
 
 

 
 

Zapraszamy na warsztaty florystyczne 

 

„New beginning greenery” - ,,Nowy początek – zieleń” 

 

3 marca 2017 (piątek) 

MTP Pawilon 6A  

Poznań 
 

Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa                             
Oddział Poznański (SITO) ma przyjemność zaprosić Państwa na Warsztaty Florystyczne, które będą 
towarzyszyć Konkursowi dla Kwiaciarń 2017 podczas Targów Special Days i Gardenia                                   
na Międzynarodowych Targach  Poznańskich.  

 

„New beginning greenery” - ,,Nowy początek – zieleń” 

Prowadząca  - Małgorzata Niska prekursor florystyki w Polsce,  

współprowadząca reality show „Floryści talent show”   

 
 

Znasz już techniki układania kwiatów? A może jesteś nowicjuszem i masz świadomość że w kilka 
godzin nie nauczysz się sztuki florystycznej. Przyjdź do nas na warsztaty, a pomożemy Ci stać się 
bardziej przedsiębiorczym florystą. 
 
„New beginning greenery” - ,,Nowy początek – zieleń” to temat przewodni tegorocznych  
warsztatów florystycznych będzie, na których będą wykonywane bukiety oraz pasujące do tematu 
różne kryzy, z materiałów odpowiednio dobranych do określonego stylu.  
 

„New beginning greenery” - ,,Nowy początek – zieleń” to nowy trend kolorystyczny Panteon                       
na rok 2017. Świeże, radosne dynamiczne żółto-zielone odcienie, które wywołują pierwsze dni 
wiosny, kiedy natura odnawia się wracając do Nas ożywioną zielonością. Zieleń symbolizuje ponowne 
połączenie się z Naturą, jest ponad wszystko, ponad złożone krajobrazy polityczne i społeczne.  
 
 
 



 
 
Prowadzący Warsztaty Florystyczne 
 

Małgorzata Niska  
Prekursor florystyki w Polsce, współprowadząca reality show „Floryści talent show”.  
Współautorka podstaw programowych w zawodzie Florysta.  
Założycielka pierwszej autorskiej szkoły florystycznej w kraju.  
Mistrzyni Polski 1998 w układaniu kwiatów, Międzynarodowy Mistrz Polski 2000 r.  
Jako pierwszy florysta brała udział we Florystycznych Mistrzostwach Europy w 2000 r.  
zajmując 8 miejsce oraz w Pucharze Świata w 2002 r. 11 miejsce. 
 

Termin 

3 marca 2017 r., godz. 11.00-15.00 

 
Miejsce 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon 6A  

 

Cena 
opłata za udział w Warsztatach Florystycznych wynosi 190 zł + 23%VAT 
 

Płatność za Warsztaty Florystyczne: 
Należność  prosimy przelać na konto SITO: 
PKO BP I O/Poznań 
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654 
z dopiskiem: udział w Warsztatach Florystycznych. 
 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztatach oraz fakturę za opłacony udział. 
 

Organizator 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 
Oddział Poznański 
ul. Wieniawskiego 5/9   
61-712 Poznań 
 
Zgłoszenie udziału w Warsztatach Florystycznych należy przesłać pocztą na adres 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 
Oddział Poznański 
ul. Wieniawskiego 5/9   
61-712 Poznań 
  
lub drogą elektroniczną 
sito@sito.poznan.pl  

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 17 lutego 2017 roku 

Kontakt: 
Biuro SITO o/Poznań ul. Wieniawskiego  5/9 
61-712 Poznań 
tel. 61 853 67 16 
sito@sito.poznan.pl  


