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30-dniowe odliczanie do rozpoczęcia 
obchodów 30-lecia Izby

Od 02.12.2022 r.  do 01.01.2023 r. online

Pozyskanie patronatów honorowych Premier RP lub Prezydent RP, Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Sportu, Prezydenci miast targowych POT, KIG, 
Konfederacja Lewiatan, FPP, Rzecznik MŚP, PARP, ARP, 
Tugether, CENTREX, Związek Samorządów w Polsce,
Związek Miast Polskich, …

Pozyskanie patronatów medialnych Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Forbes, TVN, Polskie Radio
(1, 3 lub PR 24), Think MICE,  Ooh Magazine, 
Meetingplanner.pl, Marketing przy kawie, codziennypoznan.pl, 
…

Pozyskanie sponsorów obchodów 30-lecia 
PIPT

Członkowie PIPT, banki, firmy ubezpieczeniowe, hotele, 
…

Odznaczenia Państwowe dla Członków Odznaczenia będą wręczone na Gali GED 2023 podczas 
2. Letniego Zjazdu PIPT w Warszawie 
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Stworzenie zakładki na stronie Izby 
dedykowanej obchodom 30-lecia PIPT

W zakładce będą umieszczane najważniejsze relacje dotyczące 
wydarzeń związanych z obchodami 30-lecia PIPT

Organizacja cyklu comiesięcznych mini 
konkursów online 30 LAT MINĘŁO

Na profilach TDW i MonterExpo na FB oraz na stronie TDW. 
12 miesięcy, 12 mini konkursów z 1 pytaniem. 12 zwycięzców.
Nagrody dla zwycięzcy 2 wejściówki na zbliżające się imprezy 
w jednym 7 ośrodków targowych

Cykl postów jubileuszowych umieszczanych 
regularnie w mediach społecznościowych 
przez cały rok trwania obchodów

30 LAT MINĘŁO
• historia targów z ostatnich 30 lat
• wspomnienia znanych „targusów”
• prezentacja osób, które przyczyniły się do rozwoju branży 

targowej oraz Izby
• sukcesy Izby - prezentacja osiągnięć Izby w ciągu 30 lat
• 30 ciekawostek o targach na 30-lecie
• wystawa zdjęć online – upamiętniających ostatnie 30 lat 

targów

MŁODZI WINNI SUKCESU … na targach
prezentacja młodych pracowników firm branży targowej i ich 
sukcesów (pokazanie młodego oblicza targów)

CO PRZED NAMI
przyszłość branży i targów
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Informacje prasowe oraz artykuły do mediów Na bieżąco, przy okazji ważnych wydarzeń związanych 
z obchodami 30-lecia Izby

Udział przedstawicieli PIPT w kongresie dla 
samorządowców w panelu: Jak targi wpływają na 
rozwój regionów. Kolejne otwarcie. Z jubileuszem 30-
lecia w tle

Współpraca z organizatorem kongresu 

Udział przedstawicieli PIPT w MWP 2023. Z 
jubileuszem 30-lecia w tle

PIPT jest współorganizatorem MWP 2023

Akcja: 30 LAT MINĘŁO Akcja ma na celu zebranie kolekcji pamiątek w postaci 
zdjęć z targów oraz zdjęć przechowywanych do dzisiaj 
gadżetów, elementów konstrukcji, materiałów 
reklamowych, ulotek, itp. z ostatnich 30 lat targów
(i starszych) od Członków i przyjaciół targów w celu ich 

prezentacji na koniec roku na wystawie online)

Przygotowanie limitowanej edycji 
jubileuszowych gadżetów 

Np. smycze, notesy, pendrive, teczki, wizytowniki na 
komórkę, ozdoby świąteczne, kubki, zestaw karteczek 
samoprzylepnych, ekologiczne zestaw długopis + 
ołówek, itp.
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Prezentacja multimedialna KOLEJNE 30 LAT 
PRZED NAMI

Do wykorzystywania podczas wydarzeń, których PIPT będzie 
organizatorem lub współorganizatorem:
• Premiery 2022 i spodziewane w 2023
• Targi jako miejsce, w których dzieją się ważne i niezwykłe 

rzeczy
• Technologia 4.0 na targach
• Inne

Film 30 LAT MINĘŁO Do pokazów wewnętrznych

Film KOLEJNE 30 LAT PRZED NAMI Do wykorzystywania podczas wydarzeń, których PIPT będzie 
organizatorem lub współorganizatorem

Jubileuszowy Raport PIPT Targi w Polsce 
2022 

2. Letni Zjazd PIPT wraz z Galą GED 2023 Warszawa. Oficjalnea kolacja z tortem z okazji 30-lecia Izby + 
wręczenie odznaczeń. Oficjalni goście.

14. Zjazd Zimowy w konwencji lat 90-tych Podsumowanie roku obchodów 30-lecia PIPT 



Wizerunek sponsorów we wszystkich informacjach oraz na wszystkich 

wydarzeniach związanych z obchodami 30-lecia przez cały rok!


