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08.10.2019 r.   Coroczny Międzynarodowy Konkurs Plakatu Targowego jest świętem najwybitniejszych plakatów produkowanych przez 
organizatorów targów na całym świecie, ponieważ w konkursie biorą udział organizatorzy najważniejszych targów, z całego świata. 

Nagrodzony drugą nagrodą w konkursie, plakat promujący Poznań Game Arena 2018 – największe targi gier komputerowych, konsolowych i 
rozrywki multimedialnej w Europie Środkowo-Wschodniej wykonany został przez Daniela Kmiecia – Imagine sp.z o.o. na zlecenie Grupy MTP. 

                                     

Konkurs zainicjowany przez Międzynarodowe Targi Plovdiv (Bułgaria) w 1997 roku i realizowany we współpracy z UFI – Światowym 
Stowarzyszeniem Przemysłu Targowego, to uznana na całym świecie inicjatywa, w ramach której nagradzane są prace artystyczne i wzornictwo.  

Jury 23. Międzynarodowego Konkursu Plakatu Targowego oceniało zakwalifikowane plakaty na podstawie takich kryteriów jak: interpretacja 
tematu wystawy, koncepcja projektu, integralność i oryginalna prezentacja parametrów technicznych wydarzenia, terminów, miejsca i nazwy 
wystawy. Jury pierwszą nagrodę przyznało Informa Markets za plakat „Calling Bell”, stworzony przez Parag Bandodkar, Starszego Dyrektora 
Artystycznego, MacNeil Kapila, Starszego Copywriter’a i Sarthak Had, Starszego Projektanta. Trzecia nagroda trafiła do Fiera Di Roma – Roma 
Moto Days. Plakat zaprojektowany przez Aldo Drudi z Drudi Performance. 

– Jesteśmy dumni, że plakat „Poznań Game Arena” otrzymał druga nagrodę w tak prestiżowym konkursie. Poprzez projekt i konceptualizację 
wizerunku chcieliśmy zilustrować dalekosiężny i innowacyjny, globalny sektor gier i zabaw, który reprezentują targi PGA – mówi Łukasz 
Wołonkiewicz, dyrektor Poznań Game Arena w Grupie MTP. 

Nagrody zostaną wręczone podczas 86. Światowego Kongresu UFI w dniach 6-9 listopada 2019 roku w Bangkoku. 

® 

15.10.2019 r.  Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® już po raz 23 będą okazją do spotkań z cenionymi pisarzami i zapoznania się z ofertą 
setek wydawnictw z kraju i zagranicy. Nadchodząca edycja to również gorące premiery oraz bogaty program towarzyszący: warsztaty, wystawy, 
dyskusje. Czas rozpocząć odliczanie do jednego z najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce (24-27 października, Międzynarodowe Centrum 
Targowo-Kongresowe EXPO Kraków). Program wydarzenia jest na stronie www.ksiazka.krakow.pl.  

EXPO Kraków odwiedzą m.in.: Jakub Ćwiek, Jacek Dukaj, Mirosław Hermaszewski, Jerzy Illg, Katarzyna Grochola, Grzegorz Kasdepke, 
Magdalna Kordel, Marek Krajewski, Andrzej Maleszka, Jakub Małecki, Marcin Meller, Katarzyna Puzyńska, Szczepan Twardoch, Adam 
Zagajewski, a także pisarze z zagranicy, m.in. Marc Elsberg (Austria), Jonathan Carroll (Stany Zjednoczone) oraz Brandon Mull (Stany 

http://www.ksiazka.krakow.pl/
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Zjednoczone). Na targach nie zabraknie nowości. Premierę będzie miała m.in. najnowsza książka Katarzyny Bondy „Miłość leczy rany”.  Podczas 
targów fani będą mogli zakupić książkę oraz spotkać się z pisarką. Na stoisku wydawnictwa SEDNO odbędzie się polska premiera książki 
słoweńskiego pisarza Gorana Vojnovicia „Moja Jugosławia”. Do Krakowa przyjedzie również Jonathan Carroll, który na stoisku wydawnictwa 
Rebis będzie podpisywał swoją nową książkę “Mr. Breakfast”. 

   

Tegorocznym gościem specjalnym targów będą Niemcy, którzy zaprezentują się pod hasłem „German stories”. Przyjadą 
przedstawiciele największych niemieckich wydawnictw m.in. Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG, Rowohlt Verlag GmbH czy S. 
Fischer Verlag. Dzięki współpracy z Goethe Institut, Kraków będzie odkryty oczami niemieckich literatów.  Jedną z tegorocznych 
nowości będzie scena w Salonie Komiksu, na której gościć będą artyści z Polski i zagranicy: Igor Jarek, Arne Jysch, Tomasz Kontny, 
Jacek Kuziemski, Aleksandra Motyka, Guilherme Petreca, Mateusz Piątkowski, Jérémie Royer, Judyta Sosna, Marianna 
Strychowska, Reed Tucker, Marek Turek, Roch Urbaniak. W programie nie zabraknie atrakcji w postaci gier i zabaw dla małych i 
dużych fanów komiksu, quizu z nagrodami i warsztatów komiksowych.  Targi Książki w Krakowie® każdego roku udowadniają, że 
czytelnictwo wśród najmłodszych ma się dobrze. W tym roku nie zabraknie również licznych premier książek dla dzieci. Wydawnictwo 
Widnokrąg zapowiedziało premierę pozycji „Chłopiec znikąd” autorstwa Katherine Marsh – najlepszej książki dla  dzieci z 2018 roku 
według „Washington Post” i jednej z dziesięciu najlepszych powieści dla nastolatków „New York Times” w 2018 roku,    

Pierwszego dnia targów odbędzie się debata pt. „Rola samorządów w upowszechnianiu czytelnictwa w Polsce” z udziałem 
prezydentów, wójtów oraz burmistrzów miast i mniejszych miejscowości, którzy aktywnie i z powodzeniem starają się przeciwdziałać 
zanikowi czytelnictwa.  

09.10.2019  Najnowsze dane statystyczne targów opublikowane przez UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego 
pokazują, że międzynarodowy przemysł targowy cały czas odnotowuje wzrosty parametrów. Kolejna edycja raportu UFI Euro Fair 
Statistics, za 2018 rok, opracowana została na podstawie danych dostarczonych przez 14 współpracujących z UFI audytorów 
statystyk targowych. Raport stanowi przegląd rozwoju sytuacji w branży targowej w 24 państwach Europy. Audytowi poddano 2 673 
targi i wystawy zorganizowane przez 822 organizatorów na łącznej powierzchni wynajętej netto 28 mln mkw.  

Wśród targów objętych raportem jest 201 imprez targowych, które zostały zorganizowane w Polsce w 2018 r. i poddane audytowi 
CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych. CENTREX potwierdził, że w targach tych, na powierzchni wynajętej 
wielkości 870 838 mkw. zaprezentowało się 27 381 wystawców, w tym 27 381 wystawców międzynarodowych, zaś liczba 
zwiedzających wyniosła 1 621 052.   

UFI prezentuje wiarygodne statystyki targów, które pokazują jak rozwija się europejski przemysł targowy. Raport dowodzi, że 
przemysł ten systematycznie rośnie.  Przedstawione dane statystyczne dotyczą około 60% europejskiego rynku targowego, w tym 
372 targów posiadających certyfikat UFI Approved Event, tj. o 5% więcej niż w roku ubiegłym. W objętych badaniami targach udział 
wzięło łącznie 735 508 wystawców oraz 75,4 mln zwiedzających. 38% z tych targów to imprezy przeznaczone dla profesjonalistów 
z różnych branż, 31% targów – dla szerokiej publiczności, a pozostałe 31 % - było zaadresowanych do obu tych grup docelowych.  
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Raport UFI Euro Fair Statistics 2018 zawiera dane statystyczne przekazane przez następujące organizacje: AEFI (Włochy), AFE 
(Hiszpania), ATFEO (Finlandia), BDO & Associates (Portugalia), CENTREX (Europa Środkowowschodnia), CLC-VECTA (Holandia), 
EXPO EVENT Swiss LiveCom Association (Szwajcaria), FEBELUX (Belgia i Luksemburg), FKM (Niemcy), FKM Austria, SFC 
(Szwecja), UNIMEV-OJS (Francja), RUEF (Rosja) oraz UCCET (Turcja). Raport można pobrać bezpłatnie ze strony:  
www.ufi.org/research .  

16.10.2019 r.  Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyznała kolejne certyfikaty jakości “Targi z Rekomendacją PIPT”. 

                                                             

Certyfikat “Targi z Rekomendacją PIPT”, na kolejne 3 edycje, otrzymało 21 imprez targowych organizowanych przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie:  

1. DREMA – Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego,  

2. FURNICA – Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli, 

3. Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, 

4. FIT-EXPO – Fitness & Sport Park, 

5. FOCAST – Forum Odlewnicze, 

6. HAPPY BABY – Targi Zabawek i Artykułów dla Dzieci, 

7. HOBBY – Spotkania ludzi z pasją, 

8. ITM Industry Europe – Innowacje Technologie Maszyny, 

9. SUBCONTRACTING –Targi Kooperacji Przemysłowej, 

10. MEMENTO – Targi Funeralne, 

11. OPTYKA – Targi Optyczne, 

12. TAROPAK – Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania,  

13. POLAGRA FOOD – Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych, 

14. POLAGRA TECH – Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych, 

http://www.ufi.org/research
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15. POLAGRA GASTRO i INWEST HOTEL – Międzynarodowe Targi Gastronomii i Wyposażenia Hoteli, 

16. SMAKI REGIONÓW 

17. POL-ECO SYSTEM – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, 

18. POZNAŃ GAME ARENA – Targi Rozrywki i Multimediów,  

19. POZNAŃ SPORT EXPO (jesień) 

20. STONE – Targi Branży Kamieniarskiej, 

21. Targi Mody Poznań (jesień) 

Ustanowienie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego znaku jakości „Targi z rekomendacją PIPT” związane było z potrzebą ustanowienia 
solidnego systemu akredytacji dla tragów Polsce, w związku ze wskazaniem przez Urząd Patentowy RP wymogów dla uzyskania przywileju 
pierwszeństwa z wystawy. Wśród warunków przyznania certyfikatu organizatorowi targów będącego członkiem PIPT są m.in. działalność zgodna 
ze Statutem i Kodeksem Etycznym PIPT, realizacja minimum trzech edycji targów w ciągu ostatnich pięciu lat, legitymowanie się przez 
organizatora targów audytem danych statystycznych tych targów zgodnie ze „Standardami obliczeniowymi i definicjami statystycznymi” PIPT i 
CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.  

 

16.10.2019 r.   Decyzją Rady PIPT, certyfikat “Firma z Rekomendacją PIPT” potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług 
targowych, otrzymały: krakowska firma Amako Expo zajmująca się projektowaniem i budową stoisk targowych oraz firma Ruger 
Expo z Katowic, świadcząca usługi (transport i spedycja targowa). Serdecznie gratulujemy!

                                            

 

22.10.2019 r.   W dniu 21 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się Gala 
Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której Grupa MTP została wyróżniona w dwóch znaczących kategoriach. 
Współorganizatorami wydarzenia są Polska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. 

       



 
 

5 
 

Program Ambasadorów Kongresów Polskich służy promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i 
konferencji. Jest on realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie 
Konferencje i Kongresy w Polsce. Wspierany jest on także regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora. 

Grupa MTP otrzymała nagrodę za organizację największego kongresu w 2018 roku – Konferencji ds. Zmian Klimatu COP24. 
Wyróżnienie odebrał wiceprezes zarządu Grupy MTP Tomasz Kobierski. Ponadto Grupa MTP otrzymała tytuł Mecenasa Gali 
Ambasadorów Kongresów Polskich 2018. Statuetkę odebrała Sabrina Żymierska, Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i 
Eventowych w Grupie MTP.  

                                           

Elżbieta Roeske, wiceprezes zarządu Grupy MTP obejmuje stanowisko Vice President EU Relations w EMECA (European Major 
Exhibition Centres Association). Do tej pory żaden reprezentant Polski nie zasiadał w zarządzie tej najważniejszej europejskiej 
instytucji zrzeszającej branżę wystawienniczą. 

                                             

To kolejny sukces i prestiżowe stanowisko, które obejmuje przedstawiciel zarządu Grupy MTP. Przemysław Trawa, prezes zarządu 
Grupy MTP jest przewodniczącym Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych CENTREX oraz prezesem Rady Polskiej Izby 
Przemysłu Targowego, natomiast Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu Grupy MTP zasiada w Radzie Dyrektorów UFI – 
Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego.  
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29.10.2019 r.    Polska Izba Przemysłu Targowego zaprasza studentów do udziału w II edycji konkursu Targi 4.0. Zadaniem 
uczestników jest przygotowanie spotu promocyjnego albo prezentacji multimedialnej na jeden z dziesięciu tematów poświęconych 
przyszłości targów w Polsce i na świecie. Do wygrania w konkursie są atrakcyjne nagrody m.in. stypendium o wartości 3 tys. złotych. 
Galę wręczenia nagród w konkursie objął swoim patronatem Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. II edycję 
konkursu wspierają także patroni: Krajowa Izba Gospodarcza i Studenckie Forum Business Centre Club oraz patroni medialni: Radio 
Afera oraz Perspektywy. Konkurs rozpoczyna się 29.10.2019 i kończy uroczystą Galą wręczenia Nagród w dniu 03.06.2020. 

                                          

Polska Izba Przemysłu Targowego od 26 lat zrzesza, wspiera i integruje przedsiębiorców szeroko pojętej branży targowej. Członkami 
PIPT są przede wszystkim organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowo-konferencyjnych w Polsce, dostawcy usług 
projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w 
targach za granicą i przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce, a także firmy z branży reklamy 
i marketingu, IT, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i dostawcy bazy noclegowej dla klientów targów. 

Misją PIPT jest m.in. propagowanie idei targów i ich znaczenia dla gospodarki. – Obok działań dedykowanych bezpośrednim 
interesariuszom, realizujemy również szereg projektów skierowanych do młodzieży. W ten sposób chcemy pokazać, że targi to 
miejsce przyjazne nie tylko biznesowi, ale także ludziom młodym, którzy uczestnicząc w wydarzeniach targowych mogą rozwijać 
swoje pasje. Wierzymy też, że zaproponowany przez nas konkurs będzie dla studentów pretekstem, by odkryć branżę targową i być 
może w przyszłości związać z nią swoją karierę zawodową – wyjaśnia Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT.  Pierwsza konkursu 
„Targi 4.0” cieszyła się sporym zainteresowaniem. Nagrodę główną zdobyła Malwina Maier, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu - za pracę pt. „Targi Dają Więcej – korzyści z udziału w targach”. – W młodych ludziach drzemie ogromny potencjał. 
Wierzymy, że ich prace pozwolą nam spojrzeć na przyszłość naszej branży z innej perspektywy, a sam konkurs będzie także 
zaproszeniem do odwiedzania targów i doświadczania rzeczywistości 5 zmysłami – kończy prezes zarządu PIPT Beata Kozyra. 

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

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.  
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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.plIPT 
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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