
  

 

EXPO2020 – ONE PAGER DLA PRASY 
 
Rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich  

 ZEA jest członkiem Rady Współpracy Zatoki Perskiej (ang. Gulf Cooperation Council, GCC), w skład której 

wchodzą: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt i Oman 

 ZEA to dla Polski od dekady największy partner gospodarczy i handlowy w świecie arabskim (wzajemne 

obroty handlowe za 2015 r. to ok. 905 mln USD). 

 Ok. 75% importowanych towarów jest dalej re-eksportowana; w związku z tym, istotna część importowanych 

towarów z Polski do ZEA trafia również do sąsiednich krajów w regionie. 

 Od ponad roku, w Dubaju działa biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) 

Informacje podstawowe nt. wystawy 
 Expo 2020 w Dubaju to pierwsza Światowa Wystawa w regionie MENASA (Bliskiego Wschodu, Afryki 

Północnej i Azji Południowej) 

 Wystawa potrwa od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 

 W EXPO ma uczestniczyć 200 państw i ok. 25 mln gości z całego świata 

 Hasło przewodnie imprezy - „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość” (ang. Connecting minds, creating the future) 

ma trzy podtematy: mobilność, szanse I zrównoważony rozwój  

 Organizatorzy kładą nacisk na współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które mogą 

zarejestrować się w systemie zamówień publicznych (eSourcing) lub wziąć udział w programie grantowym 

EXPO LIVE (każdy grant o wartości 100 tys. USD) 

Polska na Expo 2020 
 Komisarzem Generalnym Polskiej Sekcji na Expo 2020 jest Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji  

i Handlu, dlatego PAIH odpowiada za przygotowanie udziału Polski w wystawie 

– Wystawa Światowa w Dubaju rozpocznie się za ponad 2 lata, jednak już teraz rozpoczynamy intensywne prace nad 
przygotowaniem udziału Polski w tym prestiżowym wydarzeniu. Chcemy konsekwentnie budować wizerunek naszego 
kraju jako aktywnego uczestnika EXPO, co zostało wielokrotnie docenione podczas poprzednich Wystaw Światowych w 
Szanghaju, Mediolanie czy w ubiegłym roku w Astanie. Postrzegamy nasz udział w EXPO Dubaj 2020 jako szansę na 
wyjątkowo intensywną promocję gospodarczą dla polskich firm oraz wzmocnienie współpracy Polski ze Zjednoczonymi 
Emiratami Arabskimi, a także całym regionem Bliskiego Wschodu – podkreśla Tomasz Pisula, Komisarz Generalny Sekcji 
Polskiej EXPO 2020 w Dubaju. 
 

 Polska ekspozycja będzie czerpała z dwóch podtematów: zrównoważony rozwój i mobilność 

 Elementem naszej obecności w Dubaju będzie program gospodarczy, aktywizujący polskich przedsiębiorców 

zarówno przed rozpoczęciem wystawy, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu 

 Dwukondygnacyjny pawilon o pow. 3000 m2 stanie w dogodnym miejscu, na przecięciu głównych szlaków 

komunikacyjnych  

 PAIH rozstrzygnęła konkurs dla firm chcących promować swoje produkty, usługi i technologie podczas 

wystawy – powstała lista referencyjna 51 podmiotów, która będzie załącznikiem do konkursu 

architektonicznego 

 Konkurs architektoniczny zostanie ogłoszony na przełomie II i III kw. 

 Jednocześnie PAIH prowadzi bezpośrednie konsultacje z firmami zainteresowanymi ofertą współpracy 

komercyjnej – sponsorskiej wizytówką Polski w Dubaju mają być narodowi czempioni   

 Wspólnie z województwami PAIH opracowuje regionalne programy promocji; do tej pory do współpracy 

zgłosiło się 15 województw, które w czasie Expo będą promować potencjał gospodarczy, kulturalny  

i turystyczny organizując dni/tygodnie regionów.
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