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Nowoczesna, industrialna bryła, którą można adaptować na wiele sposobów – takie właśnie jest
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce pod Rzeszowem.

G2A ARENA – MIEJSCE Z NAJWIĘKSZYM
POTENCJAŁEM EVENTOWYM NA PODKARPACIU

MAGAZYN BRANŻY SPOTKAŃ



namicznie rozwijającego się regionu. Obiekt
znajduje się jedynie 10 minut od Rzeszowa
i jest dobrze skomunikowany z miastem
za pomocą transportu publicznego. Co istot-
ne, położony jest w bezpośrednim sąsiedz-
twie międzynarodowego lotniska. Od Portu
Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” dzieli go je-
dynie pas jezdni, a odległość od terminala
przylotów i odlotów do G2A Areny to tylko
trzy minuty pieszo. Do kompleksu można
też wygodnie dojechać samochodem, na jego
terenie jest parking, mogący pomieścić po-
nad 600 pojazdów.

G2A Arena to nie tylko hub biznesowy, ale
i społeczny. Główną ideą tego miejsca od za-
wsze było łączenie ludzi – chodzi nie tylko
o spotkania gospodarcze, ale też wymianę
poglądów oraz budowanie relacji i współpra-
cy międzynarodowej. Obiekt stanowi dosko-
nałą przestrzeń dla biznesu, wystawców
i organizatorów imprez, ale służy również
spotkaniom prezydentów i premierów, na-
ukowców, artystów i liderów z różnych śro-
dowisk. W 2022 roku regularnie odbywały
się tam rozmowy z przedstawicielami bizne-
su oraz organizacji pozarządowych z Polski
i ze świata. Obiekt gościł m.in. prezydenta
Joe Bidena, Richarda Bransona, Howarda G.
Buffeta, Janinę Ochojską, Jurka Owsiaka,
Rafała Sonika oraz Artura Kazienko. Orga-
nizowane były tam szkolenia medyków
z Ukrainy, centrum wspierało również logi-
stycznie przedsięwzięcia pomocowe. Arena
jest ważnym punktem odniesienia także dla
lokalnej społeczności – to tam organizowane
są koncerty, prezentowana jest twórczość lo-
kalnych artystów i promowany cały region,

w tym jego atrakcje i kuchnia. Wyraźnym
przejawem tej ostatniej aktywności może być
aż osiem edycji wystawy produktów regio-
nalnych „Podkarpackie Smaki”.

BOGATA OFERTA EVENTOWA
Obiekt jest w stanie zaoferować ponad
16 tys. mkw. powierzchni eventowej. Jeden
z jego głównych atutów to sala wystawienni-
cza – największe pomieszczenie kompleksu,
w którym można z powodzeniem zorganizo-
wać wszelkiego rodzaju targi, wystawy oraz
inne wydarzenia przeznaczone dla dużej licz-
by uczestników (mieści do 4 tys. osób). Zale-
tą sali wystawienniczej jest jej otwarta
przestrzeń. Uzyskano ją dzięki nadaniu tej
części obiektu kształtu kopuły. Sala składa się
z trzech poziomów – parteru i dwóch antre-
sol (na I i II piętrze). Stalowa konstrukcja ko-
puły stwarza też spore możliwości w zakresie
wykonywania podwieszeń (np. elementów
oświetlenia lub nagłośnienia) dla potrzeb
przygotowywanych eventów. Na miejscu
znajduje się poza tym profesjonalne nagło-
śnienie. Dodatkowo, w zależności od potrzeb
wynajmujących, wykorzystane mogą być
ekrany LED o łącznej powierzchni 80 mkw.
oraz modułowa scena (możliwa do ustawie-
nia w różnych konfiguracjach).

Warto również wspomnieć o sali kongreso-
wej, największej w regionie. Znajdują się
tam 872 miejsca siedzące dla publiczności
oraz scena z ruchomymi podestami sterowa-
nymi elektrycznie (przeznaczonymi np. dla
chóru). Nad sceną zamontowano wysuwany
ekran o szerokości 10 m i wysokości 6 m. Sa-
la kongresowa połączona jest bezpośrednio

z profesjonalnym zapleczem technicznym
oraz socjalnym dla osób występujących
na scenie, w którego skład wchodzą m.in.
garderoby, szatnie i łazienki. Poza tym G2A
Arena dysponuje dwiema dużymi salami
konferencyjnymi (na 220 i 190 osób), pięcio-
ma małymi salami (które pomieszczą od 20
do 60 osób) oraz dwiema dodatkowymi sala-
mi – restauracyjną i bankietową, w których
można zorganizować eventy dla odpowied-
nio 160 i 120 osób.

GOTOWI NA KOLEJNE
WYZWANIA
Ale G2A Arena to doskonała przestrzeń nie
tylko dla biznesu, polityki i organizatorów
imprez, ale też dla wspomnianych wydarzeń
kulturalnych, w tym zachwycających kon-
certów – Lady Pank, Krzysztofa Zalewskie-
go czy Stanisława Soyki. Bardzo muzycznie
zapowiada się rok 2023, wystąpią m.in.
Zakopower czy Harry Potter symfonicznie.
W Arenie odbędą się również flagowe im-
prezy, takie jak Home Design, Garden Expo
czy Carpathia Fishing. W lipcu Centrum go-
ścić będzie kolejną edycję Kongresu 60 mln
– Globalnego Zjazdu Polonii, którego głów-
nym celem jest integracja rozproszonej
po świecie polskiej społeczności, promocja
polskich firm, produktów oraz managerów.
W 2023 roku G2A Arena zaprasza po raz
pierwszy na Central European Blockchain
Summit, czyli kongres poświęcony rynkowi
kryptowalut oraz Central European Real Es-
tate Summit, dedykowany rynkowi nieru-
chomości.

Przyszłość Areny to łączenie relacji
online i offline, biznesu i społeczności,
partnerów lokalnych z globalnymi przed-
sięwzięciami w profesjonalnej, ale i przyja-
cielskiej atmosferze. – Po ostatnim roku
możemy z całą pewnością stwierdzić, że
za sukcesem tego miejsca stoi zaangażowany
zespół, który podoła każdej misji i spełni
oczekiwania nawet najbardziej wymagają-
cych kontrahentów. W G2A Arenie nie ma
rzeczy niemożliwych. Zapraszamy wszyst-
kich, aby sprawdzili ten unikatowy w skali
regionu i całego kraju obiekt – przekonuje
Kamil Szymański, prezes G2A Areny. AJ 19

THINK
MICE

G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kon-
gresowe Województwa Podkarpackiego
w Jasionce jest obecnie najnowocześniej-
szym biznesowym venue na terenie woje-
wództwa podkarpackiego. Jego uroczyste
otwarcie nastąpiło 23 czerwca 2016 roku.

Od tamtej pory obiekt gościł wiele róż-
nego typu wydarzeń – imprez targowych,
spotkań polityków i biznesmenów, kongre-
sów, wystaw, ale też kameralnych szkoleń.
To właśnie tu cyklicznie odbywał się Kon-
gres 590. Na początku grudnia ub.r. G2A
Arena była również współorganizatorem
World for Ukraine Summit 2022 – najwięk-
szej konferencji poświęconej pomocy Ukra-
inie, dotychczas zorganizowanej w Europie.
W szczycie wzięło udział ponad 100 wiodą-
cych organizacji pozarządowych, do Rze-
szowa przybyło blisko 1,5 tys. osób z całego

świata, zaangażowanych w realną pomoc
dla naszego sąsiada. W obiekcie regularnie
odbywają się koncerty gwiazd czy spekta-
kle teatralne. Nie bez powodu, gdyż głów-
nym celem G2A Areny, już od początku jej
istnienia, jest organizacja największych,

najważniejszych i najbardziej prestiżowych
wydarzeń.

NIE TYLKO OBIEKT
TARGOWY…
Obecnie G2A Arena to biznesowe serce dy-

Nowoczesna, industrialna bryła, którą można adaptować na wiele sposobów – takie właśnie jest
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce pod Rzeszowem.

G2A Arena to obiekt idealny do organizacji eventów, imprez targowych, wystaw, konferencji czy koncertów.
Doskonale nadaje się również do produkcji telewizyjnych, takich jak reklamy, talent show czy uroczyste gale.

Tylko w ubiegłym roku odbyło się tam ponad 300 różnego rodzaju wydarzeń.

G2A ARENA – miejsce z największym
potencjałem eventowym na Podkarpaciu

�� THINK VENUE – PROMOCJA

KONTAKT:
G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
Województwa Podkarpackiego
CWK Operator Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 953

Dział Sprzedaży i Organizacji Wydarzeń: 
Izabela Lampart, dyrektor sprzedaży i organizacji
wydarzeń, tel.: +48 508 216 520, 
e-mail: izabela.lampart@cwkoperator.pl 

G2A ARENA W LICZBACH
Powierzchnia wystawowa: 16 145,45 mkw.

Sala wystawiennicza:
powierzchnia: 4,8 tys. mkw. – parter, 
1,2 tys. mkw. – antresola (I piętro), 
1,2 tys. mkw.  – antresola (II piętro) 
pojemność:
1 tys. os. – układ bankietowy, 
2 tys. os. – imprezy targowe, 
4 tys. os. – układ kinowy, 
4 tys. os. – sala wystawiennicza + antresole
Sala kongresowa:
powierzchnia: 260 mkw. – parter, 
590 mkw. – I piętro, pojemność: 872 os.

Duże sale konferencyjne:
sala nr 1: powierzchnia: 290 mkw. – parter, pojemność: 190 os.
sala nr 2: powierzchnia: 350 mkw. – I piętro, pojemność: 220 os.

Małe sale konferencyjne:
sala 3.31: powierzchnia: 59,75 mkw., pojemność: 50 os.
sala 3.32: powierzchnia: 59,4 mkw., pojemność: 50 os.
sala 3.33: powierzchnia: 42,8 mkw., pojemność: 25 os.
sala 3.34: powierzchnia: 42,8 mkw., pojemność: 25 os.
sala 3.35: powierzchnia: 77,85 mkw., pojemność: 50 os.

Sala restauracyjna: powierzchnia: 230 mkw., pojemność: 160 os.

Sala bankietowa: powierzchnia: 300 mkw., pojemność: 120 os.

Parking: ponad 600 miejsc
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EVENTOWE
serce regionu
O tym, jak ważną lukę wypełniliśmy świadczą liczby – w G2A Arenie odbyło się
blisko tysiąc wydarzeń, a odwiedziło nas już ponad pół miliona osób – wylicza
Kamil Szymański, prezes G2A Areny.

Rok 2022 był wyjątkowy pod wieloma względami. Zarówno dla naszego kraju,
jak i dla całej Europy. Jaki był to okres dla G2A Areny?
To był bez wątpienia rok wyzwań, którym – mogę z dumą powiedzieć – sprostaliśmy. Wy-
starczy wspomnieć, że w 2022 roku w G2A Arenie odbyło się ponad 300 wydarzeń.
Wiele z nich o randze międzynarodowej, np. w marcu gościliśmy prezydenta Stanów
Zjednoczonych Joe Bidena z delegacją, w składzie której znaleźli się m.in. sekretarz sta-
nu Antony Blinken oraz sekretarz obrony Lloyd Austin. W G2A Arena gościły także licz-
ne delegacje parlamentu amerykańskiego, speakerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi,
gubernator Australii David Hurley, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles
Michel. Warto wspomnieć również o kwietniowej wizycie Howarda G. Buffeta, dla któ-
rego przeprowadziliśmy spotkanie z liderami biznesu oraz organizacji pozarządowych,
których tematem była pomoc dla pogrążonej w wojnie Ukrainy. W spotkaniu udział wzię-
li właściciele i twórcy czołowych polskich organizacji oraz firm, takich jak: WOŚP, Kazar,
Fibrain, Green Holding, G2A. COM, EUVIC, 4F, Lancerto. Rozmowy, zdobyta wiedza
i emocje, jakie towarzyszyły tej wizycie, zainspirowały nas do stworzenia fundacji World
For Ukraine Foundation, z którą byliśmy współorganizatorem szczytu W4UA. Kolejne
ważne wydarzenie to przyjazd w lipcu Richarda Bransona i jego wsparcie dla naszej ini-
cjatywy pomocowej, debata z organizacjami pozarządowymi m.in. Polską Akcją Huma-
nitarną oraz przedstawicielami biznesu Klubu Polskiej Rady Biznesu z Wojciechem
Kostrzewą czy Corporate Connections z Ryszardem Chmurą. Rozmowy z tak chary-
zmatycznymi postaciami, wręcz legendami zawsze inspirują i napędzają do działania!

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Rzeszowie Jasionce ciągle się rozwi-
ja. Imponująca jest także skala organizowanych tam przedsięwzięć. A obiekt
ma dopiero sześć lat…
O tym, jak ważną lukę wypełniliśmy świadczą liczby – w G2A Arenie odbyło się blisko
tysiąc wydarzeń, a odwiedziło nas ponad pół miliona osób. Obiekt dysponuje ponad
27 tys. mkw. całkowitej powierzchni i 16 tys. mkw. łatwo adaptowalnej przestrzeni wy-
stawienniczej, zwieńczonych okazałą, szklaną kopułą. Organizujemy nie tylko targi, ale
też koncerty, mniejsze i większe seminaria, dajemy przestrzeń organizacjom społecznym.
Obiekt wyposażony jest w kompletny set up do przeprowadzania streamingów oraz
organizacji wydarzeń hybrydowych (greenroom), dysponujemy także doskonałymi
systemami audio video.

Czy widzicie Państwo potencjał dla G2A Areny w klientach z zagranicy?
Absolutnie tak, lokalizacja obiektu w najbliższym sąsiedztwie lotniska otwiera możliwo-
ści pozyskania wydarzeń oraz gości z zagranicy. Oczywiście to jest proces, ale z per-
spektywy zakończonego właśnie roku mogę powiedzieć, że w 2022 udało nam się
ten plan w pełni zrealizować. Dołączyliśmy do stowarzyszenia ICCA (International
Congress and Convention Association) i wzięliśmy udział w 61. światowym kongresie tej
organizacji w Krakowie – tam bezpośrednio mogliśmy wymienić doświadczenia z zarzą-
dzającymi podobnymi obiektami praktycznie we wszystkich zakątkach globu. Potencjał
Areny i zalety regionu prezentowane były także w trakcie polskiej misji gospodarczej
w Dubaju. Podkarpacie i G2A Arena promowaliśmy na naszych stoiskach podczas tar-

gów branży MICE: IMEX we Frankfurcie, IMEX America w Las Vegas
oraz The Meeting Show w Londynie czy podczas kongresu 60 mln
w Miami. Dołączyliśmy także do innych stowarzyszeń, m.in. Praco-
dawcy RP, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Stowa-
rzyszenie Branży Eventowej, Polska Izba Przemysłu Targowego oraz
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. O G2A Arenie w Jasionce mówi-
ły media na całym świecie – BBC, CNN, Washington Post. Informacja
o naszym obiekcie znalazła się nawet na oficjalnej stronie Białego Do-
mu, a wartość wygenerowanego ekwiwalentu reklamowego w 2022
roku sięgnęła blisko 30 mln zł. Wszystkie te działania budują wizerunek
i rozpoznawalność Areny poza Polską i przełożą się na biznes.

Za nami światowy szczyt humanitarny World for Ukraine
Summit 2022. Jak doszło do tego, że największe wydarzenie
pomocowe na rzecz Ukrainy w Polsce odbyło się właśnie
w Rzeszowie?
Przygotowania do tego wydarzenia trwały od wiosny 2022 roku. Oso-
biście byłem w Kijowie i miastach zaatakowanych przez Rosjan, a wi-
doki zniszczonej Buczy i historie jej mieszkańców na zawsze pozostaną
w mojej pamięci. Od początku wojny cały region aktywnie zaangażo-
wał się we wsparcie, Rzeszów został wyróżniony mianem „Miasta
Ratownika” przez prezydenta Zełeńskiego. World for Ukraine Summit
poprzedziły setki spotkań na różnych szczeblach, ale najważniejsza by-
ła dla nas współpraca ze stroną ukraińską i diagnoza ich potrzeb. Przez
ponad pół roku pracowaliśmy nad sieciowaniem dziesiątek organiza-
cji i instytucji zaangażowanych w pomoc i realizację tego przedsięwzię-
cia. Patronami World for Ukraine Summit zostały m.in. Rada Europy,
polskie i ukraińskie ministerstwa, m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, Ministerstwo Gospodarki czy Zdrowia. Nasza inicjatywa okaza-
ła, się też ważna dla sponsorów i partnerów, było ich kilkudziesięciu,
m.in. miasto Rzeszów, firma TikTok, Uber czy Lidl. Na kongres przy-
jechało ponad 1,5 tys. osób z całego świata, przedstawicieli ponad
100 organizacji pozarządowych – w tym tych wiodących, takich jak
– Global Empowerment Mission, United 24, Core czy PAH. Obecni
byli także przedstawiciele instytucji, samorządów czy lekarze z Ukra-
iny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności wypracowania no-
wego dyskursu na nowe czasy – o tym mówili przedstawiciele
ukraińskiego rządu – m.in. Oleksandr Gryban. Byli też z nami polscy
samorządowcy – wojewoda Ewa Leniart, prezydent Rzeszowa Kon-
rad Fijołek i samorządowcy ukraińscy m.in. mer Lwowa Andriej Sado-
wy. Szczyt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mediów z Polski
i zagranicy. Podczas kongresu powstało wiele konkretnych koncepcji
współpracy, a różne inicjatywy i potrzeby pomocowe zyskały finanso-
wanie. Wkrótce podamy termin World For Ukraine Summit 2023.
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