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Mieszkam w Łodzi. Czy wiesz, że tutaj – w samym sercu Polski

– odbędzie się międzynarodowa wystawa EXPO Horticultural? 
To wydarzenie przykuje uwagę całego świata i odmieni Łódź! 

Chodź, opowiem Ci, co nas czeka w roku2024.



EXPO CO TO?

Zacznijmy od najważniejszego,
czyli, czym właściwie jest to całe EXPO?

To wystawy – wielkie międzynarodowe  
sceny, na której kraje prezentują się
i dyskutują. Narody świata pokazują  
swój dorobek kulturowy, naukowy
i techniczny oraz dzielą się planami  
na przyszłość.

Wystawy EXPO pozostawiają po sobie  
trwałe efekty. Jednym z najbardziej  
znanych przykładów jest wieża Eiffla,  
która powstała specjalnie na paryską  
wystawę światową w 1889 r.



TYPY EXPO

Pewnie nieraz spotkałeś się
z nazwą EXPO. Nic 
dziwnego,  bo… jest kilka 
typów wystaw:

W ŁODZI CZEKA 
NAS  EXPO

HORTICULTURAL  
2024.

EXPO WORLD
(SZANGHAJ, MEDIOLAN, DUBAJ)

EXPO HORTICULTURAL
(ANTALYA, PEKIN, ŁÓDŹ)

EXPO INTERNATIONAL
(YEOSU, ASTANA, BUENOS 
AIRES)



CZYM JEST EXPO  
HORTICULTURAL

Wyobraź sobie największą na świecie platformę
do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć w
dziedzinie zrównoważonego rozwoju, działań
na rzecz środowiska oraz rozwiązań na klimatyczne
problemy świata.

Więcej – wyobraź sobie, że za sprawą jednego  
wydarzenia odmieni się krajobraz miasta i nastąpi  
prawdziwa zielona rewolucja!

Tym właśnie jest EXPO Horticultural
– wyjątkowa wystawa, która odpowiada  na 
potrzeby: życia w zgodzie z naturą,  rozwoju 
inteligentnych miast,  odpowiedzialnego 
rolnictwa i ogrodnictwa  oraz kluczowych 
zmian ekologicznych.



MIASTA ORGANIZATORZY  
EXPO HORTICULTURAL

Na chwilę cofnijmy się w czasie.  
Zobacz, gdzie do tej pory odbywały się  
światowe Wystawy EXPO
Horticultural  i jak prezentują się ich 
średniewyniki.

Średnia powierzchnia wystawy

105 ha (bez uwzględnienia Beijing 2019)

Średnia liczba odwiedzających

5 mln

Średnia liczba biorących  udział państw

36



A teraz przejdźmy doŁodzi!
Na początek mam dla Ciebie kilka najważniejszych  
informacji o EXPO Horticultural 2024:

Temat Wystawy:

Nature of the City
– Natura Miasta

Podstawowy teren:

ok. 85 ha

Data:

kwiecień
– październik 2024 r.



DLA KOGO JEST
EXPO HORTICULTURAL 2024?

Wystawy EXPO cieszą się ogromnym  
zainteresowaniem zwiedzających.
EXPO Horticultural 2024 jest skierowane  
zarówno do mieszkańców Polski, jak i gości  
z zagranicy. Każdy, komu bliska jest idea tej  
Wystawy, znajdzie coś dla siebie.
Liczę, że Ty również!

ŁÓDŹ, POLSKA



TEREN WYSTAWY

Europa, Polska, Łódź i… co dalej?  
Zastanawiasz się, gdzie właściwie odbędzie  
się wystawa? Teren wystawy obejmuje:

4

Zatorze

Park 3 Maja

Park im. Baden
-Powella

Zieleniec przy Centrum
Kliniczno -Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego



TEMAT
NATURE OF THE CITY

– NATURA MIASTA

Każda światowa Wystawa ma swój motyw przewodni. Tematem EXPO  
Horticultural 2024 jest Nature ot the City – Natura Miasta. W
najbliższych  krokach wyjaśnię Ci, co z niego wynika.

Natura Miasta wyraża powrót do idei miasta jako miejsca do życia w przyjemnym,  
zdrowym i zielonym otoczeniu. Zawiera się w niej 5 tematów uzupełniających,  
które odpowiadają na współczesne wyzwaniacywilizacyjne.

Natura Życia
– dom i najbliższe  otoczenie

Natura Biznesu
– społecznie  odpowiedzialna  

gospodarka

Natura czasu wolnego
– czas wolny, hobby   i rekreacja

Natura Zdrowia
– bezpieczne i ekologiczne  społeczeństwo

Nasza Natura

– nasza obecność

w społeczeństwie i poczucie  wspólnoty



TEMATY  

(SUBTEMATY)



DOM 

OTOCZENIE

Wyobraź sobie poprzemysłowy dom,umieszczony  
w środku ruchliwego miasta. Jego fundamentami  
są korzenie drzew, ścianami są pnie, a dach tworzą  
zielone korony.
W pomieszczeniach tchniezielenią.

To właśnie chce pokazać EXPO Horticultural 2024
– wolność, dzięki której odnajdujeszrównowagę  
między pracą a rodziną, między aktywnością
a relaksem.



Czy wiesz, że spędzamy co najmniej 10 latżycia
w pracy? W otoczeniu natury czas upływa przyjemniej, a kreatywność wskakuje  
na wyższy poziom. Pracodawcy coraz częściej oferują elastyczne godziny pracy  
bądź pracę zdalną. Mając taką możliwość, które miejsce wybrałbyś do pracy:  
cztery ściany w budynku czy piękny park?

EXPO Horticultural 2024 to szereg gotowych rozwiązań, które udowodnią, że
w biznesie może być zielono, a pracownik może odnaleźć oazę spokoju nawet
w biurze.

NATURA BIZNESU

GOSPODARKA



NATURA CZASU WOLNEGO  
WYPOCZYNEK, HOBBY
I REKREACJA

Czy miasto kojarzy Ci się zwypoczynkiem?  
Wiele osób wyjeżdża w dalekie podróże,  
by odnaleźć spokój na łonie natury.
A gdyby tak przemienić miasto w jedną wielką zieloną  
przestrzeń i spędzać czas w otoczeniuprzyrody?

EXPO Horticultural 2024 chce
udowodnić,  że miasto może stać się oazą
wypoczynku.



NATURA ZDROWIA  
BEZPIECZNE
I EKOLOGICZNE  

Nie od dziś wiadomo, że najlepszą  
profilaktyką zdrowia jest ruch naświeżym  
powietrzu, zdrowe odżywianie się i dobry  
sen. Pośpiech życia w mieście może to  
utrudniać. Dlatego warto zwrócić się w  
kierunku natury. Z pomocą przychodzą  
aktywny wypoczynek, hortiterapia,  
żywność wysokiej jakości oraz lecznicze  
działanie niektórych roślin.

EXPO Horticultural 2024 poruszy temat  
wpływu natury na zdrowe
społeczeństwo.



NASZA NATURA  

Miasto nie może istnieć bez mieszkańców.  
Zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to w ich  
rękach leży wyznaczanie nowych kierunków  
rozwoju? Nasza Natura to wspólnaprzestrzeń,  
w którą jesteśmy wszyscy zaangażowani.

EXPO Horticultural 2024 pokaże,
że zielona przestrzeń może wspierać  
budowę wspólnoty w oparciu
o rozwiązania smart i ecocity.



MIASTO

W METAMORFOZIE



MIASTA  

Wiesz, dlaczego Wystawa EXPO Horticultural  
2024 jest tak szczególnym wydarzeniem dlaŁodzi?  
Odpowiedź tkwi w słowie metamorfoza. Łódź to  
miasto pełne przemian. Niegdyś przemysłowe, dziś  
w rewitalizacji, a w przyszłości…? Miasto zwraca  
się w kierunku natury. A wyrazem tego jest EXPO  
Horticultural 2024.

naturalnego

a poszanowaniem natury

EXPO HORTICULTURAL 2024



ZIELONE  
SZLAKI  

W 



ZIELONE SZLAKI

Wiesz już, do czego dąży Łódź. Czaswięc  
opowiedzieć trochę o planach realizacji  
założeń. Organizacja EXPO Horticultural  
2024 doskonale się w niej wpisuje.
Wydarzenie uruchomi przemiany w mieście,  
które ukażą jego zielone oblicze.

Zielone Szlaki to jedna z planowanych  
zmian. Ciągi pieszo-rowerowe, aleje, parki  
kieszonkowe mają się połączyć obszar  
Wystawy z pozostałą częścią miasta. Zatem
cała Łódź może się stać się wielkim, zielonym  
terenem EXPO Horticultural 2024!

Zielone Szlaki to plan nie tylko na czas  
Wystawy – zrewitalizowane,wspaniałe  
tereny staną się miejscami codziennego  
odpoczynku mieszkańców Łodzi.



EXPO HORTICULTURAL 2024  

Zbliżamy się do końca, więc czas na podsumowania. Jak widzisz, EXPO Horticultural 2024  
to duże przedsięwzięcie, które może przynieść wiele korzystnych zmian. Oto kilka z nich:

Łódź przejdzie zieloną rewitalizację.

Usprawni się zarządzanie zielenią miejską.

Tereny zieleni będą bardziej atrakcyjne i łatwo dostępne.

Zyskamy promocję Łodzi, regionu i Polski na skalę międzynarodową.

Zostaną wdrożone działania prośrodowiskowe.

Poprawi się mobilność mieszkańców Polski centralnej.

Wydarzenie przyciągnie nowe inwestycje.



EXPO HORTICULTURAL 2024


