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„Targi to spotkanie kupca 

i przemysłowca w pewnym, 

określonym miejscu, 

gdzie przy najmniejszych 

kosztach, w najkrótszym 

czasie, zajmując najmniej 

miejsca, robi się najlepsze 

interesy”. 

Edward Hariot* 
* P. Cieliczko, Historia Grupy MTP w 100 fotografiach, 

Wydawnictwo Druga Strona Poznania, Poznań 2021, s. 173. 



„Targi to mikrokosmosy dla branż, 

które reprezentują, z mnóstwem 

kupujących i sprzedających, 

usługodawców, partnerów, 

przedstawicieli przemysłu 

i organów regulacyjnych, 

zebranych w jednym miejscu, 

aby robić interesy”. 

Philip Rosson, Rolf  Seringhaus* 
* P.J. Rosson,  F.H.R. Seringhaus, 1995, Visitor and exhibitor interaction at 

industrial trade fairs, Journal of Business Research, Vol. 32, Iss. 1, s. 87. 



T - transparentność oferty 

A - agitowanie na rzecz marki 

R - rozbudzanie emocji wśród gości targo-

wych 

G - generowanie spotkań biznesowych 

i towarzyskich  

I - informowanie o ofercie 



Dodatkowe cechy targów istotne w aktywności 
marketingowej 

Możliwość bezpośredniego 

zapoznania się z ofertą wystawcy 

- kontakt „na żywo” 

Gromadzenie w jednym miejscu 

i czasie wielu osób zaintereso-

wanych daną tematyką 

Koncentrowanie 

uwagi mediów 

Dostarczenie aktualnych, trafnych 

oraz kompleksowych informacji 

o poszczególnych branżach  

Inne cechy targów istotne w aktywności biznesowej 



Komunikacja bezpośrednia 







„Doświadczam, więc jestem” 

Oddziaływanie sensoryczne 

Źródło rysunku: https://www.herbaya.pl/zdrowie-z-natury/zmysly-ile-ich-mamy-rodzaje-i-funkcje. 



Gospodarka agrarna 

Gospodarka przemysłowa 

Gospodarka usług 

Gospodarka doświadczeń 

 Ewolucja realiów gospodarczych 



Dostarczanie 

rozrywki 

Edukowanie 

Eskapizm 
Estetyka 



Spójność 

ze ideą marki 

Holistyczne 

(zarządcze) 

podejście 



„Targi to jedyne medium, 

w wypadku którego klient 

płaci za wysłuchanie 

prezentacji handlowej”. 

Li Ling-yee* 

* L. Ling-yee, 2010, Antecedents and effect of internet 

implementation for trade shows, Journal of Business & 

Industrial Marketing, Vol. 25, Iss. 4, s. 272. 



Przykłady 































Wybór celów 
uczestnictwa 

Projekt i wykonanie 
stoiska 

Wybór targów 

Określenie budżetu 
targowego 

Przygotowanie 
personelu 

Przygotowanie mater. 
reklamowych 

Udział w targach 

Działania follow-up 





Zakłada się, że goście 

targowi poświęcają mniej 

niż 5 sekund na to, 

aby szybko przyjrzeć się 

prezentacjom, w pobliżu 

których przechodzą, 

i zdecydować, 

czy zatrzymać się 

przy konkretnym stoisku*. 

* P.R. Smith., 1993, Marketing Communications. 

An Integrated Approach, Kogan Page, London, s. 308. 





Targi vs. internet i nowe media 

Źródło: https://winbound.com/blog/virtual-trade-show. 



Źródło:  https://www.industryuk.online/2019/08/20/preview-the-worlds-first-virtual-trade-show. 

Źródło: https://www.square2marketing.com/blog/how-a-virtual-trade-show-

booth-could-save-your-trade-show-season. 



Źródło: https://3dtrip.pl/realizacje/fleet-market.  









Źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=UtuKTqtcVuw&fbclid=IwAR2ZNYS2M

Vvm7PUhz-iT9wW7cPcxj8iww3o_Rt9TPnXGXBfdnuw7rf0GCP4. 



„W przyszłości targi będą 

musiały sprawdzić się 

jako istotny i efektywny 

instrument komunikacji 

zarówno po stronie wystawców, 

jak i odwiedzających targi”. 

Beatrice Ermer* 
* B. Ermer, The future of B2B-trade shows: Insights from a scenario 

analysis for a powerful forum of marketing communications, 4th 

EMAC CEE Regional Conference „Marketing Theory Challenges in 

Emerging Societies”, 25-27 September, St. Petersburg 2013, s. 106. 
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