
POLSKA  
NA MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE  

ASTANA EXPO 2017 



Znaczenie Astana EXPO 2017 

Nadchodzące EXPO to wystawa o charakterze 
międzynarodowym (tzw. małe EXPO). Uznajemy za 
szczególnie ważne ponieważ: 

• po raz pierwszy odbywa się w Azji Centralnej, 

• Kazachstan jest krajem, z którym Polska 
powiązana jest poprzez wspólną historię, 
liczną diasporę mieszkających tam Polaków 
oraz rozwijającą się wymianę handlową, 

• Kazachstan z kolei postrzega organizację 
Międzynarodowej Wystawy EXPO w Astanie 
jako ogromną szansę na poprawę 
infrastruktury, ożywienie stosunków 
gospodarczych, przyciągnięcie inwestycji 
zagranicznych firm, wzrost ruchu turystycznego 
czy wreszcie budowę i umocnienie wizerunku 
kraju, 

• odbywa się w przededniu wyboru organizatora 
kolejnej wystawy międzynarodowej w 2022 
roku, a wśród kandydatów znajduje się Łódź 



Astana EXPO 2017 w liczbach 
• Astana EXPO 2017 potrwa od 10 czerwca do 10 września 2017 roku 
• Organizatorzy spodziewają się, że Wystawa zostanie odwiedzona 5 milionów 

razy 
• Szacuje się, że 85% zwiedzających stanowić będą mieszkańcy Kazachstanu 
• W wydarzeniu weźmie udział ponad 100 państw i organizacji 
• Kompleks wystawienniczy liczy 174 hektary 



Tematyka Wystawy 
Temat przewodni Astana EXPO 2017 

Energia przyszłości 
Tematyka wystawy obejmuje następujące 
zagadnienia: redukcja emisji CO2, życie 
zgodne z zasadami efektywności 
energetycznej, energia dla wszystkich. 
Interpretacja tematu przewodniego 
wystawy pozwoli na przedstawienie 
osiągnięć z zakresu badań naukowych, 
zaawansowanych technologii, zarządzania, 
innowacyjnych modeli biznesowych oraz 
zmian postaw społecznych. 

 
 
 

Hasło Polskiego Pawilonu 

Creative people, smart energy 
Na Astana EXPO 2017 będziemy mówić o 
Polsce jako kraju nowoczesnym, ale 
jednocześnie umiejętnie czerpiącym ze swej 
tradycji; kraju, który szanuje uniwersalne 
wartości i aktywnie angażuje się w ważne 
dla społeczności międzynarodowej 
inicjatywy; kraju, którego najważniejszym 
zasobem są ludzie, ich kreatywność, 
pozytywne cechy i emocje: otwartość, 
serdeczność gościnność, tożsamość / duma 
narodowa, pracowitość, poszanowanie 
wartości rodzinnych 

 



Cele udziału Polski w Astana EXPO 2017 
Na Astana EXPO 2017 przedstawimy Polskę jako 
istotnego partnera w światowej dyskusji na 
temat zapewnienia globalnego bezpieczeństwa 
energetycznego i ochrony środowiska 

Polska obecność na Międzynarodowej Wystawie 
w Astanie ma zatem spełniać następujące 
założenia: 

• Przyczynić się do promocji wizerunku Polski, 

• Wzmocnić kontakty gospodarcze Polski z 
Kazachstanem – gospodarzem wystawy, oraz 
z całym rejonem Azji Centralnej, 

• Przyczynić się do promocji kandydatury 
Łodzi do organizacji EXPO w 2022 roku, 

• Zbudować zaangażowanie polskiej diaspory 
zamieszkałej na terytorium Kazachstanu 
wokół udziału Polski w EXPO 2017 



Formy obecności Polski na Astana EXPO 2017 
Obecność Polski na Międzynarodowej Wystawie 
w Astanie stanowi inspirację oraz pojemny 
kontekst dla wielu różnych przedsięwzięć 
prowadzonych w 2016 i 2017 roku, które służą 
wzmocnieniu relacji gospodarczych między 
Polską a Kazachstanem, a także budowaniu 
wizerunku naszego kraju. 

Obecność Polski na Astana EXPO 2017 będą 
tworzyć: 

• Polska ekspozycja na terenie wystawy, 

• Program gospodarczy, 

• Program kulturalny, 

• Program naukowy, 

• Program promocji Łodzi, 

• Program promocji turystycznej  



Program gospodarczy I 

Program gospodarczy koordynowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości składa się z dwóch części: 
działań ogólnych, promujących polskie osiągnięcia branż powiązanych z tematyką Wystawy oraz działań 
przeznaczonych dla indywidualnych przedsiębiorców. 

 

Część pierwsza – działania ogólne – obejmie: 

• Organizację narodowych stoisk informacyjnych na targach branżowych w Kazachstanie. Wśród 
zaplanowanych wydarzeń są:  

 – Międzynarodowe Targi „Mining Week” Kazakhstan 2017, Karaganda, czerwiec 2017r., 

 – Międzynarodowe Targi „Mining Week Central Asia Exhibition”, Ałmaty, wrzesień 2017r., 

 – Międzynarodowe Targi Budowlane „Kazbuild”, Ałmaty, wrzesień 2017r.,  

 – Międzynarodowe Targi POWER/ ReENERGY/ LIGHTING Kazakhstan, Ałmaty, październik 2017r. 

• Organizację Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego, które będzie częścią Dnia Polskiego na Astana 
EXPO 2017, zaplanowanego na 7 września 2017r. 

• Przygotowanie dwujęzycznej (angielsko-rosyjskiej) publikacji prezentującej potencjał polskiej gospodarki, 
dystrybuowanej podczas targów i w Pawilonie Polski     

 



Program gospodarczy II 
Część druga – działania skierowane do indywidualnych przedsiębiorców – daje 
możliwość skorzystania ze wsparcia firmom reprezentującym sektory odnawialnych 
źródeł energii, energetyki tradycyjnej, górnictwa, czystych technologii węglowych, 
wychwytywania, składowania i utylizacji CO2, budownictwa i rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych. 
 
W ofercie dla firm znalazły się m.in. 
• udział w imprezach targowych na terenie Kazachstanu, 
• udział w Forum Energii Przyszłości lub Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym, 
• skorzystanie z usług szkoleniowych z zakresu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw 
• uczestnictwo w grupowych misjach gospodarczych, 
• organizację indywidualnej misji gospodarczej, 
• realizację działań informacyjno-promocyjnych 
 
Udział przedsiębiorców w programie promocji gospodarczej zostanie sfinalizowany ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – „Go to 
Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 



Program kulturalny 
Program kulturalny jest opracowywany przez Biuro 
Komisarza. Zakładamy również zaangażowanie 
instytucji kultury i środowisk kulturalnych wśród 
diaspory polskiej w Kazachstanie. 

W ramach Programu kulturalnego planowane są: 

• organizacja dużego wydarzenia artystycznego 
podczas Dnia Polski, 

• występy polskich artystów w przestrzeniach 
wspólnych, udostępnionych przez organizatora 
Astana EXPO 2017, 

• inne elementy artystyczne towarzyszące 
polskiej ekspozycji. 

Ostateczny program wydarzeń zostanie 
dostosowany do zapowiedzianego przez 
organizatora Astana EXPO 2017 „Events Guide”, 
który określi szczegółowe zasady organizacji imprez 
kulturalnych. 



Program naukowy 
Program naukowy jest opracowywany przez Biuro Komisarza 
Generalnego. 

W ramach programu naukowego planujemy uczestnictwo w 
inicjatywach Organizatora: 

• Forum Energii Przyszłości, które obejmuje konferencje i 
sympozja, pogłębione dyskusje nad kierunkami rozwoju 
energetycznego w obszarze rewolucji energetycznego w 
obszarze rewolucji energetycznej, technologii 
niskowęglowych, nowych rozwiązań inżynieryjnych, 
socjoekonomii Nowego Modelu Energetycznego, 
powszechnego dostępu do zrównoważonej energii oraz 
efektywności energetycznej w urbanistyce. 

• Platformie najlepszych praktyk energetycznych, która 
powstanie w przestrzeni znajdującej się w jednym z 
pawilonów tematycznych, nieopodal Pawilonu Polski; w 
czerwcu 2017 roku stanie się areną prezentacji projektów i 
technologii energetycznych przez pryzmat gospodarki, 
innowacji, polityki oraz współpracy międzynarodowej. Do 
uczestnictwa w inicjatywie zaproszeni są autorzy projektów 
z zakresu energii odnawialnej i alternatywnej, efektywności 
energetycznej i energii tradycyjnej, magazynowania energii, 
dystrybucji energii, wykorzystywania naturalnych zasobów 
energetycznych. 



Program regionalny 
• Prezentacje regionalne będą stałym elementem polskiej ekspozycji na 

Astana EXPO 2017. W strefie regionów powstanie instalacja multimedialna z 
wbudowanymi ekranami, na których prezentowane będą materiały filmowe 
przedstawiające osiągnięcia energetyczne oraz walory turystyczne polskich 
regionów. 

• Polskie regiony mają również możliwość skorzystania z przestrzeni 
konferencyjnej w Pawilonie Polski, gdzie mogą zorganizować dostosowane 
do swoich potrzeb wydarzenia o charakterze gospodarczym. 

• Zachęcamy przedstawicieli polskich regionów do zgłaszania propozycji 
produktów regionalnych, które mogą uzupełnić asortyment sklepu z 
pamiątkami, planowanego na pierwszym piętrze pawilonu 

 



Program promocji turystycznej 
Program promocji turystycznej jest opracowywany przez Biuro Komisarza. 

 

Temat przewodni Astana EXPO 2017 – „Energia Przyszłości” – trafnie wpisuje się 
w priorytety turystycznej Polski. 

 

Główni odbiorcy przekazu Wystawy – mieszkańcy Kazachstanu – to szerokie 
grono, dla którego polska czysta, niezwykle zielona przyroda ze względu na 
swoje bogactwo oraz krajobrazową odmienność może być ciekawą propozycją 
turystyczną. Chcemy przedstawić walory terenów nadmorskich oraz polskich 
gór, promując wędrówki po górskich szlakach jako fascynującą formę aktywności 
turystycznej, wciąż mało popularną w Kazachstanie. Będziemy mówić również o 
urokach polskich uzdrowisk oraz dynamicznie rozwijającej się ofercie 
agroturystycznej.  



Działania komunikacyjne 
Działania komunikacyjne będą prowadzone 
równolegle na rynku polskim i kazachstańskim, a 
także selektywnie na innych rynkach. 

 

Z jednej strony ich założeniem jest zwiększenie liczby 
i poprawa jakości komunikatów na temat Polski w 
Kazachstanie, a także na arenie międzynarodowej, z 
drugiej – popularyzacja w Polsce wiedzy na temat 
Wystawy Astana EXPO 2017 i polskiej prezentacji, a 
także promocja kandydatury Łodzi do organizacji 
EXPO 2022. 

 

Komunikacja skupi się m.in. wokół współpracy z 
mediami tradycyjnymi, działań promocyjnych 
online, w tym prowadzenia strony internetowej 
www.expo.gov.pl oraz kanałów społecznościowych.  



Instytucje współpracujące 
Komisarz Generalny we współpracy z Polską Agencją rozmów 
zakłada współpracę z instytucjami wschodzącymi w skład 
międzyresortowego zespołu ds. EXPO, a także innymi partnerami, 
między innymi: 
• Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
• Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 
• Ministerstwem Energii, 
• Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
• Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, 
• Ministerstwem Sportu i Turystyki, 
• Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
• Ministerstwem Środowiska, 
• Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
• Ministerstwem Finansów, 
• Polską Organizacją Turystyczną, 
• Agencją Rynku Rolnego, 
• Urzędem Miasta Łodzi, 
• Urzędami marszałkowskimi, 
• Lasami Państwowymi, 
• Instytutami naukowo-badawczymi, 
• Instytucjami kultury, 
• Przedsiębiorcami. 



Dziękuję za uwagę, 

Piotr Guzowski 

Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej 



. 

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa 

tel/fax  22 63 09 653 / 22 63 09 782 

 
E-mail: pkihp@pkihp.pl 

 
www.pkihp.pl  
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