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Expo 2010 Sanghaj Világkiállítás 

Mottó:   
„Jobb Város, Jobb Élet” 

„A 6 hónap el ıkészítésénél tartsd szem el ıtt a következ ı 60 év fejlesztéseit.” 
 
 
A Világkiállítás sokrétő, globális, de nem kereskedelmi kiállítás, célja a világ országainak gazdasági, 
kulturális, tudományos és technológiai ötleteinek és fejlesztéseinek megosztása. A kiállítóknak 
lehetıséget nyújt eredményeik és fejlesztéseik publikálására, kiállítására, illetve nemzetközi 
kapcsolataik kiépítésére. E céloknak megfelelıen a világkiállítást 150 éves múltjával méltón 
tekinthetjük a gazdaság, a tudomány és a technológia olimpiájának. A Világkiállítás az emberi 
inspiráció és gondolatok galériája. Kína régi civilizációjával, nemzetközi kapcsolataival, világbéke 
szeretetével Sanghaj elnyerte a 2010-es Világkiállítás megrendezését, melyet a Nemzetközi 
Közösségek támogatásának, a reformoknak, és a világra való nyitásának is köszönhet. A Sanghaji 
Világkiállítás az elsı világkiállítás egy fejlıdı országban, ezért Kína fejlıdésére irányuló elvárások 
nagy hatást gyakorolnak az emberiségre. 
 
Idıpont:  2010. május 1. - október 31. 
 
Helyszíne:  Sanghaj belvárosában, a Nanpu és Lupu hidak között, a Huangpu folyónál 
 
Kiállítások:  
Fıtéma pavilonok: városi, városnak lenni, városi bolygó. 
„Álom” és városi terület téma pavilon. 
„Lábnyom” téma pavilon (Civilizáció és Mővészeti Múzeum) és Világkiállítás Múzeum. 
 
A kiállítás 184 napján a résztvevık bemutatják a városi civilizációt, kicserélik városfejlesztési 
tapasztalataikat, és megosztják egymással a városokra vonatkozó véleményeiket. Feltárják az 
emberiség létezésének és életstílusának új feltételeit. Megismerhetı lesz, hogyan alkotható 
környezetbarát közösség, és hogyan tartható fenn az emberi létezéshez szükséges fejlesztés.  
Az Expo 2010 Sanghaj közremőködik az emberközpontú, tudományos és technológiai fejlesztésekben, 
a nemzetek nagy találkozóhelye, ezért arra törekedtek, hogy a kb. 200 nemzet, nemzetközi szervezet, 
kiállító legyen, valamint kb. 70 millió hazai, illetve külföldi látogató is részt vegyen a kiállításon. Ezzel 
biztosítanák a legnagyobb részvételt a Világkiállítások történetében.  
 
 
Az OTP Travel Kft. és a NOÉ Továbbképzési és Idegen forgalmi Kft. több évtizedes szakmai 
tapasztalatait egyesítve, közösen szervez a Sanghaj i Világkiállítás idejére épít ımérnöki és 
vállalatszervezési szakmai irányítással, építészek és a közlekedési ágazat mérnökei részére, 
valamint szakért ık bevonásával egyéb szakterületekre is nemzetközi t apasztalatokat nyújtó 
tanulmányutakat (pl. orvosok, bankárok, agrár szake mberek részére), továbbá változatos 
útvonalakkal turista programokat.   

 
Kérje részletes ajánlatainkat! 
 
 
 
 
 
 
 
 


