
Green Area Show – pokazy i testy maszyn na żywo 

Tylko dni dzielą nas od Green Area Show: to jedyne w swoim rodzaju pokazy maszyn 

ogrodniczych i komunalnych na specjalnych strefach demonstracyjnych. Już 9-11 września 

teren Hipodromu Wola w Poznaniu będzie poddany koszeniu, wertykulacji i aeracji, 

wystawcy oraz zwiedzający będą wiercić w glebie, przenosić i ładować ścięte gałęzie oraz 

obserwować pokazy profesjonalnej arborystyki. 

Unikatowe połączenie formuły targowej oraz pokazowej gwarantuje bezcenne doświadczenie: 

przekrój producentów i marek umożliwia porównanie oferty, a samodzielne testy maszyn i urządzeń 

ułatwiają wybór. Dodatkową wartością jest bezpośredni dostęp do wiedzy branżowej, zarówno  

w rozmowach 1:1 z wystawcami, jak i w czasie konferencji i seminariów. W tym roku zapraszamy na  

II Forum Zarządcy Zieleni współorganizowane przez wydawnictwo Abrys. W czasie dwóch dni 

prelekcji połączymy konferencję, warsztaty i konsultacje ze specjalistami oraz networking między 

wystawcami a zarządcami zieleni oraz przedstawicielami zakładów komunalnych.  W programie 

przewidziane jest także spotkanie dla top dealerów dotyczące aktualnych zagadnień w pielęgnacji 

zieleni w przestrzeniach publicznych oraz prywatnych.   

Spektakularne wydarzenie dla profesjonalistów 

Pierwsza edycja pokazała ogromne zapotrzebowanie profesjonalistów na tego typu spotkania. 

Przedstawiciele zarządców zieleni miejskiej i dróg, architekci krajobrazu, wykonawcy ogrodów, 

właściciele hoteli, parków, pól golfowych i centrów ogrodniczych, ale także szkółkarze i właściciele 

gospodarstw ogrodniczych czekali na to, by wymienić się wiedzą i trendami w swojej działalności. To 

dla nich ponownie stworzymy przestrzeń nie tylko do profesjonalnych rozmów, ale także do 

faktycznego testowania nowości w sektorze maszyn, urządzeń i narzędzi ogrodniczych  

i komunalnych. 

Bogaty program i szerokie grono uczestników 

Druga edycja to ulepszony program wydarzenia, jeszcze więcej wiedzy i praktyki, a także szerszy 

zakres tematyczny. Do dotychczasowego grona wystawców i zwiedzających dołączą profesjonaliści  

zajmujący się pielęgnacją obiektów sportowych: boisk, stadionów czy stoków narciarskich oraz 

terenów cmentarnych. Wzbogacimy także formułę o program Hosted Buyers, czyli kupców  

z zagranicy. Planujemy także dzień otwarty dla szerokiej publiczności. 

Zapraszamy na Green Area Show już 9-11 września na Hipodromie Wola w Poznaniu! 

Szczegóły znajdziesz na www.gashow.pl  
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