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Lipiec – Sierpień - Wrzesień 2019 r.  

 

foto: archiwum Grupy MTP

W dniach 12-13 września 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich gościła delegacja Europejskiego Stowarzyszenia Głównych 
Europejskich Centrów Targowych – EMECA, którego Grupa MTP jest aktywnym członkiem.  

W programie spotkania Grupy Roboczej EMECA z udziałem m.in. Sekretarz Generalnej EEIA – Europejskiego Porozumienia Przemysłu 
Targowego, Pani Barbary Weizsacker, odpowiedzialnej za lobbing przemysłu targowego w strukturach Unii Europejskiej, znalazła się m.in. debata 
na temat międzynarodowej sytuacji w branży targowej i w branży spotkań. Członkowie Grupy Roboczej EMECA monitorują zmiany polityczne w 
Unii Europejskiej, dzielą się informacjami na temat nowych inicjatywach prawnych i wspierają interesy branży wystawienniczej. Podczas spotkania 
rozmawiano na temat prawnych, politycznych i handlowych doniesień płynących z Unii Europejskiej i dotyczących przemysłu targowego. Tematem 
dyskusji była też kwestia zrównoważonego rozwoju branży eventowej. 

EMECA (The European Major Exhibition Centres Association) zrzesza 22 największe ośrodki targowe w Europie, w tym Międzynarodowe Targi 
Poznańskie jako jedyny ośrodek w Polsce. Stowarzyszenie zostało założone w 1992 roku. Ośrodki targowe należące do EMECA organizują ponad 
1.800 wydarzeń targowych rocznie, w których bierze udział ponad 410 tys. wystawców oraz 42 miliony zwiedzających. 

Polska Izba Przemysłu Targowego jest przekonana, że udział Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz innych czołowych graczy 
polskiego rynku, takich jak Targi Kielce, czy Targi w Krakowie, w strukturach najważniejszych organizacji przemysłu targowego, takich 
jak: UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, EMECA –Stowarzyszenie Głównych Europejskich Centrów Targowych, EEIA 
– Porozumienie Europejskiego Przemysłu Targowego, CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych) odgrywa istotna 
rolę w promocji polskiego rynku targowego za granicą. PIPT aktywnie wspiera tę promocję własnymi działaniami prowadzonymi we 
współpracy z tymi organizacjami w ramach członkostwa i partnerstw. 

------------------- 
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Podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy w dniach 3-5 września 2019 r., w ramach panelu dyskusyjnego Grupy MTP „Jak osiągnąć sukces 

na rynkach globalnych”, była mowa o największym wyzwaniu, z którym będą musiały zmierzyć się polskie firmy w najbliższych latach – IV 

Rewolucji Przemysłowej. Prezentację lidera biznesu poprowadził Przemysław Trawa – prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Prezes 

Grupy MTP. O tym, jak skutecznie włączyć się do jej głównego nurtu, aby utrzymać konkurencyjność, ekspansję eksportową i kontynuację wzrostu 

PKB, dyskutowali: Nick Dugdale-Moore – Regional Manager Europe (UFI The Global Association of the Exhibition Industry), Wolf-Stefan Specht 

– prezes, VW Group Polska, Andrzej Wodzyński – prezes Grupy Tubądzin i Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu 11bit studios. 

 

                                         foto: archiwum Grupy MTP 

Dyskusję poprzedziła prezentacja Raportu prof. Witolda Orłowskiego “Polski Eksport 1990 – 2019. Niedokończona rewolucja”. 

Przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targowego i jej Członkowie są w gronie wybitnych ekspertów, którzy swoją wiedzą wspierają 

najważniejsze konferencje i debaty merytoryczne poświęcone rozwojowi gospodarczemu Polski i Unii Europejskiej i aktualnym 

wyzwaniom stojącym przed biznesem. 

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

Ja wynika z najnowszej edycji raportu Polskiej Izby Przemysłu Targowego „Targi w Polsce”, w 2018 roku wiodący organizatorzy targów w Polsce 

monitorowani przez PIPT i poddający się audytowi CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, zorganizowali ponad 200 

targów, z udziałem niemal 1,6 mln zwiedzających i ponad 27 000 wystawców, którzy zaprezentowali się na powierzchni targowej wielkości blisko 

900 000 mkw. PIPT szacuje, że w Polsce wciąż organizowanych jest także około dwustu, w większości mniej znaczących imprez targowych, nie 

poddających się audytowi według międzynarodowych standardów statystycznych CENTREX, wdrożonych ponad 10 lat temu (w 2008 roku) i 

ewoluujących zgodnie z potrzebami światowej branży targowej.  

Mocny wzrost gospodarczy Polski w latach 2017 (PKB – 4,8%) i 2018 (PKB – 5,1%), wciąż wysoki eksport (pomimo spowolnienia rozwoju 

największych europejskich gospodarek stanowiących kluczowe dla Polski rynki zbytu i obniżenia ich popytu na polskie produkty w naszych 

czołowych branżach eksportowych), a także silny popyt wewnętrzny, zarówno inwestycyjny jak i konsumpcyjny (na skutek dopływu środków 

unijnych oraz stymulacji bodźcami fiskalnymi), to ważne czynniki decydujące o rozwoju polskiego rynku targowego. Nie bez znaczenia jest 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/09/fot_2096.jpg
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oczywiście strategiczne położenie Polski na linii Wschód – Zachód oraz na bieżąco modernizowana i rozbudowywana w miarę potrzeb 

infrastruktura targowo – konferencyjna.  

Rynek targowy w Polsce jest małym dojrzałym rynkiem europejskim, którego sytuacja jest stabilna z wielu względów. Nie tylko z uwagi na 

przebojową gospodarkę i korzystne położenie geopolityczne, ale także dzięki temu, że polscy organizatorzy targów i operatorzy obiektów 

targowych oraz firmy świadczące usługi budowy ekspozycji targowych, transportu i spedycji targowej, jak i dostawcy wielu innych usług dla targów, 

śledzą zmieniające się trendy w branży i zjawiska wywołujące zmiany oraz dostosowują obiekty, produkty targowe i usługi do zmieniających się 

potrzeb i oczekiwań klientów targowych. Polska jest największym i najlepiej zorganizowanym rynkiem targowym Europy Środkowowschodniej, z 

największą liczbą organizatorów targów i centrów targowo -konferencyjnych, a także największą liczbą firm świadczących wysokiej jakości usługi 

targowe. 

 

 

 

 

Jak wynika z badań PIPT i CENTREX, w 2018 roku, w porównaniu z analogicznym 2016 rokiem, z uwagi na 2-letni cykl organizacji niektórych 

imprez, a także fluktuację monitorowanych w ostatnich latach organizatorów targów, liczba badanych targów w Polsce była mniejsza o 5%. O 

około 5%, w stosunku do 2016 roku, spadła również liczba wystawców na targach (2016 – 28 896 wystawców, 2018 – 27 381 wystawców). 

Pomimo to, wielkość powierzchni targowej wynajętej przez wystawców w celu prezentacji ich oferty wzrosła o prawie 3% (z 838 234 mkw. w 2016 

r. do 870 838 mkw. w 2018 r.). Co ciekawe, podobna dynamika omawianych dwóch parametrów statystycznych targów ujawniła się już rok 

wcześniej, co pokazaliśmy wówczas dokonując porównania lat 2017 i 2015.  

Interesujące zmiany ilościowe nastąpiły w ostatnich dwóch latach jeśli chodzi udział w targach w Polsce wystawców międzynarodowych, tj. 

wystawców zagranicznych oraz wystawców wielonarodowych, prowadzących działalność gospodarczą w więcej niż jednym państwie (są to spółki 

– córki i oddziały firm zagranicznych posiadające siedzibę w Polsce, a także firmy zagraniczne z siedzibą i oddziałami za granicą). Przyjęty przez 

PIPT za sugestią CENTREX nowy sposób prezentacji dynamiki uczestnictwa wystawców w targach w Polsce, uwzględniający w liczbie 

wystawców firmy  krajowe oraz nową kategorię – firmy międzynarodowe (w miejsce firm zagranicznych), pozwala lepiej zaobserwować zmiany w 

kierunku wzrostu międzynarodowego znaczenia targów w Polsce. W 2016 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych (na przestrzeni 2009-

2016), wystawców międzynarodowych na targach w Polsce było niespełna 5 tysięcy i stanowili oni od 14,7% do 16,4% liczby wystawców ogółem. 
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Ta tendencja została przełamana w 2017 roku. Audytor CENTREX potwierdził, że nastąpił wówczas wzrost liczby wystawców międzynarodowych 

w stosunku do liczby wystawców ogółem aż o niemal 22% (5853 wystawców wobec 26 645 wystawców ogółem). W 2018 roku nastąpił dalszy 

wzrost udziału wystawców międzynarodowych - w targach w Polsce uczestniczyło 6 240 firm międzynarodowych na 27 381 wystawców ogółem, 

co oznacza ich prawie 23% -owy udział.  

Dla pełnego przeglądu parametrów targów w Polsce w 2018 roku spójrzmy jeszcze na dane statystyczne w kategorii zwiedzających. Badania 

PIPT i CENTREX potwierdziły, że w minionym roku liczba gości, którzy odwiedzili badane targi wyniosła 1 621 052 ogółem. Zwiedzających na 

targach w Polsce od lat przybywa. W porównaniu z analogicznym 2016 rokiem,  w 2018 roku liczba gości wzrosła o 5,3%. Natomiast na przestrzeni 

lat 2009-2018 liczba zwiedzających na targach w Polsce wzrosła aż o 84%. To efekt wielu wysiłków polskich firm targowych, m.in. dużej aktywności 

inwestycyjnej profesjonalnych organizatorów targów i operatorów obiektów targowo- konferencyjnych, wdrażaniu nowych modeli biznesowych i 

nowoczesnych technologii wspierających udział zwiedzających w targach, dużego nacisku kładzionego na interesujący format i dobry program 

targów - zarówno branżowych, jak i konsumenckich, skierowanych do szerokiej publiczności. Zarówno obudowa targów programem konferencji i 

wykładów uwzględniających potrzeby starszego pokolenia profesjonalistów i wymagania fachowców reprezentujących młode pokolenie, jak i 

zastosowanie elementu rozrywki, to czynniki, które dziś w dużym stopniu mogą decydować o frekwencji zwiedzających na targach. Wzrasta 

poziom profesjonalizmu zwiedzających przybywających na targi, którzy wśród najważniejszych celów wskazują na takie jak: poszukiwanie 

informacji o nowościach i trendach w danej branży, nawiązywanie kontaktów w branży i edukacja, a także zawieranie kontraktów. 

Nieustannie rośnie popularność targów kierowanych do konsumentów oraz targów w formule mieszanej, a więc skierowanych zarówno do 

profesjonalistów w poszczególnych branżach, jak i do końcowych odbiorców danej oferty. To zjawisko jest potwierdzeniem tendencji wyraźnie  

zauważalnej na całym świecie. Najwięcej tego typu targów to imprezy o tematyce związanej z wypoczynkiem, hobby i rozrywką (modne stały się 

targi dla pasjonatów gier i e-sportu), turystyką, elektroniką użytkową, a także targi społeczne i targi edukacyjne. Nieco zmalała liczba targów 

kierowanych wyłącznie dla biznesu (B2B), za to jakość tych targów, które się sprawdziły, jest na najwyższym światowym poziomie.  

Najwięcej targów w Polsce organizowanych jest w ośrodkach targowych w Poznaniu, w Kielcach, Krakowie, Warszawie i Lublinie. 

Niekwestionowani liderzy rynku, jeśli chodzi o organizatorów targów i operatorów obiektów targowo-konferencyjnych to Międzynarodowe Targi 

Poznańskie i Targi Kielce, które organizują największą liczbę wydarzeń targowych w roku, a także goszczą na nich największą liczbę wystawców 

i zwiedzających.  Na trzecim miejscu plasują się Targi w Krakowie, które informują, że dzięki nowej hali Expo Kraków w ostatnich latach nawet 

podwoiły liczbę wystawców w kilku branżach.

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

Już niebawem ruszają prace związane z budową Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020. Za stworzenie tej architektonicznej 
wizytówki naszego kraju odpowiedzialne będzie konsorcjum polskich firm – Grupy MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie) wraz z FM Aldentro. 
Pawilon Polski będzie główną areną prezentacji o Polsce podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Rekomendowane przez 
organizatorów tematy przewodnie ekspozycji – zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: 
Technologia, Współpraca międzynarodowa i Natura. Hasło Polskiego Pawilonu brzmi: „Creativity inspired by nature”. 

                                          

                                       foto: Grupa MTP – www.mtp.pl  

http://www.mtp.pl/
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– Decyzja o powierzeniu zadania związanego ze stworzeniem pawilonu – wizytówki Polski na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju 
Konsorcjum Grupa MTP – FM Aldentro jest potwierdzeniem unikatowych kompetencji obu firm oraz ich bardzo wysokiej pozycji wśród 
organizatorów najważniejszych wydarzeń w skali międzynarodowej. Grupa MTP była trzykrotnie zaangażowana w organizację szczytu 
klimatycznego COP w Polsce na rzecz ONZ – powiedział Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu Grupy MTP.  

Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Grupa MTP, to lider wśród organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej, który poza uznanymi w świecie biznesowymi imprezami targowymi, organizuje kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne, 
sportowe, w tym mega eventy, które rocznie przyciągają ponad milion gości z całego świata. Prócz konferencji ONZ, Grupa MTP koordynowała 
także m.in. organizację części spotkań centralnych podczas Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz pierwszego w historii Polski 
Zgromadzenia Narodowego odbywającego się poza terenem Warszawy. 

Umowa na „Zaprojektowanie, budowę, utrzymanie techniczne i rozbiórkę Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich” obejmuje trzy etapy, w tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej Pawilonu Polski, uzyskanie zezwoleń 
budowlanych oraz zezwoleń Organizatora, budowę Pawilonu Polski wraz z instalacjami, wykończenie wnętrza budynku oraz ekspozycji, bieżące 
utrzymanie techniczne budynku i ekspozycji, a także demontaż Pawilonu Polski po zakończeniu Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. 

Pawilon Polski  to wielowątkowa opowieść o polskiej naturze, kreatywności, innowacyjności. Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego 
Pawilonu Polski oraz ekspozycji wewnętrznej na Wystawę Światową EXPO 2020 w Dubaju wygrała warszawska pracownia WXCA. Architektura 
Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności. Tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową strukturę, która zaprasza 
odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami gości instalacji – rzeźby kinetycznej 
wyobrażającej lecące stado ptaków. 

Bogactwo naturalnej przyrody, różnorodność krajobrazu i strategiczne położenie w centrum Europy sprawiają, że Polska jest najważniejszym 
siedliskiem europejskich ptaków wędrownych. Zaproszenie odwiedzających do towarzyszenia tej wędrówce i przyjrzenia się obfitości polskiej 
awifauny stanowi okazję do rozwinięcia intrygującej, wielowątkowej opowieści nie tylko o pięknie polskiej natury, ale przede wszystkim o wymianie 
międzynarodowej, mobilności, eksporcie idei i myśli technologicznej. Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który 
poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie. 

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

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, którego członkiem są Polska Izba Przemysłu Targowego oraz wiodący polscy 
organizatorzy targów i operatorzy centrów targowych (Grupa MTP, Targi Kielce, Targi w Krakowie, Warszawskie Centrum Expo XXI), 
opublikowało najnowszą, 23. edycję swojego flagowego badania „Globalny Barometr Przemysłu Targowego”, za pomocą którego monitoruje 
sytuację w przemyśle targowym na świecie, a także przedstawia globalne i regionalne trendy oraz charakterystykę wybranych rynków targowych.   

Badanie UFI Globalny Barometr Targowy przeprowadzone w lipcu br. pokazało wzrost obrotów firm targowych w większości regionów, jednak 
ujawniło osłabienie dynamiki wzrostu w pierwszej połowie 2019 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Większość firm targowych 
ze wszystkich regionów świata – za wyjątkiem Bliskiego Wschodu i Afryki – spodziewa się wzrostu obrotów brutto za oba półrocza 2019 roku i w 
pierwszej połowie 2020 roku, natomiast pierwsze półrocze 2019 roku okazuje się słabsze, w porównaniu z ostatnimi latami. Prognozy na drugą 
połowę 2019 roku mówią o powrocie do wysokiego poziomu obrotów.  

Wyniki dotyczące zrealizowanego lub spodziewanego zysku operacyjnego, w przypadku 80% respondentów, potwierdzają utrzymanie wyników 
z 2018 roku na dobrym poziomie, z około 40 – 50 % firm targowych deklarujących  wzrost zysku o ponad 10% w porównaniu z rokiem 2017. 
Największy odsetek firm potwierdzających taki wzrost za 2018 rok pochodzi z Brazylii, Niemiec, Meksyku, Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych.  Jeśli chodzi o prognozy za 2019 rok, tylko w Europie przeważająca liczba firm targowych oczekuje ponad 10% -ego wzrostu 
zysku operacyjnego w porównaniu z 2018 rokiem. We wszystkich pozostałych regionach odsetek firm targowych spodziewających się takiego 
wzrostu zysku spadła w 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem. Największy odsetek firm potwierdzających taki wzrost za 2018 rok pochodzi z 
Rosji (71%), Wielkiej Brytanii (55%), Indii (53%) i Stanów Zjednoczonych (45%). Jednakże generalnie na całym świecie prognozy na 2019 rok są 
niższe, co jest rezultatem globalnego spowolnienia gospodarczego. 

Targi są zwierciadłem rynków – stąd spowolnienie  wzrostu gospodarczego na całym świecie przekłada się na cały przemysł targowy, co pokazało 
ostatnie badanie UFI Globalny Barometr Targowy. Uzyskane dane potwierdzają  jednocześnie, że targi nie tylko są odporne lecz utrzymują wciąż 
dobre wyniki i dowodzą możliwości rozwoju na wielu kluczowych rynkach świata.”, powiedział Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI. 
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                                       foto: www.ufi.org          

Wyniki badania UFI pokazują, że wśród najważniejszych dla branży targowej zagadnień biznesowych pozostają nadal „stan gospodarki kraju / 
regionu” (tak podało 24% wszystkich respondentów), a następnie „konkurencja w branży” oraz „rozwój sytuacji gospodarczej na świecie” (oba 
zagadnienia wskazało 19% respondentów). 

Barometr pokazał także sytuację w aspekcie stanu zaawansowania cyfryzacji w przemyśle targowym. Wyniki badania  ujawniły, że tzw. wskaźnik 

wdrożenia procesów cyfryzacji wynosi 27, co oznacza, ze zaangażowanie firm targowych w tym zakresie nie dotyczy całej branży. 

Ostatnia edycja realizowanego dwa razy w roku badania UFI zawiera dane uzyskane od 322 firm targowych z 57 państw i regionów. Studium 
zawiera prognozy rozwoju oraz analizy piętnastu następujących kluczowych rynków targowych: Australii, Argentyny (po raz pierwszy), Brazylii, 
Chin, Niemiec, Indii, Indonezji, Japonii, Makao, Meksyku, Południowej Afryki, Rosji, Tajlandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i 
Włoch.  Ponadto w raporcie z badania zawarto zagregowane dane dla czterech rynków regionalnych. „Dogłębne badanie jakim jest Globalny 
Barometr Targowy, jest wynikiem zaufania i współpracy globalnej społeczności targowej zrzeszonej w UFI”, powiedział Christian Druart, dyrektor 
UFI ds. badań.  

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

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 
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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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