
 

 

Szanowni Państwo, 

W tym roku po raz kolejny będziemy świętować Global Exhibitions Day! Zapraszamy do lektury pierwszego w roku 

2020 newslettera Polskiej Izby Przemysłu Targowego poświęconego przygotowaniom do święta naszej branży.   

Z serdecznymi pozdrowieniami  

Zespół Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

GED 2020  - save the date!  

Od dzisiaj będziemy Państwa regularnie informować o przygotowaniach do tegorocznego Global Exhibitions Day  

- GED2020, który w tym roku odbędzie się 3 czerwca.  Po raz kolejny pokażemy światu, jak branża targowa w Polsce 

świętuje ten wyjątkowy dzień. GED2019 był ogromnym sukcesem, dlatego mocno liczymy na Państwa 

zaangażowanie także w tym roku.   

UFI  w związku z Global Exhibitions Day po raz kolejny szuka inicjatyw, które najlepiej promują  

i prezentują potencjał branży wystawienniczej. Zgłaszając do konkursu nasze pomysły możemy ubiegać się  

o nagrodę w kategorii  „Making the invisible giant visible". Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy powalczyć o to 

wyróżnienie. Zachęcamy do zapoznania się z  projektami laureatów nagrodzonych rok temu: 

https://www.ufi.org/industry-resources/global-exhibitions-day/exhibition-world-and-ufi-ged-awards/. 

Trochę historii  

W Polsce Global Exhibitions Day (Światowy Dzień Targów) obchodzony był po raz pierwszy  

w 2016 r. W tym roku święto branży przypada na 3 czerwca. To doskonała okazja do uhonorowania osób 

pracujących w przemyśle targowym na całym świecie. To także dobry czas, by przypomnieć i podkreślić 

najważniejszych wartości, jakie niosą ze sobą targi dla społeczeństwa i gospodarki. Przemysł targowy, 

reprezentowany przez organizatorów targów, operatorów obiektów targowych, stowarzyszenia targowe  

i dostawców usług komplementarnych dla organizacji targów, wystaw i eventów, ma bowiem niezwykle istotny 

wpływ na światową gospodarkę.  Mamy co świętować! #GED2020. 

 

Tak świętowaliśmy rok temu! 

W 2019 roku Polska Izba Przemysłu Targowego włączyła się w ogólnoświatowe obchody dnia branży targowej  

– Global Exhibitions Day już po raz czwarty. Wszystkie wydarzenia, które realizowane  były przez PIPT w ramach 

przygotowań do święta branży patronatem honorowym objęła Krajowa Izba Gospodarcza.  Do świętowania 

zaproszeni zostali także studenci, którzy mogli wziąć udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Targi 

4.0”. Zadaniem uczestników było przygotowanie eseju, prezentacji multimedialnej czy spotu prezentującego ich 

wizję rozwoju targów w przyszłości. Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się właśnie 5 czerwca. Więcej 

informacji o obchodach Global Exhibitions Day 2019 można znaleźć na stronie Izby: https://polfair.pl/global-

exhibitions-day/. 
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