G2A ARENA - PRZESTRZEŃ OTWARTA NA BIZNES!
G2A Arena to najnowocześniejsze i największe centrum wystawienniczo-kongresowe w województwie
podkarpackim. Prężnie działa już od 2016 roku, imponuje wyglądem i jest biznesowym sercem regionu.
G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego to miejsce, gdzie
odbywają się m.in. jedne z największych na Podkarpaciu imprez targowych, międzynarodowe konferencje
i kongresy. Obiekt ten nieprzerwanie od dwóch lat organizuje, współorganizuje, wspiera i patronuje
licznym wydarzeniom. W murach G2A Arena odbywały się konferencje i kongresy, wystawy, wydarzenia
kulturalne i sportowe o charakterze lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym. W ciągu dwuletniej i
intensywnej działalności, Centrum stało się najważniejszym ośrodkiem wystawienniczo-kongresowym,
architektoniczną i biznesową wizytówką regionu.
Nowoczesny, przeszklony budynek o futurystycznym kształcie i całkowitej powierzchni 28 tys. mkw. to
pierwszy obiekt, jaki mogą zobaczyć podróżni wychodzący z terminala pasażerskiego lotniska w
Jasionce. Ten monument – symbol innowacyjności i wielopłaszczyznowego rozwoju województwa
podkarpackiego jest sercem lokalnego biznesu i najważniejszym centrum kongresowo-wystawienniczym
w południowo-wschodniej Polsce. Ogromne możliwości, które oferuje, pozwalają na organizację różnego
rodzaju imprez o różnym zaaranżowaniu przestrzennym. Funkcjonalność obiektu i jego walory
architektoniczne sprawiają, że kalendarz organizowanych tutaj wydarzeń zapełniony jest na cały rok.
G2A Arena to miejsce, którego misją jest wspieranie aktywności biznesowej i samorządowej, a także
promocja głównych walorów Podkarpacia, takich jak lotnictwo, kosmonautyka, motoryzacja, informatyka i
jakość życia. Lokalizacja obiektu w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS w
naturalny sposób wspiera ów biznes i instytucje otoczenia biznesu. W Jasionce przedsiębiorcy mogą
spotkać się z politykami oraz nawiązać relacje z firmami z Europy i całego świata. W ten sposób biznes
lokalny spotyka się z

biznesem o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, a to pozwala na

przekraczanie granic zarówno tych mentalnych, jak i terytorialnych.
Ważną rolę Centrum potwierdzają dane statystyczne. Dotychczasowa działalność G2A Arena to przeszło
100 tysięcy osób odwiedzających obiekt w ciągu roku. Z tego grona ok. 1000 to wystawcy. W Centrum
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organizowanych jest ok. 130 wydarzeń rocznie. To tutaj miało miejsce Aerospace&Defence Meetings
Central Europe, Europejski Kongres Robotyczny, Festiwal Nauki, EKO Gala, Kongres Fly&More, targi:
Caprathia Hunting&Forestry, Home Design, Garden Expo i wiele innych. Co więcej, to w G2A Arena
odbywają się wydarzenia branżowe, na których pokazywane są nowości i premiery. To właśnie tu w 12
salach konferencyjnych, największej na Podkarpaciu sali kongresowej i sali wystawienniczej spotykają się
liderzy biznesowi, by podejmować kluczowe decyzje o przyszłości swoich przedsiębiorstw.
Z perspektywy czasu można śmiało stwierdzić, że obiekt stał się dla Podkarpacia oknem na świat;
miejscem, które skupia nie tylko biznes z regionu, ale stwarza okazję do networkingu dla przedsiębiorców
z całego kraju. Goście, którzy odwiedzili dotychczas obiekt, to osoby z ponad 40 krajów. Podejmowane w
dyskusjach tematy podczas wydarzeń dotyczą ogólnokrajowych i międzynarodowych zagadnień.
Odbywające się w G2A Arena: Kongres 590, Forum Europa – Ukraina, Europejskie Forum Rolnicze,
Kongres 60 Milionów czy Kongres Business Without Limits niosą w świat nie tylko sławę obiektu, ale
także walory biznesowe, kulturowe i turystyczne regionu.
Potęga spotkań – to idea, którą żyje Centrum. Organizowane wydarzenia mają przede wszystkim łączyć
ludzi, co potwierdzają wysokie statystyki odwiedzin. To dzięki G2A Arena, goście uczestniczący w
organizowanych przez nas wydarzeniach poznają Podkarpacie i są zaskoczeni, jak bardzo zmienił się
Rzeszów, a także całe województwo. O regionie przestaje się już mówić w kontekście Polski B, a zaczyna
jako o „zagłębiu informatycznym”. Zlokalizowana tutaj Dolina Lotnicza w opinii wielu fachowców ma
szansę stać się polską Doliną Krzemową. Województwo podkarpackie postrzegane jest również coraz
częściej jako atrakcyjne miejsce do inwestowania, a atuty biznesowe regionu są przedmiotem dyskusji
podczas różnych wydarzeń.
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