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BIULETYN POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO nr 4 /2016 
 
 

Poznań, 12 luty 2016 r. 
 

 
 
 

Komunikat z posiedzenia Rady PIPT 10.02.2016 
 
Podczas ostatniego posiedzenia w dniu 10 lutego br. w Poznaniu Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, oprócz 
bieżących spraw: 
 

 zapoznała się z się z treścią listu skierowanego do niej przez p. Jacka Serkuczewskiego, współtwórcy targów 
Złoto Srebro Czas (Członka Honorowego PIPT) i pismem z  Fundacji Polskiej Branży Jubilerskiej,  organizatora 
targów GOLD EXPO w sprawie sporu o lokalizację targów jubilerskich pomiędzy Międzynarodowym Centrum 
Targowym a  Warszawskim Centrum EXPO XXI.  
Rada uznała, że  ponieważ sprawa jest rozpatrywana przez Komisję Rozjemczą, należy do niej skierować oba 
pisma. Członkowie Rady wyrazili zaniepokojenie powstałą sytuacją i echami medialnymi, które ona 
spowodowała, a które uderzają w branżę jubilerską, w całą Izbę i Radę. Dlatego postanowiono zaapelować 
do Komisji o szybkie rozwiązanie  sporu. 

 przyjęła uchwałę o wyborze agencji marketingowej Grupa PRC z Czeladzi, w przedmiocie realizacji  kampanii 
promocyjnej PIPT „Targi dają więcej”, 

 ustaliła skład Jury nowego konkursu PIPT „Ekspozycja Roku” (przesyłamy w załączeniu), 

 omówiła udział PIPT w globalnej kampanii UFI „Światowy Dzień Targów” – 8 czerwca 2016 i zaapelowała do 
wszystkich Członków o promocję tego wydarzenia i aktywny udział w kampanii.  Biuro zwróci się w osobnej 
korespondencji do Członków i prześle wszelkie potrzebne materiały, 

 Rada ustaliła wstępną datę wręczenie tytułu „Ambasadora Targów”  

 zamknęła konkurs „Lider Usług Targowych”  

 zamknęła projekt  „Rekomendacja PIPT” . Znaki „Rekomendacja”  przyznane przez Radę Izby  przed 
10.02.2016 nie tracą ważności do  czasu upływu terminu ich obowiązywania.   
Planuje uruchomienie nowego projektu – „Targi z Rekomendacją”. Trwają aktywne prace nad nowym 
regulaminem. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższym posiedzeniu Rady 21.03.2016. 

 ustaliła datę Walnego Zgromadzenie PIPT na 8 czerwca br. w Poznaniu  

 omówiła współpracę z Krajową Izbą Gospodarczą oraz branżą MICE . Rada wyznaczyła również datę 
wręczenia odznaczeń z okazji 25 – lecia KIG na 08.06.2016,  

 omawiała projekt uzyskania statystyk polskiego rynku targowego, obejmującego zarówno działalność 
polskich  firm targowych w kraju jak i zagranicą, przy ewentualnej pomocy Głównego Urzędu Statystycznego.  
 

 
Z poważaniem 
 
Marzenna Łukaszewicz 
Halina Trawa 
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