
Koronawirus a straty firm polskiej branży targowej 
– 2 miesiące po 

Wyniki badania ankietowanego przygotowanego przez 
Polską Izbę Przemysłu Targowego



Dziękujemy wszystkim firmom, które 
wzięły udział w badaniu ankietowym.

Badanie zostało przeprowadzone między 
13-17 kwietnia 2020.

83 firm rynku targowego z całej Polski 
odpowiedziało na postawione w ankiecie 
pytania.
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Najliczniejszą grupę stanowią firmy 
projektujące i budujące stoiska targowe -
ponad 70%.  

Drugim pod względem liczby firm segmentem 
jest segment organizatorów targów, w którym 
działa 18% badanych firm rynku targowego. 



Wśród ankietowanych firm rynku 
targowego przeważają firmy micro, 
zatrudniające na etacie do 
9 pracowników – ok. 60%. 

Małe przedsiębiorstwa, 
zatrudniające do 50 osób stanowią 
łącznie ponad 33% ankietowanych 
firmy. 

Średnie firm (do 250 pracowników) 
to łącznie ok 6,5%. 

0,5% to duże firmy, w których na 
etatach pracuje ponad 250 osób.

Łączna liczba pracowników 
etatowych zatrudnionych w branży 
targowej może wynosić nawet 
20 tys. osób. 



*umowy zlecenia, umowy o dzieło, jednoosobowa działalność gospodarcza, podwykonawca 

Ok 46% ankietowanych firm 
targowych współpracuje 
z maksimum 9 osobami. 

Ok 21% firm współpracuje 
z maksimum 20 osobami 
i taki sam procent przedsiębiorstw 
kooperuje z maksimum 50 
współpracownikami. 

W przypadku 7% firm prace zlecane 
są nawet 100 osobom. 

Współpracę z powyżej 100 osobami 
deklaruje w sumie 6% badanych 
firm.  

Łączna liczba współpracowników 
firm branży targowej może 
wynosić również ok 20 tys. osób. 
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Ponad 42% firm rynku 
targowego, które wzięły 
udział w badaniu 
zrealizowało w roku 2019 (jako 
organizator i operator, jak 
również jako dostawca różnych 

usług targowych) więcej niż 60 
imprez targowych, z tego ok 
23% ponad 100 imprez 
targowych. 

37% firm była zaangażowana 
w realizację między 20 a 60 
imprez targowych, a 22% 
zrealizowała maksymalnie 
20 imprez.



Ponad 42% firm rynku 
targowego, które wzięły 
udział w badaniu planowało 
zrealizować w roku 2020 
(jako organizator i operator, 
jak również jako dostawca 

różnych usług targowych)

więcej niż 60 imprez 
targowych, z tego ok 23% 
ponad 100 imprez 
targowych. 

36% firm miała być 
zaangażowana w realizację 
między 20 a 60 imprez 
targowych, a 22% 
w maksymalnie 20 imprez.   



Konsekwencje 
rozprzestrzeniania się 
koronawirusa dla branży 
targowej są bardzo negatywne. 
Ponad 36% straciło 100% swoich 
imprez. 

W przypadku ok 40% firm 
zostały odwołane lub 
przesunięte na jesień 2020 
między 71 a 90% targów, które 
miały się odbyć w miesiącach 
luty-czerwiec 2020, a w które 
firmy te miały być 
zaangażowane. 

Oznacza to, że prawie 76% firm 
branży targowej straciło jedyne 
źródło przychodu na kolejne 
najbliższe 5 miesięcy!



Skutki odwołania targów 
w m-cach luty-kwiecień 
szacowane są w poszczególnych 
firmach na setki tysięcy złotych, 
a w wielu przypadkach nawet na 
miliony złotych. 

Ponad 23% ankietowanych firm 
ocenia poziom utraconych 
wpływów na maksimum 250 000 
zł.

Straty do 500 000 zł zgłasza 31%
ankietowanych firm.

Straty do 1 mln zł deklaruje 16% 
firm, a powyżej 1 mln. (często 
nawet  powyżej 15 mln zł) 
wskazało 31% badanych 
przedsiębiorstw.



Firmy obawiają się o swoją kondycję 
finansową w przypadku przedłużenia 
się do września 2020 obecnej sytuacji, 
w której odwołane są już wszystkie 
imprezy targowe. 

47% ankietowanych firm szacuje 
poziom utraconych wpływu między 
1 a 5 mln złotych.

12% firm ocenia te straty na poziomie 
5 -10 mln zł, a 8% nawet do 20 mln. 

Wśród firm branży targowej ok 2% 
obawia się strat do 50 mln zł.

Branża targowa w czasie obecnego 
„przestoju” traci nawet 150 mln zł 
miesięcznie.



100 000 PLN

Miesięczne koszty stałe utrzymania 
poszczególnych firm branży 
targowej różnią się od siebie 
znacząco, co wynika przede 
wszystkim z rodzaju wykonywanej 
przez firmę działalności oraz 
wielkości firmy. 

Dla ok 52% badanych firm 
miesięczne koszty stałe mieszczą 
się w kwocie 100 000 zł. 

Dla prawie 30% ankietowanych to 
kwoty nawet do 250 000 zł 
miesięcznie. 

8% firm wskazuje na poziom 
kosztów do 500 000 zł miesięcznie. 

4% ankietowanych ocenia swoje 
miesięczne koszty stałe nawet na 
kwotę powyżej 1 mln. złotych. 

Należy przypomnieć, że przychody 
branży od 2 miesięcy wynoszą 0 zł.



Wśród optymistów zakładających, iż 
sytuacja poprawi się już od lipca 
2020 zostało jedynie 4% firm w 
porównaniu do 18,3% z badania 
sprzed miesiąca.

26% ankietowanych zakłada 
wydłużenie się negatywnej dla 
branży targowej sytuacji do 
września 2020 r.

Wśród badanych firm branży 
targowej (58%) przeważa opinia, iż 
aktualna sytuacja, która uniemożliwi 
organizowanie imprez targowych, 
potrwa do końca roku 2020. 

Wśród ankietowanych znalazło się 
również aż 12% firm (6,8% w 
poprzednim badaniu), które oceniają 
sytuację skrajnie pesymistycznie 
i uważają, że również w roku 2021 
będę nadal odwoływane imprezy 
targowe.



W celu poprawy swojej sytuacji ekonomicznej większość ankietowanych firm podjęła już następujące 
działania: 

▪ Obniżenie kosztów.

▪ Wdrożenie nowych, innowacyjnych usługi „targowych” 

▪ Wysłanie pracowników na urlop.

▪ Skorzystanie z abolicji ZUS.

▪ Zmiany w produkcji.

▪ Poszukiwanie innych zleceń pozatargowych, przebranżowienie.

▪ Wypowiedzenie umów cywilno-prawnych.

▪ Renegocjacje umów z dostawcami.

▪ Obniżenie wynagrodzenia pracownikom.

▪ Zwolnienia pracowników.

▪ Odroczenie kredytów, leasingów.

▪ Skorzystanie z dofinansowania do płac.

▪ Ubieganie się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

▪ Wprowadzenie postojowego. 



▪ Dostępu do kapitału.

▪ Zwolnienia ze składek ZUS.

▪ Wyższego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

▪ Zmiany przepisów dot. zwrotu zaliczek otrzymanych od uczestników wydarzeń targowych.

▪ Wsparcia instytucji rządowych w zakresie promocji imprez targowych i polskich firm uczestniczących w targach.

▪ Zwolnienia czasowego z podatków.

▪ Pokrycie strat związanych z odwołaniem/przesunięciem imprez.

▪ Nisko oprocentowanych kredytów / subwencji z opcją umorzenia po okresie pandemii. 

▪ Odblokowania konta vatowskiego.

▪ Zawieszenie split payment.

▪ Jasnego i jednoznacznego określenia obszarów pomocy, subwencji i czytelnych regulacji, uproszczonych 

procedur. 

▪ Dopłaty 50% do wydarzeń organizowanych do końca września 2021 r.

▪ Pokrycie wynagrodzeń pracowników.

▪ Jak najszybsze zniesienie zbędnych zakazów oraz wprowadzenie procedur, które w bezpieczny sposób pozwolą 

uruchomić imprezy targowe i konferencje. 

▪ Pokrycie kosztów stałych.

▪ Zasiłek postojowy co miesiąc.

▪ Przedłużenia całkowitego zwolnienia z opłat składek do ZUS na min 6-9 miesięcy.

▪ Wprowadzenie dobrowolności składek na ZUS - tylko emerytalnej.



Polski rynek targowy 
zatrudnia prawie 20 000 
tysięcy pracowników 
etatowych. 

72% firm zwolniło lub 
planuje zwolnić 
w najbliższym czasie 
minimum 5 pracowników, 
w tym aż 23% ponad 70% 
załogi, a 17% ponad 
połowę.



Wyniki pokazują, że na dzień przeprowadzenia badania  proponowane przez Polski Rząd 
wsparcie jest niewystarczające. Wprawdzie pojawiły się zapowiedzi subwencji, ale nie wiadomo 
do końca, kiedy będą dostępne i jak będą wyglądać procedury. Powoduje to znaczny wzrost 
niepokoju wśród firm branży targowej. Nastroje są coraz bardziej pesymistyczne, co widać po 
wypowiedziach w ankietach - coraz więcej firm targowych (ponad 58%) uważa, iż dotychczasowe 
obostrzenia uniemożliwią organizowanie imprez targowych do końca roku 2020. Zwiększył się 
również odsetek firm do 12% (6,8% w poprzednim badaniu), które oceniają sytuację skrajnie 
pesymistycznie i uważają, że również w roku 2021 będę nadal odwoływane imprezy targowe.

Przy założeniu, iż obostrzenia nie pozwolą na organizację imprez targowych w roku 2020 pomoc 
wsparcia rządu nie wydaje się dostateczna.  

Najlepszym rozwiązaniem dla branży targowej, oprócz wsparcia finansowego byłaby możliwość 
jak najszybszego sukcesywnego „odmrażania” targów, począwszy od targów B2B od września 
2020.

Wartość polskiej branży targowej i wystawienniczej szacuje się na ok. 3 mld złotych. Na rynku 
operuje ponad 500 firm, a zatrudnienie na etat w branży znajduje prawie 20 000 tysięcy osób, 
a kilkanaście tysięcy to współpracownicy m.in. pracujący na umowy cywilno-prawne.

Przy obecnym poziomie proponowanego wsparcia rządowego oraz przy braku gwarancji, że targi 
rusza od września 2020 branża targowa ma nikłe szanse przetrwania.
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