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W dniach 7-9 kwietnia 2017 roku, na terenie największego w Centralnej Europie Centrum Targowo-

Konferencyjnego Ptak Warsaw Expo, odbędą się MIĘDZYNARODOWE DNI ZIELENI, na które serdecznie 

zapraszamy wystawców oraz odwiedzających.  

MIĘDZYNARODOWE DNI ZIELENI to platforma spotkań dedykowanych szeroko rozumianej branży ogrodniczej 

skupionej w poszczególnych salonach tematycznych. Targi te to strefa spotkań dla profesjonalistów, jak 

również dla grona konsumentów,  dla których ogrodnictwo stało się pasją i sposobem na życie. 

Agnieszka Rembisz 
Dyrektor ds. Targów Międzynarodowych

Mobile: +48 513 027 807
Email: a.rembisz@warsawexpo.eu

Joanna Kotwicz-Gilewska
Project Manager

Mobile: +48 690 183 460
Email: j.kotwicz-gilewska@warsawexpo.eu

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:



„Mój ogród jest moim najpiękniejszym arcydziełem”

CLAUDE MONET

W programie między innymi: 

• Dzień Młodego Projektanta

• Strefa LOW COST DESIGN

• Konkursy dla architektów 

krajobrazu

Do Salonu Aranżacji 

Przestrzeni Zielonych zapraszamy: 

• biura architektury krajobrazu

• producentów placów zabaw

• producentów siłowni plenerowych

SALON ARCHITEKTURY  
KRAJOBRAZU

przeznaczony jest dla profesjonalistów z branży 

architektury krajobrazu, którzy chcą zaprezentować swoje 

możliwości  w zakresie projektowania ogrodów i  zielonych 

przestrzeni miejskich szerokiemu gronu przedstawicieli 

jednostek samorządowych, jak również indywidualnym 

klientom. Salon ten to także okazja do udziału  

w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, jak 

również przegląd najnowszych technik komputerowych  

w zakresie projektowania. 

Współorganizatorem Salonu jest:
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„Założyć ogród to uwierzyć w jutro.”

AUDREY HEPBURN 

• mebli ogrodowych, altan, domków letniskowych

• ogrodzeń, bram

• sprzętów i urządzeń do grillowania

• rzeźb ogrodowych, odlewów artystycznych

SALON MAŁEJ ARCHITEKTURY 

to przegląd sprzętu i rozwiązań związanych z projektowaniem 

ogrodów od ogrodzeń po baseny, oświetlenia, odlewy. 

• lamp ogrodowych, oświetleń zewnętrznych

• basenów, fontann, oczek wodnych

• urządzeń zraszających i nawadniających

• materiałów brukarskich

Do Salonu Małej Architektury  zapraszamy producentów, dystrybutorów, sprzedawców:
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„Ogrodnictwo to nauka, nauka, nauka. Na tym właśnie polega zabawa. Cały czas się uczysz!”

HELEN MIRREN 

SALON OGRODNICTWA

prezentuje szeroki wachlarz materiału szkółkarskiego oraz 

rozwiązań technologicznych dedykowanych szkółkarstwu. 

W ramach salonu odbędą się profesjonalne fora tematyczne.

W programie między innymi: 

• Kącik porad dla działkowców

• Salon dla profesjonalistów 

- przegląd projektów 

wdrożeniowych IO 

• drzewek i krzewów ozdobnych

• roślin doniczkowych – w tym ziół

• nasion, rozsad, sadzonek

• drzew i krzewów owocowych 

Do Salonu Ogrodnictwa zapraszamy producentów, dystrybutorów, sprzedawców:

• podłoży, nawozów, środków ochrony roślin

• sprzętu ogrodniczego, narzędzi  

i maszyn dla ogrodnictwa

• szklarni i ich wyposażenia

Współorganizatorem Salonu jest:
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„Kwiat jest uśmiechem rośliny”

PETER HILLE

w ramach salonu zostanie zaprezentowana mnogość 

gatunków kwiatów ciętych, doniczkowych i cebulowych. 

Dla indywidualnych zwiedzających to możliwość 

zakupu nowych odmian do przydomowych ogródków 

działkowych a dla profesjonalistów okazja do nawiązania 

relacji handlowych oraz wzięcia udziału w konkursach  

i  pokazach florystycznych. 

SALON FLORYSTYKI

W programie między innymi: 

• Kuchnia kwiatowa

• Wystawy kwiatowe 

Do Salonu Florystyki zapraszamy

producentów, dystrybutorów, sprzedawców:

• materiałów florystycznych 

• kwiatów ciętych

• kwiatów cebulowych, nasion
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Współorganizatorem Salonu jest:



„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia.”

KAROL DARWIN 

SALON PSZCZELARSTWA 

w którym zostaną zaprezentowane nowe technologie zwią-

zane z produkcją miodu, gdzie będzie można skosztować 

szerokiej gamy produktów związanych z branżą pszczelar-

ską. Ponadto salon pszczelarski to okazja do wzięcia udziału 

w ciekawych forach tematycznych dla profesjonalistów trak-

tujących o problemach branży oraz kierunkach jej rozwoju.

W programie między innymi: 

• Konferencja dot. apiterapii

• Forum weterynaryjne

• Pokazy kulinarne

• Kiermasz miodu

• uli drewnianych, styropianowych, 

poliuretanowych 

• wirówek, dozowników, 

dekrystalizatorów, ramek, 

drutów pasiecznych

Do Salonu Pszczelarstwa zapraszamy producentów, dystrybutorów, sprzedawców:

• narzędzi pszczelarskich

• odzieży pszczelarskiej

• miodów pitnych i tradycyjnych

Współorganizatorem Salonu jest:
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Al. Katowicka 62 / Wolica 114D, 05-830 Nadarzyn k. Warszawy

WWW.WARSAWEXPO.EU

ORGANIZATOR:

15 minut od ścisłego Centrum Warszawy

Godna zaufania firma z ponad
23-letnim doświadczeniem

10 minut od Międzynarodowego Portu Lotniczego
(Lotnisko im. F. Chopina)

Innowacyjny system wystawienniczy

Profesjonalna i kompleksowa 
obsługa wystawców i odwiedzających

Doskonały układ komunikacyjny 
(bezpośrednio przy trasie S8
i węźle komunikacyjnym A2/S8/S7)


