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Tisztelt Cím!

Az elmúlt évek rendkívül sikeres, a rendezvény három napja alatt már Íízezer feletti fizető
látogatót fogadó kiállítás és vásiár eredményeire és tapaszta|ataiÍa alapozva terveink szerint az
idei évben ismét Pápa viíros egyik legnagyobb, a térségben is nagy vonzerővel bíró, kiemelt
programja |esz a2014. május 23-25. között tartandó xv[I. Pápai Agrárexpo a Pápai Platán
Turisztikai és Viírosmarketing Nonprofit Kft. szervezésében.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai támogatásával megvalósuló rendezvény
keretében a termelők' kiállítók széles körének szeretnénk ismét lehetőséget biztosítani arra,
hogy találkozzon potenciális vásrírlóival, tájékozódjon az agrárágazat aktuális újdonságairól,
és a miár hagyományosnak mondható szakmai előadásokon segítséget,tájékoztatást kaphasson
az ágazathoz kötődő új jogszabályi rendelkezések végrehajtására vonatkozóan.

A rendezvény keretében a színvonalas szakmai kínálat mellett a kiállítás és vásár jellegéhez
illeszkedő családi programokkal szeretnénk lehetőséget biztosítani a reményeink szerint ismét
több ezer látogatónak, hogy a kiállított termékek, állatok, gépek stb. megismerésével közelebb
kerüljön a magyar agrárágazathoz, főként az élelmiszeiparhoz.
Kóstolási lehetőségek széles vá|asztékáva| szeretnénk népszenisíteni a magyar
élelmiszeripart, gasztronómiát, erősíteni a hazai termékek piaci pozícióját, kedvet teremtve
azok megvásiárlásához is.

A kiállításhoz kötődően ismét szeretnénk a Pápa és Vidéke közéleti lap különszámaként
ingyenes, A/3 méretű, színes információs kiadványt megjelentetni az Agrárexpóról, melynek
hasábjain rövid bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a kiállítóinknak. Az újságban
megjelenő anyagok felkerülnek arendezvény honlapjrára, az agrarexpo.papa.hu oldalra is.
A megjelenés feltételeit a mellékelt jelentkezési lap tarta|mazza.

Örömünkre szolgálna, ha vállalkozásuk részvéte|ével onök is részesei lennének az idei
Agrárexpo eredményességének.

Kérem, a mellékelt jelentkezési lap kitt'ltésével szíveskedjenek 20|4. március 28-ig jelezni
részvételi szándékukat.

Pápa,20|4. miárcius

.^  . . / )
ÜT|sT-
or]Áldozó Tamás

polgármester


