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Tabela 1. Podstawowe dane liczbowe dotyczące rynku targowego w Polsce
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
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Tabela 2. Liczba działających w sektorze targowym
Firmy rynku targowego w podziale na grupy branżowa
Operatorzy obiektów targowych (kompleksu) targowego nie będący
organizatorem targów
Organizatorzy targów w tym będący również operatorami obiektów
targowych
Firmy projektujące i budujące stoiska targowe
Firmy transportu, spedycji
i logistyki targowej
Inny profesjonalny przedsiębiorca usług targowych
RAZEM:

Szacunkowa liczba
firm branży
5
30
500
10
60
605

Za sukcesem imprez targowych stoi ogromna rzesza pracowników różnego szczebla i różnych
zawodów. Są oni zatrudnieni zarówno na etatach w ramach umowy o pracę, jak i na inne
rodzaje umów. Pracują w pełnym wymiarze godzin przez cały rok, jak i cykliczne lub doraźnie
na potrzeby danej imprezy targowej.
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Tabela 3. Liczba pracowników w branży targowej
Liczba osób zatrudnianych przez firmy branży targowej:

39 372

pracowników etatowych i na kontraktach

19 667

pracowników sezonowych i innych osób regularnie współpracujących z firmą

19 705

Wśród firm rynku targowego przeważają firmy micro, zatrudniające na etacie do
9 pracowników – ok. 60%. Małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 50 osób stanowią łącznie
ponad 33% ankietowanych firmy. Średnie firm (do 250 pracowników) to łącznie ok 6,5%. 0,5%
to duże firmy, w których na etatach pracuje ponad 250 osób. Łączna liczba pracowników
etatowych zatrudnionych w branży targowej to prawie 20 tys. osób.

Wykres 1. Struktura firm na rynku targowym

Targi wywołując tzw. efekt mnożnikowy w innych branżach, n.in. takich, jak: hotele, przewozy,
przeloty, gastronomia.
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Łączna liczba osób pracujących bezpośrednio na rzecz targów i pośrednio w powiązanych
branżach to ponad pół miliona pracowników.
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Konsekwencje rozprzestrzeniania się koronawirusa dla branży targowej są bardzo negatywne. Ponad
36% organizatorów straciło 100% swoich imprez. W przypadku ok 40% firm zostało odwołanych lub
przesuniętych na jesień 2020 między 71 a 90% targów, które miały się odbyć w miesiącach lutyczerwiec 2020, a w które firmy te miały być zaangażowane. Oznacza to, że prawie 76% firm branży
targowej straciło jedyne źródło przychodu na co najmniej 5-6 miesięcy!
Wykres 2. Procent imprez targowych w miesiącach luty-czerwiec 2020 odwołanych lub przeniesionych na inny
termin, w których dana firma miała być zaangażowana

Skutki odwołania targów w m-cach marzec-kwiecień 2020 szacowane są w poszczególnych firmach na
setki tysięcy złotych, a nawet na miliony złotych. Ponad 23% ankietowanych firm ocenia poziom
utraconych wpływów do 250 000 zł. Straty do 500 000 zł zgłasza 31% ankietowanych firm. Straty do
1 mln zł deklaruje 16% firm, a powyżej 1 mln. (często nawet powyżej 15 mln zł) wskazało 31% badanych
przedsiębiorstw. Są to dane przedstawiające straty poniesione jedynie w ciągu 2 miesięcy trwania
pandemii.
Wykres 3. Poziom utraconych wpływów w Firmie z powodu pandemii.
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Firmy targowe obawiają się o swoją kondycję finansową w związku z faktem, że prawdopodobnie do
września nie odbędą się praktycznie żadne imprezy targowe. 47% ankietowanych firm szacuje poziom
utraconego wpływu między 1 a 5 mln złotych. 12% firm ocenia te straty na poziomie 5 -10 mln zł, a 8%
nawet do 20 mln zł. Wśród firm branży targowej ok 2% obawia się strat do 50 mln zł.

Wykres 4. Przewidywany poziom utraconych wpływów w Firmie z powodu pandemii przy założeniu, że do
września nie odbędą się żadne imprezy targowe.

Branża targowa w czasie obecnego „przestoju” traci nawet 150 mln zł miesięcznie.
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