Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA
– z rekomendacją AIPH!

Organizowana od prawie 30 lat z inicjatywy Związku Szkółkarzy Polskich i dobrze
zakorzeniona w międzynarodowej branży ogrodniczej wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE wraz
z florystycznym segmentem FLOWER EXPO POLSKA zyskała nowy atut. Jako pierwsze
tego typu wydarzenie w Polsce została wpisana na listę profesjonalnych targów
z rekomendacją AIPH (International Association of Horticultural Producers) – działającego
i znanego na całym świecie stowarzyszenia. W konsekwencji tegoroczna, odbywająca się
w dniach 3-4-5 września 2020 w EXPO XXI w Warszawie 28. edycja Międzynarodowej
Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA, przykuje uwagę jeszcze
szerszego spektrum odbiorców.

Promocja – duży zasięg, nowe możliwości
Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA znalazła się
w elitarnym gronie innych renomowanych targów z rekomendacją AIPH, takich jak: IPM Essen,
FlowersExpo w Moskwie, GreenTech w Amsterdamie, Flormart w Padwie.
Rekomendacja ta umacnia międzynarodową pozycję, a zarazem jest potwierdzeniem jakości
ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA. Partnerstwo AIPH otwiera przed
organizatorami wystawy nowe możliwości, a także kierunki rozwoju, zapewnia wspólne działania
oraz wsparcie międzynarodowych ekspertów, którzy reprezentując „zieloną” i kwiaciarską
branżę, dzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem.
Znakomitą okazją do prezentacji warszawskich targów na światowym forum był Wiosenny
Kongres AIPH 2020, który odbył się w Miami (USA) na początku marca. Natomiast jesienna
edycja Kongresu, który zgromadzi członków tej międzynarodowej organizacji ogrodniczej,
odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, w Warszawie w dniach od 31 sierpnia do 4 września.
Blisko 80 uczestników Kongresu AIPH, którzy przyjadą z całego świata, zwiedzi wystawę
ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA 2020 w jej pierwszym dniu, czyli 3 września.
Co więcej – wydelegowany przez AIPH ekspert zasiądzie w jury Konkursu Roślin Nowości, który
stanowi jedną z głównych atrakcji targów.
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Nowości odmianowe – wyróżnik wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE
Konkurs Roślin Nowości jest unikatowym źródłem aktualnej wiedzy o nowych odmianach roślin
oraz ich zastosowaniu. Zgłaszane odmiany, dają zaś przegląd tendencji istniejących w „zielonej”
branży – między innymi są odpowiedzią na zmiany dotyczące środowiska oraz zapotrzebowania
rynku, zarówno w przypadku dużych inwestycji w przestrzeni miejskiej, jak i aranżacji
prywatnych ogrodów.
Nowości odmianowe są niezmiennie „znakiem firmowym” warszawskich targów; nieustannie
budzą emocje i zainteresowanie zwiedzających jako siła napędowa sektora roślin ozdobnych oraz
wyraz pasji do świata zieleni i kwiatów. Organizowany od 2004 roku Konkurs Roślin Nowości,
przyczynia się do popularyzacji najcenniejszych dzieł hodowlanych z różnych krajów, w tym
z Polski. Prezentacja konkursowa - która jest zawsze w centrum uwagi w głównej sali wystawy daje szansę prezentacji osiągnięć przedstawicielom zielonego przemysłu. Zwycięskie rośliny
otrzymują prestiżowe wyróżnienia, a informacje o tych zarówno nagrodzonych, jak i zgłoszonych
pojawiają się w polskich i zagranicznych mediach, co buduje zainteresowanie odbiorców
i pozwala na wyróżnienie oferty.

WŁĄCZ ZIELEŃ! – hasło 2020
Działając globalnie, organizatorzy Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER
EXPO POLSKA nie zapominają o jej lokalnym znaczeniu i wpływie na rozwój rynku krajowego
oraz krajobrazu. Hasło tegorocznej edycji – WŁĄCZ ZIELEŃ! stanowi mocne wezwanie do
natychmiastowego działania skierowane do każdego, kto żyje w warunkach zmian klimatu
i rozumie wartość inicjatyw Zielonego Miasta. Zachęca do przestawienia myślenia i takiego
postępowania, by zieleń znalazła się na każdym wolnym skrawku otaczającej nas przestrzeni.
Hasło tegorocznej edycji konsekwentnie wpisuje się w szerokie spektrum działań, które są
promowane od prawie 3 dekad wokół „najbardziej zielonej” polskiej wystawy, gdzie to właśnie
rośliny są w centrum uwagi. Wszystkie te wysiłki mają na celu zachęcenie ludzi do odkrywania
zieleni na nowo, korzystania ze wszystkich jej zalet, świadomego używania roślin i zwiększania
ich ilości w ogrodach prywatnych, a także w środowisku miejskim.
Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA 2020
● termin – 3-4-5 września 2020
● lokalizacja – EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa
● organizatorzy – Związek Szkółkarzy Polskich i Agencja Promocji Zieleni
● kontakt i informacje – tel. (+48 22) 435 47 20 (21), e-mail: kontakt@zielentozycie.pl

www.zielentozycie.pl
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