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Jasionka, 25.02.2019 r. 

Informacja prasowa 

 

Zainspiruj się na wiosnę – Targi GARDEN EXPO w Rzeszowie już 

w marcu! 

 

Niebawem przywitamy wiosnę! Z tej okazji G2A Arena po raz drugi organizuje Targi 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDEN EXPO. II edycja wydarzenia ponownie odbędzie 

się w podrzeszowskiej Jasionce, w dniach 16-17 marca br. Uczestnictwo w targach to najlepszy 

sposób, aby w pełni przygotować się do nadchodzącego sezonu ogrodniczego – zobacz 

nowości, weź udział w pokazach florystycznych, zdobądź nową wiedzę na warsztatach 

i konferencjach.  

Wiosenna aura,  która niebawem zawita do naszych ogrodów powoli budzi do życia 

wszystkich miłośników zieleni. Za moment ruszą oni do prac w ogródkach. Obowiązków jest 

dużo. Wszyscy działkomaniacy powoli przygotowują się do sadzenia kwiatów, przycinania 

drzewek, regeneracji trawnika i innych wiosennych porządków. Niezbędne w tych pracach są 

wiedza, czas oraz produkty, które wpływają na ostateczny wygląd ogrodu. Dlatego też G2A 

Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego organizuje Targi 

GARDEN EXPO. 

Ekspozycje bogate w produkty ogrodnicze 

Targi Ogrodnicze to bogata ekspozycja  roślin, narzędzi i akcesoriów. W dniach 16-17 

marca w podrzeszowskiej Jasionce uczestnicy wydarzenia będą mieć okazję, by zobaczyć 

nowe produkty oraz aktualne trendy ogrodnicze. Kilkudziesięciu wystawców, spośród których 

wymienić można firmy takie jak: Leroy Merlin, Hammerland Design, Nesling, Grupa Dobry Dom, 

Centrum Ogrodnicze Zielony Klomb czy Centrum Zieleni, zaprezentuje szeroki asortyment 

produktów, oryginalnych odmian roślin i środków ochrony, a także nowe trendy i innowacyjne 

rozwiązania, które odwiedzający targi będą mogli z powodzeniem zastosować we własnym 

ogrodzie. 

Z powiewem wiosny – pokaz florystyczne Tomasza Maxa Kuczyńskiego i Piotra Marca 

GARDEN EXPO to nie tylko ekspozycja wystawiennicza, to przede wszystkim dwa dni 

poświęcone zieleni i roślinom. Inspiracji i pomysłów na nowoczesne i niebanalne aranżacje 
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kwiatowe dostarczą pokazy Tomasza Maxa Kuczyńskiego i Piotra Marca – mistrzów 

i czołowych polskich florystów. 16 marca poprowadzą pokazy aranżacji m.in. wiązanek 

ślubnych. Podpowiedzą, w jaki sposób wykorzystać kwiaty w przygotowaniu oryginalnych 

ozdób i kompozycji. Co więcej Tomasz Max Kuczyński poprowadzi zamknięte warsztaty 

florystyki ślubnej, które z pewnością wniosą wiosenny powiew świeżości w tworzeniu wiązanek 

ślubnych.  

Dla tych, którzy pragną spróbować własnych sił w układaniu kompozycji kwiatowych, 

organizatorzy przygotowali warsztaty „Ogród w żarówce”, „Kokedama – zrób to sam!”. Podczas 

zajęć uczestnicy wraz z prowadzącą krok po kroku poznają tajniki robienia tych kompozycji 

kwiatowych, a także otrzymają niezbędne instrukcje na temat pielęgnacji tworzonych przez 

siebie roślinnych aranżacji.  

Rękodzieło i produkty wysokiej jakości  

Na II Podkarpackich Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu nie zabraknie też 

małych, regionalnych wytwórców. Na Kiermaszu Wiosennym, czyli w specjalnie wydzielonej 

strefie produktów i rękodzieła regionalnego, uczestnicy będą mogli kupić oscypki, wyroby 

z wikliny i drewna, miód oraz wiele innych produktów najwyższej jakości i konkurencyjnych 

cenach. 

Targi miejscem dla architektów krajobrazu 

Intensywny kurs Vectorworks Landmark GARDEN EXPO 2019 i Czarujący Ogród – 

Wiosenne Warsztaty z Projektowania Ogrodu to wydarzenia przeznaczone dla twórców 

z branży architektury krajobrazu. Uczestnicy bezpłatnych warsztatów Vectorworks nauczą się, 

jak w praktyce wykorzystywać najważniejsze funkcje oprogramowania do tworzenia modeli 

rysunków 2D i modeli 3D. Z kolei razem z Barbarą Wacławską – doświadczonym architektem 

krajobrazu zaprojektują ogród. Nabytą podczas warsztatów wiedzę będą mogli wdrażać we 

własne projekty.  

Konferencja „Ogrodnicze ABC” dla branży i nie tylko 

Warsztaty z profesjonalnego projektowania ogrodów to nie jedyne atrakcje 

przygotowane przede wszystkim dla profesjonalistów z branży. Oprócz praktycznych 

umiejętności, uczestnicy Targów Ogrodniczych GARDEN EXPO będą mieli wyjątkową okazję do 

zapoznania się z wyzwaniami, przed jakimi stoi dzisiaj branża ogrodnicza. Zaproszeni 

prelegenci tacy jak: dr inż. Tomasz Olbrycht, dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek, Katarzyna Tworek, 
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dr inż. Paweł Wolański, Michał Sobota, dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek omówią i podzielą się 

wiedzą z zakresu ogrodnictwa, pszczelarstwa, architektury krajobrazu, pielęgnacji i ochrony 

roślin. Szczegółowa agenda dostępna na: http://garden-expo.pl/atrakcje/  

Konkurs dla wystawców Targów Ogrodniczych w Rzeszowie 

Po raz pierwszy Podkarpackim Targom Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

towarzyszyć będzie konkurs Złoty Liść GARDEN EXPO, w ramach którego zostaną wybrane 

najlepsze stoiska i produkty targów. Zwycięzca wyłaniany będzie w drodze głosowania przez 

uczestników. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi drugiego dnia Targów GARDEN EXPO, 17 

marca. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: design w ogrodzie, najlepszy produkt 

ogrodowy , eko ogród. Zapraszamy! 

Papugarnia, czyli Garden Expo dla maluchów 

Podkarpackie Targi Ogrodnictwa to święto dla całych rodzin. Jedną z głównych atrakcji, 

która na pewno przypadnie do gustu dzieciakom, jest papugarnia. Maluchy nie tylko poznają 

magiczny świat ogrodów, ale wejdą też do nieznanego świata egzotycznych zwierząt. Co więcej 

będą mogły obcować z papugami, dotykać ich aksamitnych piór, karmić, a także zaprzyjaźnić 

– tego nie doświadczą nawet w ZOO.  

 

Zadbaj o swój ogród na wiosnę i odwiedź Garden Expo – najbardziej zielone targi w regionie! 

Szczegóły na: garden-expo.pl 

 

Ważne informacje:  

 

Termin: 16-17 marca,  

Godziny otwarcia: 16 marca od 10:00 do 18:00; 17 marca od 10:00 do 17:00 

Miejsce wydarzenia: G2A Arena, Jasionka 953 

Bilety wstępu dostępny na https://evenea.pl/panel/moje-wydarzenia/podglad/?ID=212385 

oraz do kupienia na miejscu. 

Ceny biletów: 

➢ normalny: 12 zł 

➢ ulgowy: 7 zł 

➢ dzieci do 7 roku życia:  bezpłatnie 
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➢ osoby z branży ogrodniczej: wejście bezpłatne po wcześniejszej rejestracji na: 

https://bit.ly/2Tpap8S  

 

Osoby do kontaktu: 
 
Karolina Szpunar 
Specjalista ds. Marketingu i PR 
Tel. +48 792 799 121, e-mail: karolina.szpunar@cwkoperator.pl 
 
Edyta Rzewuska 
Rzecznik Prasowy 
Tel. +48 660 573 337 e-mail: edyta.rzewuska@cwkoperator.pl   
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