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03.04.2019 r. Tegoroczna, czwarta już edycja wydarzenia Expo Marketing, którego Patronem Honorowym jest Polska Izba Przemysłu Targowego, 
odbędzie się w Warszawie, w dniu 5 czerwca 2019 r., - w dacie obchodów święta Global Exhibitions Day 2019. Branża targowa spotka się w 
warszawskim Centrum Praskim Koneser, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać wiedzę o nowych potrzebach klientów, by ich pozyskać dzięki 
najnowszym narzędziom marketingu wystawienniczego i sprzedaży. 

                            

Celem Expo Marketing jest stworzenie platformy wymiany informacji i kontaktów dla optymalnego wykorzystania targów jako skutecznego 
narzędzia biznesowego oraz prezentacja najnowszych osiągnięć marketingu wystawienniczego na rzecz pozyskania klientów na 
międzynarodowych rynkach. Wydarzenie propaguje najlepsze praktyki i prezentuje najnowsze trendy w biznesie targowym, w którym targi stają 
się nie tylko areną nowych technologii, ale przede wszystkim eventem, miejscem nowych doświadczeń, emocji, spotkań budujących relacje. 
Organizator, firma Promedia Jerzy Osika, stawia na wystawienniczo-edukacyjny charakter wydarzenia, którego celem jest również integracja 
branży. 

Expo Marketing odwiedzają przede wszystkim menadżerowie firm, które chcą zwiększyć efektywność swoich wystąpień targowych lub dopiero 
zamierzają wystawiać się na targach i pragną zdobyć potrzebną wiedzę i kontakty. To także idealne miejsce dla tych, którzy poszukują 
interesujących pomysłów i miejsc do organizacji targów i innych wydarzeń. Interesującą wiedzę można będzie zyskać uczestnicząc w wykładach 
i panelach dyskusyjnych, które poprowadzi ekspert ds. marketingu wystawienniczego – Jerzy Osika oraz zaproszeni przez niego goście – wybitni 
specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach, począwszy od marketingu internetowego po dofinansowania do działań eksportowych. Można będzie 
także skorzystać z indywidualnych porad wystawców.  Z prezentacji wystawienniczej skorzystają najbardziej organizatorzy targów, firmy oferujące 
profesjonalną zabudowę targową, dostawcy nowoczesnych rozwiązań technologicznych i usług marketingowych.  

Jeśli chcesz odnieść sukces na targach, to już dziś zaznacz to wydarzenie w swoim kalendarzu. Termin: 5 czerwca 2019. Miejsce: Warszawa, 
Centrum Praskie Koneser – Butelkownia 

Partner Główny: Centrum Praskie Koneser. Patroni Honorowi: Polska Izba Przemysłu Targowego, Targi Dają Więcej, Związek Przedsiębiorców 
Przemysłu Mody Lewiatan, PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego 

http://www.expomarketing.com.pl/ 

http://www.expomarketing.com.pl/
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     4 kwietnia 2019  

04.04.219 r. Grupa MTP, największy organizator targów i magaeventów w Polsce, uruchomiła własną bileterię – ToBilet.pl - a tym samym 
wprowadziła – obok dystrybucji stacjonarnej – sprzedaż biletów online. 

                                               

ToBilet.pl  to platforma do kompleksowej obsługi organizatorów i uczestników wydarzeń. Za jej  pośrednictwem będzie można nabyć bilety na 
wszystkie wydarzenia Grupy MTP (poza targami ściśle branżowymi), w tym na megaeventy, kongresy i  targi dla pasjonatów. Na platformie znajdą 
się więc m.in. bilety na największe targi motoryzacyjne w Polsce – Poznań Motor Show, targi gamingowe, czyli  Poznań Game Arena, Targi Retro 
Motor Show i zawody jeździeckie Cavaliada.  

– Przez platformę ToBilet.pl będzie można zakupić wejściówki do teatru, kina, na imprezy sportowe i koncerty. Chcemy, aby była to inspiracja dla 
pasjonatów, którzy pragną dzielić zainteresowania z innymi podczas festiwali i zjazdów, a także zbiór pomysłów dla każdego, kto planuje aktywny 
weekend – mówi Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu Grupy MTP. - ToBilet.pl będzie platformą komercyjną, oznacza to, że będzie można tu 
znaleźć także bilety innych organizatorów.  – Naszym partnerom oferujemy nie tylko możliwość sprzedaży biletów za pomocą platformy, ale 
kompleksową promocje wydarzeń. Dzięki narzędziom e-marketingowym i budowanej latami bazie mailingowej możemy dobrać bardzo precyzyjne 
narzędzia, by docierać do grupy ściśle zainteresowanej zakupem – dodaje Tomasz Kobierski.  

ToBilet.pl to kolejny krok Grupy MTP w kierunku rozszerzenia działalności.  Spółka zmieniła nazwę z Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
by podkreślić kompleksowe podejście do organizacji wydarzeń od technicznej obsługi, aranżacji przestrzeni, budowy stoisk, usług cateringowych 
po analizy rynkowe, doradztwo i usługi marketingowe. 

  

      

https://polfair.pl/tobilet-pl-grupa-mtp-z-wlasna-bileteria/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/04/BileteriaMTP.png
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/04/pocztowka.jpg
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08.04.2019 r. Do dnia 5 czerwca 2019, w którym to będziemy świętować Global Exhibitions Day pozostało już niewiele czasu. Dlatego też z 
pewnym wyprzedzeniem zapraszamy Państwa do włączenia się już dzisiaj w tegoroczne obchody GED. 

Jednym z działań proponowanych przez PIPT w Katalogu inicjatyw GED, który jest dostępny na https://polfair.pl/global-exhibition-day-2019/, 
jest wysyłka do klientów, partnerów i znajomych Tajemniczej pocztówki z wizualizacją 5 zmysłów (poprzez, które doświadczamy tego, co dzieje 
się na targach) jednej stronie oraz logo GED19, TDW i PIPT na drugiej stronie. 

Dlaczego warto zakupić i wysłać pocztówki: 

• Wysyłka pocztówki przez Członków PIPT będzie wyrazem spójnej kampanii promocyjnej realizowanej przez Izbę. 

• Wysyłając pocztówkę na 1-2 tygodnie przed dniem Global Exhibitions Day (5 czerwiec 2019) budujemy świadomość święta naszej 
branży – angażując w to działanie członków jesteśmy przekonani, że pocztówka trafi do różnych grup odbiorców (każdy bowiem 
posiada inną bazę klientów). 

• Wysyłka pocztówki to akcja niestandardowa, wpisująca się w obecne trendy marketingowe – działania offline są oceniane bardzo 
pozytywnie.  

• Pocztówka została tak zaprojektowana, żeby można było odręcznie dopisać jedno-dwa zdania, które mogą być przekazem firmy 
(członka PIPT) do adresata. 

• W części gdzie jest miejsce na tekst można też dokleić logo firmy – członka PIPT w formie naklejki, która będzie personalizowała 
pocztówkę. 

• Koszty akcji promocyjnej nie są duże. 

• Głos branży jest silniejszy (i zdecydowanie lepiej odbierany) jeśli zaangażuje się  
w działania wiele podmiotów działających na tym samym rynku – budujemy świadomość branży, ale też podmiotów, które ją tworzą. 

 

08.04.2019 r. W trakcie 2019 roku będzie miała miejsce nowelizacja w zakresie unijnego prawa dotyczącego wzorów wspólnotowych. 
Przygotowując się do tego Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne w celu zidentyfikowania najważniejszych zagadnień z zakresu 
tego prawa. Przy tej okazji UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego oraz utworzone przez europejskich członków UFI Porozumienie 
Europejskiego Przemysłu Targowego (EEIA) opracowały oficjalne stanowisko w sprawie Targów Międzynarodowych i akceptacji Certyfikatów 
Pierwszeństwa z Wystawy przez EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) przy rejestracji wzorów wspólnotowych. 

Dotychczasowe prawo dopuszcza uznanie Certyfikatów Pierwszeństwa jedynie na poziomie krajowym, a więc przez  krajowy urząd patentowy, 
nie zaś na poziomie międzynarodowym czyli we wszystkich państwach Unii Europejskiej, co możliwe byłoby właśnie w przypadku akceptacji 
Certyfikatów Pierwszeństwa przez EUIPO.  

Przemysł targowy chciałby skutecznie wpłynąć na proces nowelizacji prawa unijnego poprzez lobbing na rzecz wprowadzenia do tego prawa 
nowoczesnej, przyjętej przez UFI, definicji Targów Międzynarodowych (dla targów skierowanych do biznesu). Uznanie Certyfikatu Pierwszeństwa 
z Wystawy przez EUIPO potwierdziłoby uznanie nowoczesnych targów za instrument rozwoju gospodarczego i umożliwienie przedsiębiorstwom, 
szczególnie małym i średnim, czerpania korzyści z instytucji pierwszeństwa z wystawy także w pełnym wymiarze unijnym. 

Dlatego UFI, EEIA oraz krajowe stowarzyszenia targowe, w tym  PIPT, zachęcają wszystkie organizacje i przedsiębiorstwa przemysłu targowego, 
a także wystawców i kancelarie prawne do włączenia się w konsultacje publiczne do 30 kwietnia 2019 r. PIPT oraz wiodący organizatorzy targów 
w Polsce włączyli się w działania lobbingowe. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.   Źródło: www.ufi.org;  

 

12.04.2019 r. Po zaciętych dyskusjach i protestach polaryzujących społeczeństwo Europy, Parlament Europejski  wreszcie osiągnął kompromis 
w zakresie treści nowej Dyrektywy Prawo Autorskie w odniesieniu do rynku cyfrowego (internetu). Treść Dyrektywy była wcześniej negocjowana 
w drodze rozmów trójstronnych pomiędzy Komisją Europejską, Radą Europejską i Parlamentem Europejskim, zaś jej ostateczna wersja stanowi 
kompromis pomiędzy licznymi interesami zarówno twórców jak i użytkowników treści. Formalne zatwierdzenie Dyrektywy przez Radę Europejską 
w dniu 9 kwietnia 2019 roku oznacza, że w ciągu dwóch lat państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do jej transpozycji do swojego 
ustawodawstwa.  

https://polfair.pl/global-exhibition-day-2019/
http://www.ufi.org/
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Celem Dyrektywy było dopasowanie istniejącego prawa do zmian zachodzących w obszarze technologii cyfrowych, za pomocą których 
rozpowszechnia się treści w Internecie, w taki aby zapewnić korzyści wszystkim użytkownikom Internetu, nie zaś tylko kilku gigantom – platformom 
internetowym wykorzystującym tę przestrzeń. 

Dyrektywa da posiadaczom praw autorskich większe możliwości negocjowania lepszego wynagrodzenia za wykorzystanie ich prac przez 
platformy internetowe. Wychodzi również naprzeciw dążeniu aby Internet pozostał przestrzenia dla wolności słowa. 

Jedną z zasadniczych zmian jest to, że platformy internetowe (np. Facebook, YouTube) będą bezpośrednio odpowiedzialne za treści, które 
zamieszczają użytkownicy. Aby to osiągnąć będą musiały wprowadzać licencje i / lub stosować techniczne narzędzia zapobiegania pirackim 
treściom, takie jak choćby kontrowersyjne mechanizmy filtrowania treści pod kątem naruszenia praw autorskich. 

Inne ważne zmiany polegają na tym, że: 
– niektóre przesyłane materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały obecnie wyłączone z zakresu Dyrektywy, 
– hiperłącza do nowych artykułów informacyjnych, którym towarzyszą „pojedyncze słowa lub bardzo krótkie fragmenty”, mogą być swobodnie 
udostępniane, 
– nowopowstałe platformy internetowe, tj. istniejące krócej niż 3 lata, których miesięczna liczba użytkowników nie przekracza 5 mln, i których 
roczne obroty wynoszą mniej niż 10 mln euro, będą zwolnione z niektórych obowiązków. 

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowe, EEIA – Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego oraz wiodące krajowe 
stowarzyszenia targowe, w tym Polska Izba Przemysłu Targowego, zalecają, aby przyglądać się procesowi transpozycji Dyrektywy do prawa 
krajowego, gdyż pozostaje nadal spore pole manewru i może okazać się, że szczegółowe przepisy prawa krajowego pójdą jeszcze dalej niż 
sięgają cele Dyrektywy. Ocena konsekwencji zmiany przepisów dla przemysłu targowego w poszczególnych państwach zostanie dokonana na 
przestrzeni dwóch nadchodzących lat.   Źródło: www.ufi.org 

 

                           

17.07.2019 r. Polskie obchody Global Exhibitions Day 2019, koordynowane przez Polską Izbę Przemysłu Targowego , objęła patronatem 
Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i 
Rozwoju. Patronatu udzieliła również Krajowa Izba Gospodarcza.  

                                

http://www.ufi.org/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/pl_dlugie_tlo-biale_kig-szary-1-1.jpg
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12.04.2019 r. W dniu 11 kwietnia obradowało jury konkursu Targi 4.0. Dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka – kiedyś związana z Międzynarodowymi 
Targami Łódzkimi, a obecnie rektor ds. rozwoju w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku razem z Leną Bretes, Prezes World 
Trade Center Poznań oraz przedstawicielami Polskiej Izby Przemysłu Targowego ocenili przesłane przez studentów prace.  

     

Ogólnopolski konkurs „Targi 4.0” jest kolejnym elementem kampanii Targi Dają Więcej i jest realizowany w związku z obchodami Światowego 
Dnia Targów 2019 (Global Exhibitions Day 2019). Do udziału w konkursie zaproszeni zostali studenci polskich uczelni. Ich zadaniem było 
przygotowanie eseju, prezentacji multimedialnej lub spotu na jeden z dziesięciu tematów. Otrzymaliśmy 18 prac, które spełniały warunki 
określone w regulaminie konkursu. Esej, spot promocyjny albo prezentacja multimedialna poświęcona branży targowej.  To zadanie, które Polska 
Izba Przemysłu Targowego postawiła przed uczestnikami konkursu „Targi 4.0”.  

Konkurs dla studentów polskich uczelni „Targi 4.0” jest jednym z elementów kampanii Targi Dają Więcej. Do udziału w konkursie zaproszeni 
zostali studenci wydziałów zarządzania i marketingu. Ich zadaniem było przygotowanie eseju, prezentacji multimedialnej lub spotu na jeden z 
dziesięciu tematów poświęconych branży targowej, jej przyszłości, a także narzędziom, które organizatorzy targów mogą wykorzystywać w 
promocji swoich wydarzeń. Do wygrania były atrakcyjne nagrody m.in. stypendium naukowe o wartości 3 tys. złotych, tablety czy inne nagrody 
rzeczowe. 

Jury powołane przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, w którym znalazły się m.in. dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka – rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku czy Lena Bretes – w przeszłości dziennikarka i prezenterka telewizji TVP oraz założyciel TVP-
INFO, a obecnie dyrektor World Trade Center w Poznaniu, oceniło przesłane prace. – Uczestnicy konkursu dobrze odrobili zadaną lekcję, 
choć w zgłoszeniach konkursowych brakowało nam odrobiny szaleństwa. Jestem przekonana, że dla studentów to było cenne i ciekawe 
doświadczenie – mówi dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka. – Sama koncepcja organizacji konkursu powinna być kontynuowana w kolejnych latach, 
by przekonać młodych ludzi, że targi to miejsce dla nich – także w kontekście przyszłej kariery zawodowej czy po prostu możliwości realizacji 
rozmaitych pasji – dodaje. 

And the winner is … 

W kategorii „spot promocyjny” jury przyznało stypendium o wartości 3 tys. złotych netto Martynie Maier za pracę pt. „Targi Dają Więcej 
– korzyści z udziału w targach”. Trzecie miejsce przyznano natomiast ex aequo: Joannie Dobosz i Izabeli Skrzyniarz. Drugiego miejsca 
nie przyznano. W kategoriach esej jury zdecydowało nie przyznawać głównej nagrody. Drugie miejsce za pracę pisemną „Targi Dają 
Więcej” otrzymały: Arleta Bieniek i Gabriela Golanowska, natomiast trzecią nagrodę przyznano Dorocie Orlińskiej za esej „Nowe media 
w służbie targów”. W kategorii prezentacja multimedialna także nie wyłoniono zwycięzcy. Drugą nagrodę otrzymał natomiast duet: 
Marlena Kapusta i Paweł Płaza. W tej kategorii nie przyznano także nagrody za trzecie miejsce. 

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w Warszawie w Centrum Praskim Koneser podczas obchodów Global Exhibitions Day 
2019 -GED19, które zaplanowano 5 czerwca. Na Gali laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania swoich nagrodzonych prac. 

Tegoroczne obchody GED19 objęli swoim patronatem:   

 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/obrady-jury_3.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/plakat-640x445.jpg
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Pani Minister Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  

                                        

oraz Krajowa Izba Gospodarcza. 

                                                   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 

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.  W 2018 roku Polska Izba Przemysłu Targowego obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. To także jubileusz ćwierćwiecza samorządu przedsiębiorców 
branży targowej w Polsce.  

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, współpracuje także z AUMA – Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu Targowego oraz wieloma innymi zagranicznymi 
organizacjami przemysłu targowego.  

Kontakt:    
 
Beata Kozyra, prezes zarządu: b.kozyra@polfair.com.pl  
Marzenna Łukaszewicz, dyrektor Biura PIPT: m.lukaszewicz@polfair.pl  
Jan Studencki, specjalista ds. promocji: j.studencki@polfair.com.pl 
 
Polska Izba Przemysłu Targowego, ul. Bukowska 12, 60-819 Poznań, tel. +48 61 866 15 32. 
 

www.polfair.pl     
 
 www.targiwpolsce.pl  
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