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4,38
км2

загальна площа
майданчику

Майданчик Експо 2020
Три тематичні зони:
Opportunity, Mobility, Sustainability

66
місяців роботи

витрати ОАЕ до
пандемії Covid-19

190
країн-учасниць

$ 44

млрд

Наймасштабніша Всесвітня
виставка за 100 років

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСТАВКУ EXPO 2020 DUBAI
Всесвітні виставки Експо є найбільш масштабними світовими заходами, на кшталт
Олімпійських ігор. На зазначених виставках фокус не направлено на конкретні
компанії, продаж продукції. Це в першу чергу іміджеві заходи, спрямовані на
створення позитивного враження. Виставки проводяться кожні 5 років за рішенням
Міжнародного бюро виставок (міжнародна організація, яка була заснована у 1925
році, членом якої є Україна). Організуються Урядами країн. Запрошення
передається від Перших осіб Держав або Урядів країн організаторів.
Експо 2020 буде організовано у м. Дубай. ОАЕ перемогло у голосуванні у 2013 році.
Еміратська сторона позиціонує захід як найбільш масштабний та коштовний за 100
років історії Експо. Площа виставкового майданчику складає 438 Га (для порівняння
Всесвітня виставка Мілан 2015 рік - 110 Га), 6 місяців роботи, 190 країн учасниці,
витрати ОАЕ до пандемії Covid-19 більш ніж 44 млрд. доларів США.

EXPO 2020 DUBAI: ОСНОВНІ ФАКТИ*
Загальна тема:
Connecting minds:
Creating the future

29 млн
відвідувачів

Вплив на
економіку ОАЕ

190

180 днів

1,5 %

10

50 млн $

33,4 млрд $

національних днів
країн-учасниць

міжнародних
організацій

заходи Експо 2020

середня вартість участі
країн-учасниць

зростання ВВП

валова додана вартість
*розрахунки були зроблені до Covid-19

EXPO 2020 DUBAI: ОСНОВНІ ФАКТИ*
Загальна тема виставки – Connecting Minds – Creating the Future. Майданчик Експо розділений на 3
тематичні зони із відповідними тематичними павільйонами Mobility, Opportunity, Sustanability.
Основа Експо - це в першу чергу насичена програма заходів самих організаторів, до яких залучено всі
країни учасниці, міжнародні організації. Заходи Експо проводяться у майже всіх напрямках розвитку
сучасного суспільства та спрямовані на розкриття глобальних чутливих тем: толерантності, рівності прав,
доступної та інноваційної медицині, глобального діалогу націй через призму культури та мистецтва, бізнес
розвитку, молоді, дітей тощо.
Календар Експо розподіляється на тематичні тижні, які присвячені окремим темам: клімату та
біорізноманіттю, енергоефективності, космосу, розвитку міст та сільських місцевостей, толерантності та
інклюзивності, освіті та знанням, туризму, глобальним цілям розвитку, торгівлі та інвестиціям,
агропромисловому розвитку, сільському господарству та тваринництву, розвитку водних ресурсів тощо.
У рамках цих тематичних тижнів Експо проводяться різноманітні заходи як самих Організаторів, так і країн
учасниць. За прогнозованими даними Еміратської сторони до пандемії Covid-19, очікувана кількість
відвідувачів склала б 29 млн. осіб за 6 місяців. При цьому очікувана кількість відвідувачів павільйонів
країни учасниць повинна була скласти 3- 4 тис. осіб в день орієнтовно.

EXPO 2020 DUBAI: ВІДЕО
Expo 2020 Masterplan

The stage is set to welcome
the world at Expo 2020 Dubai
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Expo 2020
34 Country Pavilions Revealed
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