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Miesiąc luty to dla branży targowej pojawienie się nowego wyzwania, jakim koronawirus. To początek odwoływania  

i przesuwania na jesienne terminy imprez targowych w Europie oraz w Polsce.  Polska Izba Przemysłu Targowego od momentu 

pierwszych objawów kryzysu starała się wspierać sowich Członków informacjami i działaniami podejmowanymi na bieżąco w miarę 

rozwoju sytuacji. Poniżej zostały przedstawione chronologiczne informacje przekazywane na naszej stronie: www.polfair.pl oraz 

działania podejmowane przez PIPT: 

Aktualizacja na dzień 14.02.2020 

o Targi MWC w Barcelonie odwołane 

o KOMUNIKAT PIPT NR 1. 14.02.2020 
Organizatorzy targów w Polsce, zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego (PIPT) dbając o 
bezpieczeństwo i komfort uczestników, w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia 
stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym wdrażają wszystkie procedury 
zalecane przez WHO. Również organizatorzy targów w całej Europie wdrożyli lub rozpoczęli 
implementacje procedur WHO. CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ 

Aktualizacja na dzień 17.02.2020 

o Oficjalne stanowisko UNIMEV na temat targów we Francji 

Aktualizacja na dzień 18.02.2020 

o Oficjalne stanowisko EMECA 
o Oficjalne stanowisko AUMA na temat targów w Niemczech - . 

Aktualizacja na dzień 19.02.2020 

o OPINIA KANCELARII PRAWNE z dnia 19.02.2020 w zakresie podjęcia działań prawnych w związku  
z odwołaniem MWC 2020 - strefa członkowska - Komunikaty dla Członków 

Aktualizacja na dzień 24.02.2020 

o Targi Light + Building we Frankfurcie przełożone 
o Targi MIDO w Mediolanie przełożone 

Aktualizacja na dzień 25.02.2020 

o Targi MCE w Mediolanie przełożone 
o Targi IHS w Kolonii przełożone 
o Targi Cosmoprof w Bolonii przełożone 

 

http://www.polfair.pl/
https://polfair.pl/mobile-world-congress-2020-w-barcelonie-odwolany/
https://polfair.pl/standardy-bezpieczenstwa-na-targach-w-polsce/
http://blog.ufi.org/2020/02/17/coronavirus-covid-19-no-need-to-panic/
http://blog.ufi.org/2020/02/17/coronavirus-covid-19-no-need-to-panic/
http://blog.ufi.org/2020/02/17/emeca-statement-on-the-novel-corona-virus-outbreak/
http://blog.ufi.org/2020/02/14/auma-statement-on-coronavirus/
http://blog.ufi.org/2020/02/14/auma-statement-on-coronavirus/
http://blog.ufi.org/2020/02/14/auma-statement-on-coronavirus/
https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/press/press-releases/light-building/postponed.html?fbclid=IwAR317Bl-Ql0I7OWcRQ3t-OpGAkMDUnpJPjYDx4ilM8cbbG5qnxmDZsdEZtk
https://www.mido.com/pdf/comunicati_stampa/en/coronavirus_news.pdf?v=5
https://www.mcexpocomfort.it/en/Press/Press_Releases/MCE---MOSTRA-CONVEGNO-EXPOCOMFORT-and-BIE---BIOMASS-INNOVATION-EXPO-Postponed-to-September-8-11-2020-in-Fiera-Milano/
https://www.eisenwarenmesse.com/
https://www.cosmoprof.com/en/official-updates/
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Aktualizacja na dzień 26.02.2020 

o Targi JEC World w Paryżu przełożone 
o Targi Salone del Mobile w Mediolanie przełożone 

Aktualizacja na dzień 27.02.2020 

o Targi IWA w Norymberdze przełożone 

Aktualizacja na dzień 28.02.2020 

o Targi ITB w Berlinie przełożone 
o Targi FIBO w Kolonii przełożone 
o Targi METAV w Duesseldorfie przełożone 
o Targi FENSTERBAU FRONTALE und HOLZ-HANDWERK w Norymberdze przełożone 
o OPINIA DOTYCZĄCA TZW. SIŁY WYŻSZEJ:  Siła wyższa jako przyczyna przekładania terminu lub 

odwoływania targów 
o Aktualizacja na dzień 28.02.2020 - Szwajcaria - zakaz organizowania wydarzeń powyżej 1000 osób 

Aktualizacja na dzień 29.02.2020 

o KOMUNIKAT AUMA zobacz TUTAJ 
o Targi ProWein, wire, Tube, Beauty, Top Hair i Energy Storage Europe w Dusseldorfie przełożone 
o Targi High End w Monachium odwołane 

 

W miesiącu marcu działania te są kontynuowane. Wszystkie bieżące informacje o sytuacji w branży targowej w związku  

z epidemią koronawirusa oraz informacje dotyczące inicjatyw Izby znajdą Państwo na codziennie aktualizowanym 

PopUpie na stronie głównej www.polfair.pl   

                                                

 

 

 

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjęła w poczet Członków dwie nowe firmy. Do PIPT dołączyły właśnie:  

• DLG Agrofood sp. z o.o. – organizator targów, m.in. Ferma i Opolagra. 
• Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych – organizator targów, m.in. Agro Show w Bednarach. 

Obaj organizatorzy specjalizują się w organizacji targów dla branży rolniczej. Serdecznie witamy w naszym gronie!  

https://www.jec-world.events/jec-world-2020-postponed/?fbclid=IwAR0bwfJZZVJdNJZ-zaAwek_yRbCD9Wo0HjvFDtIBn_KVVVL7elfV_BeteBw
https://twitter.com/iSaloniofficial/status/1232388981364580352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1232388981364580352&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elle.pl%2Fdecoration%2Fartykul%2Ftargi-salone-del-mobile-przelozone-na-czerwiec-z-powodu-koronawirusa-200225110322
https://www.iwa.info/en
https://www.itb-berlin.com/Extrapages/HealthInfo/
https://www.fibo.com/en/
https://twitter.com/METAVonline/status/1233385601631768576
https://www.frontale.de/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Odwołanie-do-SIŁY-WYŻSZEJ.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Odwołanie-do-SIŁY-WYŻSZEJ.pdf
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bundesrat-ruft-wegen-coronavirus-die-besondere-lage-aus-und-verbietet-grosse-veranstaltungen-ld.1543279
https://www.auma.de/en/media/reports/corona-virus-information
https://www.messe-duesseldorf.com/cgi-bin/md_home/lib/pub/tt.cgi?oid=2155&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
https://www.highendsociety.de/high-end-44.html
http://www.polfair.pl/
https://polfair.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI5OCIsImY2NmY3OTQwOTMzNTQxMWRkNDc2OTg0NDNmMTUyNjE5IiwiNjAiLCI5ZWE4YTAyMDZiMDMiLGZhbHNlXQ
https://polfair.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI5OCIsImY2NmY3OTQwOTMzNTQxMWRkNDc2OTg0NDNmMTUyNjE5IiwiNjAiLCI2ZTUxZTRhOGVhYmEiLGZhbHNlXQ
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Szkolenie jest organizowane wspólnie z Konfederacją Lewiatan i dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych, 
delegowania pracowników, płacy minimalnej oraz urlopu korporacyjnego. Szkolenie prowadzi ekspert Lewiatana oraz 
ekspert Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Szkolenie z powodu epidemii koronawirusa zostało przeniesione na termin późniejszy, o którym będziemy informować. 

Program szkolenia oraz kartę zgłoszeniową znajdą Państwo TUTAJ. 

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego ustaliła skład liczebny Jury corocznego konkursu dla Członków Izby Ekspozycja 
Roku oraz dokonała wyboru składu Jury na kolejne dwa lata.  
 

 
 

Do 7-osobowego Jury powołano ekspertów z trzech środowisk branżowych. Są to: 1/ eksperci szkół wyższych 

posiadający wydziały architektury wnętrz, wzornictwa, wystawiennictwa, marketingu, 2/ przedstawiciele 

mediów branży wnętrz i marketingu, 3/ praktycy w dziedzinie projektowania i budowy ekspozycji targowych. Oto skład 

Jury: 

1/ prof. zw. dr hab. Andrzej Wielgosz - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa, 

2/ prof. zw. dr hab. Remigiusz Grochal - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa, 

3/ prof. UEK dr hab. Marcin Gembarowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  

4/ Jacek Szlak - portal „Marketing Przy Kawie”, redaktor naczelny, 

5/ Robert Załupski - OOH Magazine, Katowice, dyrektor marketingu, 

6/ Jerzy Osika (Promedia Jerzy Osika, Warszawa, prezes zarządu), 

7/ przedstawiciel Rady PIPT: Lena Bretes – Dorożała (World Trade Center Poznań, prezes zarządu) 

Jury w nowym składzie będzie oceniało wnioski konkursowe w dwóch edycjach konkursu PIPT: Ekspozycja Roku 2019 
oraz Ekspozycja Roku 2020.  
 
Jury dokona wyboru laureatów konkursu Ekspozycja Roku 2019 w najbliższych tygodniach. O wynikach niezwłocznie 
poinformujemy. 
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Wybrane nagrodzone stoiska poniżej na zdjęciach. Pełna lista laureatów Konkursu Ekspozycja Roku 2018 znajduje 

się TUTAJ. 

 

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

 

 

Korzyści z członkostwa w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego 
Członkowie PIPT 

Opłaty członkowskie 

Statut Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
Deklaracja członkostwa 

 

 

IDEA EXPO Fair Team Michał Hempowicz Meliński Minuth sp. z o.o. 

ABYSS s.c. Małgorzata i Krzysztof Szofer 

Poznań 

ZEBRA P.W.P. sp. z o.o. Meliński Minuth sp. z o.o. 

https://polfair.pl/konkurs-pipt-ekspozycja-roku-2018/
http://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/02/PAKIET-KORZY%C5%9ACI-z-CZ%C5%81ONKOSTWA-w-PIPT-PL_2019.pdf
https://polfair.pl/czlonkowie-pipt/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/OP%C5%81ATY-CZ%C5%81ONKOWSKIE.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2019-05-10-STATUT-PIPT-Jednolity-tekst.pdf
http://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/09/2018-Deklaracja-cz%C5%82onkowska-i-ankieta-przedsi%C4%99biorcy.pdf
https://polfair.pl/abaut-pcei-polish-chamber-of-exhibition-industry/20-lecie-pipt-1993-2013/
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O Polskiej Izbie Przemysłu Targowego  

Polska Izba Przemysłu Targowego, która powstała w 1993 roku (wówczas jako Polska Korporacja Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych), 
jest jedyną ogólnopolską organizacją – izbą gospodarczą, zrzeszającą 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, a także organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą,  
przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce oraz dostawcy szerokiego spektrum usług dla branży targów i eventów, tj. firmy z branży reklamy 
i marketingu, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i firmy oferujące bazę noclegową.  W 2018 roku Polska Izba Przemysłu Targowego 
obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia i 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  

mailto:b.kozyra@polfair.com.pl
mailto:m.lukaszewicz@polfair.pl
mailto:j.studencki@polfair.com.pl
http://www.polfair.pl/
http://www.targiwpolsce.pl/

