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O TARGACH
W dniach 14-15 marca 2020 roku w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-
-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa 
odbędzie się III edycja Podkarpackich Targów Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu GARDEN EXPO, na które zapraszamy wystawców oraz odwie-
dzających. Dwa targowe dni to:
» najnowsze trendy w branży ogrodniczej
» narzędzia, maszyny i akcesoria do pielęgnacji ogrodu, 
» pokazy florystyczne
» przegląd szkółek 
» warsztaty, szkolenia, konferencje
» Złoty Liść GARDEN EXPO 2020

DLA ODWIEDZAJĄCYCH
Szukasz inspiracji do stworzenia własnego ogrodu, ale brakuje Ci pomy-
słów i chcesz się dowiedzieć jakie są najnowsze trendy w ogrodnictwie?       
A może szukasz konkretnych produktów, narzędzi, usług? Potrzebujesz 
porady eksperta lub szukasz firmy która fachowo zajmie się urządzeniem 
ogrodu? Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. 
Narzędzia,maszyny i akcesoria do pielęgnacji ogrodu, środki ochrony roślin 
a także przegląd oferty szkółek roślinnych oraz firm związanych z branżą 
florystyczną i architekturą ogrodową. Dodatkowo kącik porad naszych 
ekspertów.

DLA WYSTAWCÓW
Uczestnicząc w targach masz możliwość zaprezentować swoje produkty, usługi 
właścicielom i pracownikom hurtowni , osobom odpowiedzialnym za kształtowanie 
terenów zieleni miejskiej i osiedlowej, architektom krajobrazu, przedstawicielom 
firm wykonujących ogrody, właścicielom gospodarstw ogrodniczych i szkółkarskich, 
a także miłośnikom i pasjonatom ogrodów. Możesz pozyskiwać nowe kontakty 
handlowe poprzez udział w spotkaniach  z zorganizowanymi grupami zwiedzają-
cych. Możesz zaprezentować swoją ofertę wśród liderów z branży ogrodniczej oraz 
spotkać się z przedstawicielami prasy specjalistycznej, a także skutecznie promować 
nowości produktowe dedykowane konkretnej grupie odbiorców.
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O G2A ARENA

KONTAKT

LOKALIZACJA
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe 
to biznesowe serce regionu, blisko 
Rzeszowa – 10 min. od ścisłego centrum 
stolicy województwa oraz w sąsiedztwie 
Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”. 
Obiekt usytuowany jest w pobliżu 
dwóch ważnych dróg krajowych: DK9      
i DK19, drogi ekspresowej S19, a także 
autostrady A4.
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