
ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ EXPO KONFERENCJĘ ARCHITEKTURY 
GIS WARSZAWA 2014

ABplus Events i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP mają przyjemność zaprosić Państwa na 
Międzynarodową Expo Konferencję Architektury Wnętrz, Designu, Mebli i Oświetlenia, która odbędzie się
22 października w Pawilonie Wystawowym SARP, ul. Foksal 2.

Ponad 200 architektów, 8 międzynarodowych, wybitnych prelegentów z Portugalii, Austrii, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, Singapuru, Szwecji, Holandii, Norwegii oraz laureaci ostatnich edycji prestiżowych 
konkursów: Mies van der Rohe Award, World Architecture Festival Award, Lighting Design Award, Red 
Dot Design Award i wielu innych spotkają się podczas wydarzenia.

Dyrektorzy znanych, międzynarodowych biur architektonicznych i projektowych, takich jak Snøhetta, 
zaprezentują w Warszawie najbardziej spektakularne projekty 2014 roku.

Gościem Specjalnym GIS Warszawa 2014 będzie arch. Nini Andrade Silva, jedna z obecnie najbardziej 
cenionych i wysoko nagradzanych architektów i projektantów wnętrz. Wydarzenie otworzy przemówienie 
Prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, arch. Mariusza Ścisło.

GIS to druga konferencja organizowana w 2014 roku przez ABplus Events i SARP, po Międzynarodowej Expo 
Konferencji Architektury INGLASS, która odbyła się w lutym.

Organizatorzy oferują członkom SARP, pod warunkiem dostępności miejsc, specjalny pakiet uczestnictwa w 
GIS 2014, który stwarza wyjątkową okazję do poznania wielu wspaniałych architektów i projektów.

Specjalny pakiet uczestnictwa dla architektów zrzeszonych w SARP to 150 PLN / 36 EUR (wszystkie 
podatki wliczone) i obejmuje następujące usługi: pełny dostęp do sesji plenarnych konferencji, dostęp do 
sesji specjalistycznych konferencji / warsztatów, 3 przerwy kawowe, lunch, pełny dostęp do networking 
area, portfolio wydarzenia (zawierające wszystkie materiały i broszury z konferencji), identyfikator 
uczestnika oraz certyfikat uczestnictwa.
(*pakiet jest przeznaczony wyłącznie dla architektów zrzeszonych w SARP; **pakiet dla architektów, którzy 
nie są członkami SARP to 100 EUR + VAT).

Rejestracja, z zastrzeżeniem dostępności miejsc, odbywa się wyłącznie online, na oficjalnej stronie 
konferencji: http://warsaw.iegis.eu/pl/rejestracja/ 

Cieszymy się na spotkanie z Państwem podczas GIS Warszawa 2014!

Bogdan Romaniuc
Event Director
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