
Pierwsza publikacja protargowa w ramach akcji „Newseria” 

(11.03.2020) :  

https://www.rp.pl/Nieruchomosci/303109894-Koronawirus-zabija-branze-targowa.html 

 

Publikacje protargowe od początku akcji „Newseria” do końca 

kwietnia 2020 : 

1. https://www.rp.pl/Nieruchomosci/303109894-Koronawirus-zabija-branze-targowa.html  

2. https://businessinsider.com.pl/finanse/firmy-juz-licza-straty-spowodowane-

koronawirusem/0m6z8hh 

3. https://www.wnp.pl/finanse/setki-milionow-strat-przemysl-targowy-apeluje-o-

wsparcie,377365.html 

4. https://www.propertynews.pl/hotele/ponad-150-mln-zl-strat-miesiecznie-przez-

pandemie-koronawirusa-branza-targowa-szuka-wyjscia-z-kryzysu,80769.html 

5. https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-tarcza-antykryzysowa-

wymaga-uzupelnienia,80886_1.html 

6. https://www.rp.pl/Komercyjne/303189836-Branza-targowa-tarcza-do-

poprawki.html   

7. https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2476721,Krok-w-pozadanym-

kierunku-ale-niewystarczajacy-Branza-turystyczna-o-tarczy-antykryzysowej 

8. https://www.signs.pl/polska-izba-przemyslu-targowego%3A-pakiet-_tarcza-

antykryzysowa_-wymaga-uzupelnienia,386149,artykul.html 

9. https://www.wnp.pl/praca/beata-kozyra-prezes-pipt-potrzebne-jest-bezzwrotne-

wsparcie-finansowe,380242.html 

10. https://ceo.com.pl/pakiet-tarcza-antykryzysowa-wymaga-uzupelnienia-

63898 https://forsal.pl/amp/1461832,pipt-tarcza-antykryzysowa-to-dobry-krok-

potrzebne-jednak-bezzwrotne-wsparcie-finansowe.html 

11. https://www.radiomaryja.pl/informacje/trwaja-prace-nad-pakietem-

antykryzysowym/ 

12. https://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,403,beata-kozyra-pakiet-

tarcza-antykryzysowa-wymaga-uzupelnienia.html 

13. https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/tarcza-antykryzysowa-dla-przedsiebiorcow-

komentarz-pracodawcow-rp-bcc-oraz-pipt,1009651.html 

14. https://www.biznesmeblowy.pl/rynek_mebli/111/pipt_tarcza_antykryzysowa_to_

dobry_krok_potrzebne_jednak_bezzwrotne_wsparcie_finansowe,18236.html 

15. https://twnews.pl/pl-news/branza-targowa-tarcza-do-poprawki     

16. https://www.wnp.pl/finanse/przemysl-spotkan-moze-ucierpiec-jeszcze-bardziej-

niz-turystyka-czy-lotnictwo,380867.html 
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17. https://www.wnp.pl/finanse/tarcza-antykryzysowa-branza-targowa-prosi-o-

wiecej-inaczej-firmy-upadna,381428.html 

18. https://www.forbes.pl/gospodarka/koronawirus-i-branza-targowa-odwolane-targi-

mozliwe-zwolnienia-straty-w-2020-r/exh466w 

19. https://www.fakt.pl/pieniadze/biznes/apel-branzy-targowej-transportowej-i-

turystycznej-do-rzadu/ysfpd5b  

20. https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-o-prezydenckich-

propozycjach-dla-przedsiebiorcow-za-krotki-krok-prezydenta,81031.html 

21. https://ceo.com.pl/krok-w-dobra-strone-tyle-ze-za-krotki-branza-targowa-o-

prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow-62537 

22. https://www.pb.pl/branza-targowa-chce-ciac-zatrudnienie-986087 

23. https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1463102,tarcza-antykryzysowa-co-o-

niej-mowi-biznes.html   

24. https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykul-prasowy/6466894,sondaz-tarcza-

antykryzysowa-ocena-biznes-koronawirus-covid-19.html 

25. https://www.signs.pl/branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-

przedsiebiorcow,386225,artykul.html 

26. https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/tarcza-antykryzysowa-najwazniejsze-

rozwiazania,1010334.html  

27. https://forsal.pl/artykuly/1465085,pipt-ponad-26-firm-z-branzy-targowej-

rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci.html   

28. https://www.money.pl/gielda/pipt-ponad-26-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-

zawieszenie-dzialalnosci-6494488921958018a.html   

29. https://inwestycje.pl/gospodarka/ponad-26-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-

zawieszenie-dzialalnosci/ 

30. https://stooq.pl/n/?f=1344714&c=1&p=4+22    

31. https://wyborcza.biz/biznes/1,100969,25830515,pipt-ponad-26-firm-z-branzy-

targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci.html  

32. https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-rozczarowana-potrzeby-

firm-minely-sie-z-propozycjami-rzadu,81259.html 

33. https://businessinsider.com.pl/biznesvscovid/pipt-ponad-26-proc-firm-z-branzy-

targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci/kk0m9gj 

34. https://www.signs.pl/tarcza-%E2%80%A6kryzysowa%2C-czyli-jak-wpedzic-

gospodarke-w-spirale-poglebiajacego-sie-kryzysu,386320,artykul.html 

35. https://ceo.com.pl/tarcza-kryzysowa-firmy-branzy-targowej-o-propozycjach-

rzadu-61938 https://www.fakt.pl/pieniadze/biznes/przedsiebiorcy-rozczarowani-

tarcza-antykryzysowa-z-powodu-koronawirusa/hde3d2h  

36. https://www.carpatiabiznes.pl/ponad-60-firm-z-branzy-targowej-planuje-

zwolnienia/ 

37. https://www.wnp.pl/finanse/beata-kozyra-przyjmijmy-te-tarcze-ale-natychmiast-

ja-uzupelnijmy-o-postulaty-biznesu,383356.html 
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38. https://www.propertynews.pl/hotele/bez-pomocy-rzadu-polskie-targi-przeniosa-

sie-do-niemiec-i-francji,81408.html 

39. https://ceo.com.pl/bez-wsparcia-rzadu-ciezko-bedzie-odbudowac-polskie-targi-

65418   

40. https://www.signs.pl/branza-targowa-%E2%80%93-caly-czas-z-nadzieja-na-

korzystne-zapisy-w-nowej-wersji-_tarczy_,386515,artykul.html 

41. https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-caly-czas-z-nadzieja-na-

korzystne-zapisy,81571_1.html 

42. https://www.wnp.pl/finanse/branza-targowa-czeka-na-wieksza-

tarcze,385877.html    

43. https://www.plastech.pl/wiadomosci/Czy-koronawirus-zadusi-branze-targowa-

15068 

44. https://www.pb.pl/rzad-wyplaci-firmom-100-mld-zl-987841 
  

Polsat Wydarzenia - około 15 minuty zaczyna się cały materiał   : 

https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20200316-wydarzenia-1850_6767414/      

 

Publikacje od 20 kwietnia do 3 czerwca 2020 :   

 

https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20200423-wydarzenia-1850_6769107/  
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