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LAS-EXPO    Kielce 18-20 marca 2016

Zaproszenie na targi

LAS-EXPO w Kielcach
Branża leśna po raz kolejny spotka się na XVI Targach Przemysłu Drzewnego 
i Gospodarki Zasobami Leśnymi. LAS-EXPO towarzyszy targom AGROTECH  
w Targach Kielce. Zaprezentowana zostanie rekordowa liczba maszyn

W
 ubiegłym roku na targach poja-
wiła się rekordowa liczba ponad 
61,5 tysiąca osób. Oprócz gości 

z Polski, byli również przyjezdni z Niemiec, 
Danii, Włoch, Słowenii, Ukrainy, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Irlandii, 
Finlandii i Czech. Organizatorzy nie mają 
wątpliwości, że zarówno LAS-EXPO, jak 
i AGROTECH są jednymi z najchętniej 
odwiedzanych imprez targowych w Polsce.

Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki 
Zasobami Leśnymi to zawsze okazja do  
zapoznania się z nowoczesnymi technika-
mi związanymi z przemysłem drzewnym. 
W czasie wystawy jest możliwość obejrze-
nia i przetestowania narzędzi oraz maszyn 
wykorzystywanych w transporcie i obróbce 
drewna, środków ochrony lasu oraz za-
awansowanych systemów informatycznych. 
Wystawa co roku skupia kilkadziesiąt firm 
prezentujących najnowocześniejszy sprzęt.

Na targach LAS-EXPO prezentują się 
firmy, które działają w branżach takich jak: 
gospodarka leśna, narzędzia, maszyny do 
pozyskiwania, transportu i obróbki drewna, 
środki ochrony lasu przed szkodnikami, 
ochrona przeciwpożarowa, szkółkarstwo, 

nasiennictwo, hodowla i użytkowanie lasu, 
systemy informatyczne, mapy i gospodarka 

łowiecka. Swoje stoisko ma również 
GAZETA LEŚNA.

LAS-EXPO to miejsce, które odwiedza-
ją eksperci i specjaliści z wielu dziedzin. 
W programie targów znajdują się zarówno 
duże konferencje, jak i szkolenia czy pre-
zentacje.  

Zawsze dużym zainteresowaniem 
cieszą się dynamiczne pokazy sprzętu  
i maszyn. Atrakcją są występy sygnalistów 
z Zespołu Sygnalistów Myśliwskich dzia-
łających przy RDLP w Radomiu. Swoje 
stoiska tradycyjnie mają również Lasy Pań-
stwowe, które od lat współpracują z Targami 
Kielce. Obecne jest także Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława 
Wierzbickiego w Gołuchowie.

Honorowy patronat nad wystawą objęli 
w tym roku Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych, wojewoda świętokrzyski, 
marszałek województwa świętokrzyskiego 
oraz prezydent Miasta Kielce. P

LAS-EXPO

Sokolnicy są atrakcją wystawy LAS-EXPO
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Bilety: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł. Więcej na stronie  
www.targikielce.pl

Współrzędne GPS:
50° 53’ 56,47’’ N 20° 35’ 20,57’’ E

Dojazd komunikacją miejską
autobusem MPK - linie: 25 (przystanek Targi Kielce), 

110 (przystanek Zakładowa), 36, 37, 54, 112 (przystanek Ba-
talionów Chłopskich III), 9, 32 (przystanek Łódzka/Przęsłowa) 

Godziny otwarcia:
18.03.2016: 10.00-17.00
19.03.2016: 9.00-17.00
20.03.2016: 9.00-16.00
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AGROTECH    Kielce 18-20 marca 2016

M
iędzynarodowe Targi Techniki 
Rolniczej AGROTECH to wy-
darzenie, podczas którego można 

poznać najnowsze, światowe rozwiązania 
z zakresu techniki rolniczej. W imprezie 
uczestniczy ponad 700 wystawców z kil-

kunastu krajów. Powierzchnia wystawien-
nicza w 2016 roku to ponad 62,5 tysięcy 
metrów kwadratowych.Wystawa odbywa 
się już po raz 22. na terenie Targów Kielce, 
w dniach od 18 do 20 marca. 

Wydarzenie przyciąga tłumy zwiedza-
jących, w 2015 roku imprezę odwiedziło 
61,5 tys. osób. Goście mogą skorzystać 
z fachowych porad konsultantów.  

Targi odwiedzają przedstawiciele najważ-
niejszych instytucji państwowych. Imprezie 
towarzyszą również wydarzenia m.in. wrę-
czenie Pucharu Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, przyznanie prestiżowej statuetki 
Maszyna Rolnicza Roku czy Krajowy Finał 
Olimpiady Młodych Producentów Rol-
nych. Wszyscy zwiedzający mają również 
okazję uczestniczyć w specjalistycznych 
szkoleniach i konferencjach. Na targach nie 
brakuje sprzętu i asortymentu niezbędnego 
w gospodarstwie rolnym. AGROTECH to 
jedno z najważniejszych wydarzeń integru-
jących środowisko rolnicze. P

Co roku targi AGROTECH to ulubione miejsce spotkań polskich 
rolników

AGROTECH
Największa w Polsce wystawa rolnicza odbędzie się już po raz 22. w Targach 
Kielce. W 2015 roku odwiedziło ją 61,5 tysiąca osób. W edycji 2016 padnie rekord 
zajmowanej powierzchni i liczby wystawców

AGROTECH 
Najlepszy kask PROTOS Integral Forest

netto 693,-
brutto 852,39

oficjalny dystrybutor 

www.ESKO24.com
marki w Polsce

  606 414 066   sklep@esko24.com 

sklep inter
netowy

We wrzesniu  spotkamy sieępo raz pierwszy w Polsce !!! 

32nd World Logging Championship 2016 - Poland Wisła
´

´
jest stałym sponsorem  

Mistrzostw Swiata Drwali ´

wysllij SMS ze swoim adresem na tel. 606 414 066 
lub email:  sklep@esko24.com

BEZPŁATNY katalog:!

esko24_03-2016.indd   1 16-02-19   09:19NGL 3-2016.indd   44 16-02-22   15:18


