ZAŁĄCZNIK 1 - Wykaz oraz wstępne założenia wydarzeń towarzyszących polskiej obecności na EXPO 2020 w Dubaju

LP

NAZWA WYDARZENIA

TERMIN

GRUPA DOCELOWA

Opis wydarzenia

1.

Otwarcie Pawilonu Polski na EXPO 2020

Korpus dyplomatyczny,
przedstawiciele organizatora
20.10.2020 EXPO 2020, komisarze Sekcji
Narodowych na EXPO 2020,
zwiedzający

2.

Stoisko Narodowe na targach Al Fares
(jeździectwo i hodowla koni)

01.11.2020 zwiedzający Targi

Prezentacja oferty polskich firm w ramach stoiska
narodowego

3.

Dzień Niepodległości Polski

Korpus dyplomatyczny,
przedstawiciele organizatora
EXPO 2020, komisarze Sekcji
11.11.2020 Narodowych na EXPO 2020,
uczestnicy Forum
Ekonomicznego, delegacje
regionów, zwiedzający

Koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego 2020
Nagłośnienie udziału Polski w EXPO wobec kręgów
opiniotwórczych, przedstawicieli mediów i liderów opinii w
Polsce i ZEA w kontekście Polskiego Dnia Niepodległości
Podkreślanie motywu współpracy międzynarodowej i
muzyki, jako uniwersalnego języka łączącego narody

4.

Stoisko Narodowe na targach The Big Five

5.

Polski Dzień Dziecka

Prezentacja oferty polskich firm w ramach stoiska
narodowego
Mikołaj w Pawilonie Polski, warsztaty z tworzenia ozdób
świątecznych, pokaz mody dziecięcej, organizacja gier i
Zwiedzający EXPO, grupy szkolne,
zabaw ruchowych prowadzonych przez animatorów na
06.12.2020 nauczyciele, dzieci pracowników
terenie Polskiego Pawilonu, warsztaty z programowania i
sekcji narodowych
projektowania z użyciem drukarek 3D, prezentacja polskich
książek dla dzieci
lis.20

zwiedzający Targi - branża
budowlana

Oficjalne otwarcie Pawilonu Polski

6.

Polskie Święta Bożego Narodzenia

7.

Stoisko Narodowe na targach Arab Health

8.

Wystawa "Osiągnięcia polskiej nauki"
(Pawilon) wraz ze stoiskiem narodowym
na targach Global Educational Supplies
and Solutions

9.

Stoisko Narodowe na targach Bride Show

lut.21 Moda, design, kosmetyki

10.

Promocja produktów branży HoReCa

lut.21

11.

Stoisko Narodowe na targach GulFood
(branża spożywcza)

lut.21 Branża spożywcza

Prezentacja oferty polskich firm w ramach stoiska
narodowego

lut.21 Zwiedzający EXPO

Organizacja pokazów i warsztatów kulinarnych
prezentujących produkty ekologiczne i zasady
zrównoważonego rozwoju w sektorze spożywczym i
gastronomii. Okazja do zaprezentowania bogatej oferty
polskich produktów spożywczych oraz promocji turystycznej.
Tematycznie powiązane z organizacją przez KOWR stosika
narodowego na targach dla branży spożywczej GulFood

12.

13.

"Polska smakuje" - promocja polskiej
żywności pokazy i warsztaty w Pawilonie

Polsko – Emirackie Forum Ekonomiczne

15-30.12.2020 Zwiedzający EXPO

Prezentacja polskich tradycji bożonarodzeniowych (szopki
krakowskie, chór dziecięcy – pastorałki) oraz produktów i
technologii zw. ze świętami Bożego Narodzenia
Wydarzenie organizowane w kontekście Christmas Festival i
New Year’s Eve. Okazja do promocji turystycznej Polski.

sty.21

2-14.02.2021

zwiedzający targi - branża sprzęt
medyczny, usługi prozdrowotne

Prezentacja oferty polskich firm z branży prozdrowotnej w
ramach stoiska narodowego

Zwiedzający EXPO, środowisko
naukowe w ZEA

Wystawa oraz debata międzyuczelniana w języku arabskim
wraz ze stoiskiem narodowym na targach Global Educational
Supplies and Solutions organizowanych przez NAWA

partnerzy gospodarczy,
przedstawiciele branży HoReCa

początek Przedstawiciele biznesu z Polski i
marca 2021 ZEA

Prezentacja oferty polskich firm w ramach stoiska
narodowego
Prezentacja produktów polskich firm meblarskich, z branży
interior design

Prestiżowe wydarzenie gospodarcze z udziałem
przedstawicieli władz państwowych i regionalnych z obu
krajów oraz licznej reprezentacji biznesu

14.

15.

16.

Przedstawiciele najwyższych
władz Polski i ZEA, korpus
dyplomatyczny, przedstawiciele
organizatora EXPO 2020,
07.03.2021
komisarze Sekcji Narodowych na
EXPO 2020, uczestnicy Forum
Ekonomicznego, delegacje
regionów, zwiedzający

Wydarzenie kulminacyjne promocji wizerunkowej Polski na
EXPO. Oficjalna inauguracja na scenie Dni Narodowych,
bogaty całodzienny program wydarzeń w Pawilonie Polski
oraz na scenie Dni Narodowych
Koncert Wieczorny - balet w wykonaniu artystów Teatru
Wielkiego - Opery Narodowej

Polski Dzień Kobiet

Przedstawicielki środowisk
08.03.2021 kobiecych w ZEA, krajów
uczestników oraz Polski

Panel dyskusyjny poświęcony problemom, z jakimi mierzą się
współczesne kobiety w różnych częściach świata.
Wydarzenie wpisujące się w International Women’s Day.
Okazja do zaprezentowania współpracy międzynarodowej i
solidarności Polski z innymi narodami – programy
pomocowe, misje humanitarne. Organizacja warsztatów i
pokazów mody

Zakończenie Wystawy

Korpus dyplomatyczny,
przedstawiciele organizatora
10.04.2021 EXPO 2020, komisarze Sekcji
Narodowych na EXPO 2020,
zwiedzający

Oficjalne zakończenie pracy Pawilonu Polski

Narodowy Dzień Polski na Wystawie
EXPO 2020

