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termin: 15 maja, 2015 r. początek godz. 10.00 

miejsce: TARGI KIELCE, ul. Zakładowa 1 

25-672 Kielce, tereny targowe 

okazja: XXI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego 

AUTOSTRADA-POLSKA (13-15 maja 2015) 

 

Program ramowy: 

 

10.00 Otwarcie, wystąpienia organizatora i patronów 

10.15 Wystąpienia przedstawicieli Lasów Państwowych – stan dróg leśnych, potrzeby w zakresie 

ich budowy i utrzymania. 

11.00 Wystąpienia dostawców sprzętu i technologii do budowy, remontów i utrzymania dróg 

leśnych – nowoczesne możliwości w zakresie technik i technologii budowy i utrzymania dróg 

leśnych 

12.30 Wystąpienia wykonawców projektów w zakresie budowy, remontów i utrzymania dróg 

leśnych – praktyczne uwagi dotyczące tych prac. 

13.00 Dyskusja 

 

Uczestnicy konferencji: 

 

Przedstawiciele Lasów Państwowych 

Dostawcy sprzętu i technologii do budowy, remontów i utrzymania dróg leśnych 

Wykonawcy projektów w zakresie budowy, remontów i utrzymania dróg leśnych  

Wszyscy zainteresowani tematyką dróg leśnych (naukowcy, specjaliści itp.) 

Liczba uczestników: ok. 60 osób   

 

Patronat: 

 

 

 

Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych 

 

Cel konferencji: 

 

 Spotkanie trzech stron zainteresowanych tematem budowy, remontów i utrzymania dróg 

leśnych: Lasów Państwowych, dostawców technologii drogowych, wykonawców 

projektów drogowych. 

 Wymiana wiedzy i doświadczeń między stronami. 

 Przekazanie informacji na temat nowoczesnych możliwości w zakresie budowy, remontów i 

utrzymania dróg leśnych 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Radomiu (w trakcie) 

TARGI KIELCE 

 

  

Dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi 

GAZETA LEŚNA 

Portal FIRMYLESNE.pl  

Patronat medialny: 

Organizator: 

GAZETA LEŚNA 
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Korzyści z udziału: 

 Udział w merytorycznym spotkaniu specjalistów związanych z problematyką dróg leśnych. 

 Możliwość zaprezentowania swoich uwag, potrzeb i możliwości w zakresie omawianego 

tematu. 

 Bezpośredni kontakt ze specjalistami z całego kraju reprezentującymi różne strony związane z 

problematyką dróg leśnych (inwestorzy, dostawcy technologii i sprzętu, wykonawcy). 

 

Korzyści dla sponsorów (możliwości) 

 Prezentacja oferty firmy w formie wystąpienia w części referatowej konferencji – ok. 15 min. 

 Wystawienie reklam zewnętrznych w przestrzeni konferencyjnej  

 Zamieszczenie logo firmy na materiałach dot. konferencji (zaproszenia, informacje medialne). 

 Dystrybucja materiałów informacyjnych wśród uczestników konferencji w torbach 

konferencyjnych (włożenie ulotek, katalogów itp.). 

 Publikacje zapowiedzi konferencji i zaproszeń na łamach GAZETY LEŚNEJ, na stronie 

gazetalesna.pl, w portalu FIRMYLESNE.pl, na stronie TARGÓW KIELCE. 

 Publikacja relacji z konferencji na łamach GAZETY LEŚNEJ oraz na portalu firmylesne.pl. 

 Publikacja filmu z konferencji na stronie internetowej GAZETY LEŚNEJ i w portalu 

FIRMYLESNE.pl, 

 Bezpośredni kontakt z uczestnikami konferencji przez cały dzień trwania spotkania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszam! 
 

 

 
 

 

Rafał Jajor 

Redaktor naczelny  

GAZETY LEŚNEJ  

 

 

Kontakt dla uczestników konferencji: 

 

Rafał Jajor 

kom. 663 333 877 

e-mail: redakcja@gazetalesna.pl 
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Kontakt dla sponsorów: 

 

Zbigniew Migda  

tel. 661 533 241  

zbigniew.migda@gazetalesna.pl  
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