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Przyjdź na nasze stoisko i zamów 
prenumeratę „Nowej Gazety Leśnej”

Zaproszenie na LAS-EXPO i AGROTECHZaproszenie na LAS-EXPO i AGROTECH
Gazeta    TargiNA

7–9 marca  2014

Do zobaczenia w Kielcach! 
GAZETA LEŚNA - stoisko ZC-47
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Na okładce: Marcin Powierza, operator forwardera. Czytaj str. 26
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LAS-EXPO Kielce    7–9 marca 2014

AGROTECH
To zdecydowanie największe targi rolnicze 

w halach w Polsce.  Wystawa jak co roku 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 

Na stoiskach zobaczyć będzie można setki 
najnowszych maszyn, a wśród nich także te 
wielkogabarytowe. Na szczególną uwagę za-
sługiwać będą zwycięzcy międzynarodowego 

konkursu Tractor of the Year 2014! 
Tegorocznymi zwycięzcami tego europejskiego konkursu dzien-

nikarzy branży techniki rolniczej w kategorii ciągników polowych 
są: CLAAS AXION 850 (zdobywca tytułu Ciągnik Roku 2014) 
oraz LAMBORGHINI NITRO 130 VRT (zdobywca tytułu najlepiej 
zaprojektowanego Ciągnika Roku 2014).

Kilkuset wystawców z całego świata zaprezentuje najnowocze-
śniejszy sprzęt niezbędny w gospodarstwach rolnych. Z ich ofertą 
zapozna się ponad 55 tysięcy zwiedzających, którzy będą także 
mogli skorzystać z fachowych porad konsultantów najważniejszych 
branżowych instytucji. 

Targi Kielce zakończyły modernizację i rozbudowę obiektów. 
A zatem w Kielcach nowości na każdym kroku. Aby wyjść na-
przeciw komfortowi wystawców na terenie Targów Kielce staną 
nowe specjalne hale wystawiennicze. Jedna z nich będzie od 
strony zachodniej, a zatem tam, gdzie uruchomiono nowe wejście 
i drogi dojazdowe. W tym miejscu ponad 80% gości rozpocznie 
zwiedzanie AGROTECHU.

Wystawie AGROTECH towarzyszyć będzie wiele ważnych 
ogólnopolskich wydarzeń. Wśród nich między innymi wręczenie 
Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prestiżowej statuetki 
Maszyna Rolnicza Roku czy Krajowy Finał Olimpiady Młodych 
Producentów Rolnych.

Zaproszenie na targi

LAS-EXPO w Kielcach
W weekend 7–9 marca, w nowoczesnych halach TARGÓW KIELCE odbędą się 
kolejne targi leśne LAS-EXPO. Jak co roku towarzyszyć będą one organizowanym 
z ogromnym rozmachem targom rolniczym AGROTECH.

LAS-EXPO
Te targi to święto leśników, podczas 

którego można zapoznać się z nowo-
czesnymi technikami związanymi z prze-
mysłem drzewnym. Na wystawie narzędzia 
i maszyny wykorzystywane w transporcie 
i obróbce drewna, środki ochrony lasu przed 
szkodnikami oraz zaawansowane systemy 

informatyczne zaprezentuje kilkadziesiąt firm.
Z roku na rok targi LAS-EXPO wyglądają coraz bardziej impo-

nująco. Targi to miejsce spotkań najlepszych specjalistów – pracow-
ników przemysłu drzewnego i leśników – branż współpracujących 
ze sobą przy pozyskiwaniu i wykorzystaniu surowca drzewnego. 

Wystawie towarzyszą dynamiczne pokazy maszyn, ale także 
branżowe spotkania, warsztaty i konferencje. Honorowy patronat 
nad tą wystawą objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, 
wojewoda świętokrzyski, marszałek województwa świętokrzyskiego 
oraz prezydent Kielc.
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G
AZETA LEŚNA na targach tradycyjnie już przyjmuje 
pomarańczowe barwy. Nasz pomarańczowy namiot stanie 
na powierzchni otwartej targów, na stoisku numer ZC-

47. Zapraszamy do rozmowy z redaktorami GAZETY LEŚNEJ. 
Podyskutujmy o ostatnich naszych artykułach, a także o tych po-
trzebnych w przyszłości. Pamiętajcie – jesteście naszą inspiracją 
i to dla Was piszemy!

Na naszym stoisku będzie także dyżurował leśnik, który 
będzie bezpłatnie udzielał wszelkich porad dotyczących 
sadzenia, pielęgnacji i ochrony lasu, a także pozyskania 
drewna.

Kto nas jeszcze nie prenumeruje będzie miał szansę to uczynić. 
Koszt rocznej prenumeraty to jedyne 88 zł.

Do zobaczenia w Kielcach!
Redakcja GAZETY LEŚNEJ

LAS-EXPO Kielce    7–9 marca 2014

GAZETA LEŚNA zaprasza!

Odwiedź nas na targach!

Informacje dla zwiedzających

Nasz namiot stanie w terenie otwartym, stoisko nr ZC-47.

Lista wystawców i program targów na www.targikielce.pl.

Jak dojechać?Godziny otwarcia targów:

7 marca, godz. 10.00–17.00

8 marca, godz. 9.00–17.00

9 marca, godz. 9.00–16.00

Ceny biletów:
normalny – 7 zł brutto
ulgowy – 4 zł brutto  
(młodzież szkolna i studenci oraz grupy 
zorganizowane powyżej 15 osób  
– opiekun wchodzi bezpłatnie)


