INFORMACJA PRASOWA PIPT z 8 kwietnia 2016 r.

8 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie CENTREX gościło na Targach Poznańskich
W dniu 8 marca 2016 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się Walne
Zgromadzenie CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, zrzeszającego kilkunastu
największych organizatorów Targów Europy Środkowowschodniej (aktualnie z Polski, Ukrainy, Rumunii,
Czech, Węgier i Bułgarii), na czele z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i Targami Kielce. Doroczne
obrady CENTREX zgromadziły wszystkich jego udziałowców i były okazją do podsumowania minionego roku
i do podjęcia ważnych decyzji w sprawie aktualnych i przyszłych działań CENTREX.

Gościem Walnego Zgromadzenia CENTREX była Polska Izba Przemysłu Targowego. Reprezentowali ją:
Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, a jednocześnie członek CENTREX oraz Marzenna Łukaszewicz,
dyrektor Biura PIPT, która przygotowała specjalną prezentację na temat Izby i polskiego rynku targowego.
Podczas obrad miała miejsce premierowa prezentacja Raportu PIPT Targi w Polsce w 2015 roku.

1

Walne Zgromadzenie CENTREX dokonało też wyboru nowego przewodniczącego organizacji. Miejsce
Gienadija Kroiczyka, prezesa Gal Expo z Lwowa, zajął Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce. Ten
wybór to potwierdzenie wysokiej pozycji wicelidera polskiego rynku na europejskiej arenie targowej i wyraz
uznania dla wieloletniego szefa tego dynamicznego ośrodka targowego. Serdecznie gratulujemy Panu
Andrzejowi i życzymy dalszych niewyczerpanych zasobów sił w realizacji nowego odpowiedzialnego
zadania!

W programie obrad Walnego Zgromadzenia CENTREX sporo czasu poświęcono m.in. globalnej kampanii
promocyjnej "Światowy Dzień targów", którą w tym roku, w dniu 8 czerwca, przeprowadzi światowa
organizacja targowa UFI przy wsparciu zrzeszonych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń
targowych. Polska Izba Przemysłu Targowego i CENTREX są Partnerami projektu i intensywnie pracują nad
jego realizacją.
Warto dodać, że kluczowe komunikaty, jakimi posługują się wszyscy uczestnicy kampanii, przyjęte przez
grupę operacyjną UFI (w której skład wchodzą m.in. János Barabás, przewodniczący Komitetu Stowarzyszań
UFI i wiceprezydent UFI, sekretarz generalny CEFA, wieloletni wiceprezes HUNGEXPO, Budapeszt; Károly
Nagy (wieloletni dyrektor zarządzający CENTREX, były dyrektor marketingu HUNGEXPO) i Marzenna
Łukaszewicz (dyrektor Biura PIPT) są autorstwa tych przedstawicieli PIPT i CENTREX. Podczas posiedzenia
CENTREX jego uczestnicy zrobili pamiątkowe zdjęcie z logo kampanii.

CENTREX promuje zrzeszone czołowe ośrodki targowe regionu i jest platformą wymiany wiedzy i
doświadczeń pomiędzy najważniejszymi graczami rynku. CENTREX zajmuje się także profesjonalnym
audytem danych statycznych targów i wystaw, według międzynarodowych standardów i jest oficjalnym
audytorem UFI - Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Od 2008 roku, a więc już dziewiąty rok
z rzędu, na zlecenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego prowadzi audyt danych statystycznych targów
organizowanych przez Członków PIPT. Organizacja realizuje też, na indywidualne zlecenia, audyt innych
targów polskich i zagranicznych organizatorów.
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******
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.
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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