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Polska Izba Przemysłu Targowego w odpowiedzi na brak atencji i wsparcia ze 

strony władz rządowych dla rynku targowego zdecydowała się na stworzenie 

prezentacji tego rynku z uwzględnieniem danych od członków Izby, jak również na 

podstawie danych firm z poza PIPT. Przygotowanie takiej prezentacji wymagało 

przeprowadzenia zakrojonych na ogólnopolską skalę badań.   

Potrzeba przeprowadzenia analiz wynikała z faktu, iż nie istnieje dostępna statystyka 

charakteryzująca wyżej wspomniane podmioty.  

 

Rysunek 1. Polski rynek targowy i okołotargowy 

 

 
 

 

Tabela 1. Grupy branżowe polskiego rynku targowego 

Grupa branżowa Liczba firm rynku 
targowego 

Operatorzy obiektów targowych nie będący organizatorami targów 4 

Organizatorzy targów 52 

Firmy projektujące i budujące stoiska targowe 110 

Firmy transportu, spedycji i logistyki targowej 14 

Inni przedsiębiorcy usług targowych 63 

RAZEM: 243 
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Na potrzeby analiz zostały przygotowane narzędzia diagnostyczne w postaci 

kwestionariuszy oraz ankiet, a następnie przeprowadzono badania empiryczne, 

zarówno na podstawie źródeł pierwotnych, jak i źródeł wtórnych, analizujące obszary 

wpływu rynku targowego. Wyniki analiz zostały przedstawione w Tabeli 2. 

Tabela 2. 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 zwiedzających dokonujących zakupu biletu 2 206 139 zł 

Liczba osób zatrudnianych przez firmy branży targowej:            16 673     

Liczba osób (firm) pracujących pośrednio na rzecz targów1          494 926     

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. 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.  

 

Rysunek 2. Ludzie targów 

 

                                                           
 

1 To osoby lub firmy pracujące np. na rzeczy wystawcy 
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Na potrzeby rynku targowego pracują m.in.: projektanci i graficy, stolarze  

i budowlańcy, specjaliści audio-video, specjaliści IT, ogrodnicy i pracownicy ochrony, 

technicy i personel sprzątający, tłumacze, radcy prawni, kierowcy, a także specjaliści 

marketingu, PR i sprzedaży, specjaliści ds. finansów i zasobów ludzkich oraz kadra 

zarządzająca i administracja.  

▪ Łączna liczba osób pracujących bezpośrednio i pośrednio na 
rzecz targów (średnia w latach 2017-2018): 

528 272 

 
Rysunek 3. Liczba osób pracujących bezpośrednio i pośrednio na rzecz targów 

 
 

528 272 osoby to liczba mieszkańców dużego polskiego miasta, np. Poznania (538 633 

mieszkańców w 2018 r.), można zatem powiedzieć, że na rzecz targów co roku pracuje 

duże polskie miasto. Liczba ta potwierdza, iż firmy rynku targowego oraz firmy 

działających na rzecz targów generują istotną liczbę stałych oraz tymczasowych miejsc 

pracy. 

 

Rynek pracy wiążę się ściśle ze składakami na ubezpieczenie społeczne. 

▪ Łączna roczna wysokość składek ZUS płaconych przez 

pracodawców i pracowników rynku targowego  

i okołotargowego (średnia w latach 2017-2018) 

563 114 679 zł 

 

Wpływy do ZUS z rynku targowego i okołotargowego w wysokości 563 114 679 zł 

pozwoliłyby wypłacić w 2018 546 819 emerytur. 
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Innym istotnym źródłem wpływu do budżetu państwa są podatki. Według 

ustawy budżetowej na rok 2019 dochody budżetu państwa w 2019 r. mają wynieść 

387,7 mld zł, z czego blisko 179,6 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT oraz 64,3 mld zł z PIT.2 

 

▪ Roczny przychód firm działających bezpośrednio w sektorze 
targowym (średnia z lat 2017-2018): 

2 754 340 160 zł 

 

 

▪ Łączna roczna wartość podatków płaconych przez firmy 
rynku targowego wraz z rocznym podatkiem dochodowy od 
osób fizycznych pracujących pośrednio na rzecz tragów 
(średnia w latach 2017-2018): 

479 106 219 zł 

 

Rysunek 4. Wpływy z podatków z rynku targowego i okołotargowego 

 

 
Kwota podatków wpływających analizowanego rynku do budżetu Państwa jest niemal 

identyczna z dochodami budżetu miasta Suwałki – 474 364 308 zł. Dzięki wpływom  
z podatków z szeroko pojętej branży można opłacić „funkcjonowanie” średniej 
wielkości miasta, np. Suwałk albo wybudować 12 km autostrady.   
 
 

                                                           
 

2 https://www.gov.pl/web/finanse/budzet-na-2019 

https://www.gov.pl/web/finanse/budzet-na-2019
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Wartość rynku targowego i okołotargowego jest mierzona m.in. wartością 

wszystkich produktów i/lub usług sprzedanych na tym rynku w ciągu danego roku 

przez: operatorów obiektów targowych, organizatorów targów, firmy projektujące  

i budujące stoiska targowe, firmy transportu, spedycji i logistyki targowej oraz 

przedsiębiorców innych usług targowych. 
 

Tabela 3. Wartość sprzedanych produktów i usług na rynku targowym i okołotargowym 
(średnia z lat 2017-2018) 

 
WYNIKI BRUTTO 

Wartość sprzedaży powierzchni targowej 454 543 821 zł 

Wartość zabudowy standardowej 397 725 843 zł 

Wartość zabudowy indywidulanej 284 089 888 zł 

Wartość sprzedaży biletów wstępu na imprezy targowe 71 230 702 zł 

Wartość sprzedaży usług transportu i spedycji targowej 367 930 112 zł 

Wartość sprzedaży usług innych profesjonalnych przedsiębiorców 
usług targowych 

42 116 023 zł 

Wartość sprzedaży innych usług na rzecz targów (projektowe, 
plastyczne, ochrona, sprzątanie, catering, transport) 

238 635 506 zł 

Wartość sprzedaży kongresów i konferencji przy targach 185 627 189 zł 

RAZEM: 2 041 899 084 zł 

 

Tabela 4. Wartość sprzedanych usług na rynku okołotargowym (średnia z lat 2017-2018) 

 WYNIKI BRUTTO 

Wydatki zwiedzających (hotel) 109 784 828 zł 

Wydatki zwiedzających (bilety) 2 849 228 zł 

Wydatki zwiedzających (dojazd) 228 287 132 zł 

Wydatki zwiedzających (catering na targach i poza) 167 900 941 zł 

Wydatki zwiedzających (komunikacja miejska i TAXI) 18 885 020 zł 

Wydatki wystawców krajowych (hotel) 49 380 194 zł 

Wydatki wystawców krajowych (dojazd) 10 070 532 zł 

Wydatki wystawców krajowych (catering na targach i poza) 27 738 232 zł 

Wydatki wystawców krajowych (spotkania biznesowe) 39 558 769 zł 

Wydatki wystawców krajowych (komunikacja miejska i TAXI) 225 788 zł 

Wydatki wystawców zagranicznych (hotel) 33 973 765 zł 

Wydatki wystawców zagranicznych (dojazd) 18 930 998 zł 

Wydatki wystawców zagranicznych (catering na targach i poza) 6 395 416 zł 

Wydatki wystawców zagranicznych (spotkania biznesowe) 23 163 931 zł 

Wydatki wystawców zagranicznych (komunikacja miejska i TAXI) 66 878 zł 

Wydatki na hotele montażystów 10 774 965 zł 

RAZEM: 747 986 618 zł 
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Składową tworzącą wartość rynku targowego i okołotargowego jest również wartość 

sprzedanych dodatkowych usług na rynku okołotargowym. Na potrzeby badań 

przyjęto, że wynosi on 50% wartości sprzedanej powierzchni targowej. 
 

▪ Wartość sprzedanych produktów i usług na rynku targowym  
i okołotargowym brutto (średnia z lat 2017-2018):  

2 041 899 084 zł 

 

▪ Wartość sprzedanych usług na rynku okołotargowym brutto 
(średnia z lat 2017-2018):  

747 986 618 zł  

 

▪ Wartość sprzedanych dodatkowych usług na rynku 
okołotargowym brutto (średnia z lat 2017-2018):  

238 635 506 zł  

 

Rysunek 5. Wartość rynku targowego i okołotargowego 

 

 

Wartość rynku targowego i okołotargowego liczona wartością sprzedaży usług wynosi 

208 521 028 3 .  Dla porównania wartość rynku książki w 2018 była szacowana 

na ok. 2,5 mld zł3, a rynku wina w 2017 na 2,5 mld zł4. 

                                                           
 

3 https://polskatimes.pl/poziom-czytelnictwa-w-polsce-ulega-lekkiej-poprawie/ar/13703203 
4 https://www.infobrokerska.pl/rynek-wina-w-polsce/ 

https://polskatimes.pl/poziom-czytelnictwa-w-polsce-ulega-lekkiej-poprawie/ar/13703203
https://www.infobrokerska.pl/rynek-wina-w-polsce/
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Przy okazji prowadzonych badań dotyczących wartości rynku targów przeprowadzono 

dodatkowe badania sondażowe wśród wystawców krajowych mające pokazać wpływ 

uczestnictwa w targach na rozwój firm. Łącznie w badaniu wzięło udział 198 firm.   

 

▪ firmy, które poleciłyby udział w targach innym firmom: 89 %  
 

▪ firmy biorące udział w targach od minimum 10 lat: 68% 
 

▪ firmy uczestniczące jako wystawca w targach powyżej  
5 razy: 

67%  

 

 

Jednym z celów badania sondażowego wystawców było określenie korzyści, jakie firmy 

biorące udział w targach mogą czerpać z imprez targowych. 

 

Wykres 1. Najważniejsze korzyści z udziału firmy w targach 
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▪ firmy, które oceniły wpływ udziału w targach na wzrost 
rozpoznawalności firmy jako znaczący lub bardzo duży 

70%  

 

▪ firmy, które oceniły wpływ udziału w targach na wzrost 
rozpoznawalności produktu jako znaczący lub bardzo duży 

56%  

 

▪ firmy, które oceniły wpływ udziału w targach na lepsze 
rozpoznanie potrzeb klienta jako znaczący lub bardzo duży 

57%  

 

▪ firmy, które oceniły wpływ udziału w targach na pozyskanie 
klienta jako znaczący lub bardzo duży 

39%  

 

▪ firmy, które oceniły wpływ udziału w targach na rozwój firmy 
jako znaczący lub bardzo duży 

40%  

 

 

  



str. 10 

 
 

Całkowita wartość rynku targowego i okołotargowego wraz 

z podatkami wynosi 

 

 

Rysunek 6. Wartość rynku targowego i okołotargowego dla gospodarki polskiej warz  
z podatkami w roku 2017/2018 

 

 

 

Zaplanowane na rok 2019 dochody budżetu państwa mają wynieść 387,7 mld zł,  

z czego blisko 179,6 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT oraz 64,3 mld zł z PIT.   

 

Wpływy z rynku targowego to 1% budżetu 

Państwa. 


