
Wieliczka
7-9 września 2012



LittlEATaly 
międzynarodowe coroczne wydarzenie

Wydarzenie skierowane do biznesu, miast i regionów oraz otwartej 
publiczności, podczas którego będą się rozwijać różne działalności 
w obszarze współpracy polsko-włoskiej

Promocja firm, miast i instytucji wspierających partnerstwo publiczno- 
prywatne 

Centrum gromadzenia miłośników włoskiego stylu - warsztaty 
szkolenia, prezentacje

Możliwość kupowania świeżych produktów włoskich bezpośrednio od 
producentów w wysokiej jakości oraz ich degustacja bezpośrednio w 
punkcie gastronomicznym



LittlEATaly 
lokalizacja

Wieliczka
 Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne Miasto”

http://www.arturkoziol.eu/?sm=35
http://www.arturkoziol.eu/?sm=35


LittlEATaly 
międzynarodowe coroczne wydarzenie

BIZNES ZONE - obszar przeznaczony dla spotkań B2B, warsztatów       
i degustacji gastronomicznych. Poruszane tematy:

Turystyka - spotkania pomiędzy touroperatorami a fachowcami            
z tego sektora oraz oferta dla klientów indywidualnych

Partnerstwo publiczno - prywatnego (PPP) - spotkania pomiędzy 
instytucjami polskimi a firmami z różnych sektorów: budownictwo 
(deweloperzy), energie odnawialne, projektowanie instalacji/
systemów lub zarządzenie instalacjami różnego typu, architektura; ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości synergii bankowej.

Enogastronomia - strefa ekspozycji rozdzielona na dwa sektory: 
jeden przeznaczony dla producentów, drugi dla restauratorów. Strefa 
będzie też otwarta dla publiczności i dla miłośników włoskiej kuchni.



LittlEATaly 
fashion and design

Pokaz mody - w sobotni wieczór       
8 września, pomiędzy rzeźbami soli, 
marmuru i lodu w znakomitym tle 

kopalni soli Wieliczka



LittlEATaly 
międzynarodowe coroczne wydarzenie

PUBLIC ZONE - obszar otwarty dla publiczności: 

atrakcje i animacje Partnerów, wystawcy z Włoch, koncerty i wydarzenia 
folklorystyczne oraz inicjowane przez Włoski Instytut Kultury kursy 
włoskiego i projektowanie włoskich filmów

Juventus Soccer School - atrakcje dla dzieci i młodzieży



LittlEATaly 
patronat

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce
Włoski Instytut Kultury w Krakowie
Wojewoda Małopolski (w trakcie potwierdzania)
Miasto i Gmina Wieliczka 
Włoskie Miasto Carrara
Włoska Akademia Sztuk Pięknych w Carrara 
Włoskie Miasto Pontremoli 
Juventus Soccer School
Prowincja Florencja (w trakcie potwierdzania)
Prowincja Pesaro i Urbino (w trakcie potwierdzania)



LittlEATaly 
patroni medialni

Media 5 (w trakcie potwierdzania)

Gazzetta Italia 

Radio Zet (w trakcie potwierdzania)

RMF MAXX (w trakcie potwierdzania)

TVP (w trakcie potwierdzania)

TV Wieliczka

Magazyn Lounge



LittlEATaly 
kilka danych statystycznych

zaproszone do udziału w wydarzeniu:

2 462 miasta i gminy polskie 

3 631 włoskich restauracji działających w Polsce

600 średnich i dużych firm developerskich obecnych w Polsce

zakładana ilość odwiedzających 1 500 - 3 000 dziennie
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ZAPRASZAMY!


