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Polska Izba Przemysłu Targowego od 26 lat zrzesza, wspiera i integruje przedsiębiorców szeroko pojętej 

branży targowej. Członkami PIPT są przede wszystkim organizatorzy targów i operatorzy obiektów 

targowo-konferencyjnych w Polsce, dostawcy usług projektowania, budowy i wyposażania stoisk 

targowych, transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą 

i przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce, a także firmy z branży reklamy i marketingu, IT, 

media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i dostawcy bazy noclegowej dla klientów targów. 

  

Misją PIPT jest m.in. propagowanie idei targów i ich znaczenia dla gospodarki. Obok działań 

dedykowanych bezpośrednim interesariuszom targów Izba realizuje projekty skierowane również do 

młodzieży. Celem tych działań jest pokazanie, iż targi to miejsce przyjazne także ludziom młodym, 

ambitnym i ciekawym świata, którzy uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach targowych mogą 

rozwijać swoje zainteresowania i pasje.  

 

Realizując swoją misję Izba zorganizowała pierwszą edycję konkursu „Targi 4.0” na przełomie 2018  

i 2019 r. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. Nagrodę główną zdobyła studentka 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Malwina Maier – za pracę pt. „Targi Dają Więcej – 

korzyści z udziału w targach”. Nagrody laureatom konkursu zostały wręczone na uroczystej Gali przy 

okazji obchodów Global Exhibitions Day 2019. 

https://targidajawiecej.pl/zobaczcie-zwycieski-spot-w-konkursie-targi-4-0/
https://targidajawiecej.pl/zobaczcie-zwycieski-spot-w-konkursie-targi-4-0/
https://polfair.pl/dwa-konkursy-jedna-gala/


 

2 

Celem Konkursu jest szeroko rozumiana promocja idei targów, spotkań bezpośrednich oraz  
doświadczania rzeczywistości 5 zmysłami. Istotą jest także zwrócenie uwagi na różnorodność imprez 
targowych i wystawienniczych, ich ciekawą tematykę, często niezwykłą formę oraz interesujące  
i porywające imprezy towarzyszące. Równie ważnym celem jest edukowanie przyszłych kadr dla rynku 
targowego. Przy okazji Konkursu pragniemy także zachęcić studentów szkół wyższych w Polsce do 
wspólnego świętowania Global Exhibitions Day, w ramach którego Konkurs jest organizowany.  

Druga edycja Konkursu „Targi 4.0” odbyła się na przełomie 2019 i 2020 roku. Zadaniem uczestników 

było przygotowanie spotu promocyjnego albo prezentacji multimedialnej na jeden z dziesięciu 

tematów poświęconych branży targowej, jej przyszłości, a także narzędziom, które organizatorzy 

targów mogą wykorzystywać w promocji swoich wydarzeń. Do wygrania były atrakcyjne nagrody m.in. 

stypendium o wartości 3 tys. złotych, tablety czy inne nagrody rzeczowe. 

 

Tematy konkursowe:  

1. Wizja rozwoju targówdo2030r. 

2. Targi jako droga szybkiego rozwoju biznesu w dynamicznym otoczeniu rynkowym 

3. Targi w biznesie dają więcej –zróżnicowane korzyści z udziału w targach 

4. Event w wielu wymiarach –sprzedaż, edukacja i rozrywka podczas współczesnych targów 

5. Media społecznościowe oraz     nowoczesne     technologie w służbie aktywności marketingowej 

wystawców 

6. Neuromarketing w przestrzeni targowej 

7. Kreatywne promowanie idei współczesnych targów 

8. Ekspozycja (stoisko targowe) przyszłości 

9. Global Exhibitions Day – koncepcja promowania święta przemysłu wystawienniczego w 2021r. 

10. Rola wystaw Expo w propagowaniu osiągnieć cywilizacyjnych i zwracaniu uwagi na problemy 

współczesnego świata 

 

 

Patronat nad Galą wręczeniA nagród objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. 

 

Patronat nad Konkursem objęli: 

▪ Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 

▪ Studenckie Forum Business Centre Club, Warszawa 

 

Patronat medialny nad Konkursem objęli: 

▪ Wydawnictwo Perspektywy, Warszawa 

▪ Radio Afera , Poznań 

▪ OOH Magazine, Warszawa 

 

Partnerem strategicznym została Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

 

Partnerami Konkursu ostały następujące firmy: 

▪ Ecat Exhibitions, Stęszew k/Poznania 

▪ Extend Vision, Kraków  

▪ Grupa MTP, Poznań 

https://kig.pl/
https://sfbcc.org.pl/
http://perspektywy.pl/portal/
https://www.afera.com.pl/
https://oohmagazine.pl/
https://www.arp.pl/
https://www.ecatexhibition.eu/
https://www.wystawa.pl/
https://www.mtp.pl/pl/
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▪ Partner Zenon Żurek, Poznań 

▪ Superexpo.com, Poznań 

▪ SQM Multimedia Support, Komorniki k/Poznania 

▪ Targi Kielce 

▪ Targi w Krakowie 

 

 

Informacja o konkursie, wraz z plakatem promującym wydarzenie, trafiła w październiku 2019 do 72 

uczelni wyższych w całej Polsce. W tym samym miesiącu uczelnie otrzymały również plakat w wersji 

elektronicznej oraz specjalnie przygotowany plik elektroniczny, do wyświetlania na ekranach 

multimedialnych. Informacje o konkursie wraz z plakatem zostały również zamieszczone w mediach 

społecznych oraz na stronach internetowych uczelni wyższych. Plakat zawierał oprócz podstawowych 

informacji konkursie również loga Patronów i Partnerów Konkursu. 

 

 
 

 
 

http://partner.targi.pl/
https://superexpo.com/en/
https://sqm.eu/
https://www.targikielce.pl/strona-glowna
https://targi.krakow.pl/pl/
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Polska Izba Przemysłu Targowego jako organizator konkursu promowała Konkurs oraz Partnerów  

w zarówno na swojej stronie internetowej Targi 4.0. Konkurs dla studentów – II edycja – Polska Izba 

Przemysłu Targowego (polfair.pl) jak i na stronie Konkurs | Wyniki wyszukiwania | Targi Dają Więcej 

(targidajawiecej.pl), a także na profilu Facebookowym: 

 

 

 
 

https://polfair.pl/targi-4-0-konkurs-dla-studentow/
https://polfair.pl/targi-4-0-konkurs-dla-studentow/
https://targidajawiecej.pl/?s=Konkurs
https://targidajawiecej.pl/?s=Konkurs
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Sytuacja spowodowana pojawieniem się pandemii COVID-19 i związanych z nią restrykcjami 

sanitarnymi skłoniła Polską Izbę Przemysłu Targowego do przedłużenia terminu zgłoszeń do drugiej 

edycji ogólnopolskiego konkursu Targi 4.0 do 30.04.2020 oraz do odwołania uroczystej Gali wręczenia 

nagród.  

 

Oceny prac konkursowych dokonało niezależne jury. W jego skład weszli przedstawiciele 

organizatorów targów, instytucji ściśle współpracujących z PIPT, które są także partnerami drugiej 

edycji konkursu Targi 4.0, a także praktycy w dziedzinie projektowania i budowy ekspozycji targowych 

oraz firm zapewniających kompleksową obsługę audio-video wydarzeń targowych i eventów. Jury 

obradowało online:  

 

▪ Katarzyna Wełpa – przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej, 

▪ Andrzej Rosiek– dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu 

▪ Katarzyna Mussur-Serafin – przedstawiciel Targi w Krakowie 

▪ Paweł Nowicki – przedstawiciel firmy SQM Multimedia 

▪ Zenon Żurek – przedstawiciel firmy Partner 

▪ Marek Wiktorowski – przedstawiciel firmy Exactus 

 

Spośród nadesłanych prac Jury najwyżej oceniło w: 

 

a) Kategorii PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

 

1 miejsce (zespół studentów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) 

Temat konkursowy: Wizja rozwoju targów do 2030 r. 

▪ Piotr Guz 

▪ Mikołaj Januś 

 

2 miejsce (zespół studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) 

Temat konkursowy: Targi w biznesie dają więcej –zróżnicowane korzyści z udziału w targach 

▪ Kamila Kuliga 

▪ Martyna Baran 

▪ Aneta Batko 

▪ Franciszek Bolechowski 

 

3 miejsce ex aequo (zespół studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) 

Temat: Ekspozycja (stoisko targowe) przyszłości 

▪ Ewa Gancarczyk 

▪ Aleksandra Kawa 

▪ Sylwia Gomułka 

 

3 miejsce ex aequo (studentka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) 

Temat Konkursowy: Media społecznościowe oraz nowoczesne technologie w służbie aktywności 

marketingowej wystawców 

▪ Natalia Ochel 

https://www.dropbox.com/s/lguihna03zrnoa2/Targi%204.0%20Finałowe.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/645x9vyuxmv2g1r/Targi%204.0-II%20edycja.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d8d0pibudzua90z/TARGI%20PDF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b4ctdnes1fhc9no/Targi%204.0%20Natalia%20Ochel.pdf?dl=0
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b) Kategorii FILM 

 

 1 miejsce (zespół studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)  

Temat Konkursowy: Media społecznościowe oraz     nowoczesne     technologie w służbie aktywności 

marketingowej wystawców 

▪ Filip Parwa 

▪ Joanna Dobosz 

 

2 miejsce (zespół studentów z Politechniki Łódzkiej) 

Temat konkursowy: Wizja rozwoju targów do 2030 r. 

▪ Zbigniew Tomaszewski 

▪ Agata Wojciechowska 

▪ Anna Szadkowska 

▪ Dominik Malinowski 

 

3 miejsce (zespół studentów z Politechniki Poznańskiej) 

Temat konkursowy: Kreatywne promowanie idei współczesnych targów 

▪ Filip Bukowiecki 

▪ Joanna Jazgar 

▪ Klaudia Boguszewska 

▪ Olga Ormańczyk 

 

 

 

W Konkursie wzięli udział studenci z uczelni wyższych z całej Polski. Mimo pandemii koronawirusa oraz 

odwołaniu z tego powodu uroczystej Gali wręczenia nagród, Konkurs odbił się szerokim echem wśród 

studentów.  

PIPT już dziś planuje kolejne edycje Konkursu po zakończeniu pandemii COVID – 19. 

 

Polska Izba Przemysłu Targowego dziękuję Patronom i Partnerom II Edycji Konkursu „Targi 4.0.” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fqdtu9JYf3k
https://www.youtube.com/watch?v=toT9al3KSAA
https://www.youtube.com/watch?v=fFmBKUcax_I

