
 

 

Szanowni Państwo, 

 

z prawdziwą przyjemnością pragnę zaprosić Państwa do wzięcia udziału w charakterze 
wystawcy w niezwykłym wydarzeniu, jakim jest Podkarpackie Virtual Expo 2020, które odbędzie się 
w  dniach 6-8 października 2020 r. w godz. 10:00 – 16:00.  

W obecnej trudnej rzeczywistości, gdzie pandemia koronawirusa zmieniła bieg świata, 

branża targowa była jedną z pierwszych, którą dotknęły obostrzenia sanitarne, a wymuszona izolacja 

wykluczyła bezpośrednie spotkania biznesowe. Dlatego Samorząd Województwa Podkarpackiego 

podjął się organizacji wydarzenia, w którym firmy skupione wokół wybranych branż, będą mogły 

aktywnie uczestniczyć w wirtualnych targach i nawiązywać kontakty biznesowe z nieograniczoną 

ilością odwiedzających je osób w sposób bezpieczny, bez ograniczeń narzuconych reżimem 

sanitarnym.  

Podkarpackie Virtual Expo to wydarzenie hybrydowe, łączące tradycyjny event ze 

spotkaniami on-line. Na dedykowanej platformie Virtual Expo zaproszeni do udziału wystawcy będą 

posiadali swoje spersonalizowane wirtualne stoiska. Wizualizacja hali targowej - wnętrza G2A Areny 

Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce - będzie przedstawiała dostępnych wystawców 

w formie aktywnych logotypów, które umożliwią każdemu odwiedzającemu targi wizytę na wirtualnym 

stoisku z  dostępnymi opcjami, takimi jak czat. Równocześnie na platformie Virtual Expo oraz 

w  mediach społecznościowych, dostępne będą transmitowane na żywo ze studia zorganizowanego 

w G2A Arena, dedykowane targom webinary oraz sesje Q&A z udziałem zaproszonych ekspertów. 

Podkarpackie Virtual Expo 2020 ukierunkowane jest na branże związane z lotnictwem, 

motoryzacją, informacją i telekomunikacją oraz pracą i jakością życia, w tym szczególnie turystyką 

oraz zdrowiem. Podczas targów zostaną również zorganizowane stoiska z produktami tradycyjnymi 

oraz żywnością wysokiej jakości rozumianą jako certyfikowana żywność ekologiczna, w ramach 

organizowanych rokrocznie Targów EKOGALA, które służą promowaniu polskich i zagranicznych 

producentów.  

Do bezpłatnego udziału w Podkarpackim Virtual Expo 2020 zapraszam wszystkich 

przedsiębiorców pochodzących z województwa podkarpackiego, jak również z całej Polski. Jestem 

przekonany, że gwarancją sporego zainteresowania oraz dużej liczby osób odwiedzających targi 

będzie atrakcyjna forma przekazu, ciekawe wywiady ze znanymi ekspertami oraz koncerty zespołów 

muzycznych, które również będą transmitowane on-line. W  załączniku znajduje się szczegółowy 

program wydarzenia.  

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z p. Pawłem Tarnawskim lub 

p.  Dariuszem Pawłowskim (tel. +48 17 773 60 45) z Departamentu Promocji Turystyki i Współpracy 

Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Formularz rejestracyjny 

będzie dostępny pod adresem http://virtualexpo.podkarpackie.pl. 

 

 

Z poważaniem 

Władysław Ortyl 

Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 

http://virtualexpo.podkarpackie.pl/

