Edycja 2019

Jubileuszowa edycja targów miała miejsce 25-26 października na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie nr 3. Wydarzenie po raz
kolejny stanowiło integralną część jesiennego cyklu wydarzeń „Senioralni.
Poznań”.
10. edycja targów była wyjątkowa. Z okazji jubileuszu targów w programie
znalazły się ciekawe wydarzenia i atrakcje, starannie dopasowane do
zainteresowań i potrzeb seniorów. Targi podzielone zostały na cztery bloki
tematyczne: aktywność – czyli blok, w którym prezentowane były zagadnienia
związane z turystyką, klubami seniora, a także urodą i stylem, zdrowie –
prezentacja produktów i usług dostosowanych do potrzeb seniora, wiedza –
część poświęcona edukacji i rozwojowi, oraz blok dedykowany otoczeniu, który
uwzględniał tematykę infrastruktury, bezpiecznego domu czy spraw związanych z
pomocą w życiu codziennym.
Pierwszego dnia targów odbyła się konferencja „Polska dostępna dla seniorów”
zorganizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, podczas
której poruszane były tematy dostępności architektonicznej, nowoczesnych
technologii jako elementu wsparcia w opiece nad seniorami czy zwiększenia
udziału osób 60+ w rozwoju cyfrowej gospodarki. Podczas targów rozstrzygnięte
zostały dwa konkursy – Konkurs VIVA Wielkopolski Senior!, który wyróżnia
wyjątkowych seniorów, firmy, instytucje oraz inicjatywy, oraz Laur Seniora, w
ramach którego nagrodzeni zostali wystawcy.
Drugiego dnia targów rozegrany został Turniej o tytuł Mistrza Wielkopolski w
Szachach. W programie targów znalazły się również warsztaty florystyczne
organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Działała też
specjalna strefa zdrowia oraz strefa sportowo-taneczna, gdzie seniorzy mogli
uczestniczyć w zajęciach gimnastycznych, obejrzeć pokaz zumby oraz pokaz
tańca w wykonaniu tancerzy Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Podczas targów odbył się też przegląd artystycznej działalności
wielkopolskich seniorów oraz koncert Grażyny Brodzińskiej i Haliny
Frąckowiak. 10. edycja targów przyciągnęła ponad 120 wystawców, a targi
odwiedziło ponad 4000 osób.
Targi VIVA SENIORZY! są realizowane we współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Współorganizatorzy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
Centrum Inicjatyw Senioralnych
Partner: Teatr Muzyczny w Poznaniu
Honorowy patronat: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta
Poznania

