Poznań
Poznań, jedno z najstarszych i największych miast Polski, jest historyczną stolicą regionu Wielkopolski, w
którym przed 1000 lat narodziło się państwo polskie. Stanowi ważne centrum przemysłu, handlu, usług
biznesowych, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki. Należy do najbogatszych miast w Polsce, słynie z
tradycyjnej gospodarności oraz wysokiej dyscypliny pracy.

Gospodarka
Poznań należy do największych ośrodków gospodarczych w Polsce. Bogata i zróżnicowana gospodarka,
oparta na działalności 110 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, silny lokalny rynek pracy z najniższą w
kraju, nie przekraczającą 5%, stopą bezrobocia, ponad 120 tys. studentów uczących się w 27 szkołach
wyższych, ponad 3 tys. firm zagranicznych, w tym 1/3 z kapitałem niemieckim, stanowią o wysokiej
atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Bogate tradycje kupieckie kontynuują Międzynarodowe Targi
Poznańskie – największy organizator imprez wystawienniczych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Poznań charakteryzuje się dużym potencjałem naukowym i instytucjonalnym ukierunkowanym na
innowacyjność, design i sektory kreatywne oraz działania na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, w tym
na rozwój klasteringu i nowoczesnych technologii.

Turystyka
Poznań, leżący na trasie historycznych szlaków turystycznych, jest dużym ośrodkiem turystyki miejskiej,
przede wszystkim biznesowej, kulturowej oraz wypoczynkowej. Miasto przyciąga turystów licznymi
zabytkami architektury świeckiej i sakralnej, reprezentującymi wszystkie style i epoki historyczne, w tym
unikatowym w Europie zespołem renesansowej zabudowy Starego Rynku z ratuszem; historycznym
Traktem Królewsko-Cesarskim z Bramą Poznania - interaktywnym centrum historii Ostrowa Tumskiego
oraz współczesnym Centrum Biznesu i Sztuki Stary Browar. Wizytówką miasta są tereny rekreacyjne
wokół Jeziora Maltańskiego z jednym z najnowocześniejszych w Europie torów regatowych Malta.
Bogata oferta kulturalna, z największym w tej części Europy festiwalem teatralnym „Malta Festival
Poznań” oraz międzynarodowym festiwalem filmu i muzyki „Transatlantyk Festival Poznań”, stanowią o
obliczu miasta i jego atrakcyjności.

Transport
Poznań to prawie 550 tys. miasto leżące na szlaku Berlin – Warszawa, które od stolicy Niemiec dzieli
niespełna trzysta kilometrów. Odległość tą można wygodnie pokonać w 2,5 godziny ekspresowym
pociągiem lub samochodem korzystając z autostrady A2. Jeszcze szybciej, w ciągu 1,5 godziny można
dotrzeć do Frankfurtu nad Odrą - granicznego miasta Brandenburgii. W mieście znajduje się
międzynarodowe port lotniczy Poznań – Ławica, zapewniający regularne połączenia z największymi
miastami europejskimi.

Więcej informacji
Oficjalna strona internetowa Miasta Poznania (polski, niemiecki, angielski, włoski, portugalski,
hiszpański)
Konsorcjum Marki Poznań (polski)
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. (polski, angielski)
Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. (polski, angielski)
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (polski, angielski, niemiecki)
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