BIULETYN POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO nr 2/2015
Poznań, 18 stycznia 2016 r.

Drodzy Członkowie PIPT!
U progu Nowego Roku 2016 życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych w nowym sezonie
targowym. Mamy też kilka informacji z życia PIPT w ostatnich tygodniach.
Firma Gregor Trans International sp. z o.o. dołączyła do grona Członków Polskiej Izby Przemysłu
Targowego
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że na ostatnim w ubiegłym roku posiedzeniu Rada PIPT
uchwałą nr 26/2015 dokonała przyjęcia w poczet Członków naszej Izby z dniem 1 stycznia 2016 r. firmy
Gregor Trans International sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, prowadzącej działalność usługową
w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, spedycji, obsługi imprez: targów, eventów i
pokazów, kompleksowych usług organizacji transportu oraz wynajmu pojazdów na potrzeby targów
krajowych i zagranicznych.
Witamy firmę w naszym gronie i życzymy udanej współpracy!
„Światowy Dzień Targów 2016” – międzynarodowa grupa opearcyjne UFI z udziałem PIPT przyjęła
koncepcję globalnej kampanii promocyjnej na rzecz przemysłu targowego
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W dniu 5 stycznia br. w Paryżu w siedzibie UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego odbyło
się spotkanie specjalnej grupy operacyjnej ds. nowego międzynarodowego projektu – kampanii pn.
„Światowy Dzień Targów”.
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Jego celem jest wyeksponowanie znaczenia przemysłu targowego w odbiorze kluczowych grup
interesariuszy branży, wśród których są: społeczność biznesowa, przede wszystkim małe i średnie
przedsiębiorstwa (potencjalni klienci targów), władze państwowe i samorządowe, a także następne
pokolenie pracowników branży targowej. W efekcie wielomiesięcznych dyskusji i uzgodnień UFI podjęło
decyzję o realizacji na całym świecie - przy wsparciu krajowych stowarzyszeń targowych, równolegle - w
ciągu jednego dnia (oraz dni towarzyszących), serii wydarzeń o pozytywnym wydźwięku, promujących
przemysł targowy.
Na forum UFI grupę operacyjną „ŚDT” tworzą przedstawiciele aż 18 krajowych i regionalnych
stowarzyszeń targowych z państw z całego świata. W składzie grupy są przede wszystkim przedstawiciele
Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz IAEE – Międzynarodowego Stowarzyszenia Targów i Eventów ze
Stanów Zjednoczonych, bowiem będące u podstaw obecnej kampanii dwa projekty promocyjne,
„Światowy Dzień Targów” (PIPT, Polska) i „Dzień Targów” (IAEE, USA) - to których pierwotna koncepcja
narodziła się kilka lat temu, właśnie w Polsce oraz w USA.
Jako inicjatywa Polskiej Izby Przemysłu Targowego projekt ŚDT został zgłoszony do zarządu UFI jesienią
2011 roku, przez ówczesnego prezesa Rady, Andrzeja Byrta. Celem projektu była szeroko rozumiana
promocja targów i roli jaką odgrywają one jako skuteczny instrument marketingu i komunikacji
biznesowej oraz znaczenie targów w gospodarce. Adam Gabrysiak, wiceprezes Rady PIPT, inicjator
pomysłu, wielokrotnie zwracał uwagę iż „Bezpośrednie relacje i kontakty, tak typowe dla wydarzeń
targowych, budują zaufanie w biznesie przyczyniając się do jego rozwoju.” Zdaniem pomysłodawców,
ŚDT ma też szansę zwrócić uwagę międzynarodowego biznesu i szerokiej publiczności, w tym mediów, na
instytucje i przemysł targowy. Święto ma szansę być okazją do uhonorowania osób pracujących w branży
targowej.
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Natomiast w Stanach Zjednoczonych - w czerwcu 2014 roku i czerwcu 2015 roku, dwukrotnie zostało
zrealizowane wydarzenie promocyjne pn. „Dzień Targów” („Exhibitions Day”) Organizatorami były
stowarzyszenia branżowe przemysłu targowego, MICE i branży turystycznej”. Zdaniem organizatorów,
wydarzenia te odniosły duży sukces, co zachęca do przeprowadzenia przez UFI i Członków UFI światowej
kampanii promocyjnej pn. „Światowy Dzień Targów.
W wyniku ustaleń ze spotkania grupy operacyjnej w dniu 5.01.2016 r., już w najbliższych dniach targowy
świat rozpoczyna pierwsza w historii kampania „Światowy Dzień Targów 2016”, której momentem
kulminacyjnym będzie w tym roku dzień 8 czerwca br. W kolejnych latach będą to daty ustalone przez
międzynarodowe środowisko targowe. O szczegółach kampanii poinformujemy Państwa wkrótce.
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Z okazji organizacji pierwszego posiedzenia roboczego grupy operacyjnej UFI ds. ŚDT w Paryżu,
rezydujący w Paryżu Ambasador RP, Andrzej Byrt, wydał kolację dla obecnych na spotkaniu członków UFI
oraz obecnego Prezydenta UFI Sergeya Alexeeva i nowego dyrektora zarządzającego UFI – Kaia
Hattendorfera. Kolacja odbyła się w przepięknej siedzibie, którą jest Hôtel de Monaco. O fakcie tym,
wzruszone UFI poinformowało oficjalnie na swoich mediach społecznościowych.
Łączymy serdeczne pozdrowienia
Marzenna Łukaszewicz
Halina Trawa
Jan Studencki
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