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BIULETYN POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO nr 19 /2016 
 

 
Poznań, 22 sierpnia 2016 r. 

 
Nowa aplikacja członkowska  
 
Do biura Izby wpłynęła aplikacja członkowska od firmy Superexpo.com sp. z o.o. z Poznania. Firma 
prowadzi portal www.superexpo.com .Firma pisze o sobie: 
 
superexpo.com jest platformą internetową, w której znajdują się rzeczywiste targi, które odbyły się 
naprawdę! superexpo.com przenosi je do nowej rzeczywistości 24/7, w której znika bariera czasu i 
przestrzeni dostępu do informacji, a dzięki zaawansowanej, ale intuicyjn]ej i przyjaznej wyszukiwarce 
SearchWizard, z łatwością można znaleźć to co jest dla nas najważniejsze. Targi, firmę, dystrybutora lub 
klienta czy nawet konkretny produkt. superexpo.com jest narzędziem wymiany wiedzy i doświadczeń z 
życia targów i firmy, jak również portalem w którym w przyjemny sposób możemy nawiązać kontakt z 
ważnymi kontrahentami i osobami. Łączy ze sobą trzech najważniejszych odbiorców targów: 
organizatorów, wystawców oraz ludzi szukających dostawców, lecz dla każdych z tych grup superexpo.com 
jest czymś innym, dającym różne możliwości. 
 
Rada PIPT rozpatrzy aplikację na najbliższym posiedzeniu.  
 
 
Letnie Warsztaty CENTREX 2016 z udziałem Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
 
 
W dniach 25 – 27 sierpnia 2016 r. w Balatonfüred (Węgry) odbędą się Letnie Warsztaty CENTREX -
Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych. Głównym tematem będą strategie komunikacyjne 
stowarzyszeń targowych i członków stowarzyszeń targowych, w świetle obecnych trendów. Udział w 
Warsztatach wezmą szefowie i dyrektorzy marketingu firm targowych zrzeszonych w CENTREX, 
przedstawiciele zaproszonych europejskich stowarzyszeń targowych oraz eksperci w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych i marketingowych. 
 
Głównym celem warsztatów jest dyskusja na temat działań, które pomogłyby stowarzyszeniom targowym 
wspierać komunikację pomiędzy ich członkami i wzmacniać korzyści z przynależności firm do organizacji 
branżowej. Z drugiej strony, debata poświęcona będzie temu, w jaki sposób społeczność biznesowa 
zrzeszona w organizacji targowej, powinna za pomocą własnych działań komunikacyjnych wspierać 
działalność swojej organizacji targowej, a tym samym budować jej wysoką pozycję w branży i wpływać na 
jej pozytywny wizerunek. 
 
Podczas warsztatów zaprezentowane będą przykłady wiodących stowarzyszeń targowych, zarówno z 
Europy Zachodniej (AUMA – Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Targowego), jak i z Europy 
Środkowowschodniej (PIPT – Polska Izba Przemysłu Targowego). 
 

https://superexpo.com/
http://www.superexpo.com/
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Moderatorem i głównym prelegentem Letnich Warsztatów CENTREX 2016 będzie prof. dr Sinisa Zaric, były 
wieloletni prezes Targów w Belgradzie, dziekan Wydziału Ekonomii belgradzkiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego. 
 
CENTREX - Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, zrzeszający czołowych organizatorów targów z 
Europy środkowowschodniej, na czele z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i Targami Kielce, promuje 
zrzeszone ośrodki targowe regionu i jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy 
najważniejszymi graczami rynku. Organizacja 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 na zlecenie PIPT prowadzi audyt 
statystyk targów organizowanych przez Członków PIPT. Walne Zgromadzenie CENTREX w dniu 8.04.2016 r. 
w Poznaniu dokonało wyboru Andrzeja Mochonia, prezesa zarządu Targów Kielce, na funkcję 
Przewodniczącego CENTREX na kadencję 2016 – 2019. 
 
  
Na stronie internetowej PIPT startuje Strefa Członkowska PIPT 
 
Jeszcze w sierpniu br. wszyscy członkowie PIPT otrzymają dostęp do Strefy Członkowskiej, na stronie Izby 
www.polfair.pl. To nowe rozwiązaniu ma na celu usprawnić naszą komunikację z Państwem a z drugiej 
strony ułatwić Państwu dostęp w jednym miejscu do materiałów wewnętrznych Izby, takich jak m.in.: 
regulaminy PIPT, sprawozdania roczne z działalności PIPT, protokoły obrad Walnych Zgromadzeń, bieżące i 
archiwalne newslettery. Mamy nadzieję, że atrakcją okaże się galeria zdjęć z wydarzeń izbowych z 
ostatnich lat. Szczegółowe informacje prześlemy w osobnej korespondencji.  
 
Łączymy serdeczne pozdrowienia  
 
Marzenna Łukaszewicz 
Halina Trawa 
Jan Studencki  
 
Biuro Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

http://www.polfair.pl/

