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Áttekintés 

 
Az elmúlt években jelentős átszervezésen esett át a hagyományos Polagra vásár Poznanban. Az élelmiszer rész, 
a Polagra Food időben is elvált a Polagra mezőgazdasági részétől,  amely Polagra-Premiery néven született újjá   
januári  időpontban, kétéves periodicitással.  
A szétválás lehetővé tette egy igazán professzionális, kizárólag a szakmai közönségnek szóló üzleti típusú 
élelmiszer kiállítás megszervezését, amire a kiállítók már régóta vágytak. A 2018. évi  első önálló Polagra Food 
adatai bíztatóak: 
170 kiállító 16 országból, 3 221 kizárólag szakmai látogató: üzletemberek, kiskereskedelmi láncok beszerzői, 
vendéglátóipari szakemberek, emellett  külföldi hosted buyer programot is lebonyolítottak.  
A POLAGRA Food-dal egyidőben tartják a Polagra Tech ( élelmiszer gépipar ), Polagra Gastro  ( vendéglátóipar ) 
és Taropak ( csomagolóipar ) kiállításokat. 
Az AMC legutóbb 2016-ban szervezett közösségi magyar részvételt az önálló Polagra Food-on  60 m2-en húsáru, 
fűszerek, pékáru és snack termékekkel. A kiállításon is beigazolódott, hogy a hagyományok okán keresik a 
magyar termékeket Lengyelországban,  versenyképes kínálattal van mit keresnünk ezen a 38 milliós bővülő  
piacon. 
 
 
Érdemes részt venni, mert Lengyelország vezető élelmiszer kiállítása 
 

✓ csak szakmai látogatóknak szól: kis- és nagykereskedők, import-export vállalkozók, vendéglátóipari 
szakemberek 

✓ a kapcsolódó kiállítások és programok révén a szakma legnagyobb lengyelországi eseménye  
✓ bevezetett rendezvény, a megjelenés referencia alapul szolgálhat 
✓ segíti az ágazati és disztribúciós követelményeknek való megfelelést 

✓ a  piaci trendekbe enged bepillantást  
✓ a kereslet és a kínálat találkozásának pezsgő színtere 
✓ a megkülönböztetésre és a pozícionálásra biztosít kiváló lehetőséget.  

 

 
 

 



 
 
 
 
 
Közösségi magyar részvétel 
 
Az AMC közösségi megjelenést biztosít a magyar vállalkozások számára a Polagra Food magyar nemzeti standján 
való részvételre.  
 
Kiállítóink 60 m2 -es, központi elhelyezkedésű nemzeti standon egységes, közösségi standrészt igényelhetnek. Az 
egységes arculati elemekkel felépített nemzeti standon megjelenő  kiállítóknak árubemutatási és információs 
lehetőséget, közös tárgyalási felületet biztosítunk:  
 

           

Megjelenési lehetőség: 

Közösségi standon való ( pultos) megjelenés: 250 000  Forint + ÁFA  

 

Tartalmazza: 

 
✓ a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes standrészt 
✓ a funkcionális standberendezést: információs pultot, árubemutatási lehetőséget, közös konyha- és 

raktárhasználatot 
✓ a cégembléma és cégfelirat elhelyezését az installáción 
✓ a vezeték nélküli internet használatát (a kiállítás technikai adottságainak, feltételeinek megfelelően) 
✓ közös tárgyalási felületet 
✓ alap standellátmány (kávé, tea, üdítő, ásványvíz) 
✓ katalógusban való megjelenés, névvel, elérhetőséggel és termékkategória megjelöléssel 
✓ építést, üzemeltetést és bontást 



✓ modern, jól látható „MAGYARORSZÁG” feliratot, mely megkönnyíti a magyar stand megtalálását 
✓ teljes körű szervezést és koordinálást az AMC felelős munkatársa által a kiállítás nyitása előtti szakaszban 

és a kiállítás üzemelése alatt a helyszínen is 
✓ min. 1 db kiállítói bérlet biztosítását 
✓ az AMC különböző kommunikációs csatornáin keresztül (honlap, hírlevél, Facebook, sajtóközlemény) a 

kiállítási megjelenésről tájékoztatást 
✓ információt az utazási és szálláslehetőségekről.  
 

 

A megjelenés nem tartalmazza:  

• a céges képviselő(k) kiutazási költségeit 

• telefon, illetve számítógép használatát 

• étkezést, az esetleges kóstoltatáshoz szükséges eszközöket 

• résztvevő kiadványainak, illetve árujának kiszállítását, valamint azoknak a kiállítás helyszínén történő 
őrzését. 

 

További kiegészítő szolgáltatások : 

• hűtővitrin vagy mélyhűtő pult bérlése: díja 100.000 Ft+ÁFA 

• opcionális, a vásárigazgatóság által biztosított hirdetési lehetőségek (megrendelhetők a 
kiállítók saját kódjával az on-line felületen):  

 
További információ a kiállításról a honlapján olvasható: www.polagra-food.pl 
 
Jelentkezési határidő: 2019.  03. 29 
Jelentkezés módja:                                                                                                
Jelentkezési lap visszaküldése.        
Jelentkezésük csak visszaigazolás után tekinthető elfogadnak   
 
Szebeni Márton 
rendezvény-és kiállításszervezési koordinátor                                                                          
 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.                                                                                           
Mobil: 06-20 916 2322 
E-mail: szebeni.marton@amc.hu                                          
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