Warszawa, 10 sierpnia 2018 r.

KOLEKCJA OGRODOWYCH INSPIRACJI na targach ZIELEŃ TO ŻYCIE
Drzewa, krzewy i kwiaty - kolorowe, bujne, oszałamiające mnogością odmian, a także dekoracje,
akcesoria i techniczne nowinki zagoszczą ponownie w Warszawie w EXPO XXI
na ul. Prądzyńskiego 12/14. W dniach 6-8 września odbędzie się 26. Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ
TO ŻYCIE oraz 3 edycja Flower Expo Polska.
W targach bierze udział blisko 300 wystawców z kilkunastu krajów – najwięcej z Polski, Holandii, Belgii,
Francji, a także z Niemiec, Japonii, Ekwadoru i Włoch. Pierwsze 2 dni skierowane są do osób zawodowo
zajmujących się sprzedażą i usługami w ,,zielonej branży”.
W sobotę, 8 września każdy kto ma ogród, balkon lub dopiero go planuje może przyjść by znaleźć
podpowiedzi, inspiracje i skorzystać z fachowej wiedzy ekspertów. Zobaczyć można będzie ogromną
prezentację roślin i kwiatów do ogrodów i wszelkich terenów zieleni, a także kwiatów do domu - ciętych
i doniczkowych, a roślin na balkony i tarasy. Nie zabraknie także techniki i wyposażenia czy akcesoriów
do tworzenia czy pielęgnowania. Wystawcy pokażą wiele nowych produktów i pomysłów na urządzenie
ogrodu. W jedynym w Polsce Konkursie Roślin Nowości rywalizuje 23 odmiany. Szczegóły można zobacz
na https://zielentozycie.pl/index.php/pl/dla-zwiedzajcych/nagrodzone-produkty/konkurs-nowosci
Hasło tegorocznej edycji - „Kolekcja korzyści” - przypomina, że ogród to nie tylko dekorowanie otoczenia
domu, ale również zdrowie, ruch i relaks na świeżym, odreagowanie stresów, zabawa i pomysł na hobby.
W programie targów zaplanowano szereg wydarzeń prezentacji, pokazów i wykładów, które owe korzyści
przybliżą. Gościem specjalnym będzie Niek Roozen - światowej klasy architekt krajobrazu projektant
realizujący projekty w Holandii, innych krajach Europy i w Chinach. W Polsce jego dziełem jest Ogród
Holenderski przy Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich.
W hali 4 Expo oprócz prezentacji kwiatów ciętych i doniczkowych zobaczymy pokazy najlepszych
florystów z Polski i zagranicy, prezentacje adeptów szkół florystycznych oraz przykładowe aranżacje
kwiaciarni w najmodniejszych stylach. W sobotę podczas bezpłatnych wykładów zaproszeni eksperci
pokażą najpiękniejsze krzewy i byliny do małych ogrodów, wyjaśnią co to jest hortiterapia i jakie rośliny
są przyjazne dla pszczół, podpowiedzą jakie zioła zbierać i dlaczego. Na towarzyszącym targom kiermaszu
zaopatrzyć się będzie można w roślinne rarytasy i nowości.
Szczegóły programu i informacje dostępne są na stronie www.zielentozycie.pl i www.flowerexpo.pl
Godziny otwarcia

6 września (czwartek) - 9.00-18.00 – dzień dla profesjonalistów (rejestracja na www)
7 września (piątek)

9.00 – 18.00

8 września (sobota)
9.00 – 16.00
Bilety do nabycia na www.zielentozycie.pl i w kasach na terenie EXPO Warszawa podczas Wystawy.
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