November 2018

Myplant & Garden nemzetközi zöld kiállítás
kezdés: 2019. február 20. CET 09:00vége: 2019. február 22. CET 17:00

Az olaszországi rendezvény négy év alatt Európa második legnagyobb zöld szakkiállítása lett,
melyre tavaly 150 hivatalos vásárlói delegáció érkezett külföldről. A bővülés reményében idén
még nagyobb volumenű lesz a 2019. február 20. és 22. közt tervezett kiállítás.

A Myplant nagy kiállítása a 2018-ban hozzákapcsolt 12. pavilonban és a szokásos 16. és
20. pavilonokban kerül megrendezésre, összesen 45 ezer m2-en, nyolc nagy tematikai
területre elosztva: virágtartó edények, technika, gépek, dekoráció, virágok, faiskolák,
szolgáltatások, tervezés. A 20. pavilonban két konferencia terem várja majd a
szakembereket. Új, speciális helyet kap az építkezés szektora, ahol az anyagok, új
tervek jelennek meg, beleértve a szállítókat kereső tervező irodákat is.

Új tematika kap helyet: a sport zöld címmel. Itt a vetőmagtól a gépeken keresztül az
anyagokig és a tervezésig az egész ágazatot bemutatják. Ehhez közel áll az élő fa
professzionális megjelenítése a városi és erdei környezetben foglalkozás. A vásár három
napja alatt bőven lesznek konferenciák és workshopok, melyeken intézmények,
nemzetközileg híres előadók, olasz vállalkozói egyesületek tartanak előadásokat. A
tematikai szigetek a fatermelés minden oldalát bemutatják, a fenntartható tervezését,
a technológiáit, a városi fákat, a városi fásítást, a faiskolákat és a gépeket. A gépekre a
vásárigazgatóság nagy hangsúlyt fektet a pavilonokban és a bemutatásra szánt
külterületen is.

A központi 16-os pavilon felosztása már elkészült: a disznövény és kertészet foglalja el,
a hozzátartozó szolgáltatásokkal, virágtartó edényekkel, vázákkal és műszaki
termékeivel. A 16. és 12. pavilonok össze lesznek kötve, eseményszerűen kialakítunk egy
Garden Center New Trend részt, ahol az olasz és nemzetközi iskolák a piaci trendnek
megfelelő virágdekorációkat és a divat szerinti új koncepciókat mutatnak be.
A 12. Pavilonban kap helyet a buyer lounge és a kinagyított sajtószoba: a legutóbbi
kiállításon 230 akkreditált ujságíró vett részt, akik több alkalommal kifejezték pozitív
véleményüket a Milánói Vásár pavilonjairól.
A kiállítás nyitva tartása: 2019. február 20–21. közt: 09:00–18:00; 2019. február 22.:
09:00–17:00

