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07 lipca 2020 r.  W dniu 02 lipca 2020 r. odbyło się w Ministerstwie Rozwoju spotkanie Sztabu Kryzysowego branż turystycznej, MICE 

i targowej z przedstawicielami rządu, w tym z Panią Premier Jadwigą Emilewicz. Było to drugie spotkanie robocze z rządem dot. 

sektorowego pakietu pomocy. Ze strony Ministerstwa Rozwoju w spotkaniu wzięli udział: 

◼ Premier Jadwiga Emilewicz 
◼ Andrzej Gut-Mostowy –Sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki 
◼ Rafał Szlachta –Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju 
◼ Olga Semeniuk –Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 

 
Sztab reprezentowali: 

◼ Tomasz Kobierski – Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
◼ Paweł Tyszkiewicz –SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej / Klub Agencji Eventowych SAR 
◼ Łukasz Adamowicz –SOIT 
◼ Marcin Mączyński – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego –IGHP 
◼ Rafał Jańczuk – PSPA Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych 
◼ Mikołaj Ziółkowski – Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych –SOIAR 
◼ Krystian Wolak – SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. 

Rozmowy dotyczyły możliwości wsparcia branż turystycznej, targowej i MICE. Jednak na spotkaniu nadal nie pojawiły się żadne 
wiążące deklaracje. Sztab zaproponował, aby wsparcie rządowe było skierowane do sektorów, które nie tylko najbardziej ucierpiały 
z powodu epidemii koronawirusa, ale również nie będą miały szans działać przez kolejne miesiące. Jedną z propozycji Pani Premier 
było, aby sektory najbardziej potrzebujące pomocy zdefiniować poprzez PKD. Sztab Kryzysowy przygotował już takie zestawianie,  
w którym znalazły się również PKD związane z branżą targową. Dokument zostanie przesłany do Premier Emilewicz do 09 lipca 
2020r. 

Prezes Rady PIPT Tomasz Kobierski, który był obecny na spotkaniu, wręczył Pani Premier list Polskiej Izby Przemysłu Targowego wraz 
z postulatami PIPT oraz charakterystyką rynku targowego. Czekamy na odpowiedź. Kolejne spotkanie z przedstawicielami rządu 
odbędzie się prawdopodobnie 16 lipca 2020 r. 

Podsumowanie ww. spotkania przez Sztab do odsłuchania TUTAJ.   

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/List-do-Wicepremier-Emilewicz_22.06.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-dzia%C5%82a%C5%84-wspieraj%C4%85cych-polsk%C4%85-bran%C5%BC%C4%99-targow%C4%85_wersja-II.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polski-Rynek-Targowy.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=194649981952859&ref=watch_permalink
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Pod koniec września br., podczas jesiennych targów POLAGRA na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkają się 
przedstawiciele polityki międzynarodowej.  

                           Fot. TT: Tomasz Kobierski 

                      https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/ministrowie-rolnictwa-grupy-wyszehradzkiej-przyjada-do-poznania  

1 lipca Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, które potrwa do 30 czerwca 2021 roku. Jest to szóste przewodnictwo 
Polski w V4. Nie bez znaczenia w pracach V4 jest także obszar rolnictwa. Najbliższe spotkanie ministrów rolnictwa Grupy 
Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Słowenii odbędzie się 27-28 września, podczas targów 
POLAGRA w Poznaniu. Spodziewani są także przedsiębiorcy z ww. krajów.  

Polska prezydencja przebiegać będzie pod hasłem „Powrót na właściwe tory” („Back on track”). Współpraca wyszehradzka skupi się 
nie tylko na odbudowie po pandemii, ale także na nadaniu impulsu współpracy regionalnej, jej usprawnieniu oraz wspieraniu 
kontaktów międzyludzkich między społeczeństwami czterech państw Grupy po zniesieniu ograniczeń pandemicznych. Kluczową 
płaszczyzną zaangażowania V4 pozostaje Unia Europejska. Stąd też V4 pod polskim przewodnictwem koncentrować się będzie w 
swoich pracach na bieżącej agendzie europejskiej.     Źródło: gov.pl / https://twitter.com/jkardanowski    

W dniu 21 lipca 2020 r. w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie odbyło się historyczne wydarzenie – powołanie RADY PRZEMYSŁU 
SPOTKAŃ I WYDARZEŃ, składającej się z przedstawicieli 18 organizacji reprezentujących ponad 500 polskich przedsiębiorców.  

Polska Izba Przemysłu Targowego jest członkiem założycielem Rady.  Z ramienia PIPT deklarację przystąpienia podpisała Grażyna 
Grabowska, wiceprezes Rady (Targi w Krakowie). 

Organizacje branżowe powołały Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w celu działania na rzecz branży, która – jak podkreślają – 
dotychczas nie miała swojej zbiorowej reprezentacji.  Przemysł turystyki, spotkań, wydarzeń, rozrywki i czasu wolnego jako pierwszy 
musiał wstrzymać działalność z powodu szerzącej się pandemii SARS-CoV-2. Jak informują organizacje powołujące Radę, rynek, który 
stanowi łącznie ok. 15 proc. polskiego PKB i zatrudnia ok. 1,5 mln osób, od połowy lutego notuje średni spadek sprzedaży o ok. 80-
95 proc. W obliczu tak głębokiego kryzysu branża postanowiła działać razem, a przedstawiciele organizacji z różnych sektorów 
podjęli decyzję o powołaniu Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Zdaniem założycieli, pandemia SARS-CoV-2 pokazała, że jest 
konieczność powołania gremium reprezentującego interesy tego sektora polskiej gospodarki. 

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/ministrowie-rolnictwa-grupy-wyszehradzkiej-przyjada-do-poznania
https://polagra.pl/pl
https://twitter.com/jkardanowski


 
 

3 
 

 

Spotkanie rozpoczęło się od panelu dyskusyjnego pt. „Aktualna sytuacja w branżach i kierunki odbudowy Przemysłu Spotkań  
i Wydarzeń”, moderowanego przez Bartosza Bieszyńskiego, koordynatora Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Udział wzięli: 

◼ Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 
◼ Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 
◼ Łukasz Adamowicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel 
◼ Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego 
◼ Mikołaj Ziółkowski, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych 
◼ Grażyna Grabowska, wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego  

Transmisja wydarzenia odbyła się na kanale YouTube Pracodawców RP. 

Reprezentanci Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń postawili sobie za cel obronę i odrodzenie branży, poprzez mocny głos  
w dyskursie na szczeblu rządowym. Rada będzie dążyć m.in. do: 

◼ stworzenia platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami tworzącymi szeroko rozumiany przemysł 
spotkań i wydarzeń; 

◼ stałego monitoringu stanu kondycji branży (badania, ankiety itd.); 
◼ stworzenia ciała reprezentującego interesy branży wobec administracji państwowej; 
◼ budowania świadomości znaczenia branży wśród państwowych decydentów, jak i też opinii publicznej; 
◼ tworzenia i przedstawiania propozycji w ramach wykorzystania EU Recovery Fund; współpracy z najważniejszymi 

instytucjami społecznymi. 

Kluczowe postulaty Rady to utrzymanie i rozwinięcie dodatkowych form wsparcia dla przemysłu, takich jak: 

◼ pobudzenie popytu; 
◼ dodatkowe bezpośrednie wsparcie finansowe; 
◼ dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. kosztów pracy; 
◼ dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. promocji Polski jako destynacji indywidualnej, grupowej 

i biznesowej; 
◼ uelastycznienie zaleceń i wytycznych dot. organizacji wydarzeń i spotkań. 

Skład Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń: 

1. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT 
2. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR 
3. Klub Agencji Eventowych SAR 
4. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – SKKP 
5. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR 
6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP 
7. Polska Izba Techniki Estradowej PITE 

https://www.youtube.com/user/PracodawcyRP
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8. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska 
9. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce 
10. SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland 
11. Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE 
12. Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT 
13. Harmony Polish Hotels 
14. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA 
15. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP 
16. Fundacja FOH 
17. Future for MICE 
18. Meeting Professional International Poland Chapter MPI 

Źródło: Brief.pl; TUgether; Polska Izba Przemysłu Targowego 

                            

https://polfair.pl/targi-i-eventy-w-czasie-pandemii-wywiad-z-prezes-beata-kozyra/   

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Panią Beatą Kozyrą, prezesem zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT), odnośnie 
aktualnej sytuacji w branży targowej i eventowej w okresie trwającej pandemii. W wywiadzie między innymi odpowiedzi na pytania: 
jaka jest ocena PIPT na temat kondycji organizatorów takich wydarzeń? jakie działania podjęła Izba wspierając branżę w walce ze 
skutkami koronawirusa?  

Maksymalny limit uczestników takich wydarzeń jak targi, wystawy, kongresy, konferencje czy szkolenia będzie wynosić 2,5 mkw. na 
osobę – wynika z rozporządzenia Rady Ministrów,  które weszło w życie 24 lipca 2020 r. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński 
powiedział PAP, że targi, kongresy czy szkolenia to wydarzenia, na których liczba osób może być w pełni kontrolowana, a każdy  
uczestnik może być ewidencjonowany z imienia i nazwiska. – Co za tym idzie, mogliśmy tu wprowadzić pewne poluzowania co do 
tzw. dystansu społecznego – podkreślił wiceszef MZ. 

https://brief.pl/powolanie-rady-przemyslu-spotkan-i-wydarzen/
https://www.facebook.com/TUgether1/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBD4lildMkAmaEhyqDWNQ7TzDzwH7mITXpf6ziafG0NWRiESZjxw6Hoh5_OhlXe-sh0HM8KM-6iOMjl
https://polfair.pl/targi-i-eventy-w-czasie-pandemii-wywiad-z-prezes-beata-kozyra/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/D2020000129201.pdf
https://polfair.pl/targi-i-eventy-w-czasie-pandemii-wywiad-z-prezes-beata-kozyra/
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To bardzo dobra wiadomość dla całej branży targowej i potwierdzenie, że targi są przygotowane pod względem sanitarnym i 
spełniają wszystkie obowiązujące wymogi. 

W dniu 23 lipca Izba skierowała pismo do Pani Premier Jadwigi Emilewicz z prośbą o objęcie pomocą sektorową również tych firm, 
które posiadają PKD 73.11 Z (projektowanie i wykonywanie stoisk targowych) oraz PKD 52.29 C (transport i spedycja targowa), o co 
wnioskowaliśmy od samego początku. Będziemy na bieżąco informować o efektach.   
 
 Pismo do przeczytania TUTAJ.    

W tym ciężkim dla całej branży targowej czasie wiele firm podjęło działalność inną niż stricte targowa. Poniżej znajdziecie 
przykłady działalności podjętej przez naszych Członków: 

◼ IDEA Expo – bezpieczne osłony i aranżacje z plexi 
◼ Meliński Minuth – przegrody, osłony 
◼ von Hagen – kabiny dezynfekujące 
◼ Flexvision (skanery temperatury – zniżka dla członków PIPT, dostępne “od ręki”, nowa oferta) 
◼ SQM (urządzenia do dezynfekcji rąk) 
◼ Expo – Construct  

 

W dni 06. sierpnia 2020 odbyło się  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podjęło szereg ważnych 
dla naszej społeczności uchwał.  

Członkowie przyjęli uchwały o zmianie treści Statutu PIPT umożliwiające przeprowadzanie i uczestnictwo w walnym zgromadzeniu 
Izby przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjęto również nowy Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. 
Firmy budujące stoiska targowe będą uprawnione do powołania 3 członków do Rady Izby.  

Powołano również Komisję ds. zmian Statutu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w składzie: Lena Bretes – Dorożała (World Trade 
Center Poznań sp. z o.o.); Marcin Frontczak (Transmeble International sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Międzynarodowej Spedycji 
Targowej); Grażyna Grabowska  (Targi w Krakowie sp. z o.o.); Iwona Gramatyka (Polska Technika Górnicza S.A.); Sławomir Jezierski; 
Marzenna Łukaszewicz (Biuro PIPT); Paweł Montewka (Pracownia Sztuk Plastycznych sp. z o.o.); Paweł Orłowski (Międzynarodowe 
Targi Gdańskie S.A.); Agnieszka Strzelczyk – Walczak (A.S. Messe Consulting sp. z o.o.); Krzysztof Szofer (Abyss s.c. Małgorzata  
i Krzysztof Szofer). 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pismo-do-p.-Premier-Jadwigi-Emilewicz-23.07.2020.pdf?fbclid=IwAR3wD3BsqZOtJHMKKABgh4A3YR9j0gPAsSQLP-qv42agaMVC4Sfe3pBgOXE
https://ideaexpo.pl/pl/nasza-oferta/oferta-specjalna/
https://www.melinski-minuth.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/Os%C5%82ony-ochronne-antywirusowe-przegrody-2.pdf
https://www.dropbox.com/sh/86xj4ah7wltrb76/AACb-vldcBbLTC9knOELPUd9a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nvplxi36bm47avj/FlexSecure%20%28JF%29%20Nowa%20oferta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igkiolxduix7kt8/SQM%20Safe%26healthy%20oferta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/931x271j5kz2bjd/%C5%9Arodki%20ochrony%20osobistej%20katalog%20ca%C5%82o%C5%9Bciowy.pdf?dl=0
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT nadało tytuł Honorowego Członka PIPT Panu Przemysławowi Trawie, wieloletniemu 
prezesowi Rady PIPT oraz prezesowi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Serdecznie gratulujemy! 

Przemysław Trawa jest absolwentem ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, był wieloletnim prezesem zarządu (w latach 
2015 – 2020), wcześniej wiceprezesem  zarządu (w latach 1996 – 2007 i 2009 – 2014) Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. 
z o.o., dyrektorem ds. ekonomiczno – organizacyjnych MTP, a także wykładowcą akademickim. W latach 2015 – 2020 sprawował 
funkcję Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. 

W dniu 10 sierpnia br. Polska Izba Przemysłu Targowego  rozpoczęła AKCJĘ PROMOCYJNO – INFORMACYJNĄ Targi B2B – Back to 
Business / Targi B2B – wracam do biznesu. 

Najważniejsze przesłania Akcji: 

◼ Targi wracają do gry! Imprezy targowe zostały odmrożone 06 czerwca 2020. 
◼ Targi są bezpieczne!  Organizatorzy targów  stosują się do Wytycznych dla organizatorów targów, wspólnie 

wypracowanych z Ministerstwem Rozwoju, jak również do Wytycznych organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń  
i konferencji, Wytycznych dla obiektów wielofunkcyjnych oraz Wytycznych i zaleceń PIPT dla wystawców. Wszystkie 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi
https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
https://www.gov.pl/web/rozwoj/obiekty-wielofunkcyjne
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wytyczne-PIPT-dla-Wystawc%C3%B3w-28-07-2020.pdf
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powyższe wytyczne mają na celu minimalizację możliwości zarażenia się koronawirusem, zwiększenie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników targów oraz pracowników obsługujących wydarzenie na stoisku oraz 
kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. 

◼ Targi odgrywają kluczową rolę w odbudowie Twojego biznesu!  Targi B2B pozwalają odbudować  relacje biznesowych po 
okresie stagnacji spowodowanej epidemią koronawirusa. 

Razem możemy więcej!  Kampania B2B – Back to Business przynosi pierwsze efekty w postaci publikacji: 

◼ http://biznes.lovekrakow.pl/aktualnosci/ewa-woch-targi-sa-bezpieczniejsze-niz-wesele-rozmowa_37106.html 
◼ https://convention.krakow.pl/hot/241946,223,komunikat,targi_wracaja_do_gry__wroc_i_ty_____czekamy_na_was_.html 
◼ https://krknews.pl/targi-w-krakowie-nasze-wydarzenia-sa-bezpieczne/ 
◼ https://www.propertynews.pl/polityka-i-spoleczenstwo/prezesi-targow-przekonuja-jest-bezpiecznie-zapraszamy-do-

udzialu,84736.html 
◼ https://www.wnp.pl/finanse/prezesi-targow-przekonuja-u-nas-jest-bezpiecznie,412303.html 
◼ https://dziennikpolski24.pl/koronawirus-zabija-branze-targowa-jej-przedstawiciele-apeluja-jestesmy-bezpieczni-nie-bojcie-sie-nas-

odwiedzac/ar/c1-15125849 
◼ https://gazetakrakowska.pl/koronawirus-zabija-branze-targowa-jej-przedstawiciele-apeluja-jestesmy-bezpieczni-nie-bojcie-sie-nas-

odwiedzac/ar/c1-15125849 
◼ https://dziennikpolski24.pl/koronawirus-zabija-branze-targowa-jej-przedstawiciele-apeluja-jestesmy-bezpieczni-nie-bojcie-sie-nas-

odwiedzac/ar/c1-15125849 
◼ https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26203722,pisarz-za-scianka-z-pleksi-targi-ksiazki-w-dobie-koronawirusa.html  

W dniu 18.08.2020 r., odbyło się wideo spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, w tym z Panią Minister Olgą Semeniuk. 

                        

Z ramienia rządu uczestniczyli: 

• Pani Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju 

• Pan Julian Romuald Żelaznowski, doradca w Gabinecie Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju 

Z ramienia Polskiej Izby Przemysłu Targowego (Członka założyciela Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń udział wzięli  

• Pan Tomasz Kobierski – prezes zarządu, Międzynarodowe Targi Poznańskie 

• Pani Beata Kozyra – prezes zarządu, Polska Izba Przemysłu Targowego 

Relacja TUTAJ 

http://biznes.lovekrakow.pl/aktualnosci/ewa-woch-targi-sa-bezpieczniejsze-niz-wesele-rozmowa_37106.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fconvention.krakow.pl%2Fhot%2F241946%2C223%2Ckomunikat%2Ctargi_wracaja_do_gry__wroc_i_ty_____czekamy_na_was_.html%3Ffbclid%3DIwAR2-FZMjYI06eMngEtHp_TEkm4pjamrVj3BxvxGEOB_t6S-MPyEXKPK38VA&h=AT3U3faGfAitpu7G-XTXhtv67Mh4GIx5S15fS7caPjZ8J27wgfCI8S9-cX-T9-r5L1DIIsXwzC-azJsEw8kwT6hq8UVmJfie_t1pIyKv3Tf7r9nfBrXBIGQRyrccKLEqAB_X&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0X5LfNyP3D_U93V-fpVxm2FrsdbJU20-ewuJy7tnvmN8LHoU8OuYVaIEWfDaoNrUSLSgd-vjG-GfLDPAwml1F4RiDaW-4G2Via5I6L6v3jVXbqnMfbXebgeq8GaeOtJbX-eAQBYRCx6Z3LHKvXZv6rVdHWhHNgdYW_JxfPGfGy-1-ENox4ZOA6ud_Qf8HxZKOhm05Pd_rsK7vJSr9j5irAQuaLOQ
https://krknews.pl/targi-w-krakowie-nasze-wydarzenia-sa-bezpieczne/
https://www.propertynews.pl/polityka-i-spoleczenstwo/prezesi-targow-przekonuja-jest-bezpiecznie-zapraszamy-do-udzialu,84736.html
https://www.propertynews.pl/polityka-i-spoleczenstwo/prezesi-targow-przekonuja-jest-bezpiecznie-zapraszamy-do-udzialu,84736.html
https://www.wnp.pl/finanse/prezesi-targow-przekonuja-u-nas-jest-bezpiecznie,412303.html
https://dziennikpolski24.pl/koronawirus-zabija-branze-targowa-jej-przedstawiciele-apeluja-jestesmy-bezpieczni-nie-bojcie-sie-nas-odwiedzac/ar/c1-15125849
https://dziennikpolski24.pl/koronawirus-zabija-branze-targowa-jej-przedstawiciele-apeluja-jestesmy-bezpieczni-nie-bojcie-sie-nas-odwiedzac/ar/c1-15125849
https://gazetakrakowska.pl/koronawirus-zabija-branze-targowa-jej-przedstawiciele-apeluja-jestesmy-bezpieczni-nie-bojcie-sie-nas-odwiedzac/ar/c1-15125849
https://gazetakrakowska.pl/koronawirus-zabija-branze-targowa-jej-przedstawiciele-apeluja-jestesmy-bezpieczni-nie-bojcie-sie-nas-odwiedzac/ar/c1-15125849
https://dziennikpolski24.pl/koronawirus-zabija-branze-targowa-jej-przedstawiciele-apeluja-jestesmy-bezpieczni-nie-bojcie-sie-nas-odwiedzac/ar/c1-15125849
https://dziennikpolski24.pl/koronawirus-zabija-branze-targowa-jej-przedstawiciele-apeluja-jestesmy-bezpieczni-nie-bojcie-sie-nas-odwiedzac/ar/c1-15125849
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26203722,pisarz-za-scianka-z-pleksi-targi-ksiazki-w-dobie-koronawirusa.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Spotkanie-online-Rady-Przemysłu-Spotkań-i-Wydarzeń-z-Ministerstwem-Rozwoju_18.08.2020-1.pdf
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Gramy razem! I podejmujemy wspólne działania, aby walczyć o przyszłość branży targowej. Gośćmi Prezesa Targów Kielce, Andrzeja 
Mochonia byli Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Tomasz Kobierski oraz prezes PTAK WARSAW EXPO – Tomasz 
Szypuła.  

Lockdown i zakaz organizacji targów od połowy marca 2020 roku wywołany pandemią SARS-CoV-2 spowodował kryzys w branży 
organizacji targów. Czerwcowe odmrożenie przemysłu spotkań nie zmieniło jak na razie trudnej sytuacji tego sektora, a planowane 
jesienne wydarzenia nie rokują wyjścia z zapaści. O zagrożeniach i  potencjalnych działaniach dyskutowali  szefowie największych 
spółek targowych. Więcej TUTAJ 

źródło: https://www.targikielce.pl/o-firmie/aktualnosci/o-przyszlosc-targow-zawalcza-najwieksi-gracze-na-
rynku,15394?fbclid=IwAR29_UkMQsorM4rXIfoPFBIUi2gogj3jAv_XqP-izpjwypoIbBAASWijFFk  
 

                               

Z inicjatywy organizatorów targów zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego w dniach 29-30 sierpnia br. na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się  pierwsze wydarzenie w ramach wspólnej akcji  Targi Dają Więcej dla Poznania. 

https://polfair.pl/gramy-razem-o-przyszlosc-targow-zawalcza-najwieksi-gracze-na-rynku/
https://www.targikielce.pl/o-firmie/aktualnosci/o-przyszlosc-targow-zawalcza-najwieksi-gracze-na-rynku,15394?fbclid=IwAR29_UkMQsorM4rXIfoPFBIUi2gogj3jAv_XqP-izpjwypoIbBAASWijFFk
https://www.targikielce.pl/o-firmie/aktualnosci/o-przyszlosc-targow-zawalcza-najwieksi-gracze-na-rynku,15394?fbclid=IwAR29_UkMQsorM4rXIfoPFBIUi2gogj3jAv_XqP-izpjwypoIbBAASWijFFk
https://www.facebook.com/events/685531208705318/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDbGleXcPKHpdylL_k3zuW1csmHgg_NkyIdrAtA2TOtonY_PBJvHwcyOo_P_w-djyPA15WtWv1tXXfnyAfHwDlZQ7OCuUkHPGNonIJzGa9imVQE3FQx0WC7J0m5_19tIhaKhueEsUckWyQmW_FDedB1aS0OOsFHVwVb1kaXBvirHvqesfT0YflM6S7Wb6aJfXaLj4mATVjhHFF3S1JJJVQJAXNYXnqZgcfyk_lIUp3BxPmj_2EFK_viIh43KEqTHDTXjFZUS0SojhktmhAJw8avvi5efmkjOjTYKLGr6dCI1_KQlHyx8P3W2z2jPUWk-rENHM3HMSPlEV71rVQEnmDHf2GO-gVo&__tn__=K-R
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Przedstawicie branży spotkań wsparli poznańskie firmy w ramach akcji TARGI DAJĄ WIĘCEJ dla Poznania. Bezpłatna ekspozycja oferty 
oraz warsztaty edukacyjne miały za zadanie pomóc w ożywieniu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

W ramach inicjatywy TARGI DAJĄ WIĘCEJ dla Poznania mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Poznania i regionu otrzymały 
nieodpłatnie przestrzeń wystawienniczą wraz z zabudową. W imprezie brało również kilkunastu  członków naszej Izby, którzy 
zaprezentowali swoje usługi.  

Honorowy patronat udzielili wydarzeniu: 

• Ministerstwo Rozwoju – wypowiedź Pani Premier Jadwigi Emilewicz 

• Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak – Miasto Poznań, 

• Starosta Poznański – Powiat Poznański. 

W grupie inicjatorów akcji oprócz Międzynarodowych Targów Poznańskich znalazły się: Targi Kielce, Targi w Krakowie, 
Międzynarodowe targi Gdańskie oraz warszawskie ośrodki targowe. Kolejne wydarzenie wkrótce! 

                                                            

Trwają badania rynku targowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego prowadzone wspólnie z Urzędem Statystycznym w Poznaniu.  
Jak duża jest obecnie branża targowa w Polsce? Jakie straty w branży targowej i okołotargowej spowodowała pandemia Covid-19? 
Na te pytania postarają się odpowiedzieć PIPT i Urząd Statystyczny w Pozowaniu, przeprowadzając sondaż wśród przedsiębiorstw 
związanych z tą gałęzią gospodarki. 

Wyniki badania mają szansę realnie wpłynąć na działania wspierające rządu, jakie –wzorem branży turystycznej –mają szansę 
otrzymać przedstawiciele tego sektora. Kluczowym elementem badania jest ankieta, którą kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw 
związanych z branżą targową, w tym także pośrednio –np. agencje reklamowe. 

Im więcej odpowiedzi uda nam się uzyskać, tym pełniejszy będzie obraz branży oraz zmian i ich skutków gospodarczych dla całego 
kraju. W tym celu konieczne jest oszacowanie m.in. liczby firm działających w sektorze targowym, skali ich obrotów, liczby 
pracowników, a także firm współpracujących. 

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

 

https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDbGleXcPKHpdylL_k3zuW1csmHgg_NkyIdrAtA2TOtonY_PBJvHwcyOo_P_w-djyPA15WtWv1tXXfnyAfHwDlZQ7OCuUkHPGNonIJzGa9imVQE3FQx0WC7J0m5_19tIhaKhueEsUckWyQmW_FDedB1aS0OOsFHVwVb1kaXBvirHvqesfT0YflM6S7Wb6aJfXaLj4mATVjhHFF3S1JJJVQJAXNYXnqZgcfyk_lIUp3BxPmj_2EFK_viIh43KEqTHDTXjFZUS0SojhktmhAJw8avvi5efmkjOjTYKLGr6dCI1_KQlHyx8P3W2z2jPUWk-rENHM3HMSPlEV71rVQEnmDHf2GO-gVo&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/TargiPoznanskie/videos/vb.286999313615/365912074803134/?type=2&theater
https://www.facebook.com/Poznan/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDbGleXcPKHpdylL_k3zuW1csmHgg_NkyIdrAtA2TOtonY_PBJvHwcyOo_P_w-djyPA15WtWv1tXXfnyAfHwDlZQ7OCuUkHPGNonIJzGa9imVQE3FQx0WC7J0m5_19tIhaKhueEsUckWyQmW_FDedB1aS0OOsFHVwVb1kaXBvirHvqesfT0YflM6S7Wb6aJfXaLj4mATVjhHFF3S1JJJVQJAXNYXnqZgcfyk_lIUp3BxPmj_2EFK_viIh43KEqTHDTXjFZUS0SojhktmhAJw8avvi5efmkjOjTYKLGr6dCI1_KQlHyx8P3W2z2jPUWk-rENHM3HMSPlEV71rVQEnmDHf2GO-gVo&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/powiatpoznanski/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDbGleXcPKHpdylL_k3zuW1csmHgg_NkyIdrAtA2TOtonY_PBJvHwcyOo_P_w-djyPA15WtWv1tXXfnyAfHwDlZQ7OCuUkHPGNonIJzGa9imVQE3FQx0WC7J0m5_19tIhaKhueEsUckWyQmW_FDedB1aS0OOsFHVwVb1kaXBvirHvqesfT0YflM6S7Wb6aJfXaLj4mATVjhHFF3S1JJJVQJAXNYXnqZgcfyk_lIUp3BxPmj_2EFK_viIh43KEqTHDTXjFZUS0SojhktmhAJw8avvi5efmkjOjTYKLGr6dCI1_KQlHyx8P3W2z2jPUWk-rENHM3HMSPlEV71rVQEnmDHf2GO-gVo&__tn__=K-R
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/09/logo-pipt.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/08/Obraz2.png
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Korzyści z członkostwa w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego 
Członkowie PIPT 

Opłaty członkowskie 

Statut Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
Deklaracja członkostwa 

 

O Polskiej Izbie Przemysłu Targowego  

Polska Izba Przemysłu Targowego, 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 PIPT reprezentują przekrój wszystkich graczy rynku targowego. Są to organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowo – 
konferencyjnych w Polsce, firmy oferujące usługi 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 innych usług 
dla branży targów i eventów, tj. firmy z branży reklamy i marketingu, media, firmy gastronomiczne i firmy oferujące bazę noclegową.   

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 PIPT: 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  

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
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/
https://polfair.pl/abaut-pcei-polish-chamber-of-exhibition-industry/20-lecie-pipt-1993-2013/

