13 – 16 listopada 2018, Hanower/Niemcy

Zapraszamy na wiodące światowe targi dla
profesjonalistów chowu i hodowli zwierząt!
Targi EuroTier w dniu 13 listopada 2018 roku po raz kolejny
otwierają swoje podwoje. Ponad 150.000 zwiedzających na
ponad 250.000 m2 zapozna się z produktami i ofertą innowacyjnych rozwiązań technologicznych w hodowli bydła, trzody
chlewnej i drobiu. W centrum uwagi zwiedzających znajdą się
również zagadnienia związane z akwakulturą, hodowlą owiec,
kóz i przygotowaniem koni do przejścia na emeryturę.

Bogaty zakres tematyczny wokół produkcji
zwierzęcej:
>>Zwierzęta hodowlane,
programy hodowlane,
handel, technika reprodukcji
>>Pasze i pozostałe środki
obrotowe
>>Przechowywanie pasz,
produkcja pasz
>>Budowa obiektów
inwentarskich i hal
>>Technika chowu i żywienia
>>Klimatyzacja i technika
ochrony środowiska

Innowacje na żywo!
EuroTier jest najważniejszą
platformą do zaprezentowania
nowości. Z ponad 250 zgłoszonych w roku 2016 nowości nasza niezależna komisja ekspertów odznaczyła 4 innowacyjne
produkty złotymi medalami i 21
srebrnymi.

>>Technika doju i chłodzenia
>>Technika składowania
odchodów stałych i płynnych
>>Pojazdy i usługi transportowe
>>Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu
>>Sprzęt, akcesoria i części
zamienne
>>Zarządzanie i doradztwo
>>Bioenergia i zdecentralizowane zaopatrzenie w energię

Tutaj spotkasz wystawców z ponad 50 krajów!
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Pozostałe kraje

Zapraszamy również do odwiedzenia 
targów EnergyDecentral, które
odbywają się razem z targami EuroTier
Energia oraz
chów i hodowla
zwierząt są ściśle
ze sobą powiązane. Ten obszar rynku spotkał się
w roku 2016 z konkretnym zainteresowaniem ze
strony ponad 31.200 gości-profesjonalistów.
W uzupełnieniu oferty z ponad 360 wyspecjalizowanych wystawców EnergyDecentral, 200 firm
zaprezentuje swoje innowacyjne produkty i usługi związane z hodowlą zwierząt oraz energią.

Międzynarodowy punkt spotkań
Visitors‘ Lounge
Organizatorem targów EuroTier
jest DLG – wiodące Niemieckie
Towarzystwo Rolnicze. Na stoisku
DLG zostanie wydzielona ekskluzywna strefa dla zagranicznych
gości – The International Visitors’ Lounge. Tutaj,
w przyjemnej atmosferze mogą Państwo spotkać
się z partnerami biznesowymi i przedstawicielami DLG.
Zostań członkiem DLG i dołącz do społeczności
27 000 przedstawicieli z branży rolniczej a tym
samym otrzymasz dostęp do unikalnego serwisu
informacyjnego: ulotek DLG, wyników z testów
maszyn i urządzeń rolniczych i wyników testowania żywności, udziału w imprezach branżowych.
Dodatkowo członkowie DLG otrzymają bezpłatne
dwudniowe bilety wstępu na targi EuroTier.

Orientacyjny plan targów 2018

Godziny otwarcia:
Codziennie od 9:00 do 18:00
Ceny biletów w Euro:
Bilet jednodniowy
Uczniowie, studenci i
emeryci
Dzieci do lat 12 towarzyszą
ce osobom dorosłym wstęp
wolny
Karnet
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Bilety wstępu:
Unikniesz stania w długiej kolejce do kasy.
Skorzystaj z obniżonych cen wstępu.
Zarejestruj się wcześniej i kup bilet online.
Usługa będzie dostępna od lipca 2018.

Targi Nr 1 w w najlepszej lokalizacji
Hanower, miasto z największym na świecie terenem wystawowym, położone w centralnej części Niemiec i Europy jest
szczególnie atrakcyjne jako miejsce biznesu dla około 2 mln
odwiedzających rocznie z kraju i zagranicy. Mogą Państwo
skorzystać ze wspaniałej infrastruktury i doskonałych
połączeń w europejskiej sieci transportowej.

Hotele i kwatery prywatne
Hanno-Fair Events
Tel.: +49 5321 3520-20
Fax: +49 5321 3520-21
info@hanno-fair.com
www.et.hanno-fair.com

Organizacja podróży przez naszych partnerów
Nasi międzynarodowi partnerzy organizują wyjazdy na targi
EuroTier również w Państwa kraju. Adresy dostępne są na
naszej stronie internetowej: www.eurotier.com
DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 24788-265
Fax +49 69 24788-113
expo@DLG.org • www.DLG.org

Mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Zespół Obsługi
Zwiedzających jest do Państwa dyspozycji:
>> DLG AgroFood Sp. z o.o.
>> Arleta Bartkowiak
>> Tel. +48 61 639 01 17
>> e- mail: a.bartkowiak@dlg-pl.pl
Newsy EuroTier na e-mail:
Będziemy Cię informować na bieżąco.
Prosimy o przesłanie na adres expo@DLG.org
następujących danych teleadresowych:
nazwisko, ulica/nr domu, kod pocztowy/
miejscowość, Państwa adres mailowy.

www.eurotier.com

ET18-pl-0118

Hannover Marketing &
Tourismus GmbH
Tel.: +49 511 12345-555
Fax: +49 511 12345-556
hotels@hannover-tourismus.de
www.hannover.de/hotels/eurotier

