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Szanowni Państwo, 

 

w tym roku po raz kolejny przypada ogólnoświatowe święto targowe Global Exhibitions Day!  

Będzie to smutne święto, ponieważ branża targowa – ze względu na epidemię koronawirusa - od 

lutego br. stoi. 

Polska Izba Przemysłu Targowego wspiera branżę targową na różne sposoby, o czy na bieżąco 

informujemy Państwa na naszej stronie www.polfair.pl. Jednocześnie, będąc zaangażowani 

w działania wspierające, wstrzymaliśmy również wiele naszych corocznych inicjatyw. W tym 

trudnym czasie zmniejszyliśmy również nasze zaangażowanie w GED’2020. Jednak staramy się 

mimo wszystko przekazywać Państwu najważniejsze wiadomości. 

Zapraszamy do lektury kolejnego newslettera Polskiej Izby Przemysłu Targowego poświęconego 

przygotowaniom do święta naszej branży.   

Z serdecznymi pozdrowieniami  

Zespół Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

 

Konkurs Targi 4.0 – zmiana terminu przesyłania prac 

Informujemy, że w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemicznym Polska Izba 

Przemysłu Targowego zdecydowała wydłużyć termin przesłania zgłoszeń do konkursu Targi 4.0. 

do 30 kwietnia br.  Jednocześnie w nawiązaniu do apeli służb i w ramach promocji hasła 

#ZostańWdomu zachęcamy uczestników, by dostarczyli nam swoją pracę konkursową drogą 

elektroniczną na adres: info@polfair.com.pl.  Będziemy wdzięczni za udostępnienie tych 

informacji na Państwa stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Szczegółowe 
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informacje o konkursie Targi 4.0. dostępne są na stronie: https://polfair.pl/targi-4-0-konkurs-

dla-studentow/. 

GED 2020  - nagrodzimy zwycięzców 

Nie rezygnujemy jeszcze z organizacji Gali z okazji Global Exhibitions Day 2020, podczas której 

chcemy nagrodzić laureatów dwóch konkursów, których organizatorem jest Polska Izba 

Przemysłu Targowego. Na pewno nie odbędzie się ona 3 czerwca br., jednak tego dnia ogłosimy 

zwycięzców konkursu Ekspozycja Roku oraz Targi 4.0.   

Informację o nowej dacie Gali, która odbędzie się prawdopodobnie w III lub IV kwartale 2020 

prześlemy w późniejszym terminie. Przypomnianym, że patronat nad Galą wręczenia nagród  

w konkursie skierowanym do studentów objął Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki Jarosław 

Gowin.  O szczegółach związanych z organizację przedsięwzięcia będziemy Państwa informować. 

 

 

#TogetherSTRONG 

IELA czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Logistyki Targowej zachęca do włączenia się w akcję 

#TogetherSTRONG. Ideą projektu jest pokazanie, że branża targowa na całym świecie w tym 

trudnym dla nas momencie trzyma się razem. Komunikat prasowy wydany przez IELA dostępny 

jest na stronie: https://www.iela.org/news/press-kit.html. Kampania ma być wyrazem wsparcia 

dla Global Exhibitions Day 2020.  Wystarczy zrobić zdjęcie swojego zespołu, udostępnić je w 

swoich kanałach w social media, a w opisie dodać #togetherSTRONG i # GED2020.  
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