WYDARZENIA

„Hodowca Roku” wkroczył w drugą dekadę
Zakończyła się kolejna, 11-sta edycja konkursu „Hodowca Roku”, jednego z największych wydarzeń branżowych w Polsce. W ramach niego, spośród hodowców trzody chlewnej wyłania się 70-ciu największych dostawców żywca dla Polskiego Koncernu Mięsnego Duda.

Laureaci konkursu Hodowca roku 2014

T

radycyjnie już, z okazji zakończenia konkursu Hodowca Roku, z końcem stycznia odbyła się doroczna Gala Finałowa, podczas której wręczono
laureatom nagrody. W evencie wzięło udział ok. 70 naszych dostawców, ale również sponsorzy konkursu oraz
przedstawiciele mediów lokalnych i branżowych. Organizatorzy zapewnili uczestnikom Gali Finałowej wiele
atrakcji. Na scenie wystąpił kabaret Marcina Dańca,
który z pewnością rozbawił wszystkich gości. Po losowaniu nagród odbył się koncert zespołu Enej, a cała
uroczystość zwieńczona została wielkim balem.
– Chcielibyśmy podziękować naszym dostawcom za
kolejny rok współpracy. Konkurs Hodowca Roku ma
bowiem na celu nie tylko promocję najlepszych producentów trzody chlewnej, ale jest przede wszystkim możliwością podziękowania za obdarzenie nas zaufaniem
i wspólne dokonania. – mówił Dariusz Formela, prezes Zarządu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A.
– Postanowiliśmy więc nagrodzić w tym roku dwóch
dostawców w specjalnych kategoriach: „DEBIUT
ROKU” oraz „LIDER DOSTAW”. W tegorocznej edycji
konkursu, na zwycięzcę czekała nagroda w postaci samochodu Opel Corsa – odebrali ją państwo Ewa i Ireneusz Adamiakowie ze Strzyżewka. Pozostali wyróżnieni
hodowcy otrzymali skuter (II nagroda przypadła Romanowi Górskiemu z Gościeradza), zestaw składający się
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z 48-calowego telewizora, konsoli Xbox One i gier (który jako III nagrodę odebrał Jerzy Śmiatacz z Bobrowników), urządzenie czyszczące KÄRCHER K7 Premium
Dom (IV nagroda – Teresa i Rafał Macioczek z Jarząbkowa), tablet w zestawie "domowe biuro SAMSUNG"
(V nagroda), robot planetarny Bosch (VI nagroda), rower miejski z koszykiem (VII nagroda), nawigacja i CB
radio z anteną (VIII nagroda), smartfon SAMSUNG Galaxy S5 Mini (IX nagroda) oraz wielofunkcyjne urządzenie kuchenne Philips Multicooker (X nagroda).

Bal trwał do rana

www.trzoda-chlewna.com.pl

Galę uatrakcyjnił występ mażoretek

Wręczenie zwycięzcom
tak znakomitych nagród nie
byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów i partnerów.
W tegorocznej edycji sponsorem generalnym wydarzenia została spółka Cedrob.
Sponsorem srebrnym został Choice Genetics (lider
w genetyce trzody chlewnej
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Koncert zespołu Enej

w Polsce) oraz BIOMIN (prozdrowotne dodatki paszowe). Partnerem finansowym został bank Credit Agricole, OPEL partnerem motoryzacyjnym, a partnerem
Gali finałowej – Agromix Rojęczyn (maszyny rolnicze).
Wsparcie medialne zapewniły Radio Elka oraz Agencja
Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA”.
Organizatorem konkursu już 11-sty raz jest Polski Koncern Mięsny DUDA SA, jeden z największych polskich
producentów wieprzowiny. Szczegółowe informacje
o konkursie na www.hodowcaroku.pl.
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