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BIULETYN POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO nr 10 /2016 

 
Poznań, 13 kwietnia 2016 r. 

 
 
 
Ukazał się Raport PIPT Targi w Polsce w 2015 roku 
 
 
W dniu 8 kwietnia br., podczas Walnego Zgromadzenia CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych  
miała miejsce premiera unikatowej dorocznej publikacji Polskiej Izby Przemysłu Targowego – „Raportu PIPT Targi w 
Polsce”. To już dwudzieste trzecie wydanie Raportu. Tegoroczna edycja podsumowuje wyniki polskiego rynku 
targowego w 2015 roku, objętego badaniami PIPT, we współpracy z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem 
Statystyk Targowych, oficjalnym audytorem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego.  
 
Miniony rok był kolejnym udanym dla targów w Polsce, czemu sprzyja od lat korzystne położenie geopolityczne 
naszego kraju,  członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a przede wszystkim poprawa koniunktury gospodarczej w 
Polsce.  Odczuwający tę poprawę przedsiębiorcy, przede wszystkim polskie małe i średnie firmy, których udział w 
liczbie wystawców ogółem na targach w Polsce niezmiennie od kilku sezonów wynosi średnio około 84%, 
niewątpliwie postrzegają udział w specjalistycznych targach w Polsce jako skuteczny sposób realizacji celów 
marketingowych i komunikacyjnych. Targi w Polsce pełnią ważną rolę jako miejsce międzynarodowego handlu i 
zbytu produktów i usług.  

 

 
 
Analizując potwierdzone audytem CENTREX podstawowe wskaźniki statystyczne polskiego rynku targowego w 
układzie dwuletnim tj. 2015 do 2013 (z uwagi na cykl organizacji kilku wiodących targów w Polsce) ponownie 
odnotowaliśmy ich wzrosty. Powierzchnia wynajęta przez wystawców na targach, wyniosła 764 908 mkw. W 
porównaniu z 2013 rokiem był to wzrost o 12,1%. Liczba wystawców ogółem na targach w Polsce wzrosła w 2015 r. 
do niemal 28 400, tj. o około 2%, natomiast liczba wystawców zagranicznych, których nazywamy obecnie 
międzynarodowymi, wzrosła o 6,7%. Zdecydowanie najsilniejszy wzrost miał miejsce w zakresie liczby 
zwiedzających na targach w Polsce. W minionym roku wzrost ten wyniósł ok. 15%. Silna tendencja wzrostowa w 
zakresie liczby zwiedzających zaznacza się od 2010 roku. W latach 2014 i 2013 wzrost liczby zwiedzających wynosił 
odpowiednio 18% i 10%.  Zapraszamy do lektury.  
 
 

http://polfair.pl/files/20161204091250Raport_PIPT_targi_w_Polsce_2015_www__a.pdf
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Walne Zgromadzenie CENTREX gościło na Targach Poznańskich 
 
8 marca 2016 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się Walne Zgromadzenie 
CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, zrzeszającego kilkunastu największych organizatorów 
Targów Europy Środkowowschodniej (aktualnie z Polski, Ukrainy, Rumunii, Czech, Węgier i Bułgarii), na czele z MTP 
i Targami Kielce. Doroczne obrady CENTREX zgromadziły wszystkich jego udziałowców i były okazją do 
podsumowania minionego roku i do podjęcia ważnych decyzji w sprawie aktualnych i przyszłych działań CENTREX. 
 

  
 
Gościem Walnego Zgromadzenia CENTREX była Polska Izba Przemysłu Targowego, w osobach prezesa Rady 
Przemysława Trawy oraz Marzenny Łukaszewicz, dyrektora Biura PIPT. 
 

  
 
W trakcie obrad członkowie CENTREX dokonali wyboru nowego przewodniczącego organizacji. Miejsce Gienadija 
Kroiczyka, prezesa GalExpo z Lwowa, zajął Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce. Ten wybór to 
potwierdzenie wysokiej pozycji wicelidera polskiego rynku na europejskiej arenie targowej i wyraz uznania dla 
wieloletniego szefa tego dynamicznego ośrodka targowego. 

  
 
 
CENTREX promuje zrzeszone czołowe ośrodki targowe regionu i jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy najważniejszymi graczami rynku. CENTREX zajmuje się także profesjonalnym audytem danych 
statycznych targów i wystaw, według międzynarodowych standardów i jest oficjalnym audytorem UFI - Światowego 
Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Od 2008 roku, a więc już dziewiąty rok z rzędu, na zlecenie Polskiej Izby 
Przemysłu Targowego prowadzi audyt danych statystycznych targów organizowanych przez Członków PIPT. 
Organizacja realizuje też, na indywidualne zlecenia, audyt innych targów polskich i zagranicznych organizatorów. 
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CENTREX i PIPT promują Światowy Dzień Targów - 8 czerwca 2016 
 
W porządku obrad Walnego Zgromadzenia CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, w Poznaniu 
w dniu 8 kwietnia 2016 r., z udziałem Polskiej izby Przemysłu Targowego, wieloletniego Partnera CENTREX, znalazł 
się temat pierwszej globalnej kampanii przemysłu targowego „Światowy Dzień Targów”. Poświęcono mu sporo 
czasu. 
 

  
Omówienie tematu i specjalną prezentację przygotował Károly Nagy, były wieloletni dyrektor zarządzający 
CENTREX i były dyrektor marketingu lidera węgierskiego rynku targowego - organizatora targów HUNGEXPO, a 
obecnie ekspert ds. audytu statystyk targowych.  

  
 
János Barabás, przewodniczący Komitetu Stowarzyszań UFI i wiceprezydent UFI, aktualny sekretarz generalny CEFA, 
wieloletni wiceprezes organizatora targów HUNGEXPO, przekazał najnowsze informacje z UFI odnośnie realizacji 
kampanii "Światowy Dzień Targów”, którą przeprowadzi w tym roku ta największa branżowa organizacja targowa 
świata, przy wsparciu zrzeszonych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń targowych. 
 
Polska Izba Przemysłu Targowego i CENTREX są Partnerami projektu i intensywnie pracują nad jego realizacją. 
Kluczowe komunikaty kampanii ŚDT, przyjęte przez grupę operacyjną UFI, w której skłąd wchodzą m,in.: János 
Barabás (CEFA), Károly Nagy (CENTREX) i Marzenna Łukaszewicz (dyrektor Biura PIPT), wypracowali właśnie 
przedstawiciele PIPT i CENTREX. 
 
 
Kluczowe komunikaty kampanii: 
 

 Targi są najbardziej efektywnym narzędziem marketingu, zwłaszcza dla małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 
 Targi stymulują innowacyjność i konkurencyjność 

 
 Targi wspierają rozwój handlu i są instrumentem internacjonalizacji 

 
 Targi wspierają wzrost gospodarczy i generują korzyści społeczne i gospodarcze 

 
 Targi łączą ludzi! Targi to kontakt twarzą w twarz. Targi to zabawa. Kochamy targi! 
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Podczas posiedzenia CENTREX jego uczestnicy zrobili pamiątkowe zdjęcia z logo kampanii. 
 

 
 
Wśród inicjatorów ustanowienia „Światowego Dnia Targów” na forum światowym w 2011 r. była Polska Izba 
Przemysłu Targowego. Projekt ŚDT będący inicjatywą Adama Gabrysiaka, wiceprezesa Rady PIPT, był prezentowany 
na forum Walnego Zgromadzenia i Komitetu Zarządzającego UFI przez ówczesnego prezesa Rady Izby  Andrzeja 
Byrta. W latach 2014 i 2015 Komitet Stowarzyszeń UFI zapoznał się też z doświadczeniami amerykańskimi z 
realizacji kampanii „Dzień Targów” na Capitolu w Waszyngtonie, USA. Stały się one bezpośrednią inspiracją dla 
rozpoczęcia przez Komitet Stowarzyszeń UFI działań zmierzających do realizacji światowej kampanii promocyjnej. 
 
Powołana w dniu 5 stycznia 2016 r. grupa operacyjna ds. koordynacji globalnej kampanii „Światowy Dzień Targów” 
dała początek intensywnym pracom UFI i członkowskich stowarzyszeń targowych: opracowaniu koncepcji kampanii i 
jej logo, przygotowaniu kluczowych komunikatów dla komunikacji zewnętrznej i wreszcie całego szeregu działań, z 
których najważniejszymi są własne inicjatywy Partnerów projektu i wszystkich zainteresowanych uczestników 
kampanii. 8 czerwca 2016 roku ustanowiony został Światowym Dniem targów 2016. 
 
Zdjęcia: Studio Ozdoba, Dariusz Ozdoba; studio Fotobueno 
 
Z poważaniem 
Marzenna Łukaszewicz 
Halina Trawa 
Jan Studencki 


