28 października 2020 r. odbył się
w Warszawie ogólnopolski protest branży targowej

BRANŻA TARGOWA
W branży targowej działają: organizatorzy targów, operatorzy
obiektów targowych, firmy świadczące usługi projektowania,
budowy i wyposażania stoisk targowych, firmy usług transportu
i spedycji targowej, a także dostawcy wielu innych usług dla
targów.

RAPORT Z BADAŃ BRANŻY
Branża targowa przed pandemią Covid-19 generowała
łączne obroty w wysokości prawie 5 mld zł, a do budżetu
państwa co roku wpływało ok. 0,5 mld zł podatku VAT.
Wpływało, ponieważ firmy branży targowej od końca lutego
2020 r. pozostają praktycznie bez pracy, a ich przychody od
ponad 9 miesięcy wynoszą 0 zł.

Polski rynek targowy zatrudniał przed pandemią ok. 97
tysięcy pracowników. Redukcja zatrudnienia w branży
targowej dotknęła od 02.2020 r. już ok 60 tys. osób.
Badania PIPT pokazują, że w najbliższym czasie co czwarta
firma zwolni kolejne 50% pracowników, a co 3 firma ogłosi
upadłość lub zawiesi działalności do końca 2020 r.

KOMITET OBRONY BRANŻY TARGOWEJ – KOBT
Komitet Obrony Branży Targowej - KOBT – oddolna inicjatywa Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego, którzy
przyłączyli się do walki o kluczowy sektor polskiej gospodarki, jakim jest przemysł targowy. W ramach Spaceru dla Branży
Targowej przedstawiciele sektora targowego apelowali o pomoc rządową dedykowaną branży. W czasie protestu został
złożony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokument z postulatami branży targowej, których wprowadzenie w życie
zadecyduje o dalszym losie tysięcy firm z branży targowej oraz wnioski o umorzenie subwencji wraz z pismami poparcia do
PFR.

POSTULAT 1

POSTULAT 2

Umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla
firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej
oświadczą, że 75% ich ubiegłorocznego przychodu była
całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług
świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za
granicą.

Otrzymanie rekompensaty w wysokości 50%
ubiegłorocznego przychodu dla firm, które pod rygorem
odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75%
ubiegłorocznego przychodu firmy była całkowicie zależna
od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych
na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą

Postulaty poparło kilkaset organizacji w tym Polska Izba Przemysłu Targowego. POPRZYJ I TY

Podpisz deklarację poparcia
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