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SZANOWNI PAŃSTWO!

Serdecznie zapraszamy do udziału
W XI Wiosennych Targach Ogrodniczych

które odbędą się w dniach 25 i 26 kwietnia 2020 roku.
na terenach Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

w Starym Polu.

Wiosenne Targi Ogrodnicze w Starym Polu organizujemy już po raz jedenasty.
Tradycyjnie chcemy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w tej imprezie. W czasie Targów
będą miały okazję zaprezentować się firmy z branży ogrodniczej oferujące: materiał
szkótkarski - owocowy i ozdobny, rośliny cebulowe, kwiaty oraz nasiona, a także maszyny,
narzędzia i sprzęt do produkcji ogrodniczej, elementy wyposażenia ogrodów i mieszkań.

Do udziału w naszej imprezie zapraszamy również producentów i dystrybutorów
z branż związanych z: ekologią i ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii,
systemami grzewczymi, a także firmy: pszczelarskie, spożywcze, budowlane,
motoryzacyjne, związane z turystyką oraz obsługujące rolnictwo, doradztwo rolnicze,
ubezpieczeniowe, kredytowe, deweloperskie i inne.

Targom towarzyszyć będzie wystawa wyrobów rzemiosła artystycznego oraz
produktów regionalnych i tradycyjnych. Imprezę wzbogaci wystawa alpak, gołębi, drobiu
ozdobnego i królików. Targi to również blok handlowy, w którym znaleźć można prawie
wszystko oraz gastronom ia i „wesołe miasteczko”.

Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z naszego zaproszenia, a Wasza firma
uzupełni ofertę targową. Bogate i różnorodne ekspozycje zapewnią szeroki wybór
zwiedzającym, co przyniesie wiele korzyści wszystkim uczestnikom staropolskiej imprezy.

Warunkiem uczestnictwa w Targach jest przesłanie wypełnionego Zgłoszenia
uczestnictwa oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora.

Jeszcze raz serdeczne zapraszamy i liczymy na Państwa udział w Xl Wiosennych
Targach Ogrodniczych w Starym Polu.
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