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Patroni Medialni XXVI Targów Mleczarskich
„MLEKO-EXPO 2017”

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
tel.+48 22 830 70 55, tel./fax+48 22 830 70 56, www.pfpz.pl
Food-Lex jest jedynym specjalistycznym kwartalnikiem w pełni poświęconym tematyce
prawa żywnościowego. Pismem tworzonym przez ekspertów i praktyków dla wszystkich,
którzy w codziennej pracy muszą dbać o zgodność prowadzonej działalności z przepisami
prawa żywnościowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzyliśmy kwartalnik,
który koncentruje się na praktycznej stronie stosowania prawa. Jest to podręczne kompendium wiedzy o najnowszych przepisach, ich interpretacji, zmianach, wdrożeniu
i stosowaniu w produkcji żywności.

Forum Mleczarskie Handel, Wydawnictwo Nathusius Investments Sp. z o.o.
ul. Powsińska 23/6, 02-920 Warszawa, tel. (22) 642 43 12, faks (22) 642 36 25
e-mail: redakcja@nathusius.pl, www.nathusius.pl
Forum Mleczarskie Handel to specjalistyczny dwumiesięcznik skierowany do profesjonalistów zawodowo związanych z handlem nabiałem i tłuszczami żółtymi. Trafia do wyselekcjonawanej grupy pracowników hiper-, supermarketów, dyskontów, sieci cash&carry
i hurtowni nabiałowych, a także do najwyższej kadry menadżerskiej w mleczarniach. Forum
Mleczarskie Handel to ceniony magazyn, który dostarcza fachowej i poszukiwanej wiedzy.

Rynek Spożywczy to pismo producentów, przetwórców i handlowców. Adresowane przede
wszystkim do wyższej i średniej kadry menedżerskiej, do decydentów, naukowców
i ekspertów. W każdym numerze magazynu pokazujemy bieżące trendy, wyzwania przed
którymi staje branża spożywcza, cytujemy opinie menedżerów i ekspertów. Uzupełnieniem pisma jest PortalSpozywczy.pl serwujący codziennie najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach w sektorze spożywczym.
Rynek Spożywczy; PortalSpozywczy.pl
tel. 32 2091303
Wydawca: Grupa PTWP
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice

Anna Chachulska: anna.chachulska@nowypm.pl, ania.chachulska@gmail.com
tel. +48 601 391 990, + 48 665 592 187, nowypm.pl
Nowy przegląd mleczarski.pl to platforma internetowa skierowana głównie do przetwórców
mleka, ale nie też do producentów mleka, kadr naukowych, firm współpracujących z branżą
mleczarską i konsumentów. Jej głównym celem jest promowanie polskiego mleczarstwa.
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„Przegląd Mleczarski” jest branżowym czasopismem popularno-naukowym. Ukazuje
się od 1896 roku. Wydawcą czasopisma jest PHZ SM LACPOL Sp. z o.o.
Miesięcznik skierowany jest do wszystkich polskich przetwórców mleka, firm współpracujących z mleczarstwem, hurtowni spożywczych, ośrodków doradztwa, służb weterynaryjnych, uczelni i szkół o charakterze rolniczym, spożywczym i technicznym oraz
producentów mleka.
Nasze publikacje obejmują: ekonomiczne uwarunkowania pozyskiwania i przetwórstwa
mleka, innowacyjne techniki i technologie mleczarskie, bezpieczeństwo żywności i kontrolę jakości, marketing i dystrybucję wyrobów oraz inne aktualne i ciekawe zagadnienia.
„Przegląd Mleczarski”
ul. Skierniewicka 21
01-230 Warszawa
tel/fax 22 452 52 28, fax 22 631 17 56

Agropolska.pl – pierwszy multiportal rolny, oferujący skumulowanie fachowych treści
specjalistycznych w jednym miejscu, z wykorzystaniem ogromnego potencjału zespołów
redakcyjnych tytułów wydawanych przez APRA. To najnowocześniejszy, responsywny
portal branżowy, wyposażony w dużą liczbę funkcjonalności niedostępną w portalach
konkurencyjnych, proponujący przejrzysty i czytelny layout, współpracę z mobilną aplikacją, wielorakie i nowoczesne narzędzia użytkownika i kontrahenta.
e-mail: agropolska@agropolska.pl, www.agropolska.pl

„Gospodarz. Poradnik Samorządowy”, ukazuje się od 1995 r. Miesięcznik redagowany
jest we współpracy z organizacjami społecznymi, a szczególnie z Krajowym Związkiem
Sołtysów RP. Pismo powstało z potrzeby profesjonalnego informowania i świadczenia
poradnictwa, adresowanego do liderów przemian na wsi i w mieście.
Pismo adresowane jest do najbardziej dynamicznych środowisk lokalnych, jakimi są
samorządy. Dzięki szerokiej formule, naszym pismem są zainteresowani sołtysi, radni,
wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a także przedsiębiorcy działający na rynkach
lokalnych i ponadlokalnych, w tym producenci rolni. Docieramy do sołectw, urzędów
gmin, starostw i sejmików wojewódzkich w całym kraju.
Redakcja „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
ul. Erazma Ciołka 15
01-445 Warszawa
tel./fax 22 620 60 29
e-mail: redakcja@gospodarz-samorzadowy.pl
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„Przemysł Spożywczy” – fachowy miesięcznik przeznaczony dla menadżerów i technologów
branży spożywczej, w 2017 r. rozpoczął już 71. rok działalności. Wieloletnie doświadczenie
edytorskie zapewniło pismu pozycję opiniotwórczego czasopisma w środowisku związanym
z przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem żywności. „Przemysł Spożywczy” jest na liście
punktowanych czasopism MNiSW (liczba punktów –12).
W „Przemyśle Spożywczym” są publikowane artykuły wysokiej klasy ekspertów specjalizujących
się m.in. w zagadnieniach gospodarczych i rynku żywnościowego, techniki i technologii,
bezpieczeństwa i oceny jakości żywności, prawodawstwa, badań konsumenckich.
Wydawcą „Przemysłu Spożywczego” jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
SIGMA-NOT Sp. z o.o., a właścicielem tytułu – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.
ul. Rakowiecka 36, pok. 255
02-532 Warszawa
tel.: 22 606 38 79, 22 606 38 47
faks: 22 849 53 33
e-mail: przemspozywczy@sigma-not.pl
www.przemyslspozywczy.eu

Tygodnik Poradnik Rolniczy – największa gazeta dla rolników w Polsce, mieszkańców wsi
i miasteczek zainteresowanych hodowlą zwierząt, uprawą, techniką rolniczą i życiem wsi.
Doradzamy w kwestii uprawy, hodowli, serwisowania sprzętu. Co tydzień zamieszczamy
notowania z ryków rolnych.
Redakcja TPR Warszawa
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
www.tygodnik-rolniczy.pl

Miesięcznik AGRO adresowany do ludzi AgroSukcesu (na skalę lokalną, regionu czy
kraju), którzy nie zamierzają na tym poprzestać i dalej w sposób racjonalny inwestują w
swoje warsztaty pracy. Czytelnicy AGRO rozbudowują, modernizują i unowocześniają
gospodarstwa rolne i agrofirmy, korzystając przy tym z dobrodziejstw unijnych funduszy
pomocowych. Adresatami AGRO są również decydenci wszelkich szczebli oraz przedstawiciele: nauki, bankowości, rynków i giełd, doradztwa rolniczego, organizacji samorządowych i branżowych itp. Redakcja AGRO jest m.in. organizatorem konkursów
Agroprzedsiębiorca RP i Kwatery na Medal oraz wyjazdów studialnych pn. AgroZajazd.
Nadaje także Świadectwa Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego, uprawniające ich
posiadaczy do przynależności do AgroKręgu Ludzi Pozytywnie Zakręconych.
wydawca ELA-PRESS, 02-203 Warszawa, ul. Kurhan 14 A, lok. 112

