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BEDNAR отменя своя традиционен ДЕН НА ПОЛЕТО тази година. 
BEDNAR ДЕН НА ПОЛЕТО е много популярен сред феновете на марката BEDNAR и има 
отлична репутация. Това се доказва от нарастващата активност на събитието. На 7-мият ДЕН 
НА ПОЛЕТО присъстваха повече от 2.217 посетители от цял свят. Предвид настоящата 
ситуация – разпространението на нов тип коронавирус (наричан SARS CoV-2) на територията 
на Чешката република -  няма да проведем 8-мия ДЕН НА ПОЛЕТО. Ще се радваме, ако 
останете верни на селскостопанската техника с марка BEDNAR и ще се радваме да се 
срещнем с Вас на друго събитие, веднага щом ситуацията позволи. 

История на BEDNAR ДНИ НА ПОЛЕТО 
BEDNAR е организирал 8 големи ДНИ НА ПОЛЕТО в Бохемия и Моравия през последните години. ДНИТЕ 
НА ПОЛЕТО се провеждаха най-вече върху земя, собственост на фирмите ZS Sloveč, a.s., и Rostěnice, a.s., 
които основно използват BEDNAR машини в своите технологични линии. В допълнение към прикачната 
техника BEDNAR, посетителите могат да видят John Deere трактори и след-жътвената технология GSI, 
внедрени от отдела BEDNAR Farm Technology.  
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Последните две издания на ДНИ НА ПОЛЕТО, бяха организирани от BEDNAR на земя, собственост на ZS 
Sloveč, a.s. И на двете събития имаше рекордна посетителска активност. Събитието от 2017 година бе 
посетено от 2.098 посетителя и имаше 35 BEDNAR машини на показ. Две години по-късно, изданието бе 
посетено от 2.217 души, които бяха запознати с 31 машини от BEDNAR. 

 По време на BEDNAR ДНИ НА ПОЛЕТО, посетителите можеха да видят не само модерни машини, но и 
иновативни технологии, използвани за обработка на почвата, торене и сеитба. Всичко това в един ден на 
едно място. 

Бъдеще на BEDNAR ДНИ НА ПОЛЕТО през следващите години 
Предвид настоящата ситуация, свързана с пандемията от COVID-19, BEDNAR ще организира по-малки 
местни ДНИ НА ПОЛЕТО. Компанията ще се фокусира основно върху обучението на мрежата от дилъри и 
сервизни специалисти. Събитията няма да бъдат достъпни за широката публика, а само за поканени 
гости. 

BEDNAR се стреми да провежда ДНИ НА ПОЛЕТО по целия свят. Миналата година, през 2020 г., бяха 
организирани два от тези ДНИ НА ПОЛЕТО, единият в Чехия другият в Полша. Подобни ДНИ НА ПОЛЕТО 
в други страни трябва постепенно да последват.  
 

BEDNAR е прогресивен производител на селскостопанска технология  
Компанията специализирана в машини за почвена обработка, сеитба, торене и контрол на растителните 
остатъци. Тясната връзка със селскостопанската практика прави компанията един от най-иновативните 
производители на селскостопански машини, разработващи и произвеждащи машини с висока добавена 
стойност за крайния потребител. Може да намерите повече информация за BEDNAR на 
https://www.bednar.com/ .  

Информация за Прессъобщението 
Заглавие: BEDNAR няма да провежда традиционния ДЕН НА ПОЛЕТО тази година 
Публикувано на: 12.4.2021 
Публикувано в: Прага 
Символи включително разстоянията: 1.998  
Общ брой изображения: 5 
Налични изображения: 10 
Брой страници: 3 

Attachments      Contact 
Pictures HERE             marketing@bednar.com
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