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Szanowni Państwo~ 

serdecznie zapraszam do uczestnictwa w roli wystawcy podczas XI edycji Targów Viva Seniorzy!, 

które odbędą się w terminie 30 września - 1 października 2022 r. Organizatorami są Międzynarodowe 

Targi Poznańskie, Miasto Poznań oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zachęcam również 

do promocji wydarzenia wśród seniorów Państwa gminy oraz uwzględnienie ewentualnego transportu 

osób zainteresowanych na nasze - wielkopolskie Targi. 

Pandemia koronawirusa, która dotarła do Polski na początku marca 2020 roku, uniemożliwiła nam 

w ostatnich latach organizację Targów, na stałe wpisanych w kalendarz wielkopolskich wydarzeń 

dla seniorów. Mam nadzieję, że najgorsze już za nami, a ze swej strony dołożymy wszelkich starań, 

aby tegoroczna edycja Targów odbyła się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Na podstawie ostatnich badań można stwierdzić, że współczesny senior to osoba otwarta na nowości, 

prowadząca życie towarzyskie, dbająca o swoje zdrowie i rozwijająca zainteresowania. Coraz częściej 

wykonująca zadania „zarezerwowane" dla osób młodych - korzystająca z Internetu, dokształcająca się, 

chcąca być „na czasie". Targi Viva Seniorzy! to wydarzenie, podczas którego odwiedzający mogą zapoznać 

się zarówno z ofertą usług komercyjnych (sanatoriów, wczasów, sprzętów medycznych i innych), 

jak i z propozycjami nieodpłatnego spędzania wolnego czasu. To przestrzeń umożliwiająca 

zaprezentowanie przez producentów, usługodawców, samorządy i organizacje pozarządowe szerokiej 

i kompleksowej oferty, uwzględniającej potencjał oraz potrzeby osób starszych. 

Mając na uwadze realizację polityki senioralnej w naszym regionie serdecznie zapraszam do udziału 

w Targach, a także zachęcam organizacje pozarządowe, działające na Państwa terenie do partnerskiego 

udziału w tworzeniu ekspozycji. Jestem przekonana, że Targi Viva Seniorzy! mogą stać się również 

przestrzenią, dającą możliwość promowania m.in. rozwiązań i ułatwień dla seniorów, oferty turystycznej, 

kulturalnej, czy sportowej adresowanych do osób starszych wdrażanych w Państwa gminach. 

W przypadku chęci dołączenia się Państwa Samorządu lub organizacji pozarządowych do grona 

wystawców prosimy o kontakt z przedstawicielem Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. 

pod numerem telefonu: 532 469 676 lub adresem e-mail: Paulina.Dziarlowska@grupamtp.pl 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

tel. 61 626 66 66 

www.umww.pl 

Do zobaczenia podczas XI Targów Viva Seniorzy! 
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