
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA PRASOWA       Poznań, listopad 2022 

 

AGRO PREMIERY rolnicze na sezon 2023 

Już w styczniu w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery.  

Będzie to idealna okazja, aby na żywo, po raz pierwszy w Polsce zobaczyć nowości produktowe  

na sezon 2023 i porównać ofertę różnych wystawców. Styczniowy termin wydarzenia to doskonały 

czas na to by zaprezentować rolnikom pomysły na nowe inwestycje. 

Złoty Medal Grupy MTP: nagroda i prestiż dla najlepszych 
 

ZŁOTY MEDAL Grupy MTP to najbardziej rozpoznawalna w Polsce nagroda przyznawana za wysoki 

poziom innowacyjności produktów i usług. Laureatów z branży rolniczej wybiera prestiżowe grono 

ekspertów. W konkursie nagradzana jest innowacyjność, pomysłowość i nowoczesność. O Złoty 

Medal mogą ubiegać się produkty i usługi, które wyróżniają się na rynku dzięki swoim walorom 

jakościowym, technologicznym i użytkowym. Termin zgłoszeń do Złotego Medalu Grupy MTP 2023 

mija 30 listopada. Podczas trwania Targów Polagra Premiery uczestnicy wydarzenia będą mogli 

również zobaczyć produkty i usługi, które otrzymały Złoty Medal Grupy MTP 2022. 

Wydarzenie towarzyszące - Seminarium Uprawowe 

W pierwszy dzień Targów odbędzie się seminarium uprawowe, które zostanie zorganizowane  

i przeprowadzone przez TOP AGRAR – Główny Patronat Medialny. 

Podziemny parking PWK – zaparkuj bezpiecznie w centrum Poznania  

Podczas trwania Targów POLAGRA PREMIERY do dyspozycji uczestników wydarzenia będzie 

wielopoziomowy podziemny parking PWK na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Obiekt liczy 650 miejsc parkingowych i jest zlokalizowany przy ulicy Głogowskiej 11 - wjazd na parking 

znajduje się tuż za budynkiem Centrum Targowego, na wysokości dworca PKP, w miejscu po byłej 

restauracji Adria. 

Dofinansowanie na przyjazd dla grup zorganizowanych.  

Planujesz przyjazd na Targi POLAGRA PREMIERY 2023  w szerszym towarzystwie? Zbierz grupę liczącą 

minimum 15 osób, zgłoś ją najpóźniej do 5 stycznia 2023 roku i skorzystaj z dofinansowania na 

przyjazd, które wynosi 500 zł. Dodatkowo bilety dla grup zorganizowanych są BEZPŁATNE. Więcej 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

informacji można uzyskać u opiekuna zwiedzających: Gabriela Wesołek, e-mail: 

gabriela.wesolek@grupamtp.pl  

Zobacz AGRO PREMIERY w Poznaniu 

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY, jako pierwsze w nowym roku przedstawiają 

nowości na sezon 2023. Uczestnicy Targów będą mieli możliwość zobaczenia wielu pozycji 

asortymentowych z kategorii maszyn, sprzętu i narzędzi rolniczych, nawozów, nasion, środków 

ochrony roślin, pasz czy dodatków paszowych. Wystawcy szykują różnorodne stoiska, na których dla 

Zwiedzających prezentowane będą absolutne AGRO PREMIERY. Ekspozycję dopełnią przedstawiciele 

prasy branżowej oraz najważniejszych w branży rolniczej związków  

i stowarzyszeń. 

Więcej informacji na www.polagra-premiery.pl  
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