
profesjonalne pokazy sprzętu i maszyn roboczych

eROBOCZE SHOW  to wyjątkowa impreza branży maszyn roboczych w Polsce, w której udział 
biorą profesjonaliści – zarówno użytkownicy, jak i najwięksi przedstawiciele oraz specjaliści od 
maszyn i sprzętu budowlanego.
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W programie eROBOCZE SHOW:
· DYNAMICZNE POKAZY maszyn robo-

czych odbywają się przez cały dzień na 
placach manewrowych, a  towarzyszą im 
komentarze specjalistów, którzy o  ma-
szynach wiedzą niemal wszystko! 

· WYSTAWA SPRZĘTU ROBOCZEGO – 
stoiska dystrybutorów wiodących marek 
ze specjalnymi ofertami dla odwiedzają-
cych nas gości!

· WIELKI TEST MASZYN – zobacz i  za-
siądź za sterami interesujących Cię maszyn 
i sprzętu podczas pracy, na największej liczbie 
pól testowych! Testuj sprzęt od małych narzędzi 
i ładowarek, przez koparki, do spycharek.

· Pokazy specjalne eROBOCZE DEMO TEAM 
w  wykonaniu najlepszych operatorów maszyn 
w Polsce nie szczędzą wrażeń. Jak w ich rękach 
zachowują się koparki, ładowarki i narzędzia ro-
bocze? To prawdziwy taniec maszyn. Widowisko-
we pokazy można oglądać na żywo!

· POLSKA LIGA OPERATORÓW – zawody o tytuł Mistrza Operatorów Maszyn Roboczych  
z udziałem zawodników z całej Polski! Konkurs jest rozszerzoną kontynuacją znanych za-
wodów Big Bau Masters. Widowiskowe zmagania operatorów zawsze dostarczają moc 
wrażeń dla publiczności!

Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznej pracy ciężkimi maszynami i sprzętem 
oraz uzmysłowienie, jak ważne w pracy jest przestrzeganie zasad BHP.

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych operatorów koparek, koparko-ładowarek 
i ładowarek. Muszą wykazać się dużą zręcznością w konkurencjach, o przebiegu których 
dowiadują się tuż przed samymi zawodami. Dlatego najważniejszym warunkiem udziału 
w konkursie jest posiadanie ważnych uprawnień do obsługi koparki i/lub ładowarki. Za 
złamanie zasad BHP zawodnicy otrzymują punkty karne.

NOWOŚCI – polskie premiery wystawowe 
znanych i wiodących producentów maszyn 
roboczych. Ujrzysz sprzęt, który w  Pol-
sce nieraz będzie zaprezentowany po raz 
pierwszy! 

· PRZEGLĄD CAŁEGO RYNKU – maszy-
ny i  różnego rodzaju urządzenia robocze 
w  jednym miejscu! Od małych narzędzi 
oraz niezbędnego osprzętu, po największe 
maszyny robocze do najcięższych zadań!

· PRELEKCJE i SPOTKANIA BRANŻOWE – dyskusje i spotkania użytkowników maszyn 
roboczych, od operatorów, serwisantów i sprzedawców, aż po właścicieli wielkich firm!

· STREFA SERWISOWA – potrzebujesz części zamiennych? A może szukasz podpowiedzi 
i porad jak rozwiązać techniczny problem? U nas znajdziesz je na pewno!
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· KONKURS „MISTRZOWSKI CHWYT” – zasiądź za sterami dużej maszyny przeładunko-
wej i wygraj cenne nagrody! Konkurs dla profesjonalistów o mocnych nerwach i o dużym 
skupieniu. Emocje gwarantowane!

· STREFA DLA DZIECI – nie samą pracą żyje człowiek! Po zapoznaniu się z najnowszy-
mi maszynami i  technologiami można coś zjeść w  strefie cateringowej, wziąć udział 
w  konkursach dla publiczności, a  najmłodszych zapraszamy do świetnej zabawy w  strefie 
dzieci pod opieką profesjonalnych animatorów.

eROBOCZE SHOW – wyjątkowi ZWIEDZAJĄCY i zaangażowani WYSTAWCY
Impreza to nie tylko maszyny i ich testy. Największą wartością są ludzie – ZWIEDZAJĄCY, 
którzy tworzą wspaniałą atmosferę profesjonalnego spotkania dla całej branży. Uczestnicy 
mogą zapoznać się z dużą ilością sprzętu w warunkach polowych na specjalnie przygotowa-
nych poligonach testowych, a obecność najlepszych operatorów maszyn roboczych w Polsce 
pozwala na uzyskanie obiektywnej i trafnej opinii pomagającej w wyborze odpowiedniego dla 
siebie sprzętu roboczego. Profesjonaliści nie szczędzą także wrażeń odwiedzającym i chętnie 
dzielą się spostrzeżeniami na temat swojej pracy.

Impreza jest też miejscem dla wielu WYSTAWCÓW, których maszyny można oglądać w ru-
chu. Są oni częścią dużej, zgranej społeczności skupiającej wielu inwestorów, przedsiębiorców, 
użytkowników i serwisantów maszyn, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w robotach ziem-
nych, betoniarskich, wyburzeniowych, drogowych, brukarskich, wykończeniowych, wodno-ka-
nalizacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, kolejowych, w kopalniach i wydobyciu kru-
szyw, przemyśle budowlanym oraz serwisów, mechaników i ośrodków szkolenia zawodowego.
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Rafał Jajor, prezes Lasmedia Sp. zo.o.:
redakcja@gazetalesna.pl, kom. 663 333 877 

Jarosław Harhura, sprawy organizacyjne, informacje:
info@erobocze.pl, kom. 609 764 779

Zbigniew Migda, reklama, stoiska, wystawy:
zbigniew.migda@erobocze.pl, kom. 661 533 241

eROBOCZE SHOW odbywa się cyklicznie,  
w różnych regionach Polski:

• 2016 listopad eROBOCZE SHOW Włocławek

• 2017 kwiecień eROBOCZE SHOW Dąbrowa Górnicza

• 2017 październik eROBOCZE SHOW Przasnysz

• 2018 kwiecień eROBOCZE SHOW Sosnowiec

Organizatorem eROBOCZE SHOW  jest wydawnictwo Lasmedia Sp. z o.o., 
właściciel portalu  eROBOCZE.pl oraz lider wśród mediów branży leśnej: 
wydawca miesięcznika Gazeta Leśna, portalu firmylesne.pl oraz organiza-
tor Konferencji dla zuli

Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych 
„OPERATOR”

Patronat medialny obejmuje portal eROBOCZE.pl

Kontakt:
Lasmedia Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 2/13
05-870 Błonie
tel./faks. +48 22 731 70 88
www.lasmedia.pl
www.erobocze.pl

Wstęp na eROBOCZE SHOW jest zawsze bezpłatny!

Więcej informacji na portalu eROBOCZE.pl – tu zawsze aktualności o zbliżających się edycjach.


