
 
 

 

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO PODPISAŁA UMOWĘ  
Z WŁOCHAMI 

 
Rimini, 02 stycznia 2020 r. - Nowe ważne partnerstwo strategiczne dla polskiej branży targowej. Polska Izba 
Przemysłu Targowego PIPT podpisała porozumienie o współpracy z AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere 
Italiane PCEI, co oznacza kolejny udany krok na drodze współpracy miedynarodowej polskiej branży targowej. 
Umowę podpisali Giovanni Laezza, prezes AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane oraz Przemysław 
Trawa, prezes Rady PCEI - Polskiej Izby Przemysłu Targowego. 
 
Porozumienie to potwierdza i formalizuje zainteresowanie obu krajów rozwojem branży targowej również poza 
granicami kraju, w oparciu o wspólne cele wzrostu i wzmocnienia handlu. Obie strony są głęboko przekonane  
o znaczeniu umów międzynarodowych dla rozwoju gospodarczego, a dokument Porozumienia stanowi 
zobowiązanie do współpracy i wymiany informacji na temat obecnej sytuacji i ewolucji dwóch systemów 
gospodarczych oraz polityki targowej obu krajów. 
Ponadto Porozumienie potwierdza chęć obu stron do promowania inicjatyw wystawienniczych swojego kraju 
partnerskiego, sprzyjania dystrybucji produktów obu krajów na całym świecie, a do tworzenia wspólnych 
przedsięwzięć również poprzez organizację spotkań oraz warsztaty mające na celu ułatwienie nawiązywania 
kontaktów. 
 
Umowa jest częścią strategii internacjonalizacji PIPT: współpraca na rynku międzynarodowym jest dziś 
koniecznym wyborem i szansą, której sektor targowy nie może zignorować. Jest również kluczową dźwignią 
wspierania rozwoju polskich firm w ciągle zmieniającym się globalnym otoczeniu. 
 
„PIPT od wielu lat współpracuje z najważniejszymi graczami na międzynarodowym rynku targowym, m.in. z UFI 
- the Global Association of the Exhibition Industry, AUMA - Association of the German Trade Fair Industry oraz 
CENTREX - the International Exhibition Statistics Union - mówi Przemysław Trawa, prezes RadyPIPT – 
Nawiązanie współpracy z AEFI jest kontynuacją międzynarodowego rozwoju, tym bardziej, że włoski rynek 
targowy należy do jednych z najatrakcyjniejszych w Europie. To dla nas zaszczyt znaleźć się w tak zacnym 
gronie – dodaje P. Trawa. 
 
AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, prywatne stowarzyszenie non-profit, zostało założone  
w 1983 roku w celu generowania synergii między najważniejszymi włoskimi okręgami targowymi. Obecnie 
obejmuje 36 okręgów targowych, które organizują ponad 1000 wydarzeń targowych rocznie na łącznej 
powierzchni wystawienniczej wynoszącej 4,2 miliona metrów kwadratowych. Prawie wszystkie międzynarodowe 
i krajowe targi, które odbywają się każdego roku we Włoszech, odbywają się w okręgach targowych członków 
AEFI. 
AEFI jest uprzywilejowanym partnerem zarówno dla operatorów, jak i instytucji, a jego rolą jest wspieranie 
członków poprzez rozwój działań i programów w dziedzinie szkoleń, marketingu, promocji i badań, a także 
poprzez działalność komitety AEFI: komitet techniczny centrum wystawienniczego, komitet prawno-
administracyjny, komitet internacjonalizacji i komitet ds. sieci targów.  
W zakresie internacjonalizacji AEFI wspiera członków dzięki umowom z rynkami strategicznymi. Do tej pory 
partnerstwa zostały uzgodnione z Iranem, Tajwanem, Libanem, Indiami, Tajlandią i Republiką Południowej 
Afryki, AmCham - Amerykańską Izbą Handlową we Włoszech, z CENTREX - Międzynarodową Unią Statystyki 
Wystawowej oraz Centrum Innowacji Projektu EUPIC-EU.  


