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AGROTECH
jesienny / autumnal  

Czas się
spotkać!
Time to meet!

Patronat Honorowy:
Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

Honorary Auspices: 
Minister of Agriculture
and Rural Development

• 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

• Ranked second among all Central
   and Eastern Europe’s exhibition
   centres, organiser of 70 trade 
   fairs and 700 conferences a year 

• Cutting-edge infrastructure: 
   the 7 expo-halls cluster,
   the Congress Centre, 
   2400 parking spaces 
   in the immediate vicinity 
   of the expo. 

• Easy access - just off the E7
   trunk-road

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

Organizator / Organiser Współpraca / Co-Operation

Kontakt w sprawie targów/
Contact:

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

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

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

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

Partnerzy / Partners:

Patronat medialny /
Media Patronege

Krajowa Rada
Izb Rolniczych 

Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział Regionalny w Kielcach

Świętokrzyski 
Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego

ŚODR
MODLISZEWICE

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
w Falentach Oddział w Warszawie

Institute of Technology and Life Sciences in Falenty
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
tel. 22 542 11 70, fax 22 542 11 80

ciągniki

narzędzia

maszyny

urządzenia do produkcji
roślinnej i zwierzęcej

maszyny i urządzenia
ogrodnicze i leśne

środki do produkcji
rolniczej (nasiona roślin 

rolniczych, środki ochrony
roślin i nawozy, pasze

i dodatki paszowe)

akcesoria dla rolnictwa,
budownictwo
inwentarskie

tractors   

tools

machines

crop and livestock 
production equipment 
and appliances  

horticultural and forestry 
machines and equipment    

agricultural production 
resources (seeds, fertilizers
and crop protection 
measures, fodders 
and feed additives)

accessories for agricultural 
sector, livestock buildings
and constructions

Cała branża w jednym miejscu
One-stop shop for the whole industry



Największa w Polsce
wystawa techniki rolniczej w halach

AGROTECH

Światowe
innowacje

Fascynujące
maszyny

Najnowsze
rozwiązania

Liczne
konferencje

Merytoryczne
spotkania

BĄDŹ CZĘŚCIĄ
 tego wyjątkowego wydarzenia.

BE A PART OF 
this unique event.

SPOTKAJ swoich klientów i partnerów.

MEET your clients and partners.

SKORZYSTAJ 
z wiedzy specjalistów z branży do rozwoju
swojego biznesu.

MAKE THE BEST OF 
the industry specialists’ knowledge and boost
your business.

WZMOCNIJ WIZERUNEK 
swojej marki – wszystkie kluczowe
media napiszą o tym wydarzeniu!

ENHANCE YOUR BRAND IMAGE  
 - all key media will write about this event.

indoor exhibition of agricultural 
techniques  and technologies 

Ważne debaty

Important debates 

Wymiana doświadczeń

Experiences exchange 

Pokazy
na żywo

Live show
-presentations 

Nowe kontrakty

New contracts 

Testy
produktów

Global Innovations Fascinating machines Latest solutions Numerous conferences Knowledge-focused
meetings 

Product tests 

Influencerzy rolniczy

Agriculture influencers 

Poland's largest

To tutaj prezentowane są / The showcase for:


