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Wydarzenia cykliczne

Targ Ekosfera Stara Piekarnia – Targi ekożywności w Krakowie

Data: co sobotę od 7 do 14
Miejsce: Kraków, ul. Grunwaldzka 24c

Targi EkosferaStara Piekarnia to wyjątkowe miejsce na mapie
Krakowa. Producenci, rolnicy i firmy z branży EKO zamknięci pod jednym dachem
czekają na świadomych Klientów co sobotę od 7 do 14. Na targach można znaleźć
certyfikowane, ekologiczne produkty, z całej Polski. Pojawiają się wystawcy, którzy
oferują między innymi tradycyjnie wędzone wędliny, sery i nabiał domowej roboty,
warzywa i owoce wolne od chemii i pestycydów, miody z małopolskich pasiek, chleby na
naturalnych zakwasach i wiele, wiele innych.

Styczeń

Kongres ESG

Data: 26.01.2022
Miejsce: Warszawa, ul. Krucza 50, Centralny Dom Technologii,
online

Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG, to
pierwszy okrągły stół poświęcony kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup
– od przedstawicieli rządu, biznesu, organizacji pozarządowych, po naukowców i
reprezentantów najważniejszych mediów.

Celem wydarzenia jest rozpoczęcie merytorycznej dyskusji dot. standardów ESG i
wypracowanie rekomendacji dla Polski w tym zakresie, które wydane zostaną w postaci
raportu pokongresowego. Nie jest to jednorazowe wydarzenie – dalszym krokiem będzie
cykl warsztatów i webinarów liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu
ESG, mający na celu upowszechnianie wiedzy o ESG i przygotowanie biznesu na
wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Kolejnym efektem kongresu ma być
stworzenie platformy wiedzy ESG, w której tworzenie zaangażowani będą wszyscy
sygnatariusze tej inicjatywy.
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https://ekosferaonline.pl/o-targu/
https://esgkongres.pl/


Luty

Gardenia – Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu

Data: 11-13.02.2022
Miejsce: Poznań, ul. Głogowska 14, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Od lat Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA
opierają się na tych samych fundamentach. Są nimi prezentacja światowych trendów
oraz budzenie świadomości ogrodniczej. Formuła wydarzenia sprzyja nawiązywaniu
relacji, wymianie wiedzy i doświadczeń oraz zdobywaniu biznesowego know-how. Przez
lata Targi GARDENIA rozrosły się do skali wydarzenia międzynarodowego, którego
renoma i prestiż znane są w całej Europie.

Ekotyki – Targi Kosmetyków Naturalnych

Data: 12-14.02.2022 Miejsce: Online
Data: 19-20.03.2022 Miejsce: Kraków, ul. Świętego Wawrzyńca 12,
Stara Zajezdnia by DeSilva
Data: 02.04.2022 Miejsce: Katowice, ul. Oswobodzenia 1, Galerii
Szyb Wilson

Peeling do ciała z prawdziwymi pestkami malin, pachnący tak obłędnie, że masz ochotę
go zjeść. Soczysty tonik do twarzy z aromatycznych ziół. Maseczka, wyglądająca jak
mus owocowy, krem o konsystencji jogurtu, który wreszcie przynosi Twojej cerze
ukojenie i nie uczula. Na cyklicznie odbywających się targach można znaleźć
najciekawsze dostępne na polskim rynku marki kosmetyczne, które opierają produkcję
na ekologicznych, naturalnych lub wegańskich surowcach.
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https://www.targigardenia.pl/pl/
https://www.targigardenia.pl/pl/
https://ekotyki.pl/


Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

Data: 23-24.02.2022
Miejsce: Kielce, ul. Zakładowa 1, Tereny Targowe TK

Od lat targi EKOTECH zrzeszają branżowych przedsiębiorców,
przedstawicieli samorządów i pracowników naukowych, dając im możliwość zapoznania
się z najnowszym sprzętem, technologiami, ale także trendami dotyczącymi gospodarki
odpadami i ochrony środowiska.

Targi Ekotech to jedno z najważniejszych wydarzeń branży komunalnej w Polsce. Co
roku do kieleckiego ośrodka wystawienniczego przyjeżdżają najwięksi krajowi i
zagraniczni wystawcy związani z ochroną środowiska oraz gospodarowaniem
odpadami. Wydarzenie cieszy się także niesłabnącą popularnością wśród
zwiedzających – wśród nich znajdują się nie tylko branżowi przedsiębiorcy, ale także
pracownicy administracji publicznej oraz przedstawiciele świata nauki.

Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX
Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – NOWA ENERGIA

Data: 23-24.02.2022
Miejsce: Kielce, ul. Zakładowa 1, Tereny Targowe TK

Targi Enex to jedno z niewielu wydarzeń w Polsce, które skupia jak w soczewce całą
branżę energetyczną. Są tu najważniejsi producenci paneli fotowoltaicznych, instalatorzy
pomp ciepła, dealerzy samochodów elektrycznych, firmy zajmujące się
magazynowaniem energii, ale także te, trudniące się energetyką tradycyjną. Dzięki
współpracy z ekspertami – przedstawicielami świata nauki i przedsiębiorczości –
Międzynarodowe Targi Odnawialnych Źródeł Energii nie są tylko platformą
nawiązywania relacji biznesowych, ale także wymiany doświadczeń, myśli i pomysłów.
Targi Enex to miejsce premier dla wielu produktów. Marki decydują się pokazać swoje
nowości, prezentując je po raz pierwszy w Polsce właśnie na targach Enex. Dlaczego?
Ponieważ wiedzą, że tu spotkają się z najlepszym odbiorem wśród branżowych
zwiedzających. Dodatkowo organizatorzy dbają o to, aby goście Targów Kielce nie tylko
zapoznali się z ofertami wystawców, ale także wzięli udział w dyskusjach, panelach i
konferencjach.

4

https://www.targikielce.pl/ekotech
https://www.targikielce.pl/enex
https://www.targikielce.pl/enex


Marzec

Festiwal Sukien Ślubnych z Drugiej Ręki

Data: 06.03.2022
Miejsce: : Kraków, ul. Krzywa 8/2, The Beauty Space Cracow

Czy wymarzona, biała kreacja ślubna musi kosztować krocie i być kupiona w salonie?
Otóż nie! Festiwal Sukien Ślubnych z Drugiej Ręki to pierwsze tego typu wydarzenie w
Polsce promujące ideę zero waste i zrównoważonego środowiska, które pozwala
znaleźć nową właścicielkę dla niemal nienoszonej sukni.

Targi Jestem Slow

Data: 12-13.03.2022
Miejsce: Warszawa, Plac Konesera 2, Centrum Praskie Koneser

Targi Jestem Slow powstały po połączeniu dwóch największych imprez targowych
promujących ideę Slow w Polsce: Slow Fashion i Slow Weekendu. Ideą targów Jestem
Slow jest promocja lokalnych projektantów i producentów, którzy tworzą zgodnie z
trendem Slow. Targi zaplanowane są 4 razy do roku. Podczas każdego z wydarzeń
swoje projekty prezentuje około od 200 do 400 marek z całej Polski.

Warsaw Home Green Days – Międzynarodowe Targi Architektury
Krajobrazu i Ogrodnictwa

Data: 17-19.03.2022
Miejsce: Nadarzyn, al. Katowicka 62, Ptak Warsaw Expo

Warsaw Home Green Days to Największe Targi Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa.
Podczas 3 dni odwiedzający mają możliwość poznania trendów i nowości rynkowych,
zdobycia lub pogłębienia wiedzy oraz nawiązania relacji biznesowych. Niezwykła
formuła Warsaw Home Green Days umożliwia odwiedzającym aktywne uczestnictwo w
ramach wydarzeń targowych między innymi: Największy Kiermasz Ogrodniczy w Polsce,
Bonsai Show, Pokazy Arborystyczne, Warsztaty Vectorworks Landmark.

Targi to platforma kreatywnych prezentacji oraz bodziec do przygotowania ciekawszej,
szczegółowej oferty, wzbogaconej próbkami, gotowymi produktami czy nieszablonowymi
realizacjami.
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http://www.wieczniebiala.pl/
https://www.facebook.com/JestemSlow/
https://greendaysexpo.com/
https://greendaysexpo.com/


EKOCUDA – Targi Kosmetyków Naturalnych

Data: 26-27.03.2022 Miejsce: Wrocław
Data: 09-10.04.2022 Miejsce: Warszawa, Plac Konesera 2, Centrum
Praskie Koneser
Data: – Miejsce: Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, Stadion
Energa
Data: – Miejsce: Poznań, ul. Zwierzyniecka 3, Concordia Design

Ekocuda to cykliczne targi, które odbywają się dwa razy w roku w Warszawie, Gdańsku i
Poznaniu. Na targach swoje produkty prezentują przede wszystkim polscy producenci
kosmetyków naturalnych, organicznych i wegańskich. Pojawiają się również marki
zagraniczne dostępne na rodzimym rynku.

PV GigaCon

Data: 31.03.2022, 7.07.2022
Miejsce: online

PV GigaCon to konferencja poświęcona zagadnieniom fotowoltaiki. W trakcie spotkania
online uczestnicy porozmawiają o szansach i wyzwaniach stojących przed firmami
zajmującymi się tym tematem. Omówią także jak energia pozyskiwana ze słońca
wykorzystywana jest w Polsce, a jak w Europie. Proponowana tematyka:
bezpieczeństwo instalacji PV, sposoby zakupu energii z instalacji fotowaltowniczych,
uzgodnienia projektów PV, ochrona przeciwpożarowa.
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https://ekocuda.com/
https://www.gigacon.org/kalendarium
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-sloneczna/


Kwiecień

Natural Beauty – Targi kosmetyków naturalnych

Data: 02-03.04.2022
Miejsce: Wrocław, ul. Tramwajowa 1-3, Zajezdnia Dąbie

Targi kosmetyków naturalnych Natural Beauty wydobywają z
przyrody to, co przyciąga do niej coraz więcej Polek i Polaków.
Kosmetyki naturalne cieszą się bowiem stale rosnącym zainteresowaniem. Po
kosmetyki bazujące na składnikach naturalnych sięgają konsumenci świadomi, ale i z
wielką chęcią poszerzający swoją wiedzę. Targi Natural Beauty dedykowane są właśnie
takim osobom. W targach uczestniczą twórcy oraz właściciele marek kosmetycznych,
którzy zjawią się nie tylko ze swoim doświadczeniem i konkretną wiedzą.

EKO! – Targi Rzeczy Ładnych

Data: 02-03.04.2022
Miejsce: Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14, Expo XXI

Na Targach Rzeczy Ładnych – EKO! można znaleźć ogromny wybór ekologicznych
kosmetyków, świec, woskowijek i akcesoriów do przechowywania żywności. Dodatkowo
marki, które podchodzą eko do produkcji ubrań i akcesoriów modowych, producentów
ekologicznych naczyń, innowacji technologicznych i publikacji. Zaproszeni goście będą
opowiadać o zero waste, jak lepiej zrozumieć eko-wyzwania, co robić na co dzień, żeby
nasza planeta miała się lepiej i jak może pomóc w tym design i zmiana codziennych
zachowań.

WorldFood Poland + EcoFood – Międzynarodowe Targi
Żywności i Napojów

Data: 05-07.04.2022
Miejsce: Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14, Expo XXI

Targi WorldFood Poland to najważniejsze targi w Polsce poświęcone sektorowi
spożywczemu – od produkcji aż po wyrób końcowy i jego sprzedaż. Oferują możliwość
spotkania polskiego sektora rolno-spożywczego z międzynarodowymi partnerami oraz
nawiązania nowych relacji biznesowych na świecie. Największym atutem EcoFood
Poland jest możliwość bezpośredniego kontaktu producentów, przetwórców i
handlowców skoncentrowanych na konsumencie i zdrowym stylu życia, wspólnie
oferujących innowacyjne i tradycyjne zarazem produkty.
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http://www.targinaturalbeauty.pl/
https://targirzeczyladnych.pl/
https://www.worldfood.pl/
https://www.worldfood.pl/


Ekspozycje targowe, prezentacje i degustacje, rozmowy B2B, liczne prelekcje i pokazy,
panele ekspertów i przedsiębiorców tworzą wielka giełdę ofert, otwierającą dostęp nie
tylko do produktu, ale i do świadomości korzyści z jego zakupu i sprzedaży.

PLGBC – Dzień Ziemi z zielonym budownictwem

Data: 22.04.2022
Miejsce: online

Konferencja PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem jest cyklicznym
wydarzeniem, organizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, w
wybranym mieście w Polsce, we współpracy z danym samorządem. Podczas
wydarzenia omówione są zagadnienia potencjału i rozwoju miast w kontekście
zrównoważonego budownictwa – poprawy jakości środowiska i jakości życia w
aglomeracjach miejskich.

Tematyka wydarzenia zainteresuje inwestorów, deweloperów, architektów i projektantów,
urbanistów, zarządców, najemców, przedstawicieli samorządów, organizacji branżowych
i innych instytucji, uczelni wyższych, osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój,
aktywistów miejskich, którym zależy na zrównoważonej przyszłości i funkcjonowaniu
miast.

GREENPOWER – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej

Data: 25-27.04.2022
Miejsce: Poznań, ul. Głogowska 14, Tereny Targowe
Międzynarodowych Targów Poznańskich

Targi GREENPOWER gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich
sektorów odnawialnych źródeł energii. To dobra okazja, by poznać rynkowe tendencje,
wymienić praktyczne spostrzeżenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i
możliwościami stoi branża. Ekspozycja targów obejmuje: produkty, usługi i rozwiązania z
zakresu energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biopaliw, elektromobilności oraz
technologii energooszczędnych. Podczas GREENPOWER odbywa się szereg
specjalistycznych seminariów, spotkań branżowych, prezentacji nowości czy też
konsultacji i porad na stoiskach eksperckich.
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https://plgbc.org.pl/wyd_i_szkol/plgbc-dzien-ziemi-z-zielonym-budownictwem/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekokalendarz/miedzynarodowy-dzien-ziemi/
https://greenpower.mtp.pl/pl/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-sloneczna/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-wiatru/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-wodna/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/biomasa/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/biopaliwo/


Maj

KlastER - Forum Energetyki Rozproszonej

Data: 09.05.2022

Miejsce: Kraków, AGH, Akademickim Centrum Kultury Klub Studio
na terenie kampusu AGH w Krakowie

Wiodącym tematem wydarzenia jest poszukiwanie sposobów zapewnienia jak
najszerszym kręgom społeczeństwa możliwości partycypacji w nabierającej tempa
transformacji energetycznej. W ramach forum przewidziana jest dyskusja nad rolą miast
i regionów w transformacji energetycznej, a zwłaszcza ich inicjatywami służącymi
włączaniu mieszkańców w rozwój lokalnej energetyki, likwidacji ubóstwa
energetycznego oraz poprawie stanu środowiska. Podczas kolejnych sesji analizowane
są aspekty techniczne i rynkowe rozwijania takich inicjatyw, w tym działalności
prosumenckiej oraz klastrów energii.

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG

Data: 11-12.05,2022
Miejsce: Katowice, plac Sławika i Antalla 1, Międzynarodowe
Centrum Kongresowe, Spodek

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® to networkingowa platforma
promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin.
Impreza wspierana jest przez prestiżowe instytucje krajowe i zagraniczne. Celem targów
jest międzynarodowa wymiana kontaktów biznesowych pomiędzy przedstawicielami
świata nauki, przemysłu, biznesu, finansów, promocja oraz komercjalizacja wynalazków i
innowacji, transfer technologii, uzyskanie przez wystawców prestiżowych referencji w
postaci medali, nagród i wyróżnień.

Impact

Data: 11-12.05.2022
Miejsce: Poznań, ul. Głogowska 10, Poznań Congress Center,
online

Impact to miejsce wymiany poglądów oraz merytorycznych dyskusji
toczonych na styku biznesu, polityki, nauki i nowoczesnych technologii. Szerokie grono
ekspertów pozwala na wielopoziomową dyskusję i stwarza szansę na wypracowanie
rozwiązań, które mogą okazać się kluczowe w budowie potencjału rozwojowego polskiej
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https://www.er.agh.edu.pl/wydarzenia/
https://www.intarg.haller.pl/
https://impactcee.com/pl/start/


gospodarki. Scena Impact to również przestrzeń do prezentacji raportów i pomysłów
oraz ich omawiania w gronie ekspertów, praktyków i przedstawicieli startupów.

Prelegenci dzielą się swoją wiedzą w ramach 16 obszarów tematycznych, w tym
zagadnieniom związanym z ekologią i ochroną środowiska: Green Economy, Energy,
Mobility, Urban Next.

Ogólnopolskie Sympozjum Energia

Data: 20.05.2022
Miejsce: online

21 maja 2021 roku odbyła się online V Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka
na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”. W
wydarzeniu wzięło udział ponad 35 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z
Polski. Podczas Konferencji wystąpili studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, którzy
przedstawili wyniki własnych badań dotyczące energetyki. Celem wydarzenia była
rzetelna naukowa dyskusja oraz wymiana wiedzy pomiędzy ekspertami
reprezentującymi różne ośrodki badawcze.

Bio Green Future – Międzynarodowe Targi Ekologicznego i
Zrównoważonego Stylu Życia

Data: 20-22.05.2022
Miejsce: Kraków, ul. Galicyjska 9, Międzynarodowe Centrum
Targowo-Kongresowe EXPO Kraków

Targi Bio Green Future to unikatowy projekt na skalę europejską, który podąża za
europejską strategią zielonego ładu i będzie wspierał jej założenia poprzez edukację
konsumentów w każdym wieku. Projekt ten powstał w trosce o środowisko i zdrowie
wszystkich mieszkańców ziemi, by uświadamiać społeczeństwo, że „eco” to nie tylko
moda, a konieczność i nasza przyszłość. Poprzez to wydarzenie organizatorzy pragną
propagować zdrowy styl życia oraz innowacyjne i jednocześnie ekologiczne modele
prowadzenia biznesu stosujące zasadę zrównoważonego rozwoju.

Solar Energy Expo – Międzynarodowe Branżowe Targi
Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii

Data: 25-26.05.2022
Miejsce: Nadarzyn, al. Katowicka 62, Ptak Warsaw Expo
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https://wlaczoszczedzanie.pl/zielona-gospodarka-czyli-green-economy/
http://www.sympozjum-energia.pl/
https://biogreenfuture.pl/
https://biogreenfuture.pl/
https://solarenergyexpo.com/
https://solarenergyexpo.com/


Solar Energy Expo to międzynarodowe branżowe targi przemysłu odnawialnych źródeł
energii. Jest to dwudniowe wydarzenie, w którym biorą udział wystawcy z Polski i z
zagranicy, aby zaprezentować innowacyjne rozwiązania dla branży. Targi są doskonałą
okazją do spotkań ze specjalistami oraz do nawiązania kontaktów biznesowych, a także
umożliwiają promocję i sprzedaż sprzętu z zakresu energii słonecznej, wiatrowej,
wodnej, geotermalnej oraz biomasy. Ponadto wśród naszych wystawców figurują firmy
inwestycyjne, które są zainteresowane współpracą i rozwojem na polskim rynku OZE.
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https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-sloneczna/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-wiatru/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-wodna/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/energia-geotermalna/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/biomasa/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/


Czerwiec

Targi Zero Waste

Data: 04-05.06.2022

Miejsce: Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Centrum Nauki Kopernik (centrum
Konferencyjne)

Celem Targów Zero Waste jest edukacja, promocja oraz upowszechnianie towarów i
usług, umożliwiających redukcję wytwarzania odpadów. Targi Zero Waste to całodniowe
panele dyskusyjne i wykłady poświęcone tematowi zero waste w domu, pracy i w
podróży. Wystawcy, którzy oferują produkty i usługi zaprojektowane tak, by odpadów nie
produkować i by wykorzystywać wtórnie to, co mogłoby stać się odpadem. To także
całodniowe warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych oraz konkursy z nagrodami zero
waste i zbiórka elektroodpadów. To doskonała okazja do poznania prostych rozwiązań,
które pomogą zredukować wytwarzanie odpadów od zaraz.

Europejski Kongres Elektromobilności NEXT LEVEL

Data: 27-29.05.2022
Miejsce: Katowice

Podczas Europejskiego Kongresu Elektromobilności eksperci wypowiedzą się na temat
szans, wyzwań i barier rozwoju rynku elektromobilności w Polsce, Europie i na świecie.
Odpowiedzą na pytania: Jaka będzie rola Polski? Na czym powinniśmy się
skoncentrować? Jak uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną? Czy stać nas na więcej?
Rynek pracy – rewolucja czy ewolucja?

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum)

Data: 26-30.06.2022
Miejsce: Katowice

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa
międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w
celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne
wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i
gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje
pozarządowe i instytucje finansowe. Ostatnia dziesiąta edycja miała miejsce w 2020 w
Abu Zabi – stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poprzednie dwa spotkania
odbyły się w Kuala Lumpur w Malezji i Quito w Ekwadorze.
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http://www.targi-zerowaste.pl/
https://www.ece.global/
https://wuf11.katowice.eu/


Lipiec

Obecnie brak wydarzeń

Sierpień

BNP Paribas Green Film Festival

Data: 14-21.08.2022
Miejsce: Kraków, Bulwar Czerwińskiego koło Wawelu

Jest to międzynarodowy festiwal filmów o tematyce ekologicznej, a
zarazem święto kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej
planety. Darmowe pokazy filmów konkursowych odbywają się w plenerze w miasteczku
festiwalowym zlokalizowanym na Bulwarze Czerwieńskim obok Wawelu. Dodatkowo w
ramach Festiwalu odbywają się prelekcje, wystawy i warsztaty. Tradycyjnie w ramach
festiwalu ma miejsce konkurs dla młodych twórców. Najlepsze filmy festiwalu wybiera
jury, a także laureaci poprzedniej edycji Festiwalu.
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https://www.greenfestival.pl/
https://wlaczoszczedzanie.pl/filmoteka-ekologa/


Wrzesień

ZIELEŃ TO ŻYCIE i FLOWER EXPO POLSKA – Międzynarodowa
Targi Zieleni

Data: 01-03 .09.2022
Miejsce: Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14, EXPO WARSZAWA XXI

Termin organizacji targów zieleni nie jest przypadkowy – wrzesień to znakomity moment
na prezentację roślin w najlepszej jakości i szerokim asortymencie. Po zakończeniu
intensywnego sezonu wiosennego jest to właściwy moment na zaplanowanie zakupów
czy produkcji na następny okres. Międzynarodowe targi ZIELEŃ TO ŻYCIE FLOWER
EXPO POLSKA prezentują rośliny ogrodowe, kwiaty cięte i doniczkowe wraz z sektorem
techniki, produktów i usług dla ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Targi zainicjowane
przez samych producentów roślin przez lata rozwinęła się w największą ich prezentację
w Europie Środkowo-wschodniej. Biorą w nich udział polskie szkółki i firmy ogrodnicze, a
także wystawcy z kilkunastu krajów Europy.

KNM – Kongres Nowej Mobilności

Data: 13-15.09.2022
Miejsce: Łódź, ul. Targowa 1/3, EC1 Łódź – Miasto Kultury

Celem Kongresu Nowej Mobilności jest propagowanie realizacji
najbardziej obiecujących, innowacyjnych koncepcji nowej mobilności,
aby umożliwić przenoszenie ich z obecnej pozycji do głównego nurtu zastosowań w
transporcie miejskim. Tematem przewodnim jest elektromobilność. Współistnienie
publicznego transportu zbiorowego, systemów carsharingu, rowerów miejskich i
pozostałych usług w obrębie komunikacji miejskiej, w oparciu o rozwiązania
zeroemisyjne, to kwintesencja idei smart city, bazującej na nowoczesnych technologiach
i równowadze systemów.
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https://zielentozycie.pl/pl/
https://zielentozycie.pl/pl/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekotransport/carsharing/


NATURA FOOD & beECO – Międzynarodowe Targi Żywności
Ekologicznej i Naturalnej i Targi Ekologicznego Stylu Życia

Data: 16-18.09.2022
Miejsce: Łódź, al. Bandurskiego 7, Atlas Arena

NATURA FOOD i beECO to imprezy o ugruntowanej pozycji. Każdy
odwiedzający Targi, który związany jest zawodowo z branżą biożywności i produktami
ekologicznymi lub też odwiedza wydarzenie jako miłośnik i propagator zdrowego stylu
życia, z całą pewnością znajdzie coś dla siebie. Targi NATURA FOOD i beECO dają
niepowtarzalną okazję do zapoznania się w jednym miejscu i czasie z szeroką ofertą
produktów wysokiej jakości wytwarzanych zarówno przez polskich, jak i zagranicznych
producentów i przetwórców. Program targów obfituje co roku w wiele ciekawych
wydarzeń towarzyszących.

POLAGRA FOOD – Międzynarodowe Targi Wyrobów
Spożywczych

Data: 26-28.09.2022
Miejsce: Poznań, ul. Głogowska 14, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Targi Polagra Food to dla branży spożywczej zwiastun trendów konsumenckich,
kompleksowy przegląd ofert, ale też promocja polskiej gospodarki. W ofercie
wystawców: mięsa i wędliny, dodatki do żywności, zioła, przyprawy, produkty
mleczarskie – sery, kefiry, jogurty, mleko, wyroby piekarskie i cukiernicze – ciasta,
ciastka, słodycze, przetwory owocowo-warzywnych, wina, wódki i likiery oraz żywność
ekologiczna.
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https://www.naturafood.pl/
https://www.naturafood.pl/
https://polagra.pl/pl
https://polagra.pl/pl


Październik

Green Energy Congres

Data: 04-05.10.2022
Miejsce: Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17, Centrum Kongresowe
ICE Kraków, online

Green Energy Congress to ogólnopolskie, hybrydowe wydarzenie
skoncentrowane na budowaniu świadomości ekologicznej w trzech obszarach:
energetyce, przemyśle i społeczeństwie. W kongresie weźmie udział ponad 30
prelegentów i panelistów, którzy wystąpią na trzech scenach. Czwartą sceną będzie finał
konkursu TOP ECO INNOVATION. Wydarzenie zostało objęte patronatem największych
instytucji, izb i uczelni wyższych w Polsce.

BIOEXPO Warsaw – Międzynarodowe Targi Żywności i
Produktów Ekologicznych

Data: 06-08.10.2022
Miejsce: Nadarzyn, al. Katowicka 62, Ptak Warsaw Expo

BIOEXPO Warsaw to wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
dedykowane branży ekologicznej. Podczas targów, w jednym miejscu i czasie, spotkają
się czołowi wytwórcy i dystrybutorzy, z kupcami, właścicielami sklepów specjalistycznych
i hurtowni spożywczych i wielobranżowych, by w dogodnej atmosferze, nawiązywać i
rozwijać kontakty handlowe oraz dyskutować o aktualnej kondycji branży i
perspektywach jej rozwoju.

Circular Week

Data: 03-09.10.2022
Miejsce: on-line, różne kraje UE

Circular Week to międzynarodowa seria wydarzeń i inicjatyw poświęconych tematyce
gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju, które odbywają się w całej Europie.
Celem Circular Week jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego, wspieranie
zrównoważonych modeli biznesowych i nawiązanie współpracy pomiędzy
interesariuszami.
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https://greenenergycongress.pl/
https://bioexpo.pl/
https://bioexpo.pl/
https://circularweek.org/


Mazovia Circular Congress

Data: 07.10.2022
Miejsce: online

Mazovia Circular Congress to spotkanie liderów i czołowych ekspertów zajmujących się
tematyką gospodarki cyrkularnej. Podczas konferencji można wysłuchać inspirujących
prezentacji, wziąć udział w interaktywnych sesjach warsztatowych i poznać
najciekawsze case studies z Polski i z Europy. Organizatorami wydarzenia są Samorząd
Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

PLGBC Green Building Symposium

Data: 07.10.2022
Miejsce: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18, Hotel Sound Garden, online

PLGBC Green Building Symposium to największe wydarzenie branży zielonego
budownictwa w Polsce. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i jest doskonałą
platformą współpracy, wymiany innowacyjnych pomysłów i praktycznych rozwiązań.
Corocznie przyciąga uczestników związanych z branżą budownictwa i nieruchomości z
kraju i z zagranicy.

Wydarzeniu towarzyszy Gala PLGBC Green Building Awards, czyli wyróżnienie
najlepszych zielonych budynków, wnętrz i produktów w Polsce. Ideą konkursu i
przyznawanych w nim PLGBC Green Building Awards jest promocja nowoczesnych
rozwiązań dla ekologicznego budownictwa.

EKOFLOTA – Międzynarodowe Targi Floty Ekologicznej

Data: 19-21.10.2022
Miejsce: Poznań, ul. Głogowska 14, Międzynarodowe Targi
Poznańskie, hala nr 6

Międzynarodowe Targi Floty Ekologicznej EkoFlota: Motoryzacja Przyszłości to
doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi modelami ekologicznych
samochodów, usług związanych z rynkiem pojazdów ekologicznych, zarządzaniem flotą
oraz szeroko rozumianą branżą e-mobility. To również biznesowe wydarzenie dające
możliwość wymiany opinii oraz nawiązania kontaktów handlowych z menadżerami flot,
przedstawicielami sektora MŚP.
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https://circularweek.org/mazovia-circular-congress/
https://symposium.plgbc.org.pl/
https://menadzerfloty.pl/ekoflota/
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekotransport/samochody-napedem-elektrycznym/


POLECO Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska

Data: 19-21.10.2022
Miejsce: Poznań, ul. Głogowska 14, Międzynarodowe Targi
Poznańskie

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to największe i najważniejsze
wydarzenie konferencyjno-wystawiennicze dla branży ochrony klimatu, środowiska,
gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju. Na targi zapraszane są samorządy i
administracja publiczna, firmy działające w zakresie gospodarki komunalnej,
przedstawiciele sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa,
przedsiębiorstwa i inwestorzy z branży OZE, budownictwa, instytuty
naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy
doradcze, instalatorzy, projektanci, architekci, zakłady przemysłowe, rolnicy i leśnicy,
uczelnie wyższe.
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https://poleco.pl/pl/
https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/


Listopad

EKOstyl – Targi zdrowej żywności, Stylu życia i EKOrodziny

Data: 18-20.11.2022

Miejsce: Bielsko-Biała, ul Karbowa 26, Hala Widowiskowo-Sportowa
pod Dębowcem

Impreza targowa skierowana do branży eko, prezentuje najnowsze produkty, terapie i
technologie wiodących producentów i zapewnia przegląd rozwiązań dla zapewnienia
zdrowia, podniesienia jakości i komfortu życia. Organizator targów wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniom rynku systematycznie rozszerza zakres tematyczny targów, kreuje
nowe, atrakcyjne wydarzenia towarzyszące, seminaria i warsztaty, a na spotkania i
konferencje zapraszani są wybitni specjaliści, eksperci i autorytety w branży. Targi
cieszą się wysoką frekwencją odwiedzających targi konsumentów, a także rosnącym
zainteresowaniem przedstawicieli branży eko – producentów, dystrybutorów,
przedstawicieli sektora usług prozdrowotnych z Polski, Czech i Słowacji.

Targi NATURA Zdrowie i Uroda

Data: 10-11.12.2022

Miejsce: Katowice, plac Sławika i Antalla 1, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Targi NATURA zdrowie i uroda mają na celu pokazanie i promowanie wszelkich
przejawów dbania o zdrowie własne i kondycję naszej planety, przy użyciu naturalnych
metod, znanych od wieków lecz często już zapomnianych. Znajdzie się więc na targach
miejsce dla wszystkich, którzy w szeroko pojętym znaczeniu holistycznie podchodzą do
dbania o zdrowie własne jak i innych oraz dążą do przywrócenia równowagi ekologicznej
i energetycznej na naszej Ziemi.
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http://targibielskie.pl/10-miedzynarodowe-targiekostyl-2022-zdrowa-zywnosc-styl-zycia-eko-rodzina
https://www.targinatura.com/


Grudzień

Obecnie brak wydarzeń

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje/zestawienie/artykuł do końca.
Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia
serwisu poprzez Patronite.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc
maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl
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https://patronite.pl/wlaczoszczedzanie
https://patronite.pl/wlaczoszczedzanie

