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✓
✓
✓
✓
✓

Gecombineerde handelsmissie en beursdeelname
Sterkere aantrekkingskracht door een gezamenlijke (Oost)-Nederlands
Paviljoen
Georganiseerde netwerk- en matchmaking activiteiten
Ontzorgen in de organisatie van uw beursdeelname
‘Go4Export’ subsidie van Provincie Overijssel

Inschrijven t/m 10 december 2021
Aantal gesubsidieerde plaatsen beperkt!

790 km; 8 uur v.a. Hengelo
8,5 uur; 1x overstappen; Hengelo – Berlijn Hbf – Poznan Gl.
1,5 uur; Eindhoven – Poznan

Polagra Premiery 2022
De Polagra Premiery is een tweejaarlijkse terugkerende vakbeurs die voor de 8ste
keer wordt georganiseerd in de stad Poznan.
De beurs richt zich op innovatieve oplossingen en modernisering van de
bedrijfsvoering voor de gehele agrarische sector, waaronder, dierhouderij,
landbouwmachines, post-harvest, uitgangsmateriaal, gewasbescherming, advies,
logistiek en stallen- en kassenbouw.
In 2020 waren er bijna 400 bedrijven aanwezig, waaronder grote merken als
Kingspan, John Deere, Deutz-Fahr, Kuhn en New Holland. Ook Nederlandse
bedrijven hebben via het Nederland paviljoen deelgenomen aan de vorige editie
welke werd bezocht door 45.363 vakbezoekers en grote landbouwbedrijven uit
Polen en omliggende landen.

Polagra Premiery 2022
Het (Oost)-Nederlands paviljoen wordt georganiseerd door het World Trade
Center Twente in samenwerking met de Landbouwraad van de Nederlandse
Ambassade in Warschau.
Deelnemers uit Oost Nederland kunnen via WTC Twente gebruik maken van de
Go4Export subsidie van Provincie Overijssel en de deelnemende bedrijven kunnen
profiteren van gearrangeerde netwerk- en matchmaking activiteiten tijdens de
beurs, als onderdeel van de Overijsselse handelsmissie.

Exhibitor scope
➢Technologie, agrarische machines en uitrusting voor transport, grondbewerking,
bemesting, irrigatie, oplossingen voor gewas-bescherming en -verzorging, zaaien,
planten, oogsten van gewassen, handgereedschap en reserveonderdelen voor de
reparatie en het onderhoud van landbouwmachines.
➢Producten en oplossingen voor teelt van gewassen, meststoffen en zaden.
➢Producten en oplossingen voor veehouderij, veeteelt en veterinaire toepassingen,
controle en meting apparatuur.

Waarom deelnemen aan de handelsmissie?
✓

De handelsmissie is een laagdrempelige manier om, onder de hoede van
Provincie Overijssel en in het gezelschap van andere ondernemers, de Poolse
markt te verkennen en sneller nieuwe contacten te leggen.

✓

Uw deelname aan de beurs in het gezamenlijke Dutch Pavilion en de
organisatie ervan wordt volledig geregeld door het WTC Twente.

✓

U kunt rekenen op (2-3) op maat gearrangeerde matchmaking gesprekken met
potentiële distributie- of kennispartners, op basis van het door u aangeleverde
zoekprofiel.

✓

De missie wordt actief ondersteund door de Nederlandse Ambassade in
Polen, daardoor kunt u makkelijker contacten leggen en informatie over het
land inwinnen.

Waarom deelnemen aan de handelsmissie?
✓
✓

✓
✓

In de voorbereidingsfase helpen wij u met het aanscherpen van uw unieke
propositie gericht op de Poolse markt, ter behoefte van de communicatie
rondom het evenement.
Afhankelijk van uw productaanbod, kunnen wij voor u additionele PR en
klantgerichte activiteiten organiseren tijdens de beurs, zoals persconference,
media-kit distributie, product presentatie voor potentiële dealers of
eindgebruikers, of een bijenkomst met een relevante branchevereniging, Poolse
vertalingen.
Speciaal voor de handelsmissie wordt er een missieboekje uitgegeven, met
bedrijfsprofielen van alle deelnemers. Het boekje wordt in aanloop naar en
tijdens de beurs verspreid via WTC partners in Polen.
De missie wordt afgetrapt met een privé diner met de landbouwattaché van
de Nederlandse Ambassade in Polen, waar u gemakkelijk contacten kan leggen
en vragen stellen (onder voorbehoud).

Het Nederlands Paviljoen (concept
voorbeeld)

Midden op het beursterrein

Uitstekende locatie, direct bij de ingang

Het Programma
12-13/1
13/1
14/1

15/1
16/1

Opbouw
19:00 Kick-off diner
09:00-10:00 Early bird breakfast op de stand
11:00-18:00 Opening hours beurs;
17:00-19:00 Networking meet & match Dutch Pavilion
19:00-21:00 Exhibitor banket Polagra
10:00-17:00 Opening hours beurs
10:00-16:00 Opening hours beurs
16:00-19:00 Breaking-down

Deelnamekosten
✓

De eigen bijdrage voor bedrijven uit Oost-Nederland bedraagt €700,(exclusief reis- en verblijfkosten)

✓

De eigen bijdrage voor bedrijven uit overige Nederland bedraagt €1200,(exclusief reis- en verblijfkosten)

✓

De prijs voor bedrijven uit Oost-Nederland is lager omdat wanneer deze
bedrijven zich aanmelden via het World Trade Center Twente ze gebruik
kunnen maken van een ‘Go4Export’ subsidie van de Provincie Overijssel. Let
op, hiervoor is maar een beperkt aantal plaatsen.

✓

Wanneer u graag een vermelding in de beurscatalogus wilt zijn de kosten
hiervoor €250,-

✓

De deelname aan het matchmaking arrangement is kosteloos.

Deelnamekosten
Kosten inbegrepen in de deelname:
✓ Vermelding van uw bedrijf in het missieboekje,
✓ Promotie via WTC en gerelateerde sociale mediakanalen,
✓ Basisinrichting van uw werkstation,
✓ Native speaker Pools tijdens de missie,
✓ Koffie/thee, frisdrank, snacks in de gezamenlijke lounge.
De volgende kosten zijn voor uw eigen rekening:
✓ Reis-, hotel- & verblijfkosten (U kunt gebruik maken van onze
groepsreservering in hotel Mercure in Poznan, 5 min. loopafstand van de beurs,
prijs per kamer +/-€100,- excl. ontbijt),
✓ Vermelding van uw bedrijf in de exposanten catalogus (€ 250)
✓ Eigen literatuur, demo displays, transport- en verzendkosten,
✓ Additionele uitrusting van de stand: extra stoelen, banner, wandgrafieken, etc.

Contact
Voor meer info en inschrijven:
Freerk Faber
f.faber@wtctwente.eu

Algemeen Directeur WTC Twente
074-291 5604

Leonie Hilbrink
l.hilbrink@wtctwente.eu

Medewerker Trade Services WTC Twente
074-291 5604

