
Załącznik nr 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 1.10.2021 

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

Oficjalne otwarcie Pawilonu Polski  

2.  Polski Dzień Dziecka 20.11.2021 
Zwiedzający EXPO, grupy szkolne, 
nauczyciele, dzieci pracowników 
sekcji narodowych 

 Warsztaty z prezentacją oferty dla dzieci, pokaz mody 
dziecięcej, organizacja gier i zabaw prowadzonych przez 
animatorów na terenie Polskiego Pawilonu, warsztaty z 
programowania i projektowania z użyciem drukarek 3D, 
prezentacja polskich książek dla dzieci 

3.  
Seminarium prezentujące nowoczesne 
rozwiązania edukacyjne wraz z ofertą 
produktów dla szkół 

20.11.2021 
Przedstawiciele sektora 
edukacyjnego Wydarzenie ma na celu prezentację polskich produktów i 

usług dla sektora szkolnictwa i edukacji  

4.  Polsko – Arabskie Forum Gospodarcze 06.12.2021 
Przedstawiciele biznesu z Polski i 
ZEA 

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

5.  
Narodowy Dzień Polski na Wystawie 
EXPO 2020 

07.12.2021 

Przedstawiciele najwyższych 
władz Polski i ZEA, korpus 
dyplomatyczny, przedstawiciele 
organizatora EXPO 2020, 
komisarze Sekcji Narodowych na 
EXPO 2020, uczestnicy Forum 
Gospodarczego, 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 na terenie Wystawy EXPO 



6.  Festiwal Świąt Bożego Narodzenia 17-31.12.2021 Zwiedzający EXPO 

Prezentacja polskich tradycji bożonarodzeniowych oraz 
produktów i technologii zw. ze świętami Bożego Narodzenia 
Wydarzenie organizowane w kontekście Christmas i New 
Year’s Eve. Okazja do promocji turystycznej Polski. 

7.  Polski Dzień Sportu Styczeń 2021 
Zwiedzający EXPO, 
przedstawiciele innych sekcji 
narodowych na EXPO 

Wydarzenie sportowe, angażujące zarówno zwiedzających 
EXPO, jak i przedstawicieli innych sekcji narodowych na EXPO 
(z innych pawilonów), możliwość prezentacji szeroko 
rozumianej oferty produktów i usług dla branży sportowej.  

8.  
Promocja produktów branży HoReCa i/lub 
branży prozdrowotnej (TBC) 

Marzec 2022 
partnerzy gospodarczy, 
przedstawiciele branży HoReCa 
i/lub branży prozdrowotnej 

Prezentacja produktów polskich firm meblarskich, branży 
interior design oraz oferty z zakresu HoReCa i/lub branży 
prozdrowotnej. Wydarzenie organizowane w Pawilonie 
Polski. 

9.  Polski Dzień Kobiet 08.03.2022 
Przedstawicielki środowisk 
kobiecych w ZEA, krajów 
uczestników oraz Polski 

Konferencja poświęcona 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 

10.  Zakończenie Wystawy 30.03.2022 

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

Oficjalne zakończenie pracy Pawilonu Polski.  

 


