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Świętujemy już
5-ty raz!

Wtym roku święto branży przypada na 3 czerwca.
To doskonała okazja do uhonorowania osób
pracujących wprzemyśle targowym na całym
świecie.
To także dobry czas, by przypomnieć i podkreślić
najważniejszych wartości, jakie niosą ze sobą
targi dla społeczeństwa i gospodarki.

Kluczowy przekaz dla #GED20
UFI zaprasza specjalistów z branży wystawienniczej na całym
świecie do zaangażowania się i udziału w tej kampanii
promującej branżę.
GED obejmuje szeroki wachlarz działań, zarówno na miejscu,
jak i online, w celu promowania targów jako platform
biznesowych, a także możliwości rozwoju kariery i biznesu w
branży. Wydarzenia i działania organizowane są przez wielu
międzynarodowych i krajowych organizatorów, według miejsc,
dostawców usług, a także przez stowarzyszenia krajowe i
regionalne.

Co proponujemy?

Akcje w ośrodkach targowych i / lub „na mieście”

Działania online

Działania uzupełniające

Działania koordynowane przez
Polską Izbę Przemysłu Targowego

Logo GED 2020

Projekt logo z flagą zostanie przygotowany przez PIPT. Następnie będzie rozesłany przez PIPT do
wszystkich członków celem wykorzystania go w swoich działaniach.

Patronat
PIPT wysłało z listy zaproszenia do instytucji państwowych i studenckich, celem objęcia
przez nie patronatu nad działaniami realizowanymi przez Izbę w związku z Global Exhibitions Day 2020.

Film promocyjny

Artykuły do mediów
i na polfair.pl

Spot będzie prezentował potencjał branży,
różnorodność organizowanych wydarzeń,
międzynarodowy charakter targów oraz emocje
towarzyszące targom. Spot w atrakcyjnej wizualnie
formie będzie można wykorzystać w komunikacji
online.

Zadbamy o publikacje w mediach: Sukces po
poznańsku, MERKURIUSZ targowo-kongresowy,
Kielecki Przegląd Targowy, Anegdoty, ciekawostki
z życia targowego

TAJEMNICZA POCZTÓWKA GED2019
d

Intrygująca, ładnie graficzna pocztówka z logo
GED2019, PIPT zaproszeniem na stronę
www.polfair.pl i http://targidajawiecej.pl/
Pocztówka zaprojektowana i wydrukowana
przez PIPT.

Członkowie PIPT będą mogli zakupić
pocztówki za symboliczną kwotę 0,70 zł za
sztukę i rozesłać do swoich klientów i innych
adresatów.
PIPT roześle pocztówkę do mediów
branżowych i partnerów instytucjonalnych.

Infografiki do social
media

Komunikacja na
fanpage GED

Przygotujemy ciekawe grafiki na
potrzeby FB i Instagrama,
LinkedIn z danymi dot. targów
zaczerpniętymi z raportów UFI
i PIPT. Biuro przygotuje pakiet
grafik i roześle do członków.

Będziemy promować naszą
aktywność/aktywności członków
Izby w związku z Global Exhibitions
Day na profilu UFI. Prosimy o
aktywność w social media –
komentujemy i udostępniamy wpisy.

Odliczanie do GED 2020

Nakładka na zdjęcie
profilowe

Publikacja grafik, które będą stanowiły
pomoc w odliczaniu dni pozostałych do
Global Exhibitions Day 2020; na stronie
www.polfair.pl umieszczony zostanie
baner z zegarem odliczającym dni do
święta. Podobne odliczanie mogą
zastosować na swoich stronach
członkowie PIPT

Przygotujemy nakładkę na zdjęcie
profilowe do zastosowania na FB.
To popularne narzędzie, dzięki
któremu można będzie pokazać
najbliższymi znajomym, że świętujemy
GED 2020.

Wręczenie nagród konkursowych:
Ekspozycja roku i Targi 4.0
PIPT odpowiada za organizację gali w dniu 03 czerwca 2020, podczas której wręczone zostaną nagrody
w obu konkursach.

Miejsce: zostanie wkrótce ogłoszone

Akcja „3 lata… 10 lat… 25 lat”
Zdjęcie „zaczepne” + krótkie filmy nagrane przez pracowników targów.
1. Zdjęcie „zaczepne” z mugshot’em policyjnym oraz tablicą wzrostu w tle –
w dwóch odsłonach – na poważnie i potem już na luzie
2. Na mugshot’cie I – informacja tylko z liczbą lat. Na mugshot’cie II – informacja
w wyjaśnieniem – np. 5 lat w branży targowej.
3. Zdjęcia będą umieszczone na FB, TDW, Instagramie oraz trafią do UFI, bez
komentarze. Termin – kwiecień 2020.
4. Proponujemy także krótkie filmiki z wypowiedzią osoby, która wcześniej
przesłała zdjęcie z mugshotem z logo GED2020 w tle. Krótkie, ok. 30sekundowe nagranie, w którym dana osoba opowiada np. że pracuje w
branży targowej 10 lat i nie wyobraża sobie ciekawszego miejsca pracy oraz
dlaczego …, co jest intersującego w targach, itp. Filmy mogą być nagrane
komórką. Będą publikowane tak, jak zdjęcia na FB, TDW, Instagramie oraz
trafią do UFI
5. Co trzeba zrobić:
- przesłać do PIPT 2 zdjęcia osoby (jedno poważnie, drugie już z uśmiechem)
najlepiej na szarym tle z białą kartką w ręku – patrz zdjęcia obok. PIPT
przygotuje je graficznie
- dopisać w mailu imię osoby, jej staż w branży,
- można także oprócz zdjęcia nagrać filmik.

Zdjęcia z oznaczeniem
Propozycja zdjęcia wykonanych przez naszych członka. Zdjęcia trafią na FB, TDW, Instagram, LinkedIn oraz do
UFI. Osoby na zdjęciach będą się odznaczać. Biuro Izby przygotuje i roześle projekt tabliczki
z logo GED 2020.

PROMOCJA GED W RAPORCIE
PIPT „ TARGI W POLSCE 2018 ”
W dorocznym Raporcie PIPT Targi
w Polsce ukaże się reklama promująca
kampanię Global Exhibitions Day 2017.

Z D J Ę CI A Z L O G O G ED
2019
Liczymy na zdjęciaWasze
i pracowników Waszych firm z logo
GED 2019

Współorganizacja konferencji/warsztatów
expo marketing
Wzorem ubiegłego roku chcemy włączyć się we współorganizację wydarzenia, które dedykowane jest
przedstawicielom branży targowej. PIPT obejmie patronat nad wydarzeniem.

Działania własne do wyboru
przez członków PIPT

AKCJA
"TAR GI NOCĄ”
W Y K O R Z Y S T A J MY
P O P U L A R N OŚ Ć P R O JE K T U "
N O C M U Z E Ó W "!
Firmy zrzeszone w PIPT – przede wszystkim ośrodki targowe
– w związku z Global Exhibtions Day 2019 otworzą się na
zwiedzających w godzinach popołudniowo - wieczornych.
Akcja odbędzie się w nocy 4/5 czerwca 2019r.
Zwiedzanie w 20-osobowych grupach co 30 minut.
Zwiedzanie jest dokumentowane. Zdjęcia z logo GED2019.

AKC JA
„TAJEMNICE TARGÓW”
ZWIEDZAN IE MIEJ SC NA CO DZIEŃ
NIEDOSTĘPNY CH
Ośrodki targowe – w związku z Global Exhibtions Day 2019
otworzą dla zwiedzających miejsca na co dzień niedostępne dla
osób z zewnątrz (np. Iglica na MTP z widokiem na panoramę
Poznania i cmentarz żydowski na terenie tragów czy 57-metrowa
wieżę na targach Kielce). Zwiedzanie w 20-osobowych grupach
co 30 minut. Akcja odbędzie się wdniu 5 czerwca 2019 r.
Zwiedzanie jest dokumentowane. Zdjęcia z logo GED2019.

„ TAJEMNICE TARGÓW”
"TARGI
NOCĄ”

Celem akcji jest przybliżenie tego, jak funkcjonują targi
czy firmy działające na co dzień wbranży targowej oraz
udostępnienie najciekawszych miejsc,
w których na co dzień odbywa się praca.
To z pewnością wyjątkowa i być może jedyna okazja,
aby zgłębić procesy projektowe i produkcyjne,
czy poznać nieznaną dotąd historię przedsiębiorstwczłonków Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

"TAR G I
NOCĄ”

„TAJEMNICE
T A R G Ó W ”

PROMUJEMY CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO
WZBUDZAMY ZAINTERESOWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ FIRM
ZRZESZONYCH W POLSKIEJ IZBIE PRZEMYSŁU TARGOWEGO
WZBUDZAMY ZAINTERESOWANIE PRZEMYSŁEM WYSTAWIENNICZYM W POLSCE

WYCHODZIMY Z PROPOZYCJĄ SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I
DOROSŁYCH, JEDNOCZEŚNIE BUDUJĄC ŚWIADOMOŚĆ, ŻE TARGI DAJĄ TAKIE
MOŻLIWOŚCI NA CO DZIEŃ
POZWALAMY DOŚWIADCZYĆ TARGI Z BLISKA W NIETYPOWEJ FORMIE
W CAŁEJ POLSCE ŚWIĘTUJEMY GLOBAL EXHIBITIONS DAYS 2019
W INNY NIŻ DOTYCHCZAS SPOSÓB

ZAINTERESUJEMY MEDIA

Akcja „Targi dla
Ziemi” ver 1

Akcja „Targi dla
Ziemi” ver 2

Firma członkowska zakupuje np. 10 kg jabłek
polskich. Nakleja naklejki z GED2020 i QR kodem
(od PIPT) i rozdaje w dniu 03.06.2020 w okolicy
swojej firmy, ośrodka targowego lub innym
wybranym miejscu. OR kod (lub adres www)
przenosi np. do: filmu GED2020, konkursu,
zaproszenia na targi, itp. Zdjęcia i firmy z akcji na
www i social media.

Firma członkowska „wychodzi w teren” posprzątać
okolicę. Sugerowany termin IV / V 2020.
W sprzątniętym miejscu zostawia symbol GED2020.
Możemy również sadzić krzewy lub kwiaty
w wybranych miejscach. I zaprosić na tą akcję
innych – pobliskie szkoły, własne rodziny. Zdjęcia
i firmy z akcji na www i social media.

Akcja „Bitwa na murale”
Pojedynek między ośrodkami targowymi na rysunki i hasła bez przemocy: np. ..

Akcja „Bohater drugiego planu”
Członkowie PIPT pokazują w prostych, wykonanych telefonami zdjęciach, swoje „zaplecze” osobowe.
Mogą być to księgowi, osoby sprzątające, parkingowi, budowlańcy itp.
Trzymają oni tabliczki z hasłami:

- Ja dbam o liczby w…. – jestem Głównym Księgowym
- Ja dbam o parkingi w … - jestem Szefem Dozoru
- Ja dbam o rośliny w … - jestem głównym ogrodnikiem.

Moja firma w liczbach
Firma w prosty graficzny sposób pokazuje ciekawe liczby dotyczące swojej działalności. Są to dane, które
pokazują skalę działań, zaangażowanie, potencjał itp. Nie są ona oczywiste dla odbiorcy w jego zwyczajnym
myśleniu o tej firmie. Przykłady:

- Rocznie zużywamy … ton chleba do wykonania kanapek dla naszych gości (dla firmy cateringowej)
- W miesiącu nasz ochroniarz przechodzi… km, co równa się ... maratonom
- Najstarsze drzewo na naszym terenie ma już… lat
- Pan Witold pracuje z nami od …. lat, spędził u nas…. swojego życia

- Gdybyśmy położyli na sobie wszystkie płyty zużywane w ciągu roku do budowy stoisk, powstała by wieża o
wysokości…

AKCJA „PIKNIK BRANŻOW Y
W E J D Ź N A W Y Ż SZ Y P O Z I O M”

A K C J A "F L A G A N A M A S Z T ”

Piknik „składkowy” dla pracowników
w intrygującym miejscu np. na dachu obiektu,
promujący i GED i targi, jako narzędzie
umożliwiające wejście firmom na wyższy poziom
lub inne faje hasło. Niskobudżetowa, ale
medialna impreza. Zdjęcia i firmy z akcji na www i
social media.

Organizacje branży targowej zamawiają
i wieszają flagi z logo GED2019 (np. na swoich
masztach lub na budynkach)
w dniach 04-06.06.2019.

INSPIRACJE
Liczymy na inne pomysły członków na wyeksponowanie logo GED2020

Źródło: UFI, PIPT

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO
ŚWIĘTOWANIA

