
Informacje ogólne
- Wpis do Katalogu Wystawców jest obowiązkowy w wersji polskiej dla wystawców i podwystawców (Specyfikacja w pkt. 1 i 2 poniżej) 
- Wpis w wersji angielskiej wystawca przesyła we własnym zakresie. 
- Odpłatność za zamieszczenie wpisu: 150,00 PLN brutto. 
- Nazwa firmy decydować będzie o kolejności w spisie alfabetycznym w katalogu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesłanej treści wpisu. 
- Termin nadesłania wpisu - do 25 maja br., nieprzesłanie treści wpisu lub logo do terminu zwalnia Organizatora z obowiązku ich 
umieszczenia w Katalogu Wystawców. W takim przypadku zostaną zamieszczone tylko dane teleadresowe Wystawcy, opłata za wpis 
obowiązuje w pełnej wysokości.
- W przypadku prezentacji NOWOŚCI na targach prosimy o krótki opis prezentowanego produktu (40 wyrazów + 1 zdjęcie), który 
będzie oznakowany stosowną naklejką podczas prezentacji na targach. Odbiór naklejki w Biurze Targów

Prosimy o wykorzystanie wpisu i logo zamieszczonego w katalogu AGRO-TECH Minikowo w 2018/2019
(jeżeli TAK zaznaczyć „X”)

1. Wpis do katalogu- przesłać na e-mail: agrotech@kpodr.pl 
- dokument tekstowy (np. word: .doc lub .docx) 
- zawarta w nim krótka charakterystyka  działalności  firmy  (nie więcej niż 60 wyrazów) 
- dane kontaktowe Państwa firmy według poniższego schematu:

Pełna nazwa firmy (wystawcy): ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

miejscowosć: ............................................................................................................ ulica/numer: ...................................................................................................................

Adres: kod pocztowy: ........................................................................................................ poczta: ..................................................................................................................................

telefon: ........................................................................................................................... fax: ............................................................................................................................................

e-mail: ............................................................................................................................. www: ......................................................................................................................................

Można dołączyć opis NOWOŚCI  
prezentowanej na targach 
podając:

- krótką charakterystykę NOWOŚCI - nie więcej niż 40 wyrazów 
- dodając 1 zdjęcie NOWOŚCI w formacie mapy bitowej: tif;  jpg; cdr; pdf .

2. Logotyp Firmy  - eps, .jpg lub .png, pdf, rozdzielczość 300 dpi - przesłać na e-mail: agrotech@kpodr.pl

Przykładowy wpis do katalogu wystawców AGRO-TECH Minikowo:
Kujawsko -Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo
tel. 52 386 72 00,52 386 72 14
fax 52 386 72 27
e-mail:  sekretariat@kpodr.pl, www.kpodr.pl

Głównym zadaniem Ośrodka jest świadczenie usług doradczych rolnikom i mieszkańcom wsiw celu poprawy ich poziomu życia  
i efektywności gospodarowania.Priorytetem jest udzielanie pomocy dla efektywnego wykorzystania unijnych i krajowych środ-ków 
pomocowych kierowanych na obszary wiejskie.Jednym z ważniejszych działań doradczych jest promocja postępu technicznego  
i biologicz-nego poprzez organizację wystaw i targów rolniczych, na których prezentowane są najnowsze technologie, technika rolnicza  
i środki do produkcji rolnej oferowane przez fi rmy krajowe i zagraniczne.W każdym z 19 powiatów jest Powiatowy Zespół Do-
radztwa Rolniczego KPODR.Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych usług doradczych, szkoleniowych i wystawienniczo 
- targowych zgodnie z normą ISO 9001: 2000. Zapraszamy do współpracy.

WPIS DO KATALOGU WYSTAWCÓW
Termin nadsyłania do 25 maja 2021 r.

przesłać na e-mail: agrotech@kpodr.pl 
 z dopiskiem WPIS DO KATALOGU

Biuro Ta rgów:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Minikowie
89 - 122 Minikowo , tel.: 52 386 72 23, fax: 52 386 72 27,  
NIP: 558-17-42-615,  
Konto: BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
e-mail: agrotech@kpodr.pl


