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Запрошуємо вас відвідати одну з най-
більших агропромислових виставок 
Європи - AGRO SHOW 20108 у складі 
української делегації. 

Перш за все, AGRO SHOW - це місце 
для презентації найсучасніших сіль-
ськогосподарських машин та облад-
нання. Але не тільки. Це всеосяжна 
аграрна виставка, що представляє 
виробників, постачальників та спожи-
вачів мінеральних добрив, пестици-
дів та насіння, компаній  фінансового 
сектору та інших сферах сільського 
господарства. 

AGRO SHOW 20108 це найкраще місце 
для налагодження зв’язків із діловими 
партнерами Західної Європи, пошуку 
зацікавлених клієнтів та дилерів на 
ринках багатьох європейських країн. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 
Виставка організована  
с. Беднари, у 25 км від Познані. 

ПОКАЗНИКИ ВИСТАВКИ: 
Тривалість: 4 дні (20-23 вересня 2018 року) 
Більше 800 експонентів
Близько 100 експонентів з-за кордону
Майже 150 тисяч відвідувачів
150 тис. м2 виставкового простору
Майже 120 га загальної виставкової площі

ТУР НА AGRO SHOW -  
НАЙБІЛЬШУ АГРОПРОМИСЛОВУ ВИСТАВКУ ЄВРОПИ

Спеціальна пропозиція для українських компаній
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День перший 19.09.2018
10:00 Збір учасників на залізничному  
вокзалі м.Львів
10:30 Виїзд зі Львова. Переїзд на митницю.
22:00 Орієнтовний час прибуття в Познань. 
Поселення в готель. Вільний час.

День другий 20.09.2018
08:00 Сніданок.
09:00 Збір біля автобуса. Отримання 
бейджів, короткий інструктаж. Виїзд  
в Беднари на відкриття AGRO SHOW 2018
10:00-17:00 Відвідування виставки.
17:00 Збір біля автобуса. Переїзд  
в Познань. Вільний час.

День третій 21.09.2018
08:00 Сніданок.
09:00 Збір біля автобуса. Виїзд в Беднари.
10:00-17:00 Відвідування виставки.
17:00 Переїзд в Познань.
19:00 Оглядова екскурсія по Познані
21:00 Вільний час

День четвертий 22.09.2018
08:00 Сніданок.
09:00 Виселення з готелю. Збір біля авто-
буса, пакування багажу. Виїзд в Беднари.
10:00-17:00 Відвідування виставки.
17:00 Збір. Переїзд в Познань. 
Вечеря самостійно в закладах міста.
20:00 Виїзд до Львова
Перетин державного кордону

День п’ятий 23.09.2018
08:00 Орієнтовний час прибуття  
до Львова.

Дати поїздки: 19.09-23.09.2018
Кількість днів на виставці: 3 дні

Маршрут: Львів – Познань –  
Беднари – Познань - Львів

Транспорт: автобус туристичного класу
Проживання: готель 3***

Харчування: сніданки

ПРОГРАМА ТУРУ: 5 ДНІВ
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У вартість туру включено:

Проїзд комфортабельним автобусом  
по маршруту Львів – Познань – Львів;
Щоденні трансфери Познань –  
Беднари – Познань; Проживання в готелі 
3*** – 3 ночі (двомісце та тримісне  
розміщення в номері).  
Одномісне проживання  
в номері сплачується окремо;
Харчування – 3 сніданки;
Послуги супроводжуючого;
Квитки на виставку; 
Оглядова екскурсія по Познані;
Медична страховка на час подорожі

Сплачується додатково:

Відкриття візи в Польщу, за відсутності 
біометричного паспорта;
Харчування, крім вказаного в програмі;
Доплата за одномісне розміщення  
в номері (сплачується при бронюванні);
Послуги перекладача за потреби;
Сувеніри, подарунки та особисті  
витрати.
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295Є

ВАРТІСТЬ ТУРУ: 295 ЄВРО 

Більш детальну  
інформацію щодо 

митних правил, опла-
ти, організації поїздки 
та ін. ви можете отри-
мати, звернувшись за 
телефонами вказани-

ми нижче.

Письмові роз’яснення 
у вигляді довідки буде 

надіслано на елек-
тронну скриньку після 

отримання заявки 
на участь. Інфолист 
учасникам поїздки 

буде направлено  
за 5 днів до поїздки.

Дмитро Смоляк

Керівник проектів
«Експосервіс Україна»
097-16-037-16
smolyak@ 
expo-service.com.ua

ВАШ МЕНЕДЖЕР: 

WWW.EXPO-SERVICE.COM.UA


