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Projektziel

Maßnahmen zur Intensivierung und Verbesserung
grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

Cel projektu

Działania na rzecz intensyfikacji i polepszenia
współpracy transgranicznej.

Lubań auf der Konvent‘a.
Ein Partner zu Gast bei Freunden.

Lubań na wystawie Konvent‘a.
Partner jako gość wśród przyjaciół.



Projektbeschreibung

Am 28.und 29. April 2018 wurde in Löbau das 
kulturelle und wirtschaftliche Leben in und um die 
Partnerstadt Lubań (PL) als ein besonderer 
Höhepunkt auf der Wirtschafts- und Leistungsschau 
des Konventa'Vereins präsentiert.
In einer gesonderten Messehalle konnten sich weit 
über 200 polnische Künstler und Veranstalter 
wirkungsvoll präsentieren, es kam auch ein reger 
Austausch mit den über 200 sächsischen 
Ausstellern und den über 20.000 Messe-Besuchern 
in Gang. Zu den polnischen Ausstellern zählte 
insbesondere die Stadtverwaltung Lubań im 
Gemeinschaftsstand mit der Stadt Löbau sowie eine 
Reihe gewerblich bedeutsamer Unternehmen 
einschließlich der Tourismusbranche aus Lubań und 
Umgebung. Darüber hinaus erfolgte an beiden 
Tagen auf den zwei Bühnen ein umfangreiches 
kulturelles Programm.
Die Innovation und der Mehrwert des Projektes 
bestehen in der erstmaligen Präsentation der Stadt 
Lubań und Umgebung für die Besucher und 
Aussteller der Leistungsschau Konventa' e.V.

Opis projektu

W dniach 28. i 29. kwietnia 2018 zostało 
zaprezentowane w Löbau życie kulturalne i 
gospodarcze miasta partnerskiego Lubań i jego 
okolic, jako wyjątkowa atrakcja targów 
gospodarczych dotyczących osiągnięć i 
potencjału regionu zorganizowanych przez 
stowarzyszenie "Konvent’a”. 
W osobnej hali wystawiennicznej mogło się 
efektownie zaprezentować ponad 200 polskich 
artystów i wystawców, odbyła się też ożywiona 
wymiana z ponad 200 saksońskimi wystawcami i 
ponad 20.000 gośćmi odwiedzającymi targi. Do 
polskich wystawców zaliczał się w szczególności 
Urząd Miasta Lubania na wspólnym stoisku z 
miastem Löbau, jak również wiele znaczących 
handlowo firm, w tym firmy z branży turystycznej z 
Lubania i okolic. Ponadto na obu scenach 
pokazano bogaty program artystyczny.
Innowacją i wartością dodaną projektu jest 
pierwsza prezentacja miasta Lubania i jego okolic 
gościom i wystawcom na targach 
zorganizowanych przez Konvent'a e.V.
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