Szanowni Państwo
W przeciągu kilku ostatnich lata Polska stała się światowym liderem w produkcji owoców jagody
kamczackiej. Duże nasadzenia jakie zrealizowano w Polsce pozwoliły nam w przeciągu zaledwie kilku lat
stać się prawdopodobnie największym producentem owoców haskap. Szacuje się, że powierzchnia
uprawy jagody kamczackiej w Polsce może już przekraczać 2000 ha. Dużym sukcesem było wpisania
jagody kamczackiej na listę produktów spożywczych w Unii Europejskiej, co pozwoliło legalnie
realizować ich sprzedaż od tego sezonu. Obecnie jagoda kamczacka określana jako „piąta jagoda” w
gronie owoców jagodowych, ma szansę stać się ważnym owocem na europejskim i światowym rynku.

III Międzynarodowa Konferencja Kamczacka 2019
Termin: 7 listopad 2019 roku
Miejsce: Jachranka
Hotel Warszawianka ****
Liczba uczestników – 400 +
Wstęp dla uczestników płatny

W tym roku 7 listopada odbędzie się już III Międzynarodowa Konferencja Kamczacka, która jak zawsze
będzie okazją do zdobycia najnowszej wiedzy o uprawie tego jeszcze ciągle nowego na naszym rynku
owocu. Praktyczne doświadczenia pokazują, że uprawa haskap to nadal duże wyzwanie dla
producentów, którzy chcą prowadzić towarowe, dobrze plonujące plantacje. Kolejne pytanie jakie
stawia sobie wielu producentów ukierunkowanie produkcji: na rynek deserowy czy przetwórczy? Takich
pytań jest wiele, a sposobem na ich rozwiązanie będzie udział w III Międzynarodowej Konferencji
Kamczackiej. Dotychczasowe edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ostatnia odbywająca się w
2017 roku zgromadziła blisko 500 uczestników: http://jagodnik.pl/ii-konferencja-kamczacka-1-swiecie/
Dlaczego warto uczestniczyć w Konferencji Kamczackiej:
To jedyna taka okazja do zdobycia najnowszych informacji o uprawie jagody kamczackiej
Wykłady prowadzone są przez najlepszych ekspertów z całego świata
Konferencja gromadzi uczestników z całego świata (wszystkie wykłady są tłumaczone
symultanicznie: polski:angielski, angielski:plolski)
Zapewnia integrację branży
Daje możliwość spotkania się z najważniejszymi firmami uczestniczącymi w borówkowym rynku
Nie ma drugiej takiej Konferencji na świecie!

Części wykładowej towarzyszyć będzie wystawa rozwiązań i technologii niezbędnych przy uprawie tego
gatunku. Będzie to zarazem okazja do zaprezentowania Państwa produktów. Przygotowaliśmy w tym
celu różne możliwości uczestnictwa dla firm:

Hortus Media Sp. z o.o.
ul. Czerwieńskiego 3a/17; 31-319 Kraków
T. 608 500 501, 608 504 404; biuro@jagodnik.pl

SPONSOR ZWYCZAJNY (4500 zł netto)
miejsce wystawowe z możliwością wyboru (powierzchnia ograniczona niestety),
1 stronę reklamy w materiałach konferencyjnych,
umieszczenia loga we wszystkich materiałach informacyjnych i zaproszeniach na Konferencję (w
zakładce „Sponsorzy”),
logo na stronie www zapraszającej na Konferencję (w zakładce „Sponsorzy”)
Udział w uroczystej kolacji dla 2 osób
Wkładkowanie ulotki/gadżetu do materiałów

WYSTAWCA
Miejsce wystawowe (2500 zł netto)
Miejsce wystawowe + reklama w materiałach konferencyjnych (3500 zł netto)
Reklama w materiałach konferencyjnych (1300 zł netto)

Aby zgłosić udział Firmy w III Międzynarodowej Konferencji Kamczackiej zapraszamy do wypełniania
formularza – kliknij ten link
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Mariusz Podymniak
Tel. 608500501/ mariusz.podymniak@hortusmedia.pl
Jagodnik to jedyny w swoim rodzaju sposób dostarczania wiedzy o uprawie roślin jagodowych.
Przez jedyny w branży Portal, największe i najpopularniejsze Czasopismo oraz największe
branżowe Konferencje docieramy do wszystkich uczestników jagodowego rynku w Polsce.
Pomagamy rozumieć więcej i szybciej wdrażać nowe rozwiązania. System, jaki zbudowaliśmy,
działa, ponieważ łączy nas świadomość celu i praktyczne podejście.
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