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SZANOWNI PAŃSTWO! 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

w III Wiosennych Targach Ogrodniczych 

 

które odbędą się w dniach 22 i 23 kwietnia 2023 r. 

na terenie byłego lotniska wojskowego m. Sąpolno gm. Przechlewo 

 

 
Z wielką przyjemnością pragnę zaprosić Państwa do udziału w III Wiosennych 

Targach Ogrodniczych, które odbędą się w dniach 22 i 23 kwietnia 2023 r. na terenie byłego 

lotniska wojskowego m. Sąpolno gm. Przechlewo, na wielkie święto wszystkich miłośników 

ogrodów i nie tylko. W czasie Targów będą miały okazję zaprezentować się firmy z branży 

ogrodniczej, oferujące: materiał szkółkarski owocowy i ozdobny, rośliny rabatowe, cebulowe 

oraz nasiona, a także maszyny i urządzenia do produkcji ogrodniczej, elementy wyposażenia 

ogrodów i mieszkań. Zachęcamy również do udziału firmy z branży rolniczej, zajmujące się 

ekologią i ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii, systemami grzewczymi, 

pszczelarskie, spożywcze, budowlane, motoryzacyjne, związane z turystyką, a także firmy 

obsługujące rolnictwo, doradztwo rolnicze, ubezpieczeniowe, kredytowe, deweloperskie i 

inne. Chcemy, aby uczestnicy naszych Targów mieli okazję spotkania z nowymi trendami, 

wystawcami oraz sprawdzenia produktów, które pomogą im w pełni przygotować się do 

nadchodzącego sezonu.  

 Targom towarzyszyć będzie wystawa koni zimnokrwistych, wystawa rzemiosła 

artystycznego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych. Targi to również blok handlowy, 

w którym znaleźć można prawie wszystko oraz gastronomia i wesołe miasteczko.  

Państwa obecność na ww. targach ogrodniczych będzie dla nas organizatorów wielkim 

zaszczytem i wyróżnieniem, a także nada im jeszcze większej rangi. Z tego też miejsca 

dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego zaproszenia i tym samym pomoc w realizacji 

tego przedsięwzięcia.   

Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z naszego zaproszenia, a Wasza firma 

uzupełni ofertę targową. Bogatsza oferta zapewni szeroki wybór zwiedzającym, co zapewne 

przyniesie wiele korzyści wszystkim uczestnikom. 

Warunkiem uczestnictwa w Targach jest przesłanie wypełnionego Zgłoszenia 

uczestnictwa wraz z załącznikami oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora.  

Z nadzieją na spotkanie, łączę wyrazy szacunku. 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział w III Wiosennych 

Targach Ogrodniczych w Przechlewie. 
 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Michałowski 

Wójt Gminy Przechlewo 
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