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Już 29 sierpnia 2014 roku nastąpi otwarcie Ptak Fashion City – pierwszego w Europie Miasta Mody. 
Otwarciu Ptak Fashion City towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze pod przewodnictwem byłego 
Prezydenta Lecha Wałęsy. Forum Gospodarcze objął swoim patronatem Prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Uroczystości otwarcia Ptak Fashion City, konferencji i targów odbędą się w nowej, 
największej i najnowocześniejszej hali wystawienniczo-handlowej w Europie.

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ 
Z PROGRAMEM:

Piątek, 29.08.2014

Oficjalne otwarcie Ptak Fashion City, Forum Gospodarczego 
oraz inauguracja Międzynarodowych Targów Mody.09:00 – 11:30   

PTAK Fashion City powstało w wyniku wzbogacenia i dodania do dotychczasowej działalno-
ści nowych form aktywności biznesowej, którymi są największe w Europie Targi Mody PTAK 
EXPO, największy w Polsce showroom odzieży z funkcją sprzedaży stacjonarnej i przez internet 
– Ptak Moda oraz największy w Polsce Outlet, który w wyniku otwarcia nowej Hali EXPO                 
i uruchomienia w niej stałej działalności PTAK MODY znajdzie się w samym centrum PTAK 
Fashion City. Plany inwestycyjne na najbliższe lata obejmują rozbudowę Miasta Mody do 
powierzchni zabudowy 1 mln mkw.

Wydarzeniem towarzyszącym otwarciu Ptak Fashion City oraz Międzynarodowych Targów 
Mody będzie Forum Gospodarcze pod przewodnictwem Prezydenta Pana Lecha Wałęsy        
i patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. Forum będzie poświęcone 
transformacji polskiej gospodarki na przestrzeni 25 lat. Panele poprowadzą Jacek Żakowski, 
Ryszard Petru, Józef Masajtis. Wśród ekspertów zaproszonych do udziału w panelach znajdu-
ją się m.in.: Cezary Grabarczyk – Wicemarszałek Sejmu, Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby 
Gospodarczej, Jacek Saryusz-Wolski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Zbigniew Niem-
czycki – Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu, Władysław Frasyniuk – jeden z przywódców 
Solidarności, obecnie przedsiębiorca.

Pierwsza sesja pod tytułem „Polska transformacja gospodarcza – historyczne doświadczenia 
i globalne wyzwania. 25 lat przemian– i co dalej?” rozpocznie się o 10:30 na scenie głównej 
w Ptak Expo. Przewodniczyć jej będzie Pan Prezydent Lech Wałęsa.

Na otwarcie Ptak Fashion City przybędzie wielu gości związanych ze światem mody. Swój 
udział potwierdził m.in. Kenzo Takada, Anna Fendi oraz Patricia Gucci.



Pokazy mody najlepszych polskich producentów 
i projektantów.

11:30 - 17:00    

Podczas organizowanych przez cały dzień pokazów będą mieli Państwo możliwość obejrze-
nia pokazu m.in. Macieja Zienia, Iwony Kossmann oraz wielu innych czołowych polskich 
projektantów i najlepszych krajowych producentów.

O 12:30 w Centrum Kongresowym znajdującym się w obiekcie Ptak Outlet rozpocznie się 
panel dyskusyjny na temat: Wsparcie dla przedsiębiorcy dzisiaj: administracja, samorząd, 
eksperci, rynek.

O 14:30 eksperci porozmawiają na temat: Od „Ziemi Obiecanej” do New York Fashion Week. 
Odrodzenie polskiego przemysłu modowego – czas na globalną ekspansję.

Oprócz pokazów organizowanych w głównej hali Expo, będą odbywać się wykłady organi-
zowane przez Pana Jerzego Osikę z firmy Promedia – eksperta w dostarczaniu przedsiębior-
stwom profesjonalnej informacji i narzędzi marketingowych przydatnych w prowadzeniu 
biznesu i skutecznym działaniu na rynku. Tematem wykładów będzie „Sprzedaż Profesjonal-
na”. Panele będą odbywać się będą w godzinach 10:00 – 15:15.

Zamknięcie pierwszego dnia targów.17:00    

Gala Ptak Fashion City Night.20:30    

Gala połączona z licznymi atrakcjami. Spotkanie będzie podziękowaniem za lata ciężkiej 
pracy i ukoronowaniem sukcesów polskich firm odzieżowych na rynku krajowym i międzyna-
rodowym.

W trakcie gali odbędzie się pokaz kolekcji Macieja Zienia, który zostanie wzbogacony                
o prezentację kreacji wieczorowych. Oprócz pokazu goście mogą uczestniczyć w odsłonię-
ciu bram Ptak Fashion City, które zwieńczą iluminacje i pokaz pirotechniczny. Po Gali przewi-
dziane jest bankiet after party.

Zakończenie after party.03:00    
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Sobota - Niedziela, 30-31.08.2014

Rozpoczęcie drugiego i trzeciego dnia Międzynarodowych 
Targów Mody

09:00    

Zapraszamy na drugi dzień Targów, podczas których przewidziane jest również wiele atrakcji. 

10:00 - 17:00    Pokazy mody polskich producentów.

Podczas drugiego i trzeciego dnia Targów, zapraszamy ponownie na pokazy najlepszych 
polskich producentów oraz firm takich jak Pako Lorente, Lavard i innych. W godzinach poran-
nych będzie można zobaczyć pokaz m.in. duetu Paprocki&Brzozowski, który odbędzie się        
w sobotę. 
W niedzielę dodatkowo odbędą się pokazy młodych projektantów. Będą mieli Państwo 
szanse obserwować nowe pokolenie polskich twórców mody ze szkół: Politechnika Łódzka – 
wydział włókiennictwa, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania.
Podczas drugiego i trzeciego dnia również odbywają się warsztaty prowadzone przez Prome-
dia. Tematem przewodnim drugiego dnia (sobota) jest „Marketing i Visual Merchandising        
w handlu detalicznym”, o którym rozmawiać będą Jerzy Osika i Mateusz Kowalczyk z i-sklep. 
W niedzielę Pan Jerzy Osika opowie o „Trendach w modzie i zachowaniach zakupowych 
klientów”.

17:00    Zamknięcie targów i zakończenie inauguracji Ptak Fashion City.
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