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Polska Izba Przemysłu Targowego – PIPT to jedyna oficjalna ogólnopolska organizacja samorządu przedsiębiorców 

branży targowej. Jej siedzibą jest miasto Poznań, kolebka polskich targów. Od ponad 28 lat PIPT wspiera, promuje  

i integruje środowisko branżowe polskich firm działających w szeroko rozumianym przemyśle targowym do 

którego należą:  

✓ organizatorzy targów 

✓ operatorzy obiektów targowych 

✓ firmy projektujące i i budujące stoiska targowe 

✓ firmy spedycji targowej 

✓ organizatorzy wystąpień za granicą i dostawcy usług dla przedsiębiorstw biorących udział w targach za granicą 

✓ usług IT dla targów 

 
Członkostwo w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego wiąże się z licznymi korzyściami. 

 
 

 

✓ Izba jest najpoważniejszym integratorem środowiska branży targowej w Polsce 

✓ Członkami PIPT są największe firmy branży targowej m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi Kielce, 

Targi w Krakowie i Międzynarodowe Targi Gdańskie 

✓ jako Członek Izby dołączają Państwo do grona najwyższej klasy specjalistów i liderów polskiej branży targowej 

✓ jako Członek Izby mają Państwo możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach Izby: 
 

W ORGANACH IZBY: W ZESPOŁACH ROBOCZYCH: 

• Rada PIPT 

• Komisja Rewizyjna 

• Komisja Rozjemcza 

• Zespół ds. odmrażania targów 

• Zespół ds. bezpieczeństwa targów 

• Zespół ds. pomocy sektorowej 

• Zespół ds. pracy na targach 

• Zespół ds. Monter Expo 

• Zespół ds. promocji targów 

• Zespół prawny 

• Zespół ds. ujednolicenia PKD 

• Zespół finansowo-księgowy 

W SEKCJACH BRANŻOWYCH: 

• Sekcja „Organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowych” 

• Sekcja „Organizatorzy wystąpień za granicą i dostawcy usług dla przedsiębiorstw biorących udział w targach za 

granicą” 

• Sekcja „Spedycja Targowa” 
• Sekcja „Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie budowy stoisk” 

 

✓ członkostwo w Izbie daje Państwu unikatową możliwość kształtowania relacji i wymiany doświadczeń  

z najważniejszymi w kraju przedsiębiorcami targowymi 

✓ członkostwo w Izbie umożliwia Państwu nieformalne i formalne kontakty osobiste oraz korporacyjne, które 

ułatwiają i wspierają rozwój biznesu 

✓ członkostwo w Izbie daje Państwu szansę na spotkanie face to face – zarówno z interesującymi ludźmi  

z branży, jak i z osobami ze świata nauki, kultury, polityki i samorządu 

https://polfair.pl/dla-zwiedzajacych/ogranizatorzy-targow/
https://polfair.pl/dla-zwiedzajacych/obiekty-targowo-konferencyjne/
https://polfair.pl/dla-wystawcow/projektowanie-i-budowa-stoisk/
https://polfair.pl/transport-i-spedycja-targowa/
https://polfair.pl/dla-wystawcow/organizatorzy-wystapien-targowych-za-granica/
https://polfair.pl/czlonkowie-pipt/
https://polfair.pl/o-izbie/wladze-izby/
https://polfair.pl/o-izbie/wladze-izby/
https://polfair.pl/o-izbie/wladze-izby/
https://polfair.pl/zespol-ds-odmrazania-targow/
https://polfair.pl/zespol-ds-bezpieczenstwa-targow/
https://polfair.pl/zespol-ds-pomocy-sektorowej/
https://polfair.pl/zespol-ds-pracy-na-targach/
https://polfair.pl/edukacja-targowa-monter-expo/
https://polfair.pl/targi-b2b-back-to-business/
https://polfair.pl/zespol-prawny/
https://polfair.pl/prace-zespolu-pipt-ds-ujednolicenia-kodow-pkd-dla-branzy-targowej/
https://polfair.pl/zespol-finansowo-ksiegowy/
https://polfair.pl/sekcja-organizatorzy-targow-i-operatorzy-obiektow-targowych/
https://polfair.pl/sekcja-organizatorzy-wystapien-za-granica-i-dostawcy-uslug-dla-przedsiebiorstw-bioracych-udzial-w-targach-za-granica/czlonkowie-sekcji/
https://polfair.pl/sekcja-organizatorzy-wystapien-za-granica-i-dostawcy-uslug-dla-przedsiebiorstw-bioracych-udzial-w-targach-za-granica/czlonkowie-sekcji/
https://polfair.pl/sekcja-spedycja-targowa/
https://polfair.pl/sekcja-przedsiebiorstwa-prowadzace-dzialalnosc-w-zakresie-budowy-stoisk/
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✓ dzięki stałej współpracy z uczelniami członkowie Izby uzyskają dostęp do młodych talentów  

i potencjalnych współpracowników 

 

 

✓ jako Członek PIPT mają Państwo prawo posługiwać się logo „Członek PIPT”, co zdecydowanie odróżnia 

Państwa od konkurencji, gwarantuje większą rozpoznawalność Państwa firmy 

         

 

 

 

 

 
 

✓ PIPT oferuje wszystkim Członkom, niezależnie od wykonywanej specjalizacji branżowej, po spełnieniu 

kryteriów regulaminowych, certyfikat jakości „Firma z rekomendacją PIPT”, który wpływa na pozytywny 

wizerunek Państwa firmy 

 
 
 
 
 

✓ PIPT oferuje Członkom – organizatorom targów, po spełnieniu kryteriów regulaminowych, certyfikat jakości 

„Targi z rekomendacją PIPT”, którego celem jest uhonorowanie i promocja wysokiej jakości targów w Polsce. 

Dzięki niemu Państwa marka targów jest kojarzona z najwyższą jakością targów w Polsce i ze spełnieniem 

międzynarodowych kryteriów UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego (PIPT jest członkiem 

od 1996 roku) oraz standardów CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych (audytora 

danych statystycznych targów) 

 

 

 

 

 

✓ PIPT oferuje Członkom – organizatorom targów, po spełnieniu kryteriów 

regulaminowych, Znak Polskiej Izby Przemysłu Targowego „Bezpieczne Targi” 

 

✓ PIPT jest organizatorem cyklicznego, organizowanego raz w roku, konkursu 

promocyjnego „Ekspozycja Roku” – dla Członków prowadzących działalność  

w zakresie projektowania i budowy ekspozycji targowych i eventowych. Udział  

w konkursie to szansa dla Członków Izby specjalizujących się w tej dziedzinie na 

uzyskanie znaczącego wyróżnienia w skali branży oraz szansa na promocję własnej 

marki i firmy jako lidera w tej specjalności. Nagrody i wyróżnienia w konkursie 

przyznawane Członkom PIPT są szeroko komentowane przez media, a informacje  

o laureatach docierają do wszystkich znaczących tytułów prasowych i publikacji 

branżowych 
 

https://polfair.pl/wyroznienia/firma-z-rekomendacja-polskiej-izby-przemyslu-targowego/
https://polfair.pl/wyroznienia/targi-z-rekomendacja-pipt/
https://www.ufi.org/
https://www.centrexstat.org/
https://polfair.pl/znak-polskiej-izby-przemyslu-targowego-bezpieczne-targi/
https://polfair.pl/wyroznienia/ekspozycja-roku-konkurs-pipt/
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✓ jako Członek PIPT, która jest pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskiej kampanii 

informacyjno-promocyjnej „Targi Dają Więcej” (www.targidajawiecej.pl) prowadzonej 

dla wzmocnienia pozytywnego wizerunku targów jako istotnego narzędzia 

marketingowego, są Państwo Partnerem Kampanii, której zadaniem jest przekonać do 

targów wszystkich Polaków - bez względu na wiek, zainteresowania i zawód 

 

✓ będąc Członkiem PIPT, stają się Państwo członkiem międzynarodowej grupy operacyjnej UFI  

– Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego (UFI The Global Association of the Exhibition Industry), 

realizującej unikatowy projekt „Global Exhibitions Day” (Światowy Dzień Targów). Celem akcji jest szeroka 

promocja targów w kontekście funkcji spełnianych przez targi w nowoczesnej gospodarce,  

a także integracja branży targowej. 

✓ PIPT zapewnia wszystkim Członkom nowoczesną w formie promocję Członków na: 

o Stronie Izby: Polska Izba Przemysłu Targowego (polfair.pl) 

o na profilu PIPT na FB: (20+) Polska Izba Przemysłu Targowego | Facebook  

o na profilu Targi Dają Więcej: (20+) Targi Dają Więcej | Facebook 

o na stronie Targi Dają Więcej: Targi Dają Więcej (targidajawiecej.pl) 

o oraz w publikacjach wewnętrznych Izby, m.in.  Raporcie PIPT Targi w Polsce  

✓ Izba inspiruje także liczne publikacje na temat branży targowej w prasie i Internecie 

✓ będą Członkiem PIPT, Państwa wypowiedzi mogą pojawić się takich publikacji, co pomaga w uzyskaniu 

większej rozpoznawalności jako profesjonalnej firmy z branży 

✓ od lat PIPT i jej Członkowie są ważnym partnerem dla mediów - dziennikarzy i redakcji piszących  

o gospodarce i tematyce targowej - mają zatem możliwość wypowiadania się na łamach mediów jako eksperci 

Izby 

✓ członkostwo w PIPT umożliwia realizację wspólnych projektów i wzajemną promocję firm w ramach 

organizacji. 

 

Pełen pakiet usług promocyjnych do pobrania TUTAJ 
 

 

✓ będąc Członkiem PIPT otrzymują Państwo wsparcie Izby – jako organizacja działająca na rzecz 
i w imieniu swoich Członków, PIPT spełnia funkcję parasolową oraz oferując Członkom możliwość 
rozwiązywania równolegle wielu różnych problemów istotnych dla branży targowej 

✓ PIPT na co dzień wspiera Członków Izby swoją wiedzą, doświadczeniem i kontaktami z innymi organizacjami 
oraz z przedstawicielami rządu, udostępnia ekspertyzy i udziela rekomendacji 

✓ PIPT posiada Kodeks Etyczny oraz promuje etyczne zachowania biznesowe. Mając zgodę i dobrą wolę 

zainteresowanych Członków, Izba ma możliwość rozwiązywania konfliktów pomiędzy firmami  

z branży, dzięki powołanej w celach koncyliacyjnych Komisji Rozjemczej. 
 

 

 

✓ jako Członek PIPT otrzymują Państwo dostęp do raportów statystycznych publikowanych przez Izbę oraz inne 

organizacje polskie i międzynarodowe dotyczące zarówno polskiego, jak i międzynarodowego rynku 

targowego. Wiele z tych publikacji zawiera unikatowe dane branżowe, stanowiących cenne, jedyne  

w swoim rodzaju syntetyczne opracowania na temat branży. 

✓ dzięki członkostwu w PIPT jako organizator targów w Polsce, mają Państwo możliwość poddania danych 

statystycznych swoich imprez targowych profesjonalnemu audytowi według międzynarodowych 

http://www.targidajawiecej.pl/
https://www.ufi.org/
https://www.ufi.org/industry-resources/global-exhibitions-day/
https://polfair.pl/
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Przemys%C5%82u-Targowego-105405714212139/
https://www.facebook.com/TargiDajaWiecej
https://targidajawiecej.pl/
https://polfair.pl/publikacje/raporty-statystyczne/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pakiet_uslugi-promocyjne-dla-Czlonkow-PIPT_2022.pdf
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standardów: CENTREX i UFI. Dzięki współpracy PIPT z CENTREX – międzynarodowym, wyspecjalizowanym 

audytorem statystyk targowych, akredytowanym przy UFI, wiarygodne i transparentne dane statystyczne 

targów organizowanych przez Członków Izby są publikowane w Raporcie PIPT Targi w Polsce oraz  

w międzynarodowych raportach statystycznych (UFI Euro Fair Statistics,CENTREX Report) 
 

 

 

✓ Członkowie PIPT otrzymują dostęp do dedykowanego serwisu informacyjnego, który jest źródłem aktualnej  

i rzetelnej wiedzy o:  

 

o wydarzeniach targowych 

o bieżących sukcesach i problemach branży 

o rynku targowym w kraju i za granicą 

o Członkach Izby i środowisku targowym 

o Bieżących działaniach Izby na rzecz branży 

 

✓ Izba udostępnia ww. informacje w postaci: 

o Aktualności na www.polfair.pl 

o cotygodniowego Newsletteru PIPT (wysyłanego jedynie dla 

Członków PIPT) 

o postów na: FB PIPT, FB TDW, LinkedIn PIPT 

o Strefy Członkowskiej (dostępnej jedynie dla Członków PIPT)  

w której Członkowie mają dostęp do: dużej liczby dodatkowych 

unikatowych materiałów, prezentacji, opracowań, wyników 

badań branżowych, informacji gospodarczych, przepisów 

pranych, wybranych publikacji krajowych i zagranicznych 

poświęconych tematyce targowej, komunikatów z posiedzeń 

Rady PIPT, szkoleń. 

 
 

 

✓ przez szereg lat działań lobbingowych Izba wypracowała sobie pozycję oficjalnego eksperta branży targowej 

w rządzie i biorąc udział w regularnych spotkaniach z przedstawicielami rządu i poszczególnych ministerstw 

stała się partnerem do rozmów  

✓ przedstawiciele PIPT mają prawo lobbować na rzecz korzystnego ustawodawstwa – wobec Komisji 

Sejmowych i Senackich, Rządu i poszczególnych ministerstw; Państwo jako Członek Izby, mają prawo  

i możliwość wypowiadania swoich opinii w najważniejszych kwestiach 

✓ od 2007 roku PIPT jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, dzięki czemu korzysta z ustawowych uprawnień 

w zakresie wpływania na proces kształtowania prawa w procesie konsultacji i opiniowania projektów aktów 

prawnych, w tym regulacji istotnych dla prawidłowego i pomyślnego funkcjonowania firm branży targowej; 

KIG wspiera aktywnie inicjatywy PIPT poprzez własny lobbing w rządzie oraz oficjalnie popieranie apeli Izby 

✓ od 2019 roku PIPT jest członkiem Konfederacji Pracodawców Lewiatan i jako aktywny członek bierze udział  

w konsultacjach projektów rządowych, korzysta z opracowań z obszarów gospodarczych, prawych, 

podatkowych oraz HR przygotowanych przez Konfederację; Lewiatan wspiera aktywnie inicjatywy PIPT 

poprzez własny lobbing w rządzie oraz oficjalnie popieranie apeli Izby 

✓ Od 2020 roku Izba jest członkiem założycielem Rady Przemysłu Spotkań Wydarzeń, której działania 

lobbingowe wzmacniają działania lobbingowe Izby. 

✓ Od 2022 roku Izba jest członkiem Federacja Przedsiębiorców Polskich, której szeroko zakrojone działania 

lobbingowe w rządzie będą wspierać działania lobbingowe Izby. 

https://www.centrexstat.org/
https://www.ufi.org/
https://polfair.pl/publikacje/raporty-statystyczne/
https://polfair.pl/publikacje/raport-ufi-euro-fair-statistics/
https://polfair.pl/publikacje/raport-centrex/
http://www.polfair.pl/
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Przemys%C5%82u-Targowego-105405714212139/
https://www.facebook.com/TargiDajaWiecej
https://www.linkedin.com/company/polska-izba-przemys%C5%82u-targowego/mycompany/?viewAsMember=true
https://kig.pl/
http://konfederacjalewiatan.pl/
http://web.rpsiw.pl/
http://web.rpsiw.pl/
https://federacjaprzedsiebiorcow.pl/
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✓ dzięki wieloletniej intensywnej współpracy zagranicznej opartej przede wszystkim o członkostwo  

w UFI – stowarzyszeniu organizatorów targów zrzeszającym firmy targowe z kilkudziesięciu państw na świecie 

oraz o partnerstwo z CENTREX – organizacji wiodących organizatorów targów z Europy Środkowej  

i Wschodniej, PIPT przy różnych okazjach przekazuje i promuje na świecie rzetelną i wiarygodną informacji  

o polskim rynku, w tym także o Państwa firmie 

✓ aktywne członkostwo PIPT w UFI umożliwia Członkom Izby udział w międzynarodowych projektach  

– w ramach Komitetu Stowarzyszeń (zrzeszającego kilkadziesiąt organizacji targowych), Oddziału 

europejskiego UFI, a także w ramach EEIA  i EMECA; współpraca z tymi międzynarodowymi organizacjami 

umożliwiają prowadzenie lobbingu również w strukturach Unii Europejskiej na rzecz przyjaznego dla 

przemysłu targowego prawa unijnego 

✓ jako Członek PIPT, mogą Państwo za naszym pośrednictwem, brać aktywny udział w życiu międzynarodowej 

społeczności targowej, uczestniczyć w wybranych konferencjach międzynarodowych, na forum 

międzynarodowym wypowiadać się na każdy temat istotny dla branży 

✓ współpraca zagraniczna z UFI, CENTREX i innymi branżowymi organizacjami (m.in. AUMA, AEFI, IFES, inne) 

ułatwia PIPT i Członkom Izby dostęp do wiedzy specjalistycznej w obszarach dotyczących funkcjonowania firm 

targowych, np. w obrębie regulacji prawnych wdrażanych w Europie i na świecie.  

 

 

✓ PIPT zaprasza na szkolenia, warsztaty, webinaria, konferencje organizowane przez Izbę oraz partnerów 

Izby – Konfederację Lewiatan, Krajową Izbę Gospodarczą, ARP, PARP. Większość wydarzeń edukacyjnych 

jest bezpłatna dla Członków PIPT. Szkolenia, warsztaty, webinaria, konferencje zarówno z zakresu 

zarządzania, prawa, rozwoju kompetencji osobistych i menedżerskich, jak również dotyczących branży 

targowej po preferencyjnych cenach dla swoich członków 

✓ PIPT współpracuje z wyższymi uczelniami i ośrodkami naukowymi w kraju – Izba wspólnie wykonuje 

badania branżowe oraz eksperci Izby są zapraszani na wykłady ze studentami z zakresu  

✓ dzięki członkostwu w PIPT Państwo mogą mieć wpływ na kształtowanie edukacji targowej na polskich 
uczelniach 

✓ członkostwo w PIPT daje Państwu możliwość uczestnictwa w konferencjach, dyskusjach panelowych, 

webinariach i spotkaniach branżowych o charakterze edukacyjnym – a przez to jest szansą na poszerzenie 

swojej wiedzy i umiejętności. Do dyspozycji Członków Izby są współpracujący z nią eksperci. 

 

 

✓ Izba rzesza ludzi o różnorodnych zainteresowaniach, których łączy wspólna pasja – targi 

✓ członkostwo w Izbie umożliwia poznanie ludzi, dla których targi są codziennością, co sprzyja wymianie wiedzy 

i doświadczeń na temat branży targowej 

✓ członkostwo daje możliwość udziału w wydarzeniach informacyjno-integracyjnych, m.in. w spotkaniach Sekcji 

i Zespołów PIPT, spotkaniach PIPT z Członkami Izby w regionach oraz w dorocznym Zimowym Zjeździe PIPT 

✓ członków Izby łączy również poczucie humoru, które pozwala spojrzeć na targi również z przymrużeniem oka.  

 
 

Więcej na: www.polfair.pl 
 
 

https://www.ufi.org/
https://www.centrexstat.org/
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/L6NRH2VB/EEIA
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/L6NRH2VB/EMECA
https://www.auma.com/pl/
https://www.aefi.it/en/
https://www.ifesnet.com/
http://konfederacjalewiatan.pl/uslugi/akademia-lewiatana
https://kig.pl/
https://arp.pl/pl/
https://www.parp.gov.pl/
https://polfair.pl/integracja/
https://polfair.pl/pol-zartem-pol-serio/
http://www.polfair.pl/

