
Referat promocyjny - 30 minut

Tematy referatów zgłoszonych do 30 listopada 2016 r. zostaną zamieszczone na Bezpłatnych Kartach Wstępu

Konferencja Naukowo - Techniczna /

450 PLN

Cena / Ilość szt. /

Każda z firm biorących udział w targach ma możliwość wygłoszenia referatu promocyjnego w ramach konferencji 
Firma ma prawo wygłoszenia referatu promocyjnego każdego dnia targów / Every exhibitor has an opportunity to deliver the promotional lectur, within the 
conferences accompanying the event.

towarzyszących imprezie. 

Czas wystąpienia to 30 minut wraz z ewentualną dyskusją / Duration shall be ca. 30 minutes together with the possible discussion.

Istnieje możliwość zamieszczenia streszczenia referatu promocyjnego w Katalogu Targowym / One has a 
the fair catalogue

chance to place the summary of the promotional report in 

Do dyspozycji prelegenta pozostaje w pełni wyposażona sala wykładowa z nagłośnieniem i sprzętem audiowizualnym / 
speaker's disposal with sound and with audiovisual equipment.

A fully equipped lecture hall is left at the 

800 PLNWydruk referatu promocyjnego w Katalogu - 1 str. A4

FORUM HODOWLI BYDŁA

1)  Prelegent /

Tytuł referatu /

Dzień wykładu /

2)  Prelegent /

Tytuł referatu /

Dzień wykładu /

THE FORUM OF THE
 CULTURE OF CATTLE

FORUM TRZODOWE
FORUM PIG PRODUCTION

FORUM DROBIARSKIE
POULTRY FORUM

Author

Title of lecture

Day of lecture

Author

Title of lecture

Day of lecture

3)  Prelegent /

Tytuł referatu /

Dzień wykładu /

Author

Title of lecture

Day of lecture

Tiles of reported papers for 30 of November 2016 will be attached on Free Admission Card

Scientificly - technical conference Price Quantity Pcs.

Promotional lecture - 30 minutes

A printed version of the promotional lecture in the catalogue - 1 page

“x” - mark the right square

“x” - zaznacz właściwy kwadrat

ZAMAWIAMY REFERAT PROMOCYJNY / WE ARE ORDERING THE PROMOTIONAL REPORT

7FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
APPLICATION FORM

REFERAT PROMOCYJNY
PROMOTIONAL PAPER

DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229 , 60-650 Poznań POLAND
tel. +48 61/ 639 01 17/18, fax 61/ 858 48 48
e-mail: agrofood@dlg-pl.pl
www.targiferma.com.pl

Bank: Pekao S.A. I O/POZNAŃ
wystawcy krajowi: 21 1240 1747 1111 0010 0700 2525
foregin exhibitors: PL 41 1240 1747 1978 0010 0878 8332
SWIFT: PKOPPLPW
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