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Informacja prasowa PIPT z 25 listopada 2016 r.  

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego 
Zjazdu PIPT w Ciechocinku 
 
Za nami VIII Zimowy Zjazd PIPT. To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 
23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą 
organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji 
samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i 
poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.  

     

Największy, najbardziej zawodowy, najbardziej otwarty i zaskakujący 
 
Tegoroczny, VIII Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego był największym w 23-letniej historii PIPT. Ku naszej radości, 
do Ciechocinka przyjechało aż 100 gości, a wśród nich najważniejsi organizatorzy targów i operatorzy profesjonalnych 
obiektów targowo – konferencyjnych w Polsce, czołowe polskie firmy projektujące i budujące ekspozycje targowe i 
eventowe, najlepsi dostawcy usług spedycji i logistyki targowej i wiodące firmy usług IT, marketingowych, reklamowych 
i innych dla branży targowej. Na zaproszenie PIPT w konferencji uczestniczyli także polscy i zagraniczni eksperci w 
dziedzinie edukacji targowej i rynku MICE.  
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Dla uczestników Zjazdu PIPT przygotowała bogaty program merytoryczny, z atrakcyjną formułą dyskusji na główne 
tematy interesujące branżę. Panele dyskusyjne z udziałem wybitnych ekspertów w dziedzinie edukacji i ekspertów 
przemysłu spotkań i wydarzeń, wzbogacone były o cenne prezentacje, stanowiące tło do dyskusji. 

     

Dzięki Sponsorom Zjazdu, organizatorom udało się zbudować również bardzo atrakcyjny program integracyjny.  

     

Wśród atrakcji i niespodzianek nie zabrakło gier strategicznych, zawodów sportowych i zabawy przy dobrej muzyce.  

    

Elvis wciąż żyje! W Ciechocinku! 

Goście Zimowego Zjazdu PIPT w trakcie wieczornej Gali VIII ZZ PIPT na własne oczy przekonali się nawet, że ... w 
Ciechocinku wciąż żyje Elvis Presley. A to za sprawą sympatycznego i niezmiernie utalentowanego wokalnie Jacka 
Zaborowskiego, który w towarzystwie świetnego gitarzysty i wokalisty, Jacka „Jerry’ego” Nadolnego, w sprowadzonym 
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wprost ze Stanów Zjednoczonych stroju hawajskim Elvisa Presleya, wystąpił z koncertem na wieczornej Gali PIPT. Obaj 
Panowie dali istny popis swoich możliwości, czym zjednali sobie Gości i wprawili ich w doskonałe humory.  

       

                                                      

Polska Izba Przemysłu Targowego, listopad 2016; www.polfair.pl foto: fotobueno www.fotobueno.pl  

****** 

O Polskiej Izbie Przemysłu Targowego  

Polska Izba Przemysłu Targowego, założona w 1993 roku, jest jedyną ogólnopolską organizacją – izbą gospodarczą, 
zrzeszająca przedsiębiorców prowadzących  działalność gospodarczą w przemyśle targowym. Członkowie Polskiej Izby 
Przemysłu Targowego reprezentują przekrój wszystkich graczy rynku targowego. Są to przede wszystkim;  organizatorzy 
targów, operatorzy obiektów targowo – konferencyjnych w Polsce, przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie 
projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych oraz transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień 
polskich firm w targach za granicą oraz przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce. Do Izby należą również firmy z 
branży reklamy i marketingu, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i firmy oferujące bazę noclegową.   

Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest:  

 służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce,  
 tworzyć skuteczną płaszczyznę działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego,  
 promować udział w targach i wystawach jako skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej 

przedsiębiorstw,  
 działać na rzecz podniesienia standardów usług targowych oferowanych przez członków, w tym na rzecz 

wiarygodnych, transparentnych statystyk targowych, 
 oferować uczestnikom rynku targowego możliwości w zakresie edukacji targowej i biznesu,  

http://www.polfair.pl/
http://www.fotobueno.pl/
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 działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem oraz wypracowania motywacji do 
wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroniła interesy gospodarcze członków Izby. 

Polska Izba Przemysłu Targowego jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. PIPT jest aktywnym członkiem UFI – 
Światowego Stowarzyszenia Przemysł Targowego oraz wieloletnim parterem CENTREX – Międzynarodowego  Związku 
Statystyk Targowych, zrzeszającego największych organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej, a także regularnie 
współpracuje z wieloma zagranicznymi organizacjami branży targowej, na czele z AUMA – Stowarzyszeniem Niemieckiego 
Przemysłu Targowego.   

Kontakt: Marzenna Łukaszewicz, Dyrektor Biura PIPT; tel. +48 61 866 15 32;  m.lukaszewicz@polfair.pl  
Polska Izba Przemysłu Targowego, ul. Bukowska 12, 60-819 Poznań, www.polfair.pl 
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