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05.09.2019 r. 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”. Profesor 

wskazywał eksport, jako koło zamachowe polskiej gospodarki od 30 lat. Obecnie nasz kraj znajduje się w czwartym szeregu 

eksporterów świata. Ważną rolę w procesie budowania marek, które odnoszą sukces na rynkach zagranicznych odgrywają targi. 

Organizatorzy imprez targowych o uznanej pozycji w Europie i na świecie są wiarygodnym partnerem biznesowym który, wspiera 

krajowy biznes w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych. Przykłady najważniejszych wydarzeń targowych oraz ich wpływu na 

rozwój branży przedstawił Przemysław Trawa, Prezes Grupy MTP. 

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. 

 

17.09.2019 r. 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.  

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/09/fot_2096.jpg
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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. 

26.09.2019 r. Miłośnicy wycieczek jednośladami, właściciele sklepów i producenci części rowerowych wzięli udział w największej i najważniejszej 
branżowej wystawie poświęconej rowerom w Europie Środkowo-Wschodniej, która odbyła się od 19 do 21 września 2019 w Kielcach.  

Targi Kielce BIKE-EXPO od lat odwiedza cała rowerowa Polska. W ubiegłym roku 230 wystawców z całego świata prezentowało swoją ofertę, a 
na stoiskach największych i najbardziej rozpoznawalnych marek zobaczyć było można flagowe produkty oraz premiery najnowocześniejszego 
sprzętu. 

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z prezesem Targów Kielce, Andrzejem Mochoniem. 

 

 

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/44456957/targi-rowerowe-w-kielcach-cz5?fbclid=IwAR2zZHdIZrLuMslnWA_EYJ9t0V7CdinrLkOR_j-mwFd0GdExWxSA-dBrSCw
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30.09.2019 r. UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego opublikowało 15-tą edycję raportu „Przemysł targowy w Azji”, który opisuje 
17 lokalnych rynków targowych, w tym rynek chiński oraz rynki Azji południowowschodniej – Australii, Kambodży, Japonii, Korei, Indii, Birmy i 
Pakistanu. Raport dostarcza kompletnych danych na temat sytuacji na targach oraz na temat obiektów targowych w tych regionach na dzień 31 
grudnia 2018 r., a także dodatkowe dane liczbowe i komentarze dotyczące perspektyw rozwoju.  

                                           

Najważniejszy wynik badania dotyczy wielkości powierzchni targowej netto sprzedanej klientom targowym przez organizatorów targów w Azji, 
która wyniosła 23,4 mln mkw., w porównaniu z 22,3 mln. mkw. sprzedanymi w 2017 roku. Średni wzrost wielkości powierzchni targowej netto w 
17 państwach w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł 4,8%. Ponad połowa tej powierzchni, tj. 59% (13,7 mln mkw.) sprzedana była w 
Chinach. To ponad 6 razy więcej, niż powierzchnia targowa netto sprzedana na drugim pod względem wielkości rynku azjatyckim – w Japonii 
(2,15 mln mkw.).  

Do końca 2019 roku powierzchnia wystawiennicza obiektów targowych w Azji osiągnie wielkość 9,6 mln mkw., zaś liczba działających w Azji 
obiektów zbudowanych z przeznaczeniem na organizację targów wyniesie 232. Całkowita powierzchnia wystawiennicza  brutto obiektów 
targowych w regionie wzrośnie znacząco z powodu otwarcia nowego mega-obiektu w Shenzen (Chiny), wielkości 400 000 mkw.  

Chiny, największy rynek targowy Azji, w 2018 roku rósł w tempie powyżej średniej regionalnej, tj. 5,5%. Wzrost powierzchni targowej netto wyniósł 
ponad 700 000 mkw., co dało ogółem 13,73 mln mkw., jednak był niższy niż w 2017 roku (8%). Kilka dużych rynków targowych Azji poinformowało 
o osłabieniu tempa wzrostu w porównaniu z rokiem poprzednim.  Powierzchnia targowa netto sprzedana w Tajlandii wzrosła o 3,8%. Rynki 
australijski i koreański wzrosły o 3%, zaś rynek targowy Tajwanu poniżej 2%.   

Kambodża była najszybciej rosnącym rynkiem targowym w regionie, sprzedaż powierzchni targowej wzrosła aż o 40%. Ponownie Indie były 
najszybciej rosnącym dużym rynkiem targowym Azji, ze wzrostem 10%-owym, z 1,18 mln. mkw. do 1,18 mln mkw.  

Pozostałe rynki targowe Azji, które urosły powyżej średniej regionalnej to Malezja (7,7%), Wietnam (6,4%) i Singapur (5,4%).  Natomiast 
Tajlandia, Filipiny i Indonezja w 2018 roku odnotowały tempo wzrostu poniżej średniej.  

Najsłabsze wyniki i najniższe pozycje w rankingu rynków targowych za 2018 rok odnotowały rynki targowe w Japonii i w Kong Kongu. Wzrost w 
Japonii zwolnił do 1,2% (spadek z 2,9% w roku poprzednim). Zaś charakteryzujący się ograniczonymi możliwościami rynek Hong Kongu wzrósł 
jedynie o 1,1%, najsłabiej w regionie.  

„W swojej 15-tej edycji doroczny raport w niespotykany sposób analizuje rozwój przemysłu targowego w regionie Azji – Pacyfiku,”, powiedział 
Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI. „Pokazuje spore zmiany na rynkach targowych w Azji Południowowschodniej i w Australazji, a także 
wszelkie istotne informacje wykraczające poza obszar wiedzy o największych rynkach oraz ujawnia wyzwania i możliwości dla naszej branży w 
całym regionie.”   Więcej informacji na stronie:  www.ufi.org   

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

https://ufi.us7.list-manage.com/track/click?u=12ecd4dddeb39e1853cc24e81&id=ea51475818&e=82f117d9bf
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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.  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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