
 

 

Poznań, 07.06.2021 r. 

 

 Szanowny Pan  
Jarosław Gowin 

Wiceprezes Rady Ministrów  
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 

 

Szanowny Panie Premierze, 

branża targowa, którą reprezentuje Polska Izba Przemysłu Targowego, doświadcza niezwykle negatywnych 
konsekwencji związanych z pandemią COVID19. Od ponad 14 miesięcy firmy branży targowej 
praktycznienie nie działają i wszystko wskazuje na to, że nie powrócą do organizacji imprez targowych przed 
jesienią br., co oznacza kolejne 3 miesiące przestoju. Wprawdzie branża targowa została odmrożona  
i teoretycznie od dnia 6 czerwca b.r. targi mogą być organizowane to jednak należy pamiętać, iż lato jest 
okresem martwym dla branży targowej, a firmy potrzebują co najmniej 3-4 miesięcy, aby przygotować 
profesjonalną imprezę targową. 

W roku 2020 ponad 90% firm branży targowej odnotowało ponad 70%-wy spadek przychodów w stosunku 
do roku 2019, a o ponad 90% spadku przychodów odnotowało niemal 2 na 5 podmiotów. Dotychczasowa 
strata branży targowej szacowana jest na 2 mld PLN. 

Rosnące z miesiąca na miesiąc straty firm targowych to nie jedyne wyzwanie, z którym muszą się one 
zmierzyć. Dużą obawą firm targowych jest to, że po odmrożeniu tarów odbudowa popytu sprzed pandemii 
będzie długim i kosztownym procesem. 

W związku z powyższym sektor spotkań i wydarzeń stawia sobie nowy priorytet – jak najszybszą odbudowę 
popytu na targi, spotkania, wydarzenia biznesowe, co pozwoli wrócić do stabilnego rozwoju sprzed 
pandemii i wyrównać szanse firm targowych i kongresowych na niezwykle konkurencyjnym europejskim 
rynku spotkań i wydarzeń.   

Polska Izba Przemysłu Targowego nie czeka bezczynnie na pomoc rządu, ale próbuje wyjść na przeciw 
aktualnym potrzebom firm branży spotkań. Przy współpracy z Komitetem Obrony Branży Targowej oraz 
Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce Izba stworzyła koncepcję – sygnalizowanego MRPiT 
już od lipca 2020 r. – Bonu Targowo-Kongresowego, który stał się również elementem składowym Bonu 
Solidarnościowego Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (którego PIPT jest członkiem założycielem). 

Szanowny Panie Premierze, 

w imieniu firm branży targowej i kongresowej zwracam się do Pana Premiera z apelem  
o uruchomienie Bonu Targowo-Kongresowego, którego koncepcję załączam do niniejszego maila.   

Jednocześnie deklaruję dalszą współpracę przy opracowaniu szczegółów Bonu lub prac nad alternatywnym 
narzędziem popytowym dla branży spotkań i wydarzeń.  

  
 
Do wiadomości:  
Mateusz Morawiecki, Premier RP  
Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz stanu MRPiT 
Olga Semeniuk, Podsekretarz stanu MRPiT 
Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystyk MRPiT 
Dawid Lasek, Przewodniczący Rady Ekspertów ds. Turystyki 
Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP 

Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
Z wyrazami szacunku 
 

Dr Beata Kozyra 
 

Prezes zarządu 

Polska Izba przemysłu Targowego  


