Weź udział w Konkursie AgroWybór 2020!
Od 16 marca br. trwa Konkurs–Plebiscyt AgroWybór 2020, w którym rolnicy po raz
pierwszy mogą zgłosić i wybrać najpopularniejszy produkt dla rolnictwa w 5
kategoriach:
- nasiona
- nawozy
- środki ochrony roślin
- pasze
- maszyny i urządzenia rolnicze
Końcowy werdykt będzie sygnałem i zarazem rzeczywistym wskaźnikiem oceny
przydatności i popularności produktów jednocześnie dla dwóch stron: rolników oraz
krajowych i zagranicznych wytwórców poszczególnych środków produkcji dla
rolnictwa.
Konkurs-Plebiscyt AgroWybór 2020, którego organizatorami są: AgroNews.com.pl –
platforma informacyjna oraz Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO, będzie podzielony na
dwa etapy:
Etap I - Internauci poprzez komentarz na portalu Facebook - Fanpage: AgroNews TV
Interaktywna, komentarz pod artykułem nt. Plebiscytu na www.agronews.com.pl oraz
zgłoszenie e-mailowe (plebiscyt@agronews.com.pl oraz agroredakcja@agroredakcja.pl), będą
mogli zaproponować najpopularniejszy ich zdaniem produkt dla rolnictwa, zgłaszając w
poszczególnych kategoriach sprawdzone i stosowane przez nich produkty w gospodarstwach
rolnych. Kapituła Konkursowa, złożona z ekspertów, partnerów, sponsorów i organizatorów
konkursu, po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych produktów w poszczególnych
kategoriach, zakwalifikuje 10 produktów w każdej z kategorii konkursowej do drugiego etapu
plebiscytu. Zgłaszanie produktów w ramach I etapu Plebiscytu zaczęło się 16 marca 2020 r. o
godzinie 15.00 i zakończy 30 czerwca 2020 roku o godzinie 14.00.
Etap II - Od 2 lipca do 30 września na stronie: www.agronews.com.pl zamieszczona będzie
ankieta plebiscytowa, w której użytkownicy oddadzą głosy na maksymalnie 3 wybrane przez
nich produkty w każdej z 5 kategorii. Produkt, który uzyska najwięcej wskazań internautów w
każdej z 5 kategorii, zostanie zwycięzcą plebiscytu, a dwa kolejne otrzymają wyróżnienia
specjalne.
Uroczyste podsumowanie Plebiscytu- Konkursu AgroWybór 2020 i wręczenie nagród
odbędzie się w Warszawie podczas Jubileuszowej 30. Gali Agrobiznesu z udziałem kilkuset
uczestników z całego kraju – wybitnych polskich rolników i agroprzedsiębiorców.
Dlaczego tak ważny jest Plebiscyt-Konkurs AgroWybór 2020?
Polskie rolnictwo od czasu transformacji ustrojowej stało się obiektem zmasowanej oferty
środków produkcji, zarówno ze strony rodzimego przemysłu, jak i – zwłaszcza po wejściu
Polski do Unii Europejskiej i uruchomienia unijnych programów pomocowych – licznych
firm zagranicznych. Miało to, i ma, ogromny wpływ na dynamiczny rozwój gospodarstw
rolnych w naszym kraju. Ocenia się, że obecnie w Polsce funkcjonuje już blisko 300 tys.

gospodarstw wysoko towarowych, zdolnych w pełni konkurować na globalnym rynku
żywnościowym.
Polscy rolnicy, mając do dyspozycji nowoczesne, a często wręcz innowacyjne środki
produkcji, są w stanie - dzięki ich należytemu wykorzystaniu oraz swojej indywidualnej
przedsiębiorczości – w szybkim tempie powiększać i przeobrażać swoje gospodarstwa rolne
w bardzo wydajne warsztaty pracy
Globalizacja sprawiła, że współczesny polski rolnik ma dziś do wyboru: tysiące maszyn i
urządzeń rolniczych, a nawet całych linii technologicznych oraz setki nawozów i środków
ochrony roślin, nasion oraz pasz. W związku z tym musi na bieżąco decydować jaki produkt
wybrać, by jak najlepiej rozwijać swoje gospodarstwo rolne. Konkurs-Plebiscyt AgroWybór
2020 ma w tym pomóc.

