
 

 

   

Dni Otwarte 4Buildings już za tydzień  
5 tys. m2 powierzchni, 70 ekspozycji, wystawy, strefy porad, warsztaty, stoiska 

konsultacyjne, prezentacje, strefa zieleni 
 

Katowice, 8 listopada 2019 r. – Z czego zbudować dom XXI wieku? Rachunki za energię – jak je czytać  

i zaoszczędzić? Inteligentne budynki, najciekawsze rozwiązania, rynkowe trendy, materiały 

dociepleniowe – na co się zdecydować i ile to kosztuje? Czy można zmniejszyć ilość odpadów  

w gospodarstwie domowym? Odpowiedzi przyniosą Dni Otwarte 4Buildings – 16-17 listopada br.  

w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W programie wydarzenia także m.in.: 

prezentacje projektów najlepszych domów w Polsce, wystąpienia znanych architektów, rozmowy 

gwiazd TV, wystawy oraz strefa zieleni.  

4Buildings to nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce. Rozpocznie się 15 listopada 2019 r. dniem 

dla profesjonalistów, weekend 16-17 listopada przyjmie formułę Dni Otwartych dla każdego, kto 

interesuje się zrównoważonym budownictwem, nowinkami i ekologicznymi trendami w budownictwie, 

planuje budowę domu, szuka projektu dla swojej rodziny, marzy o pięknym ogrodzie lub potrzebuje 

fachowca od budowy domu.  

W Strefie Ekspertów 4Buildings dostępni będą profesjonaliści z różnych dziedzin związanych  

z oszczędzaniem mediów, redukowaniem liczby odpadów, fotowoltaiką, rozwiązaniami „Smart” dla 

mieszkania i domu oraz finansowaniem działań proekologicznych (m.in. w ramach programu Czyste 

Powietrze). Strefa Ekspertów będzie miała charakter otwarty, a rozmowy prowadzone będą w sposób 

indywidualny, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby odwiedzających. Specjaliści doradzą w kwestii 

domowych rachunków za prąd i gaz, jak uzyskać dostęp do wody na cele budowlane i jak jej później nie 

marnować, co zrobić aby zmniejszyć ilość odpadów w gospodarstwie domowym, jak inwestując 

oszczędzać na energii elektrycznej i na jakie proekologiczne działania uzyskać można dofinansowanie. 

16 i 17 listopada odbędzie się 4Buildings Show – w trakcie dwóch dni wybitni polscy architekci opowiedzą 

o tym, jak powstawały projekty blisko 20 najciekawszych domów z całego kraju – przykładowo: Cichy 

Dom zaprezentuje Marek Wawrzyniak z Pracowni Architektonicznej Toprojekt, Dom Atrialny przybliży 

Karol Nieradka z pracowni Maxberg, Dom na Styku 2 pokaże Piotr Tokarski z TTAT, o Domu 

Kwadrantowym opowie Robert Konieczny z KWK Promes, Dom Rozcięty opisze Bartłomiej Drabik  

z Superhelix Pracownia Projektowa.  

 



 

 

Teren 4Buildings będzie miał swoją Strefę Zieleni, wypełniona roślinnością, którą można otaczać się 

wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz budynków. Odwiedzający strefę dowiedzą się, które rośliny, 

poza ożywieniem przestrzeni, mogą skutecznie filtrować powietrze i usuwać z niego zanieczyszczenia. 

Weekendowy program 4Buildings obfituje w angażujące zajęcia dla dorosłych i dzieci. Odbędą się m.in. 

warsztaty, podczas których niepotrzebne na pozór t-shirty posłużą do zrobienia toreb na zakupy. Będzie 

można spróbować zbudować własny kompostownik i pozyskać wiedzę jak o niego dbać. Najmłodsi 

dowiedzą się, jak sadzić roślinki i jak je pielęgnować. Dodatkowe atrakcje, gry i zabawy dla dzieci zapewni 

stoisko magazynu Dobrze Mieszkaj. Dorośli spotkają tam architektów i projektantów, z którymi 

skonsultować można projekt domu lub mieszkania. 

Dni Otwarte 4Buildings poprowadzą: Katarzyna Dowbor, dziennikarka i prezenterka TV, Darek Stolarz, 

stolarz i projektant mebli, prowadzący stacji HGTV oraz Dominik Strzelec, prowadzący stacji HGTV, 

ogrodnik i majsterkowicz z pasją. 

Bilety na Dni Otwarte 4Buildings kupić można przez stronę www lub w Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym w czasie wydarzenia. Wstęp normalny kosztuje 5 zł, rodzinny 10 zł. Dzieci do 6 roku życia 

oraz seniorzy 65+ wchodzą bez opłat. 

4Buildings rozpocznie się 15 listopada 2019 r. dniem dla profesjonalistów, podczas którego odbędzie się 

17 sesji tematycznych. Konferencja obejmuje zakresem cztery najważniejsze trendy w budownictwie XXI 

wieku: odnawialne źródła energii (GoGreen), zrównoważone budownictwo (NoWaste), nowe 

technologie (InTech) oraz inteligentne rozwiązania w budynkach (BeSmart). Właściciele firm 

budowlanych, liderzy nowatorskich rozwiązań, producenci, dostawcy, architekci, inwestorzy, 

deweloperzy, władze samorządowe, ustawodawcy oraz eksperci z Polski i świata spotkają się w jednym 

miejscu, by rozmawiać o tym, jak budować w sposób zrównoważony, w jaki sposób wykorzystać 

nowatorskie technologie budowlane i energię odnawialną oraz tworzyć w budynkach warunki do 

lepszego życia i pracy.  

Wydarzeniu towarzyszy konkurs 4Buildings Awards 2019, w którym wyróżnione zostaną postępowe 

inwestycje, nowatorskie technologie oraz ludzie z wizją. Ideą konkursu jest promowanie nowoczesnego 

budownictwa, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas 

wieczornej gali 15 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  

Organizatorem 4Buildings jest Grupa PTWP, wydawca branżowych magazynów i portali oraz organizator 

kongresów, konferencji, imprez targowych, seminariów i szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem 



 

 

Gospodarczym w Katowicach oraz 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku 

nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. 

Zapraszamy na stronę: www.4buildings.pl 

Media społecznościowe 4Buildings:  

Facebook - profil @4Buildings facebook.com/4Buildings/  

Facebook - Wydarzenie 4Buildings 2019 www.facebook.com/events 

#4Buildings 

### 

Informacje o Grupie PTWP:  

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 r. Specjalizuje się w tworzeniu 

zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji obejmujących wydawanie magazynów prasowych  

i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami internetowymi, a także organizację kongresów, 

konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – 

European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie 

Centralnej. 

Grupa PTWP jest wydawcą takich tytułów jak: Nowy Przemysł, Rynek Spożywczy, Rynek Zdrowia, Farmer; posiada 

70 proc. udziałów w PTWP–ONLINE, do której należą branżowe portale m.in.: wnp.pl, propertynews.pl, 

rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, portalsamorzadowy.pl, infodent.pl, pulsHR.pl, 

promocjada.pl, farmer.pl, serwis gieldarolna.pl. 

Posiada także 100 procent udziałów w spółkach Publikator i Publikator.pl, wydających tytuły takie jak: Dobrze 

Mieszkaj, Świat Łazienek i Kuchni, Meble Plus, Łazienka oraz dobrzemieszkaj.pl. 

W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect.  

Zapraszamy na stronę www.ptwp.pl.  

Dodatkowe informacje: 

Marta Stach, Imago Public Relations 

T. 32 608 29 85, M. 609 808 119  

email: m.stach@imagopr.pl  
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