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Polski rynek targowy i okołotargowy 



Grupy branżowe polskiego rynku branżowego 



Polski rynek targowy 

Liczba organizowanych targów w roku 604 

Liczba wystawców ogółem w roku 47 674 

Liczba wystawców krajowych w roku 36 464 

Liczba wystawców międzynarodowych w roku 11 210 

Liczba zwiedzających w roku 3 151 627 

Liczba zwiedzajacych dokonujących zakupu biletu 2 206 139 

Liczba osób zatrudnianych przez firmy branży targowej 16 637 

Liczba osób (firm) pracujących pośrednio na rzecz targów 528 272 

Łączna liczba dni targowych w roku 924 

Przychody firm rynku targowego i okołotargowego 2 754 340 160 zł 



Za sukcesem imprez targowych stoi 

ogromna rzesza pracowników różnego 

szczebla i różnych zawodów. 

Pracują w pełnym wymiarze godzin przez 

cały rok, jak i cyklicznie lub doraźnie na 

potrzeby danej imprezy targowej. 



Ludzie targów 



Łączna liczba osób pracujących bezpośrednio 

i pośrednio na rzecz targów 

Liczba mieszkańców Poznania 537 682 

Liczba mieszkańców Bydgoszczy 350 178 

Liczba mieszkańców Kielc 195 774 

528 272 



Łączna roczna wysokość składek ZUS płaconych przez 

pracodawców i pracowników rynku targowego i okołotargowego 

536 114 679 zł 

546 819 emerytur w 2018 



Roczny przychód firm działających bezpośrednio 

w sektorze targowym 

Łączna roczna wartość podatków płaconych przez firmy rynku 

targowego wraz z rocznym podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych pracujących pośrednio na rzecz targów 

2 754 340 160 zł 

479 106 219 zł 

roczny budżet Suwałk 12 km autostrady 



Wartość sprzedanych produktów i usług na rynku targowym i okołotargowym 

Razem: 

2 041 899 084 zł 



Wartość sprzedanych usług na rynku okołotargowym 

Hotele 

Bilety 

Dojazd 

Catering 

Spotkania biznesowe 

Komunikacja miejska 

i TAXI 

747 986 618 zł 



Wartość rynku targowego i okołotargowego liczona wartością 

sprzedaży usług  

3 028 521 208 zł  

Wartość rynku książki 2,5 mld zł 

Wartość rynku wina 2,5 mld zł 



Najważniejsze korzyści z udziału firmy w targach. (Łącznie w badaniu wzięło udział 198 firm) 



Całkowita wartość rynku targowego i okołotargowego 

wraz z podatkami  

3 081 441 722 zł  

Dochody budżetu miasta Gdańsk 3,3 mld zł 

Dochody budżetu miasta Poznań 

 

3,7 mld zł 

Dochody budżetu miasta Łódź 

 

4,4 mld zł 



Wpływy z rynku targowego to 

budżetu Państwa 

1% 



Dziękuję za uwagę! 

Paweł Babij 


