
SYTUACJA NA RYNKU WYSTAWIENNICZYM 
W POLSCE GRUDZIEŃ 2022



NAJPILNIEJSZE WYZWANIA

racjonalne
wykorzystanie
energii

transformacja
energetyczna

 
 

CENY 
ENERGII

przekonywanie
międzynarodowych
wystawców i
zwiedzających do
odwiedzenia targów,
pomimo strachu  i
ograniczeń w
podróżowaniu

WOJNA

radzenie sobie z 
niepewnością i 
ograniczenia 
wynikające z 
pandemii COVID
przekonywanie 
międzynarodowych 
wystawców i 
zwiedzających do 
odwiedzenia 
targów, mimo nadal 
istniejących 
ograniczeń 

COVID
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racjonalizacja 
budżetów

zwiększenie 
efektywności 
kosztowej

zarządzanie 
cenami usług

 
 

INFLACJA



NET ZERO CARBON EVENTS

Wytwarzanie własnej odnawialnej 
energii elektrycznej

Zakup zielonej energii 

Termomodernizacja budynków

Wymiana oświetlenia na LED (pawilony 
wystawiennicze, budynki biurowe)

Racjonalizacja zużycia energii 

  

NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - CENY ENERGII



NET ZERO CARBON EVENTS

 

NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - CENY ENERGII

Analiza możliwości przejścia na zielone ciepło 

Wprowadzenie nowych wytycznych dla 
wystawców zmierzających do redukcji emisji 

Kampanie edukacyjne dla zwiedzających 

Stworzenie baz kontrahentów ze
zrównoważonym łańcuchem dostaw i dążenie 
do podpisywania umów tylko z podmiotami 
dostarczającymi usługi i produkty ze 
zmniejszonym śladem węglowym

 



Przeprowadzona analiza śladu węglowego 
uzmysławia, iż wykorzystanie zielonej energii 
elektrycznej oraz zielonego ciepła pozwoliłoby 
ograniczyć emisje Grupy MTP nawet o 97% w 
zakresach emisji bezpośrednich (budynki 
firmowe, pojazdy firmowe) i pośrednich 
(importowana, zakupiona czy dostarczona z 
zewnątrz energia elektryczna i cieplna, para 
technologiczna, chłód). Jest to proces 
długoterminowy, wymagający, szczególnie w 
kontekście ciepła, szczegółowych analiz. 

 
 

NET ZERO CARBON EVENTS - przykład Grupy MTP
NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - CENY ENERGII



Sytuacja epidemiczna na świecie wciąż jest dynamiczna, a
w niektórych regionach świata pozostaje niezwykle trudna. 
 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych na całym świecie w
dalszym ciągu odradzają podróże, które nie są konieczne,
do krajów lub regionów, w których poziom zachorowań jest
wysoki. 
 
W regionach o sytuacji epidemicznej zbliżonej do Polski lub
z niższym poziomem zachorowań zalecane jest wciąż
zachowanie szczególnej ostrożności.

NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - COVID



NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - PROGNOZY INFLACYJNE

Według proznozy NBP: Inflacja konsumencka wyniesie
14,5 proc. w 2022 r., 13,1 proc. w 2023 r., 5,9 proc. w
2024 r. i 3,5 proc. w 2025 r.
W 2022 r. inflację obniża wprowadzenie Tarczy
Antyinflacyjnej oraz ograniczenie wzrostu cen gazu dla
gospodarstw domowych. W 2023 r. znaczna część
rozwiązań, które obowiązywały w 2022 r. w ramach
Tarczy, wygaśnie, stąd dalszy wzrost inflacji w I kwartale
przyszłego roku. 
Do 2025 r. spodziewane jest spowolnienie wzrostu
łącznego popytu w gospodarce, ale też zmniejszenie
oczekiwania wzrostu wynagrodzeń pracowników na
rynku pracy powiązane ze spadkiem popytu na pracę i
wzrostem stopy bezrobocia oraz spadek cen surowców
na rynkach światowych. 

źródło: Poznan Convention Bureau 

źródło: Projekcja inflacji i PKB opracowywana przez 
Departament Analiz i Badań Ekonomicznych (DABE) Narodowego Banku Polskiego, listopad 2022

https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb


Po okresie silnej odbudowy aktywności gospodarczej w
2021 r., tempo wzrostu PKB do 2025r. wyraźnie obniży 
się. 
Wzrost PKB sięgnie 4,6 proc. w tym roku, a następnie 
spowolni do 0,7 proc. w 2023 r., zaś w kolejnym roku 
wyniesie 2 proc. oraz 3,1 proc. w roku 2025.

NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - PROGNOZY PKB

źródło: Poznan Convention Bureau 

źródło: Projekcja inflacji i PKB opracowywana przez 
Departament Analiz i Badań Ekonomicznych (DABE) Narodowego Banku 
Polskiego, listopad 2022

https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb


NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - WOJNA



NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - WOJNA

5 grudnia 2021 27 marca 2022 17 lipca 2022 6 listopada 2022

Zainteresowanie w ujęciu czasowym
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NAJPILNIEJSZE WYZWANIA

Radzenie sobie z 
presją podniesienia 
wynagrodzeń w 
związku z inflacją 

Zatrudnianie, 
motywowanie i 
zatrzymywanie 
specjalistów i talentów

PRACOWNICY

Ewolucja cyfrowa

Docieranie do 
właściwych grup 
docelowych

Budowa i sprzedaż 
produktów cyfrowych

Automatyzacja obsługi 
zwiedzających (bileterie, 
śledzenie ścieżki 
zakupowej)

ZWIEDZAJĄCY

Radzenie sobie z 
ograniczeniami 
budżetowymi 
wystawców

Konkurowanie z innymi 
kanałami 
marketingowymi

Wsparcie wystawców 
poprzez skuteczny 
matchmaking

WYSTAWCY



MNIEJ WYSTAWCÓW, 
MNIEJSZE BUDŻETY, 
MNIEJSZE STOISKA, 
MNIEJ USŁUG DODATKOWYCH

O kryzysie coraz śmielej mówią przedsiębiorcy,
którzy biorą udział w targach - wyrażają obawę o
swoje biznesy: głównie przez wysoką inflację,
kłopoty z energetyką i surowcami. 
 
Widać w nich ogromną determinację, aby utrzymać
się na powierzchni, zachowując produkcję i
zatrudnienie. Marketing często jest jednym z
pierwszych miejsc redukcji kosztów. 
 



Zmniejszenie budżetów marketingowych -
redukcja kosztów.
 
Zmiana priorytetów central
dystrybucyjnych, zmiany w marketing mix.
 
Problemy z produkcją z powodu braku
surowców i zerwanych łańcuchów dostaw,
a w konsekwencji brak nowości do
pokazania na targach
 
 

NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - 
WALKA O WYSTAWCÓW



Zmiana polityki dot. wyjazdów służbowych
związana ze wzrostem cen noclegów, kosztów
podróży służbowych i transportu eksponatów.
 
Zmiana polityki dot. wyjazdów służbowych
związana z działaniami wojennymi (np. sankcje, czy
trudności z wyjazdem z kraju).
 
Niechęć do przyjazdu do Polski, jako miejsca
potencjalnie niebezpiecznego (blisko linii frontu)
Zmiana polityki dot. wyjazdów służbowych
związana z kwestiami epidemicznymi.

 
 

NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - 
WALKA O WYSTAWCÓW



MIĘDZYNARODOWY SALON
PRZEMYSŁU OBRONNEGO
TARGI KIELCE
 
613 wystawców z 33 krajów świata, w tym
312 firm polskich. Targi odwiedziło 60
delegacji z 39 państw, w tym osiem
szczebla ministerialnego. Na MSPO 2022
pojawiło się 25 tysięcy gości z całego
świata, kolejne 10,5 tysiąca odwiedziło
Dzień Otwarty *
 
*źródło: strona internetowa wydarzenia

 
 

SUKCESY TARGOWE



MIĘDZYNARODOWE TARGI OBRABIAREK, 
NARZĘDZI I TECHNOLOGII OBRÓBKI TOOLEX | 
KATOWICE, MIĘDZYNARODOWE CENTRUM 
KONGRESOWE
 
Ponad 5800 zarejestrowanych uczestników, blisko 
150 wystawców, 15 sesji z udziałem 80 
ekspertów*. 
 
 
 
 

SUKCESY TARGOWE

*źródło: strona internetowa wydarzenia



MIĘDZYNARODOWE TARGI MASZYN, NARZĘDZI 
I KOMPONENTÓW DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 
I MEBLARSKIEGO DREMA 
| GRUPA MTP, MIĘDZYNARODOWE TARGI 
POZNAŃSKIE
 
378 wystawców w tym 65 zagranicznych
 
Podwojona powierzchnię wystawowa, liczba osób 
odwiedzających targi DREMA przekroczyła 10 tys. 
Goście zagraniczni m.in. z Turcji, Włoch, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Czech, Austrii, Francji, 
Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Izraela, 
Mołdawii, Norwegii, Rumunii, Hiszpanii czy Szwecji.
 
 
 

SUKCESY TARGOWE

*źródło: strona internetowa wydarzenia



ZYSKUJĄCE FORMATY

Targi B2C z 
udziałem 

publiczności 
krajowej

Duże, 
międzynarodowe 

kongresy, 
konferencje 
branżowe 

w tematach
FinTech, MedTech, 

E-commerce

Butikowe targi 
połączone z 

konferencjami

NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - ZWIEDZAJĄCY



MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI 
W KRAKOWIE
 
470 wystawców, ponad 45 000 
odwiedzających i prawie 1000 autorów
 
 

SUKCESY TARGOWE

*źródło: strona internetowa wydarzenia



POZNAŃ GAME ARENA
 
prawie 40 000 odwiedzających,
ponad 100 wystawców
 

 

SUKCESY TARGOWE

*źródło: strona internetowa wydarzenia



AGRO-PARK | TARGI LUBLIN
 
frekwencja na poziomie prawie 20 000
osób, niemal 150 wystawców, dwie hale
pełne maszyn oraz rozwiązań dla
rolnictwa 
 

 

SUKCESY TARGOWE

*źródło: strona internetowa wydarzenia



POSZUKIWANIE NOWYCH FORMATÓW - POZNAŃSKI JARMARK ŚWIATECZNY

NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - ZWIEDZAJĄCY



NAJPILNIEJSZE WYZWANIA - 
PRACOWNICY

GUS: Średnia płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw
wynosiła w październiku 2022 prawie 6,7 tys. zł. Była o
13 proc. wyższa niż rok wcześniej. 
 
W najbliższym czasie o podwyżkę zamierza ubiegać się
prawie 30 procent badanych pracowników. Wśród osób
zamierzających wystąpić o podwyżkę co trzecia (31,9
proc.) podała oczekiwany przedział wzrostu
wynagrodzenia o 10-15 proc. Taką wartość częściej
wskazywali mężczyźni (32,9 proc.) niż kobiety (30,7
proc.). *
 
*badanie przeprowadzono przez platformę analityczno-badawczą UCE
Research i SYNO Poland

 
 



PRZEMYSŁ WYSTAWIENNICZY 
MOŻE BYĆ SZANSĄ DLA 

GOSPODARKI 
NA PODNOSZENIE SIĘ Z KRYZYSU

 
 

 
 



LICZBA WYDARZEŃ 
 
 

Wrzesień Październik

Targi Kielce Targi w Krakowie Targi Lublin Grupa MTP Nowy Adres
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STATYSTYKI TARGOWE
źródło: Poznan Convention Bureau 

https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb


POWIERZCHNIA SPRZEDANA OGÓŁEM (M2)
 
 

Wrzesień Październik

Targi Kielce Targi w Krakowie Targi Lublin Grupa MTP Nowy Adres
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STATYSTYKI TARGOWE
źródło: Poznan Convention Bureau 

https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb


WYSTAWCY - OGÓŁEM
 
 
 

Wrzesień Październik

Targi Kielce Targi w Krakowie Targi Lublin Grupa MTP Nowy Adres
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źródło: Poznan Convention Bureau 

STATYSTYKI TARGOWE
źródło: Poznan Convention Bureau 

https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb
https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb


WYSTAWCY - MIĘDZYNARODOWI
 
 
 
 

Wrzesień Październik

Targi Kielce Targi w Krakowie Targi Lublin Grupa MTP Nowy Adres
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źródło: Poznan Convention Bureau 

MSPO - 250 
międzynarodowych 

wystawców

STATYSTYKI TARGOWE

https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb


FREKWENCJA
 
 
 
 
 

Wrzesień Październik

Targi Kielce Targi w Krakowie Targi Lublin* Grupa MTP Nowy Adres*

150 000 
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50 000 

0 

źródło: Poznan Convention Bureau *niepełne dane 10.22

STATYSTYKI TARGOWE

https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb


JESIEŃ TO POWRÓT DO 
WZGLĘDNIE NORMALNEJ 
TARGOWEJ RZECZYWISTOŚCI, 
ALE...

źródło: Poznan Convention Bureau 

nasilający się kryzys może zweryfikować w sposób
bolesny, plany branży targowej, aby powrócić do
swojej świetności sprzed pandemii. Obawy te
podzielają także inni organizatorzy imprez
targowych i kulturalnych oraz włodarze miast. 

 

https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb


źródło: Poznan Convention Bureau 

The Global Exhibition 
Barometer

 
Przychody z targów 

osiągnąć mają w 2022 
roku 73 proc. poziomu 

sprzed pandemii.
 

W pierwszej połowie 
2023 r wynosić mają 

87 proc. wartości 
sprzed pandemii. 

źródło: The Global Exhibition Barometer (July 2022)
 

https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb


WYNIKI FINANSOWE  I PROGNOZA 
TARGI W KOLONII

-125 -100 -75 -50 -25 0 25

2020 

2021 

2022 

2023  

2024 

2025 

źródło: Poznan Convention Bureau 

-120 mln € 

-80mln € 

-80mln € 

Pierwszy pozytywny wynik 
finansowy w 2025 roku 

STRATA 

STRATA 

https://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau-pcb


Dziękuję za uwagę


