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Od lat sezon ogrodniczy rozpoczyna się właśnie w Poznaniu. Wszystko za sprawą
Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA, które należą do
grupy wiodących imprez o tematyce ogrodniczej w Europie. To również największa ekspozycja
 halowa w naszym kraju, która cieszy się zasłużoną renomą. GARDENIA to kreator rynku
ogrodniczego, który z jednej strony pośredniczy w procesie wymiany doświadczeń wśród
profesjonalistów, z drugiej zaś motywuje polskie i zagraniczne firmy do tworzenia skutecznych
strategii biznesowych na kolejne lata. Targi GARDENIA umożliwiają zapoznanie się z najszerszą
ofertą firm z branży ogrodniczej, które co roku prezentują bardzo bogaty wachlarz produktów i usług
na swoich pięknie zaaranżowanych stoiskach.

 

 

Targi GARDENIA skupiają nie tylko czołowych producentów, ale większość operujących na polskim
rynku dostawców. GARDENIĘ można opisać jako panoramę branży również z uwagi na zróżnicowane
grono zwiedzających, szczególnie tych biznesowych. Co roku Targi GARDENIA odwiedzają
przedstawiciele branży m.in.: z Austrii, Białorusi, Dani, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Portugalii,
Rosji, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Wśród uczestników Targów są obecni również managerowie i
kierownicy wyższego szczebla z takich sieci, jak: Bricomarche, Bricoman, Leroy Merlin, Obi,
Castorama, PSB Mrówka czy Tesco. W ramach Programu HOSTED BUYERS Targi GARDENIA
odwiedzają również kupcy i hurtownicy z kilkunastu krajów świata.

 

Udział w Targach daje wiele wymiernych korzyści, pomaga też zdobyć biznesowe know-how.
Uczestnicy Targów mogą liczyć na porady w zakresie efektywnej pracy w obrębie sklepów i centrów
ogrodniczych oraz sprawdzonych narzędzi dla handlu (Kongres Liderów Branży Ogrodniczej).
Dwa pierwsze dni przeznaczone są dla  przedstawicieli handlu, ostatni zaś dla szerokiej publiczności.

 

Osoby marzące o własnym, baśniowym zakątku, cudownym azylu, w którym królują wielobarwne
kwiaty i piękne dekoracje, również znajdą na GARDENII coś dla siebie! Prócz zwiedzania bardzo
różnorodnej i bogatej ekspozycji, mogą też spotkać się z gwiazdami wielkiego formatu, specjalistami
posiadającymi wieloletnie doświadczenie w ogrodnictwie, jak Marek Jezierski czy Witold  Czuksanow.



Warsztaty „Ogród marzeń tworzony z pasją” to stały punkt programu GARDENII, który od lat ma już
swoich fanów. Wiele nowych pomysłów można zaczerpnąć także podczas „Rodzinnych warsztatów
ogrodniczych”.
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