
 
 

1 
 

08 stycznia 2020 r.   Z początkiem stycznia br. wystartowała kolejna edycja konkursu  “Ekspozycja Roku”! Konkurs organizowany jest 
przez Polską Izbę Przemysłu Targowego dla firm świadczących usługi projektowania,  realizacji ekspozycji targowych i eventowych 
na targach w Polsce i za granicą – członków PIPT. 

                          

       

          

 
Na zdjęciach ekspozycje nagrodzone I nagrodą w konkursie „Ekspozycja Roku 2018” różnych kategoriach - wykonane przez 
IDEAEXPO MTP z Poznania, Meliński Minuth z Poznania,  AmakoMedia z Krakowa, ZEBRA z Poznania. Więcej informacji TUTAJ. 

https://polfair.pl/wyroznienia/ekspozycja-roku-konkurs-pipt/
https://polfair.pl/wyroznienia/ekspozycja-roku-konkurs-pipt/
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Celem konkursu  jest promocja najlepszych polskich firm realizujących usługi projektowania i budowy, zarówno stoisk na targach, 
jak i ekspozycji podczas wydarzeń biznesowych i kulturalnych. Ten sektor polskich usług jest wysoko ceniony przez klientów w kraju 
i za granicą –to jedna z wyróżniających się polskich specjalizacji eksportowych w dziedzinie usług, mająca sporą przewagę 
konkurencyjną na rynku Unii Europejskiej, a także poza nią. 

Do konkursu w kilku kategoriach można zgłaszać ekspozycje targowe zrealizowane w minionym roku kalendarzowym. Biuro PIPT 
oczekuje na wnioski konkursowe do końca stycznia 2020.  

UWAGA! Od przyszłego roku konkurs „Ekspozycja roku” odbędzie się w formule otwartej również dla firm spoza Izby. 

 

 

W styczniu dołączył do Izby dwie nowe organizacje:   

• DLG Agrofood sp. z o.o. - organizator targów, m.in. Ferma i Opolagra. 

• Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych - organizator targów, m.in. Agro Show w 

Bednarach 

Serdecznie witamy! 

 

  

10 stycznia 2020 r.   Grupa MTP otrzymała nominację w prestiżowym konkursie Transform Awards Europe, w kategorii “Best Brand 
Architecture Solution”. To nagroda za najlepsze praktyki w zakresie rozwoju marek korporacyjnych, produktowych i globalnych  
w Europie. Koncepcję rebrandingu marki Międzynarodowe Targi Poznańskie, który wdrożony został w 2019 roku, stworzyła globalna 
agencja kreatywna Dragon Rouge. 

                                                                                     

Już sama nominacja w tak ważnym konkursie jest ogromnym wyróżnieniem, tym bardziej, że ocenie podlegają nie tylko strategie ale 
i poziom realizacji procesu rebrandingu. Powołanie do życia marki Grupa MTP to efekt kreatywnej współpracy, która zaowocowała 
stworzeniem spójnego wizerunku doskonale oddającego tożsamość marki – mówi Przemysław Trawa, prezes  zarządu Grupy MTP. 
 
W ramach nowej strategii powstała marka korporacyjna – Grupa MTP, która łączy w sobie portfolio obiektów (Międzynarodowe 
Targi Poznańskie, Poznań Congress Center, Arena Poznań) oraz usług (Idea Expo, Restauracje Garden City, City Marketing, 
ToBilet.pl). Dzięki przejrzystej architekturze marek możliwości Grupy MTP w zakresie kompleksowej realizacji targów, kongresów  
i eventów są czytelne dla klientów oraz uczestników wydarzeń. 
 

https://polfair.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzkiLCJlZjIwYjVjMjhkZGU3YWU1NzNhNjNlYWZlNzE5MmRhNSIsIjYwIiwiOWVhOGEwMjA2YjAzIixmYWxzZV0
https://polfair.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzkiLCJlZjIwYjVjMjhkZGU3YWU1NzNhNjNlYWZlNzE5MmRhNSIsIjYwIiwiNmU1MWU0YThlYWJhIixmYWxzZV0
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Nagrody Transform Awards przyznawane są co roku przez Transform Magazine, brytyjski magazyn branżowy za udaną transformację 
marki lub organizacji  w kilkunastu kategoriach, osobno na każdym kontynencie.  Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 
Transform Awards Europe odbędzie się w Londynie 3 marca 2020. 
 

 

14 stycznia 2020 r.  W dniach 10-11 stycznia 2020 r. w Józefowie w hotelu Holiday Inn Warszawa odbyło się Zimowe Spotkanie 
Władz i Członków Konfederacji Lewiatan. Było to jedno z cyklicznych zimowych spotkań wyjazdowych władz i członków Lewiatana, 
podczas których toczą się dyskusje o mijającym roku, o planach działania na kolejny rok, o wydarzeniach gospodarczych oraz  
o sytuacji w poszczególnych branżach. Dyskusje dotyczą spraw, tematów i wyzwań najbardziej aktualnych dla Polski, Europy i świata. 

 

Spotkanie Członków Konfederacji Lewiatan w Józefowie było pierwszym, w którym uczestniczyła już jako pełnoprawny członek, 
przyjęta właśnie do organizacji Polska Izba Przemysłu Targowego  

W czasie pierwszego dnia Zimowego Spotkania, podczas konferencji dotyczącej podsumowania roku 2019 oraz planów na rok 2020 
prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego  Beata Kozyra odebrała certyfikat członkowski.  

                         

 

W przez dwa dni Zimowego Spotkania odbyło się wiele dyskusji panelowych oraz warsztatów, mi.in. na tematy dotyczące tego, co 
wydarzy się w 2020 roku w polskiej gospodarce oraz w Brukseli, a także jakich zmian możemy się spodziewać: 1) na rynku energii, 
nowych regulacji unijnych i transformacji energetycznej firm; 2) w regulacjach podatkowych, finansowania inwestycji, działań B+R, 
IP Box i dot. ulgi inwestycyjnej; 3) w regulacjach zatrudnienia i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK); 4) w Kodeksie 
Postępowania Cywilnego, w tym przepisów dot. postępowania mediacyjnego.  
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Gośćmi specjalnymi Zimowego Spotkania byli: premier Jarosław Gowin, minister Jadwiga Emilewicz oraz prezes Władysławem 
Kosiniakiem-Kamyszem. 

                          

 

17 stycznia 2020 r.  Już po raz czwarty portal branżowy WaszaTurystyka.pl przedstawił Listę „Najbardziej wpływowych osób  
w polskiej turystyce”. Celem jest wskazanie tych, którzy wywierają największy wpływ na polski rynek turystyczny i rozwój polskiej 
turystyki. To ludzie, którzy dzięki swoim dokonaniom zawodowym i podejmowanym decyzjom biznesowym lub politycznym 
przyczyniają się do zmian w szeroko rozumianej branży turystycznej. 

                     

Wśród wyróżnionych znaleźli się członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego: Urszula Potęga (prezes MT Targi Polska), Andrzej 
Mochoń (prezes zarządu Targów Kielce) oraz Przemysław Trawa (prezes zarządu Grupy MTP i prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego).  Serdecznie gratulujemy! 

https://www.waszaturystyka.pl/polska/item/9568-100-najbardziej-wp%C5%82ywowych-os%C3%B3b-w-polskiej-turystyce-2019.html
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17 stycznia 2020 r.  Zarządzane przez członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego znakomite obiekty - Expo Kraków (Targi  
w Krakowie) i Poznań Congress Center (Grupa MTP) zostały nominowane w światowym konkursie World Mice Awards w kategorii 
Najlepsze Centrum Kongresowe w Polsce. Gratulujemy i zachęcamy do oddawania głosów!  

 

20 stycznia 2020 r.  Coroczny audyt danych statystycznych targów w Polsce zorganizowanych przez organizatorów targów 
zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego na przestrzeni 2019 roku jest w fazie końcowej. Przedstawiciele CENTREX  
– Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych z siedzibą w Budapeszcie, dyrektor zarządzająca Ildikó Molnár oraz Károly Nagy 
są w trakcie wizyt w siedzibach polskich firm targowych. CENTREX to organizacja zrzeszająca wiodących organizatorów targów  
z Europy Środkowowschodniej, członek UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, a także certyfikowany przez UFI 
audytor statystyk targowych według międzynarodowych standardów.   

 



 
 

6 
 

Badaniu danych statystycznych targów poddawane są najważniejsze parametry statystyczne targów, stanowiące cenną informację 
marketingową w ręku organizatorów, przeznaczoną dla klientów targowych, tj. wystawców i zwiedzających. CENTREX odbywa wizyty 
m.in. w Międzynarodowych Targach Poznańskich, Targach Kielce, Targach w Krakowie, Targach Lublin, łódzkich firmach Interservis, 
Exactus i Beauty In, w firmie Nowy Adres, w Expo-Mazury w Ostródzie, w ZIAD Bielsko-Białej, w Polskiej Technice Górniczej. 

Polska Izba Przemysłu Targowego współpracuje z CENTREX w zakresie audytu danych statystycznych targów od 2008 roku. 
Wszystkim organizatorom bardzo dziękujemy za doskonałą współpracę z audytorem! 

CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych,  został założony w 1997 roku przez 4 największych organizatorów targów 
z Polski, Węgier, Czech i Słowacji (Międzynarodowe Targi Poznańskie, Hungexpo, Incheba Praga i Incheba Bratyslava) i jest wiodącą 
organizacją branży targowej na obszarze Europy Środkowowschodniej, która  postawiła sobie za cel promocję targów jako 
najskuteczniejszego instrumentu marketingu dla przedsiębiorstw, szczególnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
promocję rzetelnych, transparentnych i wiarygodnych danych statystycznych targów organizowanych w tym regionie Europy, 
stanowiących cenną dla organizatorów targów informację o charakterze marketingowym do wykorzystania w działaniach wobec 
aktualnych i potencjalnych klientów targów – wystawców i zwiedzających.  

Misja CENTREX to: 

• ustanawianie, wdrażanie i stosowanie w Europie Środkowowschodniej transparentnych zasad, standardów i definicji 
dotyczących audytu danych statystycznych targów i wystaw, zgodne ze standardami międzynarodowymi, 

• dbałość o przejrzystość i wiarygodność danych statystycznych targów w obszarze Europy Środkowowschodniej poprzez 
usługę audytu tych danych świadczoną dla członków CENTREX i innych firm targowych,  

• publikacja potwierdzonych audytem statystyk targowych w międzynarodowych raportach branżowych, 

• wsparcie członków CENTREX i partnerów w zakresie edukacji targowej – we współpracy z międzynarodowymi ekspertami 
targowymi i autorytetami naukowymi, z wykorzystaniem dostępnych materiałów informacyjnych, wyników badań, poprzez 
konsultacje dotyczące wykorzystania targów jako instrumentu marketingu i komunikacji, 

• organizacja międzynarodowych konferencji z udziałem wiodących organizatorów targów i ekspertów targowych z Europy 
Środkowowschodniej, celem wymiany bieżącej informacji, poglądów i doświadczeń w zakresie, 

• reprezentowanie interesów członków CENTREX na forum międzynarodowych organizacji i konferencji branżowych.  

Członkowie CENTREX działają i współpracują na rzecz uzyskania transparentnych, wiarygodnych i porównywalnych w skali 
międzynarodowej danych statystycznych ich targów oraz o ich publikację i promocję w dorocznym raporcie CENTREX i na stronie 
internetowej organizacji: www.centrexstat.org 

Rzetelne statystyki targowe są niezbędne dla podjęcia prawidłowych decyzji biznesowych (marketingowych) o udziale wystawców  
i zwiedzających w konkretnych targach. Dlatego właśnie oprócz gromadzenia i publikacji transparentnych danych statystycznych 
targów, CENTREX zaktywizował się także na polu promocji targów jako skutecznego narzędzia bezpośredniej komunikacji  
i marketingu. 

 

 

23 stycznia 2020 r.  W dniu 22 stycznia br. w centrum Expo Łódź odbyła się konferencja firm budujących stoiska oraz organizatorów 
i operatorów targowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Izbę Przemysłu Targowego przy współpracy z Arturem 
Pawelcem Przewodniczącym sekcji firm budujących stoiska oraz organizatorów.  

W konferencji wzięli udział przedstawiciele : AA Studio Kombiko, Abyss, Art Expo,Studio i Grupa Antares, Exactus, Extend Vision, 
Expo Łódź, Littera, Meliński Minuth, Międzynarodowych Targów Poznańskich, Partner, Pracowni Sztuk Plastycznych, Simpex, 
Standpol, Targów Kielce, Targów w Krakowie, Tomex, ZIAD Bielsko Biała. 

 

http://www.centrexstat.org/
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W dyskusji poruszono tematy związane m.in z zastosowaniem odpowiednich, trudnopalnych materiałów do budowy ekspozycji 
wymaganych na rynku niemieckim i omówiono problemy związane z nowymi przepisami dot. gospodarowania odpadami w Polsce. 
Dyskusja dotyczyła także współpracy pomiędzy organizatorami targów i obiektami, a firmami wykonującymi zabudowę. Na 
Konferencji zapowiedziano już kolejne spotkania merytoryczne dotyczące poruszanych kwestii. 

 

21 stycznia 2020 r.  Do zarządu Expo XXI Warszawa dołączył Davide Odella, dotychczasowy dyrektor sprzedaży obiektu. Do jego 
obowiązków należy dbanie o rozwój spółki, jej wizerunek i działania marketingowe. 

 

 
Davide Odella, pracuje w Expo XXI od ponad trzech lat, rozpoczął swoją pracę od stanowiska sales manager, a niecały rok później 
awansował na stanowisko dyrektora sprzedaży.  

– Cenimy zaangażowanych pracowników, którzy perspektywicznie patrzą na rozwój firmy, są elastyczni i ukierunkowani na sukces. 
Davide dał się nam poznać z jak najlepszej strony, spełniając te wymagania i budując świetnie prosperujący zespół sprzedażowy. 
Dlatego jego powołanie do zarządu jest naturalną konsekwencją osiągniętych przez niego sukcesów – mówi Grzegorz Słyszyk, prezes 
zarządu Warszawskiego Centrum Expo XXI. 

Serdecznie gratulujemy! 
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24 stycznia 2020 r.  W Poznań Congress Center, na Międzynarodowych Targach Poznańskich,  68 studentów III roku GOSPODARKI 
MIĘDZYNARODOWEJ z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprezentowało swoje prace zaliczeniowe z przedmiotu Targi  
i Wystawy Międzynarodowe. 

 

Zdjęcia wykorzystane w serwisie pochodzą z archiwów PIPT i jej członków, Konfederacji Lewiatan, Wasza.Turystyka.pl  

 

 

 

 

 

Korzyści z członkostwa w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego 

Członkowie PIPT 

Opłaty członkowskie 

Statut Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

Deklaracja członkostwa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Polskiej Izbie Przemysłu Targowego  

Polska Izba Przemysłu Targowego, założona w 1993 roku, jest jedyną ogólnopolską organizacją – izbą gospodarczą, zrzeszająca przedsiębiorców 
prowadzących  działalność gospodarczą w przemyśle targowym. Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego reprezentują przekrój wszystkich 
graczy rynku targowego. Są to przede wszystkim;  organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowo – konferencyjnych w Polsce, 
przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych oraz transportu i spedycji targowej, 
organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą oraz przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce. Do Izby należą również firmy 

http://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/02/PAKIET-KORZY%C5%9ACI-z-CZ%C5%81ONKOSTWA-w-PIPT-PL_2019.pdf
https://polfair.pl/czlonkowie-pipt/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/OP%C5%81ATY-CZ%C5%81ONKOWSKIE.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2019-05-10-STATUT-PIPT-Jednolity-tekst.pdf
http://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/09/2018-Deklaracja-cz%C5%82onkowska-i-ankieta-przedsi%C4%99biorcy.pdf
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z branży reklamy i marketingu, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i firmy oferujące bazę noclegową.  W 2018 roku Polska Izba Przemysłu 
Targowego obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. To także jubileusz ćwierćwiecza samorządu przedsiębiorców branży targowej w Polsce.  

Cztery podstawowe obszary działania objęte programem działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego to: lobbing, działania na rzecz integracji 
środowiska targowego, promocja targów - rozumiana szeroko - w tym działalność wydawnicza, edukacja w zakresie marketingu targowego, 
promowanie etycznych działań biznesowych w branży i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest:  służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce, 
tworzyć skuteczną płaszczyznę działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego, promować udział w targach i wystawach jako 
skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw, działać na rzecz podniesienia standardów usług targowych 
oferowanych przez członków, w tym na rzecz wiarygodnych, transparentnych statystyk targowych, oferować uczestnikom rynku targowego 
możliwości w zakresie edukacji targowej i biznesu, działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem oraz wypracowania 
motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroniła interesy gospodarcze członków Izby. 

Polska Izba Przemysłu Targowego jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. PIPT jest aktywnym członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia 
Przemysł Targowego oraz prowadzi intensywną współpracę z CENTREX – Międzynarodowym  Związkiem Statystyk Targowych, zrzeszającym 
największych organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej, współpracuje także z AUMA – Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu 
Targowego oraz wieloma innymi zagranicznymi organizacjami przemysłu targowego.  

 
 
Kontakt:    
 

Beata Kozyra, prezes zarządu: b.kozyra@polfair.com.pl  

Marzenna Łukaszewicz, dyrektor Biura PIPT: m.lukaszewicz@polfair.pl  

Jan Studencki, specjalista ds. promocji: j.studencki@polfair.com.pl 

Polska Izba Przemysłu Targowego, ul. Bukowska 12, 60-819 Poznań, tel. +48 61 866 15 32. 

 

www.polfair.pl     www.targiwpolsce.pl  
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