową o pow. 4 m2.
Osoby zajmujące większe powierzchnie niż 4 m2,
korzystają również z promocji, gdyż opłata za każdy
następny m2 wynosi jedyne 40 zł brutto.
Przed wysłaniem karty zgłoszenia prosimy
o kontakt telefoniczny, celem ustalenia spraw
organizacyjnych.
Podmioty prezentujące i sprzedające na Wystawie
produkty spożywcze wymagające przechowywania
w niskich temperaturach, proszone są o zapewnienie
we własnym zakresie urządzeń chłodniczych
(lodówek, lad chłodniczych, itp.).

Biuro Wystawy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu, ul. Kraszewskiego 44, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax: 18 445 70 36, 18 445 77 00; tel. kom. 534 247 030 e-mail: agropromocja@modr.pl

Istnieje możliwość zamówienia dostępu do gniazda
prądowego:
Opłata zależna jest od zamówionej mocy potrzebnej
do obsługi stoiska.
230V: 2,5kW – 200 zł brutto; 4,5kW – 500 zł brutto
400V: 2,5kW – 600 zł brutto, 4,5kW – 1500 zł brutto
Uwaga: Organizatorzy zabezpieczają zamówiony
dostęp
do
gniazd
prądowych
wystawcom
zamawiającym miejsce wystawowe po uprzednim
telefonicznym
uzgodnieniu
tego
faktu
z organizatorem.
UWAGA!!!
Wystawca jest zobowiązany zapewnić we własnym
zakresie przewód zasilający do podłączenia się do
punktu dostępowego.

Reklamy bezpłatne
i płatne oraz ceny reklam
Katalog Wystawców
Z
okazji
XXX
Jubileuszowej
Wystawy
Agropromocja 2022 wydajemy Katalog Wystawców
(nakład 2000 szt.), który jest bezpłatnie
rozprowadzany wśród zwiedzających.
W katalogu umieszczamy:
1. W ramach opłaty za powierzchnię wystawową
dokonujemy darmowego wpisu prezentowanej
działalności wystawcy.
Publikujemy wpis dotyczący działalności
wystawcy o objętości do 120 znaków drukarskich
(nazwa firmy i jej dane teleadresowe
publikowane są poza ww. objętością).
2. W ramach dodatkowej opłaty w katalogu można
zamówić reklamy płatne drukowane w formacie
A5 i A6 na papierze kredowym.
(Decydując się na skorzystanie z możliwości
zamieszczenia reklamy w katalogu wystawców,
prosimy o przysłanie na nośniku informacji lub
elektronicznie reklamy odpowiadającej niżej
wymienionym parametrom w postaci plików: pdf,
wysokiej rozdzielczości jpg lub cdr).
Margines od tekstów 1,5 cm dookoła powierzchni
zadruku.
Odpłatność za dodatkową reklamę w Katalogu:
- reklama czarno-biała
powierzchnia zadruku 148,5x210 (A5) 400 zł brutto
powierzchnia zadruku 105x148,5 (A6) 300 zł brutto
- reklama kolorowa
powierzchnia zadruku 148,5x210 (A5) 600 zł brutto
powierzchnia zadruku 105x148,5 (A6) 500 zł brutto

Dźwiękowy spot reklamowy
Wszystkie tereny wystawy Agropromocja 2022 są
nagłośnione, w związku z tym jest możliwość
zamówienia reklamy dźwiękowej, która jest
emitowana w trakcie trwania.
Cena jednego, dźwiękowego spotu reklamowego
długości do 30 sek: 100 zł brutto.
Termin zamawiania i uzgadniania treści
reklam płatnych do 20.08.2022 r.

Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie udziału i wszystkie zapytania w sprawie
wystawy prosimy kierować na adres:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Nowym Sączu; ul. Kraszewskiego 44
33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Biuro Wystawy
Agropromocja 2022”
tel. 18 445 70 36, 445 77 00; tel. kom. 451 167 884
e-mail: agropromocja@modr.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń
do 20 sierpnia 2022 r.
Ważne! Potwierdzeniem udziału w wystawie jest
przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do Biura
Wystawy Agropromocja 2022 i dokonanie
przelewu
pieniężnego
za
zarezerwowaną
powierzchnię i zamawianą reklamę w ostatecznym
terminie do 6.09 br. na konto:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
BGK O/O Kraków 53 1130 1150 0012 1274 4520 0002

Teren wystawy jest ogrodzony i strzeżony nocą.
Organizacja stoisk w gestii wystawcy w przeddzień
otwarcia wystawy tj. 9.09.2022 r. w godz. 1000-2000.

Noclegi i wyżywienie
Istnieje możliwość zamówienia noclegów oraz
wyżywienia w obiektach Domu Pielgrzyma „Opoka”.
recepcja: tel. +48 18 446 14 39
tel. kom: 794 555 585
e-mail: centrumopoka@gmail.com
Zapraszamy do uczestnictwa w XXX Jubileuszowej
Wystawie AGROPROMOCJA 2022
ORGANIZATORZY

Biuro Wystawy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu, ul. Kraszewskiego 44, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax: 18 445 70 36, 18 445 77 00; tel. kom. 534 247 030 e-mail: agropromocja@modr.pl

