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Agropromocja 2019 to organizowana już po raz 29 przez Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach międzynarodowa wystawa rolnicza.
Organizatorzy zapraszają rolników i entuzjastów nowoczesnego rolnictwa na swoją sztandarową
imprezę do Nawojowej koło Nowego Sącza, woj. małopolskie. Każdy, kto uczestniczył w tym
niezwykłym wydarzeniu na pewno się znów tam pojawi. Kto jeszcze nie był, powinien tam zawitać
w dniach 8-9 września.

Agropromocja 2019 – program wystawy

Podobnie, jak w poprzednich latach organizatorzy zapewniają wiele atrakcji. Przede wszystkim
zobaczycie tam Państwo wystawy maszyn i urządzeń, zwierząt i budownictwa. Na wystawie
zaprezentują się firmy rolnicze i związane z rolnictwem. Stoiska, kiermasze, możliwość degustacji
potraw, a to wszystko w towarzystwie zespołów folklorystycznych, tworzących atmosferę wielkiego,
rodzinnego pikniku. Tam naprawdę warto być! Poniżej wybrane atrakcje imprezy.
Wystawa maszyn rolniczych, urządzeń do ogrodu.
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Wystawy zwierząt: owiec, kóz, drobnego inwentarza i ptaków ozdobnych, zwierząt
futerkowych, zwierząt akwariowych i innych.
Wystawa budownictwa.
Kiermasz ogrodniczy.
Prezentacja firm przetwórczych, piekarni, mleczarni, pszczelarstwa itp., z możliwością
kupienia żywności wytwarzanej na terenach wiejskich.
Kiermasz rękodzieła ludowego i rzemiosła, prezentacje zanikających zawodów.
Prezentacja ofert agroturystycznych, promocja regionów.
Stoiska instytucji zajmujących się rolnictwem, banków, firm ubezpieczeniowych, wydawnictw
branżowych.
Degustacje regionalnych przysmaków.
Występy zespołów folklorystycznych i artystycznych, muzycznych i tanecznych.
Rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów rolniczych.
Finał IX Mistrzostw Polski w strzyżeniu owiec metodą tradycyjną.
Pokaz Młodego Hodowcy Owiec, Kóz i Drobnego Inwentarza.
Przejażdżki konne.
Strefa gastronomiczna.
Strefa rekreacyjna dla dzieci.

AGROPROMOCJA 2019 – to nie tylko rozrywka
Podczas tej największej małopolskiej imprezy plenerowej spotkacie się Państwo oko w oko
z przedstawicielami ponad 400 firm z branży rolniczej i nie tylko. Zaprezentują one swój dorobek,
swoje usługi, a przede wszystkim wyroby. Najważniejsze jest to, że Agropromocja 2019 to świetna
okazja do nawiązania kontaktów„ ubicia” dobrych interesów. Oprócz tego impreza umożliwia
poznanie twórców ludowych, producentów żywności ekologicznej oraz pszczelarzy. Tu kupicie
wszystko, co mają do zaoferowania wielkopolscy rolnicy. Uczestnictwo w wystawie to także
sposobność nawiązania kontaktów z właścicielami gospodarstw agroturystycznych. Warto już teraz
zaplanować miejsce odpoczynku dla całej rodziny. Rangi wystawie nadaje udział urzędów gmin
promujących swój region, licznych placówek naukowych, instytucji obsługujących rolnictwo.
Spotkacie tu reprezentantów firm ubezpieczeniowych, agencji rolniczych, banków, wydawnictw pism
branżowych, itp.

A wszystko to dla Was
Głównym celem wystawy, jak nazwa wskazuje, jest promocja najlepszych produktów i firm
związanych z agrobiznesem. Ponad to Agropromocja 2019 ułatwia także kontakty biznesowe między
rolnikami a przedsiębiorcami. Z pewnością wystawa jest okazją do przedstawienie dorobku
gospodarczego i kulturowego Małopolski, w tym szczególnie produktu regionalnego, agroturystyki
i rękodzieła. Analizując program wystawy dochodzimy do wniosku, że każdy tu znajdzie coś dla
siebie. W każdy razie zapowiada się dobra zabawa.
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To warto zapamiętać
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza do udziału w XXIX
Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGROPROMOCJA 2019. Wystawa odbędzie się
w weekend 7-8 wrzesień 2019 r. w godzinach 9-17, w Nawojowej koło Nowego Sącza (woj.
małopolskie), na terenach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Powiatowego Zakładu Aktywizacji
Zawodowej (adres: Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa).
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