
	

	

Największe, doroczne spotkanie pasjonatów rolnictwa – konferencja 
„Narodowe wyzwania w rolnictwie” – już 7 listopada br. 

 
Przyszłościowy model polskiego gospodarstwa rolnego, wyzwania i szanse dla Polski na globalnych 

rynkach, technologie IT i ich rola w nowoczesnej produkcji – to wybrane z tematów konferencji 

„Narodowe wyzwania w rolnictwie”. Siódma edycja wydarzenia odbędzie się 7 listopada br.  

w Global Expo na warszawskim Żeraniu. W pięciu blokach tematycznych wiedzą i doświadczeniem 

podzieli się ponad 50 prelegentów, w konferencji weźmie udział blisko 1400 profesjonalistów.  

 

Jesienna konferencja magazynu Farmer będzie okazją do spotkania profesjonalistów z branży rolnej – 

właścicieli i osób zarządzających gospodarstwami rolnymi – z przedstawicielami przedsiębiorstw, 

wyspecjalizowanych w produkcji nowoczesnych technologii i rozwiązań wykorzystywanych w rolnictwie, 

uprawie roślin czy chowie zwierząt. Prelekcje poprowadzą eksperci i naukowcy z dziedziny rolnictwa, 

przedstawiciele organizacji rolniczych, ośrodków badawczych, gospodarstw i przedsiębiorców. 

Tegoroczna edycja „Narodowych wyzwań w rolnictwie” odbędzie się w warszawskim Centrum Targowo-

Kongresowym Global Expo.  

 

– Zaplanowaliśmy wiele interesujących debat z udziałem polityków i ekspertów. Wspólnie zastanowimy 

się nad nowymi rozwiązaniami dla branży rolnej, omówimy najbardziej aktualne tematy i postaramy się 

wypracować założenia na przyszłość – mówi Wojciech Denisiuk, redaktor naczelny miesięcznika Farmer 

i portalu farmer.pl. – Nie zabraknie inspirujących wykładów, nowości przygotowanych przez firmy oraz 

eksperckich punktów konsultacyjnych. Zapraszamy do efektywnego spędzenia czasu w gronie 

pasjonatów rolnictwa – dodaje. 

 

Agenda konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie” zawiera sesje tematyczne kierowane do 

najważniejszych działów produkcji, takie jak: finanse i zarządzanie, agrotechnika, produkcja mleka, 

trzoda chlewna i technika rolnicza. Nowością będzie sesja dla rolników uprawiających glebę w systemach 

uproszczonych – jeden z wykładów poprowadzi gość specjalny z Francji. 

 



	

	

W ramach konferencji zostaną wręczone wyróżnienia w organizowanym, już po raz piąty, konkursie 

„Innowacyjny produkt rolniczy”. Podczas gali uhonorowane zostaną pomysły i działania, które 

przyczyniają się do poprawy warunków gospodarowania i funkcjonowania właścicieli oraz osób 

zarządzających gospodarstwami rolnymi. 

 

Celem „Narodowych wyzwań w rolnictwie” jest propagowanie wiedzy rolniczej z naciskiem na 

najbardziej praktyczne elementy, które można zastosować we własnym gospodarstwie, a które 

przyczyniają się do lepszego nim zarządzania oraz wzrostu efektywności produkcji. Podczas debat  

i spotkań z ekspertami i przedstawicielami instytucji państwowych, poruszane będą najbardziej aktualne 

i ważne kwestie z kraju i ze świata.  

 

Wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja sektora sadowniczego „Sady i ogrody”. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji na 

stronie: konferencje.ptwp.pl/pl/konferencja,329  

 

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP. 

 

Farmer to magazyn z ponad 80-letnią historią. W portfolio tytułów Grupy PTWP, wraz z portalami 

farmer.pl i gieldarolna.pl, istnieje od listopada 2010 roku. Zarówno magazyn, jak i portale, stawiają na 

innowacyjność, przedstawiają rozwiązania wpływające na konkurencyjność i efektywność gospodarstw 

rolnych, prezentują nowatorskie rozwiązania w prowadzeniu upraw i wykorzystaniu techniki rolniczej, a 

także nowoczesne trendy w chowie zwierząt.  

Portal nowoczesnego rolnika dostępny jest pod adresem: www.farmer.pl.	

 
### 

Informacje o Grupie PTWP:  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości jest firmą działającą w obszarze zintegrowanych rozwiązań w 
zakresie komunikacji i nowych mediów, jej aktywność skupia się na rynku internetowym. Posiada 80 proc. udziałów 
w PTWP–ONLINE Sp. z o.o., do której należą branżowe portale m.in.: wnp.pl, propertynews.pl, rynekzdrowia.pl, 
portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, portalsamorzadowy.pl, pulsHR.pl, farmer.pl. Obecnie zarządza 20 portalami 
branżowymi, realizując strategię wiodącego internetowego medium w tematach dotyczących różnych sektorów 
gospodarki i przemysłu, w oparciu o rozwój własnych serwisów, tworzenie treści na potrzeby czytelników i budowę 



	

	

nowych serwisów internetowych. Grupa PTWP SA posiada także 100 procent udziałów w spółce Publikator 
wydającej m.in. tytuły takie jak: Dobrze Mieszkaj, Świat Łazienek i Kuchni, Meble Plus, Łazienka oraz 
dobrzemieszkaj.pl. Grupa PTWP jest wydawcą m.in.: Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł, czasopisma Rynek 
Spożywczy miesięcznika Rynek Zdrowia i miesięcznika Farmer.  
 
Grupa PTWP zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z 
Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych 
imprez odbywających się w Europie Centralnej. 
 
W skład Grupy PTWP wchodzi także spółka PTWP Event Center zarządzająca Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach. 
 
W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect. 
 
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 r. 
 
Zapraszamy na stronę www.ptwp.pl.  
 
Dodatkowe informacje: 
Marta Stach, Imago Public Relations 
T. 32 608 29 85, M. 609 808 119  
email: m.stach@imagopr.pl  
 

 
 

 


