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Pol-Eco-System (Międzynaro-
dowe Targi Technologii i Pro-
duktów dla Zrównoważonego 
Rozwoju i Usług Komunalnych) 
to wydarzenie gromadzące 
międzynarodową branżę zwią-
zaną z ochroną środowiska.  

Jego celem jest szerokie 
otwarcie się na zagadnienia zwią-
zane ze zrównoważonym rozwo-
jem, wymiana międzynarodo-
wych doświadczeń i inspirowa-
nie krajowego sektora do rozwo-
ju. To okazja  do zaprezentowa-
nia produktów czy też nawiąza-
nia kontaktów handlowych. 
Na targi zapraszane są m.in. sa-
morządy, dysponenci funduszy, 
firmy działające w zakresie go-
spodarki komunalnej czy insty-
tuty naukowo-badawcze.   

W trakcie tej trwającej czte-
ry dni imprezy zwiedzający mo-
gli oglądać wiele stoisk firm kra-
jowych i zagranicznych. Za naj-
lepsze stoisko targów uznane 
zostało to należące do firmy 
Pronar z Narwi (specjalizuje się 
ona w produkcji nowoczesnych 
maszyn rolniczych, komunal-
nych i recyklingowych). Stoisko 
zajmowało trzy tysiące metrów 
kwadratowych – była to naj-
większa ekspozycja sprzętu 
na targach. Zajęła całą halę, co 
zdarzyło się po raz pierwszy 
w historii targów. Przyznanie 
jej Acanthus Aurerus to uzna-
nie dla ekspozycji targowych, 
których rozwiązania architekto-
niczne i graficzne najlepiej 
odzwierciedlają strategię mar-
ketingową firmy.  

Pronar zaprezentował m.in. 
mobilny rozdrabniacz wolno-
obrotowy Pronar MRW 2.1010, 
który z kolei zdobył Złoty Me-
dal MTP 2016. Urządzenie 
przeznaczone jest do redukcji 
objętości składowanych odpa-
dów komunalnych, wielkoga-
barytowych, budowlanych, pa-
let oraz pozostałości z wycinki 
drzew i korzeni. Maszyna po-
rusza się na gąsienicach, co 
pozwala na jej szybkie prze-
mieszczenie. Zwiedzający mo-
gli zobaczyć ją w działa-
niu oraz zapoznać się z pozo-
stałą ofertą firmy. Pronar poka-
zał bowiem także maszyny 
do letniego i zimowego utrzy-
mania dróg oraz nowoczesny 
sprzęt do recyklingu. a ¹

b Podczas targów można było dotknąć maszyn i zobaczyć je 
w działaniu
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Firma Pronar z Narwi  z po-
znańskich targów Pol-Eco-Sy-
stem wraca z nagrodą za naj-
lepsze, historyczne stoisko 
i najlepszy produkt.
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b Nagrodę za najlepsze stoisko i najlepszy produkt odebrał podczas poznańskich targów Pol-Eco-System Sergiusz Martyniuk, prezes 
firmy Pronar

b Na ekspozycji Pronaru można było obejrzeć m.in. kosiarki 
i ciągniki w wersji komunalnej 

Firma Pronar doceniona 
na międzynarodowych targach

b Oto laureat Złotego medalu MTP 2016 – produkt Pronaru
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b Poznańskie targi to dla firm dobra okazja do zaprezentowania 
produktów
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b Takie urządzenia potrzebują dużo przestrzeni


