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04.07.2019 r. W odpowiedzi na potrzeby Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego, a w szczególności firm projektujących i budujących 
stoiska targowe, PIPT rozpoczyna nowy projekt, który wpisuje się w program działania Izby na  rok 2019. W związku z coraz większymi 
trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników obsługujących transport, montaż i demontaż ekspozycji targowych, Izba podjęła 
się działań zmierzających do poprawy tej sytuacji. Projekt został roboczo nazwany Monter Expo. 

Głównym celem Projektu Monter Expo jest „stworzenie” nowego zawodu Monter Expo i umieszczenie go w rejestrze zawodów w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz rozpoczęcie formalnej edukacji na poziomie techników w zakresie nowego zawodu od września 2020r. 

Na posiedzeniu Rady w dniu 29 maja 2019 została powołana grupa robocza w składzie: Lena Bretes Drożała, Krzysztof Szofer oraz Beata Kozyra, 
który będzie koordynował powyższy projekt. Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Monter Expo odbyło się 2 lipca. Ustalono założenia projektu, główne 
cele oraz kolejne kroki, które w najbliższym czasie będą skonsultowane z firmami projektującymi i budującymi stoiska targowe. 

05.07.2019 r. Trzy światowe organizacje służące Międzynarodowemu Przemysłowi Spotkań w przyszłości będą ściśle współpracowały ze sobą: 
AIPC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Kongresowych), ICCA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz UFI 
(Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego) postanowiły utworzyć Światowy Sojusz. Wspólnie będą działać na rzecz ułatwiania współpracy 
i generowania bardziej kompleksowych i lepiej dopasowanych korzyści dla członków tych organizacji. 

“Wszystkie trzy nasze organizacje mają członków z całego świata i ogólnoświatowe perspektywy i już obecnie w różny sposób wzajemnie 
uzupełniają się w działaniach”, powiedział Aloysius Arlando, prezydent AIPC. „Jednak ponieważ modele biznesowe targów, kongresów, 
konferencji i innych typów spotkań biznesowych nieustannie ewoluują, coraz bardziej nakładają się na siebie sfery działalności naszych 
światowych stowarzyszeń obsługujących branże spotkań.”   “Sytuacja ta niesie za sobą ryzyko, że konkurencja zastąpi współpracę jako siłę 
napędową dla rozwoju stowarzyszeń. Dzięki Światowemu Sojuszowi wszystkie trzy organizacje przedkładają współpracę ponad konkurencję,” 
dodał Craig Newman, prezydent UFI.  

Członkowie Globalnego Sojuszu ustalili, że rozpoczynają program, który ma służyć poszukiwaniu możliwości wymiany i uzupełniania się w 
czterech podstawowych obszarach:  edukacja, badania, standardy i lobbing. Określone i zastosowane zostaną elastyczne ramy współpracy 
pomiędzy trzema stowarzyszeniami, tak aby móc osiągnąć korzyści dla tych organizacji w ramach tych obszarów,  bez uszczerbku dla głównych 
celów istnienia i faktu bycia platformą dla swoich członków przez każdą z organizacji. Trójka partnerów rozpocznie współpracę od zaangażowania 
się w wymianę na platformie edukacyjnej, pozwalając wzajemnie wykorzystać posiadaną wiedzę podczas konferencji i starając się niezwłocznie 
ujednolicić podejście tych organizacji do takich obszarów wspólnego działania jak badania i lobbing. Jednocześnie zainicjują oni regularną 
wymianę swoich ekspertów dostosowując ją do tematów będących w centrum zainteresowania, takich jak standardy, terminologia i najlepsze 
praktyki. 
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“Działamy w świecie nieustannych zmian. Poszukujemy możliwości współpracy i wymiany wiedzy jaką posiadają nasze organizacje i wierzymy, 
że istnieje bardzo szeroka sfera w ramach której zidentyfikujemy możliwości dalszej współpracy celem uzyskania korzyści dla naszych członków 
na całym świecie.”, powiedział prezydent ICCA, James Rees. 

Niezależnie od tych kroków planowanych do realizacji już teraz, partnerzy Sojuszu wierzą, że porozumienie to ma  potencjał w zakresie możliwości 
zwiększenia wiarygodności branży spotkań, dzięki dostarczeniu jej bodźców dla rozwoju w kierunku osiągnięcia większej spójności w 
uzgodnionych ramach współpracy.  “Oczywiście, wymiana treści i doświadczeń pozwoli uzyskać łatwiejszy dostęp dla członków do dodatkowych 
zasobów informacji, lecz istnieje tu jeszcze jeden czynnik, jakim jest możliwość uzyskania spójności w obszarach wspólnego zainteresowania.”, 
powiedział Rod Cameron, dyrektor wykonawczy AIPC. “To nie tylko spowoduje poprawę wyników naszej branży ale i zwiększy naszą wspólną 
wiarygodność wśród innch sektorów.” “Oznacza to, ze możemy zoptymalizować korzyści dla członków naszych organizacji, a jednocześnie 
tworzymy platformy dla skutecznego przekazu naszych wspólnych inicjatyw  w obszary, gdzie tego typu doświadczenie i wiedza będą rzeczywiście 
pomocne.” dodał dyrektor zarządzający UFI, Kai Hattendorf. 

                               

Organizacje – członkowie Sojuszu:  

AIPC – Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Kongresowych jest globalną siecią zrzeszającą ponad 185 wiodących centrów z 60 państw, 
zatrudniających ponad 900 profesjonalnych menadżerów wysokiego szczebla. Organizacja zachęca do doskonalenia jakości, wspiera i przyznaje 
nagrody doskonałości w dziedzinie zarządzania centrami kongresowymi, bazując na różnorodnym doświadczeniu i wiedzy członków z różnych 
państw. Realizuje szeroki zakres programów edukacyjnych, badawczych, w zakresie współpracy oraz standardów. Ponadto nagradza i promuje 
istotną rolę jaką spełnia międzynarodowy przemysł targowy we wspieraniu rozwoju naukowego i zawodowego oraz działa na rzecz wzmocnienia 
relacji międzynarodowych pomimo zróżnicowanych interesów gospodarczych i kulturalnych. Członkowie  

ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów i Konferencji jest organizacją wiodących dostawców usług obsługi, transportu i noclegowych 
dla międzynarodowych spotkań i wydarzeń, obecnie zrzeszającą ponad 1 100 członków  z niemal 100 państw. ICCA specjalizuje się w obsłudze 
międzynarodowego przemysłu spotkań, oferując bezkonkurencyjne dane, kanały komunikacji oraz możliwości rozwoju biznesu. Członkowie ICCA 
reprezentują najważniejsze destynacje z całego świata i najbardziej doświadczonych i wyspecjalizowanych dostawców usług.. 

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego to wiodące ogólnoświatowe stowarzyszenie organizatorów targów i operatorów obiektów 
targowych na świecie, najważniejszych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń przemysłu targowego oraz wybranych partnerów przemysłu 
targowego. Podstawowe cele UFI to reprezentować, promować i wspierać interesy gospodarcze członków oraz całej branży targowej. UFI 
reprezentuje około 50 000 zatrudnionych w przemyśle targowym na świecie oraz blisko współpracuje z 52 krajowymi i międzynarodowymi 
stowarzyszeniami członkowskimi. Około 800 organizacji członkowskich z około 90 państw z całego świata należy do UFI. Ponad 1000 targów 
międzynarodowych posiada znak jakości UFI Approved Event, który stał się ważną marką gwarantującą zwiedzającym i wystawcom wysoką 
jakość targów. Członkowie UFI nieustannie oferują międzynarodowej społeczności biznesowej unikatowe narzędzie komunikacji  oparte na 
bezpośrednich kontaktach biznesowych twarzą w twarz. 
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10.07.2019 r.   To już fakty. 4. edycja kampanii Global Exhibitions Day (GED) wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród profesjonalistów z 
branży na całym świecie, od Australii i Argentyny, po Norwegię i Afrykę Południową. Akcję GED 2019 wspierało 41 partnerskich stowarzyszeń 
targowych, które aktywnie włączyły się w obchody. Sama już tylko wielka liczba uczestników kampanii pokazuje rozmiary przemysłu targowego i 
to jak ogromne było zainteresowanie kampanią i promocją branży ze strony profesjonalistów targowych na całym świecie. Cztery obszary 
przekazu stanowiły punkt wyjścia dla wielu inicjatyw promocyjnych, takich jak m.in. opublikowanie przez UFI  światowych i regionalnych danych 
dotyczących oddziaływania gospodarczego targów, dowodzących tego, jak ważną rolę spełniają targi, generując efekty produkcyjne w zakresie 
zatrudnienia oraz produktu krajowego brutto. 

Udział w kampanii wzięło niemal 90 państw i regionów  Do chwili zakończenia działań GED zarejestrowano inicjatywy i działania podjęte przez 
profesjonalistów targowych, firmy i stowarzyszenia targowe z około 90 państw i regionów świata. To pozwoliło umocnić rolę kampanii GED jako 
największej inicjatywy przemysłu targowego o charakterze rzeczniczym i podnoszącym świadomość na temat branży. „GED stał się symbolem 
przemysłu targowego – jest ogromnym naszym sukcesem opartym na pracy zespołowej, zaufaniu i współpracy”, stwierdził Craig Newman, 
prezydent UFI.  „Nikt w pojedynkę nie osiągnie sukcesu w naszej branży. To wspaniałe móc zobaczyć każdego profesjonalistę z naszej branży 
zaangażowanego w cały szereg interesujących, a czasami niezwykłych działań promujących targi. Cieszę się mogąc obserwować jak rozwija się 
ta akcja i jestem dumny z faktu bycia członkiem tej innowacyjnej i inspirującej społeczności.”   

Szeroki zakres działań Ta część kampanii GED, która czyni akcję taką ekscytującą, to ogromny zakres działań kreowanych co roku na całym 
świecie przez profesjonalistów targowych – pracowników organizatorów targów, operatorów obiektów targowych, dostawców usług targowych 
i  partnerów. Promocja targów jako skutecznego sposobu prowadzenia biznesu, możliwości robienia kariery zawodowej w przemyśle targowym 
oraz światowy zakres i charakter przemysłu targowego stały się punktem wyjścia dla wielu inicjatyw i organizacji wielu wydarzeń. W tym roku 
ponownie wzrosła liczba działań promocyjnych GED prowadzonych przez firmy i organizacje branżowe oraz liczba podjętych inicjatyw 
rzeczniczych związanych z kampanią GED. 

„Jestem szczęśliwy, że sukces akcji GED 2019 ponownie przyczynił się do zwiększenia rozpoznawalności i poprawy wizerunku naszej branży. 
To skuteczny sposób w jaki można pokazać światu oddziaływanie gospodarcze przemysłu targowego i możliwości jakie ta branża kreuje. 
Chciałbym osobiście podziękować każdemu z Was, kto włączył się w  kampanię Global Exhibitions Day 2019 i dał wyjątkowy wkład.”, powiedział 
Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający / CEO UFI. 

Bazując na sukcesie i doświadczeniach z poprzednich edycji GED, grupa operacyjna kierująca akcją położyła nacisk na klarowność i spójność 
komunikatów wysyłanych na cały świat, aby wzmocnić przekaz płynący z czterech głównych komunikatów. Te zaś zostały przekazane na cały 
świat – przede wszystkim wyniki najnowszego badania „Oddziaływanie gospodarcze targów”, które dla UFI przeprowadził instytut Oxford 
Economics, przy wsparciu SISO (Stowarzyszenia Niezależnych Organizatorów Targów). Z większą liczbą graczy z branży, który skoncentrowali 
się na dotarciu z komunikatami do precyzyjnej określonych grup docelowych, przemysłowi targowemu udało się dalej dotrzeć ze wspólnym 
przeslaniem niż w minionych latach. Ponadto wiodącym elementem stały się nowe komunikaty dotyczące podejmowanych przez przemysł targowy 
inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności tych związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (UN SDGs). 

Oprócz wydarzeń zorganizowanych w wielu miejscach na świecie, już tradycyjnie akcji Global Exhibitions Day służyły działania komunikacyjne 
prowadzone online, za pośrednictwem najważniejszych kanałów. Na platformach Facebook, LinkedIn, Twitter, WeChat, pojawiły się i podawane 
były dalej tysiące komentarzy, zdjęć, czatów, filmików. Tylko na Twitterze, tweety promujące działania i komunikaty związane z akcją Global 
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Exhibitions Day zaangażowały ponad 4 miliony osób, a więc miały zasięg podobny do ubiegłorocznego.  Ostateczne liczby pokazujące rozmiary 
działań komunikacyjnych online znajdą się w dokumentacji GED za kilka tygodni.  Wszelkie informacje na temat działań prowadzonych w ramach 
kampanii GED19 znajdują się na www.globalexhibitionsday.org . Tak znajduje się również program do raportowania działań GED, gdzie można 
zapoznać się z inicjatywami prowadzonymi przez innych. Ogromna kolekcja filmików dostępna jest na kanale  UFI.TV. 

Międzynarodowy magazyn targowy Exhibition World wraz z UFI zaplanowały przyznanie nagród za najlepsze inicjatywy zrealizowane w ramach 
kampanii GED19 zarejestrowane w programie do raportowania działań GED (The GED Online Reporting Tool). Pośród zgłoszonych akcji zostaną 
wybrani zwycięzcy w pięciu kategoriach konkursowych:  Najbardziej Kreatywne Działanie, Działanie Online o Największym Zasięgu, Aktywność 
o Największym Zasięgu, Oddziaływanie Przemysłu Targowego oraz Promocja Talentów. 

Kampania GED powróci 3 czerwca 2020 roku!  Jako, że kampania GED odbywa się w pierwsza środę czerwca, w 2020 roku data akcji 
ustanowiono dzień 3 czerwca. 

Stowarzyszenia targowe – Partnerzy GED   41 partnerskich stowarzyszeń targowych współpracujących z UFI to: AAXO (Republika Południowej 
Afryki), AEFI (Włochy), AEO (Wielka Brytania), AFE (Hiszpania), AFECA (Singapur), AFIDA (Kolumbia), AMPROFEC (Meksyk), AOCA 
(Argentyna), AUMA (Niemcy), CAEM (Kanada), CEFA (Austria), CENTREX (Węgry), CFI (Włochy), EEAA (Australia), EEIA/EMECA (Belgia), 
EFU (Ukraina), EXSA (Republika Południowej Afryki), FAIRLINK (Szwecja), FAMAB (Niemcy), HKECIA (Hong-Kong), IAEE (USA), IDFA 
(Niemcy), IECA (Indonezja), IEIA (Indie), IELA (Szwajcaria), IFES (Belgia, LECA (Liban), MACEOS (Malezja), MFTA (Makao), PIPT (Polska), 
RUEF (Rosja), SACEOS (Singapur), SCEIA (Chiny), SECB (Singapur), SISO (USA), TECA (Tajwan), TEA (Tajlandia), TFOA (Turcja), UBRAFE 
(Brazylia) oraz UNIMEV (Francja). 

   

10.07.2019 r.  Międzynarodowe Targi Poznańskie były miejscem ważnego wydarzenia politycznego - Szczytu Bałkanów Zachodnich.  Ostatniego 
dnia Szczytu spotkało się 14 premierów z państw Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach polskiego 
przewodnictwa w Procesie Berlińskim w 2019 r. 

W rozmowach na temat najważniejszych spraw dla regionu Bałkanów Zachodnich uczestniczyli m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier 
Wielkiej Brytanii Theresa May, premier Francji Édouard Philippe, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa Federica Mogherini, szefowie rządów krajów Bałkanów Zachodnich oraz szefowie kluczowych europejskich instytucji 
gospodarczych i finansowych – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB), 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) oraz regionalnych instytucji z Bałkanów Zachodnich – RCC (Regional Cooperation Council) i 
RYCO (Regional Youth Cooperation Office). Sesję plenarną w Sali Ziemi, która była jednym z najważniejszych wydarzeń Szczytu Bałkanów 
Zachodnich otworzył prezydent RP Andrzej Duda. 

- Chciałabym podziękować polskiemu premierowi, ale i wszystkim innym, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tego szczytu. Drogi Mateuszu, 
muszę powiedzieć, że we wspaniały sposób to zorganizowaliście w miejscu, które jest symbolem wzrostu gospodarczego Polski, sukcesu Polski 
po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Akurat to miejsce, Targi Poznańskie pokazują jak sprawy mogą posuwać się naprzód jestem bardzo 
wdzięczna, że Polska w tym roku zorganizowała tę konferencję – powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel. 

Przygotowania do Szczytu Bałkanów Zachodnich – międzynarodowego wydarzenia o niekwestionowanej randze – trwały kilka miesięcy. Operator 
techniczny, Grupa MTP, przygotowała blisko 40 sal konferencyjnych i przestrzeni specjalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na powierzchni 

http://www.globalexhibitionsday.org/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/07/szczyt_bałkanów_dzien-_3-165-of-277.jpg
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ponad 20 tys. mkw. W prace zaangażowanych było bezpośrednio i pośrednio około 500 osób. Grupa MTP odpowiada za przygotowanie obsługi 
audiowizualnej, catering, identyfikację wizualną, aranżację przestrzeni oraz zapewnienie usług dodatkowych.  Źródło: Grupa MTP 

 

                        

11.07.2019 r. W dniu 9 lipca br. , na zaproszenie firmy Ruger Expo, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbyło się 
spotkanie regionalne Członków PIPT z prezes Beatą Kozyrą. W spotkaniu udział wzięli Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie), Iwona Gramatyka 
(Polska Technika  Górnicza), Andrzej Mochoń (Targi Kielce), Arkadiusz Turczyńsk, Maciej Waliszewski i Monika Sadowska (Ruger Expo), Jacek 
Kisiała (Extend Vision), Andrzej Kubowicz (ZIAD Bielsko – Biała). Gości powitał Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center, spółki zarządzającej 
obiektem.Tematami spotkania były między innymi problemy z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników, nowe projekty edukacyjne oraz bieżące 
problemy i wyzwania przed jakimi stoją Członkowie PIPT. Dziękujemy firmie Ruger Expo za przygotowanie spotkania. 

      

21.07.2019 r. Z okazji akcji Global Exhibitions Day 2019 (GED), UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego zaprezentowało nowy 
raport i bazę danych online. Nowe narzędzie śledzi inicjatywy i projekty branży targowej na świecie, które wpisują się w Cele Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals of the United Nations). Pierwsze tego rodzaju zasoby informacyjne zostały udostępnione po to, 
aby pokazać pracę organizatorów targów, operatorów obiektów targowych i firm świadczących usługi targowe, a także zainspirować innych do 
działań pod kątem Celów ZR ONZ. Projekt jest inicjatywą Grupy Roboczej UFI ds. Zrównoważonego Rozwoju i jednego z jej członków – 
Greenview. 

„Jako przemysł targowy, łączymy rynki aby wspierać handel i rozwój gospodarczy. Poprzez codzienną pracę pomagamy wspierać wzrost 
gospodarczy i rozwój społeczny.  Dzięki tej nowej bazie danych online dostępnej dla szerokiej rzeszy osób chcemy podnosić świadomość na 
temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i pokazywać w jaki sposób podmioty działające na rynku targowym przyczyniają się do 
zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.”, powiedział prezydent UFI Craig Newman. 

Powstał także Raport „Przemysł Targowy i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Łączymy Ludzi, Pomnażamy Oddziaływanie”. W okresie do 
połowy maja 2019 r. przyjęto 20 wzorcowych inicjatyw. Drugi etap rozpoczął się 6 czerwca 2019 r. Ustanowiono trzy kategorie zgłoszeń: 1/ Temat 
Targów: jak tematyka targów sprzyja realizacji CZR ONZ; 2/ Działania Operacyjne: jak działanie operatora targowego sprzyja realizacji CZR ONZ; 
3/ Działania Firmy: w jaki sposób firma targowa sama przyczynia się do realizacji CZR ONZ. 

Już te inicjatywy, które zgłoszone zostały w ramach pierwszych dwudziestu pokazały, że odpowiednie podejście do zagadnienia CZR jest 
ugruntowane w wiodących firmach działających w przemyśle targowym na świecie. Wszystkie inicjatywy pokazały w jaki sposób można 
podejmować działania służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ile one kosztują, jak są czasochłonne i co osiąga się w efekcie. 

 

https://www.mtp.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/szczyt-ba%C5%82kan%C3%B3w-zachodnich-z-udzia%C5%82em-%C5%9Bwiatowych-lider%C3%B3w-za-nami/
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W ramach bazy dostępna jest także sekcja zawierająca informacje zwrotne uzyskane od firm oraz wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych akcji, 
co pozwala wszystkim zainteresowanym uzyskać cenną wiedzę oraz samodzielnie przeprowadzić podobne działania. Najlepsze praktyki i 
innowacyjne pomysły zostały zebrane i przedstawione w formie raportu „Przemysł Targowy i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Łączymy 
Ludzi, Pomnażamy Oddziaływanie”, który jest dostępny na stronie www.ufi.org/unsdg .  

Aż 70% przedstawionych inicjatyw związanych jest z Celem 12: Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja. Wśród podjętych działań były takie, 
jak: zakupy, o ile to możliwe, od lokalnych dostawców,  zmniejszenie wykorzystania jednorazowych opakować plastikowych, 
zmniejszenie  marnotrawstwa żywności poprzez przeznaczenie resztek żywności dla kompostowni oraz redystrybucję żywności. Współpraca z 
dostawcami, gośćmi targowymi, lokalnym organizacjami charytatywnymi była wskazywana jako kluczowe działanie dla osiągnięcia Celu 17: 
Partnerstwa na rzecz Celów. Zaobserwowano, że zrównoważone działania polegają również odchodzeniu od postawy „dobrze jest mieć” do 
modelu biznesowego, w którym przewiduje się konkretne warunki ochrony środowiska dla umów o współpracy operatorów obiektów z ich 
partnerami. Realizowane  w drodze wielostronnych partnerstw, nawet kosztochłonne projekty mogą okazać się realne. Przykładem jest projekt 
zrealizowany przez Centrum Kongresowo – Targowe w Melbourne (MCEC) dotyczący energii odnawialnej. Wysoki koszt postawienia farmy 
wiatrowej został rzołozony na wielu partnerów, co pozwoliło wdrożyć projekt, który przyniósł korzyści miastu z 4,4 mln mieszkańców. Projekt 
sprzyjał realizacji wielu Celów Zrównowazonego Rozwoju: Celowi 7: Czysta i Dostępna Energia, Celowi 8: Wzrost Gospodarczy i Godna Praca, 
Celowi 9: Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura, Celowi 11: Zrównoważone Miasta i Społeczności, Celowi 13: Działania w Dziedzinie Klimatu i 
Celowi 17: Partnerstwa na Rzecz Celów. 

Drugim najczęściej realizowanym Celem jest Cel 8: Wzrost Gospodarczy i Dobra Praca. Nie jest to dziwne, gdyż targi łaczą dziesiątki tysięcy 
osób i obejmują swoim zasięgiem wszystkie sektory biznesu, władze państwowe i samorządowe, społeczeństwo obywatelskie, z udziałem całego 
łańcucha wartości obejmującego partnerów i interesariuszy. 

Pierwsza zgłoszona grupa projektów pokazała w jaki sposób przemysł targowy w różnorodny sposób sprzyja realizacji CZR i może mieć ogromne 
oddziaływanie. UFI zachęca aby przyjrzeć się inicjatywom dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i ma nadzieję na dalsze działania firm 
targowych. Można nadal zgłaszać swoje działania. Kontakt: chris@ufi.org  Katalog inicjatyw dostępny jest na stronie: www.ufi.org/susdev. 

26.07.2019 r. W lipcu br. Polska Izba Przemysłu Targowego wdrożyła nowy elektroniczny system sprawozdawczości danych statystycznych 
targów w Polsce. Odtąd zrzeszeni w Izbie organizatorzy targów będą korzystać wyłącznie z elektronicznego formularza danych, za pomocą 
którego przekazywać będą do bazy danych PIPT wstępne statystyki właśnie zakończonych targów. 

Nowy system online pozwala zaoszczędzić czas i umożliwia bezpośrednie wprowadzenie do bazy danych przez organizatora targów takich 
danych statystycznych, jak m.in.: powierzchnia targowa wynajęta , w podziale na krytą i otwartą, specjalna powierzchnia pokazowa, liczba 
wystawców, w podziale na wystawców krajowych i międzynarodowych oraz dane dotyczące zwiedzających na targach. System umożliwia również 
automatyczne przekazanie statystyk targowych do audytora CENTREX (Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych), dzięki czemu na 
bieżąco buduje on już bazę danych do audytu odbywającego się po  zakończeniu roku kalendarzowego. 

http://www.ufi.org/unsdg
mailto:chris@ufi.org
http://www.ufi.org/susdev
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Wszystkie przekazywane PIPT statystyki targowe opisujące targi w Polsce obliczane są przez organizatorów według standardów i definicji 
statystycznych opartych o światowe standardy, dzięki czemu możliwa jest publikacja wiarygodnych danych statystycznych targów w Polsce nie 
tylko w wydawanych przez PIPT unikatowym dorocznym „Raporcie Targi w Polsce”, ale również w raporcie CENTREX obejmującym statystyki 
targów organizowanych w Europie Środkowowschodniej i  w raporcie „Euro Fair Statistics” publikowanym przez UFI – Światowe Stowarzyszenie 
Przemysłu Targowego. 

Opracowaniem oprogramowania na potrzeby Polskiej izby Przemysłu Targowego i jej członków oraz jego wdrożeniem zajęła się firma BCS 
Software z Katowic, członek PIPT zarządzana przez prezesa Macieja Trochimowicza, przy współpracy z Zarządem i Biurem PIPT. 

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

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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