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Odkryj innowacje. Weź udział w największych 
                             targach techniki rolniczej na świecie.

TERENY TARGOWE W HANOWERZE

http://www.twitter.com/AGRITECHNICA
http://www.linkedin.com/groups/3348135/
http://www.instagram.com/agritechnica/
http://www.facebook.com/AGRITECHNICA/


ODWIEDŹ WIODĄCE ŚWIATOWE TARGI TECHNIKI ROLNICZEJ
Wszyscy najwięksi producenci maszyn rolniczych zaprezentują swoje nowości i innowacje podczas targów AGRITECHNICA.  
Te największe na świecie targi są miejscem spotkań decydentów i czołowym rynkiem dla biznesu, stanowią okno na świat dla  
globalnego przemysłu techniki rolniczej, a także forum rozwiązywania przyszłych problemów w produkcji roślinnej.

TEMAT WIODĄCY 2023: GREEN PRODUCTIVITY
Ważnym celem w przyszłości jest, aby przy mniejszych nakładach i intensywności zastosowania środków obrotowych uzyskać wzrost 
wydajności i chronić przy tym środowisko i przyrodę. Targi AGRITECHNICA 2023 prezentują pomysły, jak sprawić, aby w gospodarstwach 
rolnych GREEN PRODUCTIVITY stało się rzeczywistością.

(Liczby: AGRITECHNICA 2019)
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PROGRAM WYSTAWY

TRAKTORY & TRANSPORT
Traktory, ładowarki i ładowacze 
czołowe, pojazdy transportowe, 
technika transportu bliskiego

UPRAWY SPECJALNE
Technika sadownictwa, warzyw-
nictwa i innych upraw specjalnych, 
deszczowanie i nawadnianie

LAS & KRAJOBRAZ
Technika leśna, technika komu-
nalna, narzędzia i maszyny do 
pielęgnacji krajobrazu

GLEBA & ZASIEW
Technika uprawy roli, zasiew

PRZECHOWYWANIE
Przetwórstwo, wstępna obróbka 
zbiorów i przechowywanie

KNOW-HOW
Związki, stowarzyszenia,  
organizacje, instytucje naukowe  
i badawcze

ZBIORY
Technika zbioru zbóż, pasz i  
roślin okopowych

WSPARCIE CYFROWE
Robotyka, elektronika,  
oprogramowanie rolnicze i  
rolnictwo precyzyjne

HANDEL & USŁUGI
Technika i usługi poczynając od 
warsztatu aż po sprzedaż maszyn 
używanych

OCHRONA ROŚLIN &  
NAWOŻENIE
Technika ochrony i pielęgnacji 
roślin, nawożenie

ŚRODKI OBROTOWE
Materiał siewny, nawozy, środki 
ochrony roślin, materiały pędne i 
smary

SYSTEMS & COMPONENTS
Rynek B2B dla międzynarodowego 
przemysłu dostawczego sektora 
maszyn rolniczych

Wspieraj tworzenie terenów 
zalesionych odpornych na 
zmiany klimatu!

www.wereforest.com



ATRAKCJE I POKAZY

Live Arena: Smart Farming – Kompatybilność. Autonomiczna  
technika rolnicza. Smart Spraying. Remote Sensing. 

Drive Experience: Alternative Power Systems – Goście targów 
testują na żywo alternatywne systemy napędu.

DLG.Prototype.Club – Wybrane talenty opracowują rozwiązania  
dla cyfrowych wyzwań w sektorze inżynierii rolniczej.

agrifood start-ups – Youngsters czy też Grown-ups: Miejsce spotkań 
start-upowych ekosystemów branży spożywczej i rolniczej.

Międzynarodowe Centrum Handlowców – Miejsce spotkań kra-
jowych i międzynarodowych przedstawicieli handlu techniką rolniczą.

Live Arena: Las – Pokaz maszyn i urządzeń z zakresu techniki leśnej i 
komunalnej.

Young Farmers Day + Young Farmers Party –  
Wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi  
przedsiębiorcami i narybkiem branży.

Campus & Career – Platforma do omawiania tematów 
związanych z zawodem i karierą. 

Werkstatt live – Poznaj zawody związane z handlem  
maszynami rolniczymi i z warsztatem. 

SYSTEMS & COMPONENTS Expert Stage –  
Międzynarodowi eksperci informują i dyskutują na  
aktualne tematy przemysłu dostawczego. 

DLG Agri Influencer Award – Best Blogger, Best Influencer,  
Best Newcomer.



RYNEK B2B MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMYSŁU  
MASZYN ROLNICZYCH 
Międzynarodowe miejsce spotkań inżynierów, deweloperów, 
menedżerów zaopatrzenia, menedżerów części zamiennych, 
handlowców i producentów OEM. Trendy i innowacje w dziedzinie 
komponentów maszyn rolniczych oraz całego sektora Off-Highway.

RETHINK AGRICULTURE
Nowe systemy produkcyjne w rolnictwie zapewnią 
żywność dla całego świata. „Inhouse Farming –  
Feed & Food Show” to nowa platforma Towarzystwa DLG 
dla przyszłościowych systemów rolnych i spożywczych. 
W ścisłym związku z praktyką rolniczą.

TARGOM AGRITECHNICA TOWARZYSZĄ

AGRIFUTURE CONCEPT WINNER
Wyróżnienia za innowacyjne i przyszłościowe 

koncepcje w dziedzinie techniki rolniczej

INNOVATION AWARD AGRITECHNICA
Najważniejsza nagroda za nowości  

w branży techniki rolniczej

SYSTEMS & COMPONENTS TROPHY
Innowacyjne komponenty i systemy  

wyróżnione przez inżynierów ds. rozwoju.

INNOWACJE W CENTRUM UWAGI
W ramach targów AGRITECHNICA Towarzystwo DLG przyznaje trzy wyróżnienia.



DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Germany 
Info@DLG.org • www.DLG.org

ORGANIZACJA WYJAZDU PRZEZ NASZYCH PARTNERÓW
Międzynarodowi partnerzy organizują w Państwa kraju podróż na targi  
AGRITECHNICA. Ich adresy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: 
www.agritechnica.com/travel-partners

HOTELE I KWATERY PRYWATNE
Hannover Marketing & Tourismus | www.visit-hannover.com
Hanno-Fair Events | www.hanno-fair.events/messe-hotel/agritechnica

MASZ PYTANIA?
Zespół obsługi gości targów AGRITECHNICA jest do Państwa usług:  
Mail: expo@DLG.org | tel.: +49 69 24788-265

#agritechnica
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Informacje związane z przyjazdem:
www.agritechnica.com/travel

TERENY TARGOWE W HANOWERZEAGRITECHNICA 2023
12 –18 listopada | Hanower, Niemcy
Dni ekskluzywne 12/13 listopada

DLG – TWOJA SIEĆ
Tematy. Know-how. Wydarzenia. Sieci.
www.DLG.org
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