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BIULETYN POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO nr 12 /2016 

 
Poznań, 25 kwietnia 2016 r. 

 
 
Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski Ambasadorem Targów 2015 
 
W dniu 25 kwietnia 2016 r. w Lublinie, w Urzędzie Prezydenta Miasta Lublin, na zaproszenie Pana Prezydenta 
Krzysztofa Żuka, zebrała się na posiedzeniu Kapituła Honorowego Tytułu PIPT „Ambasador Targów 2015”  . Kapituła 
przyznała Honorowy Tytuł PIPT „Ambasador Targów 2015”  panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi 
Krakowa. Serdecznie gratulujemy! 
 

 
 
 

Kapituła wskazała, że Prezydent Majchrowski  dostrzegł rangę i prestiż wydarzeń  targowych dla rozwoju i promocji 
Krakowa. Otwarte w 2014 roku Międzynarodowe Centrum Kongresowo – Targowe EXPO Kraków jest promowane 
przez Prezydenta na równi z obiektami kongresowo-widowiskowymi należącymi do miasta. W swojej bieżącej 
działalności oraz w kontaktach międzynarodowych podkreśla on także znaczenie tego obiektu jako ważnego miejsca 
rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. 
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W sposób szczególny  zasłużył się dla promocji i rozwoju Targów Książki w Krakowie.  
 

 
 

Co roku obejmuje imprezę swoim Patronatem, a także wspiera  organizowany przez Targi w Krakowie Konkurs o 
nagrodę im. Jana Długosza, dedykowany dziełom z zakresu nauk humanistycznych.  
 
Między innymi dzięki staraniom Prezydenta i Targów w Krakowie, Kraków uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO.   
 
 
 
dr Andrzej Byrt doktorem honoris causa  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu świętuje w tym roku akademickim obchody Jubileusz 90-lecia. Z ogromną 
satysfakcją informujemy, że dla uczczenia tego ważnego Jubileuszu Uniwersytet przyzna doktorat honoris causa  
dr. Andrzejowi Byrtowi Ambasadorowi RP we Francji, byłemu prezesowi Polskiej Izby Przemysłu Targowego i 
Międzynarodowych Targów Poznańskich.   
 

 
 

Uroczystość wręczenia tytułu odbędzie się w dniu 19.05.2016 r. o godz. 12.00 w pawilonie nr 3 na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich.  
Serdecznie gratulujemy! 
 
Meliński Minuth wyróżniony w konkursie Poznański Lider Przedsiębiorczości 
 
Firma Meliński Minuth została wyróżniona w XIII edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w 
kategorii „Średni Przedsiębiorca”, organizowanego przez Starostę Poznańskiego i Prezydenta Miasta Poznania. 
Gala przyznania nagród odbyła się 19 kwietnia 2016 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Nagrody wręczono najlepszym firmom w czterech kategoriach: średnich, małych, mikroprzedsiębiorstw oraz 
Startup. Do tegorocznej edycji zgłosiło swój udział 100 firm, z których 36 przeszło do drugiego etapu, w którym ich 
dane zostały poddane wnikliwej ocenie. Firmy oceniane były pod kątem sukcesów odnoszonych na rynku, 
rzetelności oferty, wykorzystywania innowacji i nowoczesnych technologii oraz działań z zakresu społecznej  
odpowiedzialności biznesu.  
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Kapituła Jury podkreślała fakt, że firma Meliński Minuth jako pierwsza firma targowa w Polsce i jedna z nielicznych 
na świecie uzyskała certyfikat ISO 20121 – Zrównoważone Zarządzanie Eventami. Priorytetem działalności firmy jest 
dbałość nie tylko o Klientów, ale też o środowisko naturalne oraz społeczność lokalną, co zostało docenione w 
Konkursie. 
 
Serdecznie gratulujemy! 
Z poważaniem 
Marzenna Łukaszewicz 
Halina Trawa 
Jan Studencki 


