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Wystawy Światowe nie są targami  
skierowanymi do profesjonalistów
i ekspertów, ale wydarzeniami  
prezentującymi dorobek kulturalny,  
naukowy i techniczny krajów i narodów  
świata, adresowanymi do szerokiej  
publiczności.

Ich skala porównywalna jest 
do Igrzysk  Olimpijskich czy 
Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

Są organizowane od 1851 r. (Wielka  
Wystawa w Londynie)

Wystawy Światowe EXPO na pół roku  stają 
się stolicą świata, przyciągając rzesze  gości –
od delegacji państwowych na  najwyższym 
szczeblu, przez biznesmenów  poszukujących 
nowych kontraktów, po  turystów i rodziny
z dziećmi.

Co to jestExpo?
Wystawy Światowe EXPO to cały świat w jednym miejscu.



Connecting Minds, Creating the Future

Ze względu na bezprecedensową sytuację związaną                               
z pandemią COVID-19, Zgromadzenie Ogólne Biura Wystaw 
Światowych  podjęło decyzję o zmianie terminu Wystawy 
Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Kiedy: od 1 października 2021 r. 
do 31 marca 2022 r. (182 dni)

Gdzie: Dubaj, ZEA 

Hasło przewodnie: „Connecting Minds, Creating the Future” 

Podtematy: Opportunity, Mobility, Sustainability

Uczestnicy: ponad 200 państw i organizacji międzynarodowych

Zwiedzający: 18 mln gości, 25 mln wizyt, 70 % zwiedzających 
spoza ZEA*



Goście Wystawy

69%

31%

goście zagraniczni goście krajowi

Według szacunków Organizatorów sprzed pandemii 14 mln wizyt przypadnie na gości zagranicznych 
(56%), a 11 mln to wizyty gości krajowych (44%)*

Oczekiwana średnia liczba spędzonych dni na EXPO jest wyższa w przypadku gości krajowych (1,9) 
niż gości zagranicznych (1,1)

69% zwiedzających ma przyjechać na EXPO spoza Zjednoczonych Emiratów Arabskich

*według szacunków Organizatorów sprzed pandemii 

Goście odwiedzający EXPO w celach biznesowych 
będą stanowili 20% wszystkich zwiedzających, czyli 
około 3 mln osób.



Formy obecności

Pawilon 
Polski

Wydarzenia 

towarzyszące: 

promocja kultury, 

nauki, turystyki

Udział  
w inicjatywach 
Organizatora

Program 
gospodarczy:
Targi, misje 

gospodarcze, Forum

Komunikacja
Wzmocnienie promocji 
online (w tym: wirtualna 
wizyta w Pawilonie)

Program 
promocji 

regionalnej





Wydarzenia towarzyszące są komplementarną do ekspozycji w Pawilonie częścią 
udziału Polski w EXPO 2020 Dubai.  Z uwagi na przesunięcie terminu Wystawy 
wydarzenia zaplanowane zostały także przed otwarciem EXPO. W trakcie Wystawy 
będą one organizowane w przestrzeni Pawilonu, w przestrzeniach eventowych na 
terenie EXPO, a także na terenie Dubaju. 

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
• Polsko-Emiracka komisja gospodarcza (marzec 2021)
• Oficjalne otwarcie Pawilonu Polski połączone z wernisażem wystawy „Solaris” (październik 

2021)
• Koncert laureatów XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego (listopad/grudzień 

2021)
• Polski Dzień Dziecka na EXPO 2020 Dubai (grudzień 2021)
• Narodowy Dzień Polski: oficjalne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych 

(grudzień 2021)
• Polsko-Emirackie Forum Gospodarcze (grudzień 2021 – impreza towarzysząca Dniu Polski na 

EXPO)
• Festiwal Świąt Bożego Narodzenia
• Polski Dzień Sportu na EXPO 2020 Dubai (styczeń 2022)
• Polish Game Show & Festiwal Robotyki (luty/marzec 2022) 
• Polski Dzień Kobiet na EXPO 2020 Dubai (marzec 2022)

Wydarzenia towarzyszące







Działania przed Expo 2020 – 2021
• Program partnerski 
• Cykl webinariów
• Wspólna Komisja PL-ZEA ds. Współpracy Gospodarczej wraz z konferencją 

gospodarczą dla przedsiębiorców 
• Katalog przedsiębiorców on-line
• Dofinansowanie w ramach Go to Brand i Go to Brand – EXPO oraz projektu Polskie 

Mosty Technologiczne

Działania w trakcie Expo 2021-2022
• Program partnerski
• Polsko-Emirackie Forum Gospodarcze
• Polish Games Show & Festiwal Robotyki
• Organizacja stoisk narodowych na targach branżowych w ramach programu promocji
• Katalog przedsiębiorców on-line
• Możliwość rezerwacji przestrzeni biznesowych w Pawilonie na spotkania
• Dofinansowanie w ramach Go to Brand i Go to Brand – EXPO oraz projektu Polskie 

Mosty Technologiczne

Działania po Expo 2022<
• Organizacja stoisk narodowych na targach branżowych w ramach programu promocji
• Wykorzystanie Pawilonu Polski po Wystawie jako showroom’u
• Katalog przedsiębiorców on-line

Program 
gospodarczy

Zarys 
harmonogramu



Dlaczego warto? 
Unikalna możliwość promocji, wzmocnienia planów ekspansji zagranicznej 
i współtworzenia polskiej prezentacji podczas tego najbardziej 
prestiżowego wydarzenia promocyjno-gospodarczego na świecie

Pierwsza w historii udziału Polski 
w Wystawach Światowych EXPO na taką skalę 
oferta współpracy dla firm prywatnych

Program 
gospodarczy 
Program 
Partnerski

• Za nami dwie edycje - ponad 80 projektów zostało wybranych do 
realizacji

• Kolejna edycja jeszcze w 2020 roku
• cztery kategorie Partnerstwa: 

Wyposażenie 
pawilonu

Wydarzenia
towarzyszące

Wydarzenia
Towarzyszące

branżowe

Partnerstwo
specjalne



Co zrobić, by tam być?

Informacje praktyczne dotyczące możliwości 
zaangażowania w każdą z przedstawionych form 
prezentujemy na bieżąco na stronie www.expo.gov.pl 
w zakładce Dla przedsiębiorców.

ZAPRASZAMY!
Zespół EXPO 2020 Dubai 
w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu



Dziękuję za uwagę!


