Błonie, 9.03.2018 r.

Zaproszenie
– DYNAMICZNE POKAZY PRACY MASZYN – SHOW PROFESJONALISTÓW –
– POLSKA LIGA OPERATORÓW – WIELKI TEST MASZYN – MISTRZOWSKI CHWYT –
– EKSPLOATACJA, SERWIS, UTRZYMANIE SPRZĘTU – WYSTAWA MASZYN –
– NOWOŚCI – PRELEKCJE BRANŻOWE – KONKURSY – ATRAKCJE –
Serdecznie zapraszamy na eROBOCZE SHOW, które odbędzie się już 14 kwietnia 2018 r.
w godz. 9:00 – 16:30, na terenach miejskich przy al. Ignacego Paderewskiego w Sosnowcu.
W programie imprezy szereg atrakcji, m.in.: pokazy pracy maszyn na placu manewrowym, pokaz
umiejętności najlepszych operatorów w kraju, czyli show z udziałem maszyn oraz największe w historii tej
imprezy pola testowe, na których można zasiąść za sterami interesującego nas sprzętu!
Jednak największą wartością naszej imprezy są odwiedzający nas ludzie, którzy tworzą wspaniałą
atmosferę profesjonalnego spotkania dla całej branży. Mogą oni zapoznać się z dużą ilością sprzętu
w warunkach polowych na specjalnie przygotowanych poligonach, a obecność najlepszych operatorów
maszyn roboczych w Polsce pozwala na uzyskanie obiektywnej i trafnej opinii, pomagającej w wyborze
odpowiedniego dla siebie sprzętu roboczego.
Podczas najbliższej edycji eROBOCZE SHOW w Sosnowcu, odbędzie się konkurs na koparkach,
koparko-ładowarkach i ładowarkach z cyklu POLSKIEJ LIGI OPERATORÓW, w którym udział biorą zawodnicy
z całej Polski, a także konkurs MISTRZOWSKI CHWYT na maszynie przeładunkowej! Oprócz tego, będzie
można zobaczyć wystawę profesjonalnego sprzętu roboczego. Będzie można również wypróbować
możliwości maszyn pod okiem specjalistów. Dostępne będą strefy serwisowe sprzętu oraz wyposażenia
umożliwiające rozmowy z serwisantami, doradztwo ekspertów, a także wysłuchanie prelekcji branżowych.
Dla najmłodszych dostępna będzie strefa dzieci – zapewniamy moc atrakcji i doskonałej zabawy dla
każdego!
Wstęp na eROBOCZE SHOW był i jest zawsze darmowy!
Organizatorem imprez z cyklu eROBOCZE SHOW jest wydawnictwo Lasmedia, właściciel portalu
internetowego erobocze.pl, a współorganizatorem Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych
„OPERATOR”. Impreza odbywa się pod patronatem Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowiec,
a partnerem wydarzenia jest miasto Sosnowiec.
Koniecznie bądźcie z nami!
Więcej informacji na portalu www.erobocze.pl
Serdecznie zapraszam
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