INFORMACJA PRASOWA PIPT z 26.02.2016 r.
Ekspozycja Roku 2015 – znamy już laureatów
Znamy laureatów pierwszej edycji konkursu „Ekspozycja Roku 2015”, organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Targowego.
W konkursie biorą udział firmy realizujące usługi projektowania i budowy ekspozycji targowych i eventowych zrzeszone w PIPT,
najważniejszej Izbie branży targowej w Polsce. 26 lutego br. w siedzibie World Trade Center Poznań Jury pod przewodnictwem
prezesa Rady PIPT Przemysława Trawy i wiceprezesa Rady Adama Gabrysiaka oceniło 19 zgłoszonych realizacji konkursowych i
wyłoniło laureatów w 3 kategoriach: ekspozycje targowe do 50 m², ekspozycje targowe powyżej 50 m² oraz ekspozycje
eventowe.
W kategorii ekspozycji targowych do 50 m² , Jury przyznało:
I miejsce - ekspozycji wystawcy WAGO ELWAG z Wrocławia, według projektu Agnieszki Stachowiak z firmy Meliński Minuth z
Poznania, wykonanej przez Meliński Minuth na targach ENERGETAB 2015 w Bielsku Białej.
II miejsce – ekspozycji wystawcy HTL-STREFA S.A. z Ozorkowa, według projektu Lucyny Modrakowskiej z firmy World Expo
International z Bydgoszczy, wykonanej przez World Expo International na targach MEDICA 2015 w Düsseldorfie, Niemcy.
W kategorii ekspozycji targowych powyżej 50 m², Jury przyznało:
I miejsce - ekspozycji wystawcy Marmite S.A. z Zakrzewa, według projektu Marty Pietrucha i Tomasza Kwiecińskiego z firmy
Meliński Minuth z Poznania, wykonanej przez Meliński Minuth na targach ISH 2015 we Frankfurcie nad Menem, Niemcy.
II miejsce – ekspozycji wystawcy Canpol z Warszawy, według projektu Marty Pietrucha i Pauliny Brodowskiej z firmy Meliński
Minuth z Poznania, wykonanej przez Meliński Minuth na targach KIND + JUGEND 2015 w Kolonii, Niemcy.
III miejsce – ekspozycji firmy Adamus HT ze Szczecina, według projektu Macieja Kaczmarka z Szamotuł, wykonanej przez firmę
Mad-Expo z Poznania na targach ACHEMA 2015 we Frankfurcie nad Menem, Niemcy.
Ze względu na niezmiernie wysoki poziom nadesłanych realizacji Jury postanowiło przyznać także dwa wyróżnienia:
• ekspozycji firmy Dr.Reddy’s Laboratories Limited, według projektu Gizeli Rozwadowskiej-Mylki i Anastasii Ratsko z firmy Expo
- Linia z Buku k/Poznania, wykonanej przez Expo – Linia na targach CPHI w Madrycie, Hiszpania,
• ekspozycji wystawcy IMI Hydronic Engineering International SA ze Szwajcarii, według projektu Pauliny Brodowskiej z firmy
Meliński Minuth z Poznania, wykonanej przez Meliński Minuth na targach ISH 2015 we Frankfurcie nad Menem, Niemcy.
W kategorii ekspozycji eventowych, Jury przyznało:
I miejsce - ekspozycji Nadleśnictwa Zielona Góra, koordynowanej przez Rafała Durczaka, wykonanej w Ochli k/Zielonej Góry
przez firmę IDEAEXPO.MTP Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
II miejsce - ekspozycji firmy BERGERAT MONNOYEUR sp. z o.o., koordynowanej przez Krzysztofa Pokorskiego, wykonanej w
Dębskiej Woli k/Morawicy przez firmę IDEAEXPO.MTP Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

III miejsce - ekspozycji Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, koordynowanej przez Marzannę
Wiśniewską, wykonanej w Katowicach przez firmę IDEAEXPO.MTP Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
W tej kategorii również Jury przyznało trzy wyróżnienia dla:
•ekspozycji Hayne Polska Sp. z o.o. z Poznania, według projektu Marty Pietrucha i Pauliny Brodowskiej z firmy Meliński Minuth z
Poznania, wykonanej przez Meliński Minuth na Kongresie KRIO / Wystawie Optycznej OPTYKA 2015 w Wiśle.
•ekspozycji Canpol z Warszawy, według projektu Marty Pietrucha i Pauliny Brodowskiej z firmy Meliński Minuth z Poznania,
wykonanej przez Meliński Minuth na targach KIND + JUGEND 2015 w Kolonii, Niemcy.
•ekspozycji Gilead Sciences Poland Sp. z o. o., według projektu Macieja Maklesa, wykonanej przez Extend Vision z Krakowa, na
Konferencji Naukowej AIDS VISTULA w Łodzi.
Wszystkim Uczestnikom konkursu Jury oraz PIPT dziękuje za zainteresowanie udziałem w konkursie zaś Laureatom gratuluje
wybitnych realizacji i otrzymanych nagród.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 8 marca br. w Poznaniu podczas otwarcia targów ARENA DESIGN na
Międzynarodowych Targach Poznańskich.
******
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.
Cztery podstawowe obszary działania objęte programem działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego to: lobbing, działania na rzecz integracji
środowiska targowego, promocja targów - rozumiana szeroko - w tym działalność wydawnicza, edukacja w zakresie marketingu targowego,
promowanie etycznych działań biznesowych w branży i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
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, 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 prowadzi intensywną współpracę z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych, zrzeszającym
największych organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej, z AUMA – Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu Targowego oraz
wieloma innymi zagranicznymi organizacjami przemysłu targowego.
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