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XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech 2020 w Kielcach  

zostały przeniesione 

 

Komfort i niezawodność ciągników marki STEYR, od lat niezmiennie 

wyznacza kierunki rozwoju branży rolniczej. Już 13-15 marca 2020 roku, 

mieliśmy doświadczyć ich osobiście, podczas jednego z największych  

i najbardziej wyczekiwanych wydarzeń branżowych w Polsce. Z uwagi na 

sytuację epidemiologiczną w kraju i podążając za rekomendacją Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Organizatorzy po konsultacji z wojewodą 

świętokrzyskim, prezydentem Kielc oraz Świętokrzyskim Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym podjęli decyzję o przeniesieniu terminu 

targów AGROTECH oraz LAS-EXPO. 

Przyczyną takiej decyzji jest szybkie rozprzestrzenianie się nowego 

koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. 

Organizacja imprez masowych w Polsce była od pewnego czasu analizowana 

pod kątem oceny ryzyka. Podjęte działania mogą wydawać się radykalne, jednak 

służą jedynie zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno gości jak i wystawców oraz 

pracowników. „Targi Agrotech to dla nas co roku przede wszystkim okazja 

do inspirujących spotkań. Z uwagi na tegoroczne okoliczności nie byłoby  

to w pełni możliwe. Decyzja o odwołaniu targów jest dla nas bardzo trudna, 

jednak również w tej sytuacji chcemy być blisko naszych klientów, dbając 

o bezpieczeństwo zarówno ich jak i wszystkich innych odwiedzających, 

wystawców i pracowników eventu. Jednocześnie chcemy podziękować 

wszystkim, którzy zaplanowali spotkanie z marką STEYR podczas wydarzenia. 

Mamy nadzieję, że już niebawem się z Państwem spotkamy” podkreśla Alicja 

Dominiak-Olenderek, Brand Communications Manager Poland. 



 

 

 

 

 

Klientów z województwa świętokrzyskiego zachęcamy do odwiedzenia 

oddziałów autoryzowanego dilera marki STEYR firmy Kisiel. Lista punktów 

sprzedaży i obsługi klienta dostępna jest na stronie: http://www.kisiel.info  

 

*** 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ciągników STEYR zachęcamy do odwiedzenia 

strony internetowej www.steyr-traktoren.com  

 

Od 70 lat marka STEYR jest synonimem najdoskonalszych technologii rodem z Austrii i specjalizuje się w produkcji 

ciągników najwyższej jakości, odznaczających się doskonałym komfortem użytkowania i wysoką trwałością wartości. 

Szeroka gama modeli STEYR przekonuje do siebie Klientów innowacjami technicznymi oraz rozwiązaniami 

zorientowanymi na użytkownika. Gwarantuje to najwyższą produktywność i opłacalność w zastosowaniach rolnych, 

leśnych i komunalnych. Sieć autoryzowanych salonów sprzedaży STEYR zapewnia Klientom optymalną opiekę 

na miejscu. 

STEYR jest marką należącą do CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie produkcji dóbr inwestycyjnych, 

notowanego na nowojorskiej giełdzie (NYSE: CNHI) oraz na elektronicznym rynku papierów wartościowych giełdy włoskiej 

(MI: CNHI). Więcej informacji na temat CNH Industrial można znaleźć na stronie www.cnhindustrial.com. 
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