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Áttekintés 
 

2019-ben a Polagra Food, Polagra Tech, Gastro és a Taropack szakkiállítások a Taste of Regions (2 nappal 
korábban kezdődött) elnevezésű, a nagyközönség számára szervezett rendezvénnyel együtt került 
megrendezésre, melyeken 30 országból 800 kiállító mutatkozott, a látogatók száma több mint 50.000 fő volt.  
A Polagra Food főbb tematikái: sertés és baromfihús, húskészítmények, tejtermékek, halak, vadhús, gabonaipari 
termékek, cukor, édesipari termékek, pékáruk, ásványvizek, alkoholmentes italok, gyümölcs koncentrátumok, 
sörök, és egyéb alkohol tartalmú italok, készételek, feldolgozott zöldség, gyümölcs, bio termesztés, egyéb 
szolgáltatások. 
 
A kiállítások idején több előadást, szakmai konferenciát, főzőversenyt is rendeztek. 
A járványügyi előírások betartása miatt a szervezők limitálni fogják a látogatók számát. 
 
Az elmúlt évben létrehozott standunkon 5 magyar vállalkozás mutatkozott be, kóstoltatott (bor, zöldség-gyümölcs, 
fagyasztott torta). A tapasztalat az volt, hogy elsősorban különleges minőségű, kuriózum, árban is versenyképes 
termékekkel érdemes megjelenni a kiállításon.  
 

 
 
Közösségi magyar részvétel 
 
Az AMC közösségi megjelenést biztosít a magyar vállalkozások számára a Polagra Food magyar nemzeti standján 
való részvételre.  
 
Kiállítóink a 120 m2 -es, nemzeti standon egységes, közösségi standrészt igényelhetnek. Az egységes arculati 
elemekkel felépített nemzeti standon megjelenő kiállítóknak árubemutatási és információs lehetőséget, közös 
tárgyalási felületet biztosítunk:  
 

A COVID miatt kialakult helyzetre való tekintettel kedvezményes megjelenési lehetőség: 

Közösségi standon való megjelenés: 100 000 Forint + ÁFA  

Tartalmazza: 

 a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes standrészt 
 a funkcionális standberendezést: 1 db információs pultot, beépített hűtővel, árubemutatási 

lehetőséget, közös konyha- és raktárhasználatot 
 borospohár használatot  



 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 
 2. db kiállítói bérlet biztosítását 
 az AMC különböző kommunikációs csatornáin keresztül (honlap, hírlevél, Facebook, sajtóközlemény) a 

kiállítási megjelenésről tájékoztatást 

A megjelenés nem tartalmazza:  

• a céges képviselő(k) kiutazási költségeit (a kiutazáshoz, a Lengyelországba történő beutazáshoz 
esetleg szükséges igazolások, dokumentumok beszerzésének 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: 
• opcionális, a vásárigazgatóság által biztosított hirdetési lehetőségek (megrendelhetők a 

kiállítók saját kódjával az online felületen):  
 
További információ a kiállításról a honlapján olvasható: www.polagra-food.pl  
 

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 26. 
 
Jelentkezés módja: a kitöltött, aláírt jelentkezési lap visszaküldése 
 
 

Jelentkezésük csak visszaigazolás után tekinthető elfogadnak 
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