
  

 

Opolski Ogród Botaniczny Opolski Ogród Botaniczny 
w odniesieniu do biznesu w odniesieniu do biznesu 

oraz wzrostu kultury oraz wzrostu kultury 
ogrodniczej ogrodniczej 

Co może zyskać OOB?Co może zyskać OOB?
Ile korzyści osiągnie biznes w Ogrodzie?Ile korzyści osiągnie biznes w Ogrodzie?
  



  

 
Rynek ogrodniczych 

  przedsiębiorstw na Opolszczyźnie

 Ile jest ogrodów przydomowych na  
Opolszczyźnie? 

 Ile jest terenów zieleni miejskiej? 
 Jaka jest liczba miłośników roślin, kupujących 

inwestujących we własne ogrody? 
 Ile jest firm działających w branży? 



  

Rozwijająca się branża usług i 
produkcji 

 
1. Firmy wykonawcze – tereny zielone 
2. Biura architektury krajobrazu
3. Produkcja roślinna, szkółkarska,     
    kamieniarska
4. Firmy budowlane o zmiennym profilu.
Zatrudnienie w branży to kilkanaście tysięcy 

miejsc pracy.  



  

    Korzyści  dla biznesu związane 
     ze współpracą z Ogrodem 

              1. Współpraca naukowa: 
  

 
 - kreowanie wzornictwa ogrodów
    przydomowych 
 - terenów zieleni miejskiej i 
    obszarów wiejskich 
  



  

- kursy i szkolenia
- praktyki zawodowe dla uczniów i 

studentów



  

- zlecenia badań nad roślinami
- działalność ekspercka w zakresie zieleni
- oceny przydatności roślin 



  

            2. Działalność techniczna:
 
  - możliwość korzystania z bazy roślinnej 

Ogrodu 

  

  - pobieranie zrazów ,''oczek'' ,materiału  
    biologicznego do rozmnażania roślin
..- ewidencjonowanie, rozpoznawanie roślin 
  - powstanie laboratorium kultur in-vitro 
  



  

 - możliwość reklamy na określonych 
zasadach w ogrodzie

 
 

 - wspólne kampanie handlowe na terenie 
ogrodu 

 - promocja zieleni mająca wpływ na kształt 
myślenia społeczeństwa 



  

Korzyści płynące do Opolskiego 
Ogrodu Botanicznego ze 
współpracy z biznesem



  

 - możliwość dostarczania technologii 
 - lepsza realizacja potrzeb społecznych 
 - tworzenie kolekcji roślinnych
 - odpowiednie aranżacje obiektów rekreacji 

dla użytkowników  
 - sponsoring w postaci lokowania produktu
  



  

- współpraca reklamowa 
- obniżenie kosztów założenia i 

funkcjonowania 
 
 



  

Ogród Botaniczny jako 
całoroczna Opolska Wystawa 
Ogrodnicza 



  

Innowacyjne podejście do 
założenia i funkcjonowania OOB

Inwestycje w Ogród pożyteczne 
publicznie



  

- przykładowe aranżacje ogrodowe
- wystawy prac budowlanych ogrodów i 

zieleni miejskiej 
- wystawy materiałów i produktów firm: 

kostki brukowej, kamieni, architektury 
ogrodowej, 

- rozwiązania oraz przykłady tworzenia 
zieleni miejskiej 



  

Ogród jako platforma współpracy nauki, 
biznesu oraz sztuki użytkowej nakierowana 
na społeczeństwo.

 

 



  

Podsumowanie :

Współpraca przyniesie obopólne korzyści 
podnosząc kulturę ogrodniczą naszych 
ogrodów z pożytkiem dla społeczeństwa 
województwa opolskiego



  

Prezentację przygotowali : 
Piotr Konieczko 
Tomasz Masłowski
Grzegorz Malkusz  
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