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CENTREX - Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, audytor danych statystycznych targów w Europie 

Środkowej odpowiedzialny za ich transparentność i promocję branżę targową właśnie opublikował doroczny 

Raport Statystyki Targowe Europy Środkowej 2019.  

 

Roczny raport zawiera potwierdzone audytem dane statystyczne 253 targów branżowych i targów dla szerokiej 

publiczności – podsumowując te najważniejsze imprezy zorganizowane w minionym udanym roku, przez 19 

organizatorów w 5 państwach regionu, odwiedziło je ponad 2,2 mln zwiedzających, zaś swoje produkty i usługi na 

powierzchni wynajętej wielkości 1,4 mln mkw. zaprezentowało ponad 37 tysięcy wystawców. 

 

Najważniejszym partnerem CENTREX w zakresie poddawania kontroli danych statystycznych targów jest niezmiennie 

Polska Izba Przemysłu Targowego, która nieustająco zabiega o coraz lepszą przejrzystość branży, a także wykorzystuje 

dane statystyczne targów aby wzmocnić świadomość na temat znaczenia przemysłu targowego w rozwoju 

gospodarczym  i społecznym. Coroczny Raport CENTREX przedstawia w osobnym rozdziale zaudytowane statystyki 

187 targów zorganizowanych przez 11 organizatorów z PIPT w 16 miastach.  

 

Audyt CENTREX potwierdził również zgodność przedstawionych danych statystycznych targów z kryteriami dla 

targów posiadających certyfikat „UFI Approved Event” – w sumie audytowi CENTREX poddano niemal 50 takich 

targów zorganizowanych w 2019 roku. Przyjęte i stosowane przez CENTREX standardy i definicje są w pełni zgodne 

ze standardami UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego.  

 

W trosce o podnoszenie jakosci danych statytsycznych targów CENTREX rozszerzył definicję zwiedzajacych na 

targach, podkreślając, że frekwencja ogółem na targach to nie tylko osoby niezależnie odwiedzajace targi, ale także 

personel firm wystawców i prelegenci na konferencjach odbywajacych się podczas targów. Są to również pożądani, 

wysokiej jakości zwiedzajacy.   

 

Raport CENTREX dostępny będzie bezpłatnie na stronie CENTREX: www.centrexstat.org   

 

Przedstawione dane statystyczne znajdą się w Raporcie UFI - Euro Fair Statistics 2019.  

 

Aktywność CENTREX można śledzić na  www.centrexstat.org  oraz  facebook/@centrexunion . 

 

 

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

 

CENTREX został założony w 1997 roku z inicjatywy wiodących organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej. 

Od 1999 roku CENTREX jest członkiem UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego). CENTREX skupia 

swoje działania wokół kontroli danych statystycznych targów, zabiegając o transparentną i porównywalną w skali 

międzynarodowej informację, a także promuje statystyki targowe publikując je w Raporcie CENTREX, na swojej 

stronie internetowej oraz w innych corocznych raportach statystycznych powstających w ramach współpracy 

międzynarodowej.   

 

W 2019 roku do CENTREX należało dwunastu wiodących organizatorów targów z 6 państw regionu Europy 

Środkowowschodniej. 
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