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Główne obszary transformacji w następnej dekadzie

Formaty
wydarzeń

Presja Perspektywa

Malejąca liczba
odwiedzających
Zmniejszanie rozmiarów
stoisk
Dotychczasowe wskaźniki
już się nie sprawdzają

Zmniejszenie liczby
międzynarodowych mega eventów
Zwiększenie liczby krajowych i
niszowych wydarzeń 
Rozwój marek dzięki lokalnym
wydarzeniom i globalnym
platformom



Liczby odwiedzających są dalekie od poziomów sprzed pandemii 

Porównanie liczby odwiedzających przed- i post-Covid dla wybranych wystaw międzynarodowych
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Pandemia zmieniła definicję wydarzeń, w których należy wziąć
udział, przynajmniej w perspektywie krótko- i średnioterminowej

Perspektywa krótko- i średnioterminowa: nie każde wydarzenie jest w równym stopniu
dotknięte pandemią
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Profil wystawców

Między-
narodowy

Mieszany

Krajowy

Regionalny

Regionalny Krajowy Mieszany Między-
narodowy

Wysoki
wpływ

Niski wpływ
Wydarzenia
regionalne

Wydarzenia
krajowe

Wydarzenia
międzynarodowe
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Wydarzenia
"eksportowe"

Wydarzenia
"importowe"
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Główne obszary transformacji w następnej dekadzie

Dane
cyfrowe

Presja Perspektywa

„Powrót do normy” po
wznowieniu wydarzeń
Proces „hybrydyzacji
fizycznych wydarzeń” 
Brak jasnych strategii
zarządzania danymi

Modele omnichannel
(zaangażowanie 365)
wspierające znaczące
wydarzenia (fiizyczne)
Praktyczne zarządzanie
danymi



"Fizyczne" targi 
Marzec

Omnichannel umożliwia społeczności danego wydarzenia utrzymanie zaangażowania przez
365 dni w roku za pośrednictwem ciągłej platformy z dopasowanymi ofertami na żywo

Wirtualne zaangażowanie (24/7 na platformie internetowej)

Fizyczna obecność podczas wydarzenia

Przykład: Zaangażowanie klienta w szeroką ofertę 

Potargowy ruch
w sieci

Maj

Panel 
Keynote

Lipiec

Lokalne "fizyczne"  lub
wirtualne wydarzenie

Sierpień

Wirtualna sesja
networkingowa

Listopad

"Fizyczne" targi 
Marzec N+1
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2Koncepcja góry lodowej: góra zapadnie się, jeśli nie będzie stabilna
poniżej linii wody

Zebrane dane 

Przechowywanie 
i integracja danych

Kontrola i prawa
do danych 

Analiza danych

Ochrona danych

Analiza wiedzy o klientach
Usługi analiityczne

Strategia
zarządzania
danymi

Przykłady
wykorzystania
danych o klientach



Główne obszary transformacji w następnej dekadzie

Presja Perspektywa
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Przyszłość

pracy

Trudności w zastąpieniu
pracowników (fizycznych)
Niewielkie możliwości
pozyskania pracowników
o profilu technicznym 
Dwie kolidujące
rzeczywistości (techniczna
i fizyczna)

Hybrydowi pracownicy
pracujący w różnych
lokalizacjach 
Międzydyscyplinarne (fizyczne i
cyfrowe) zespoły pokazowe 
Zmiany kulturowe dzięki
integracji "cyfrowych tubylców"



Atrakcyjność
branży

3Covid-19 zasadniczo zmienił dynamikę zatrudnienia w branży targowej
Głównie zmiany w zatrudnieniu z powody Covid-19

Pre-Covid Post-Covid

Zatrudnienie 

Złożoność
produktu

Miejsce 
pracy

Rekrutowane
profile 

Stały wzrost
Szybki spadek podczas Covid, odradza się

dopiero pod koniec 2021 r.

Niska        Podstawowym produktem były
targi (fizyczne)

Od średniego do wysokiego       Produkt podstawowy
obejmuje funkcje cyfrowe nieznane pracownikom

Głównie praca biurowa Głównie hybrydowo lub w całości zdalnie

Średnio-wysoka       branża postrzegana jako
stabilna z bezpieczną perspektywą na przyszłość

Niska      branża postrzegana jako niestabilna 
z niepewnymi perspektywami na przyszłość

Klasyczne profile biznesowe        sprzedaż,
marketing i rozwój biznesu

Profile klasyczne i cyfrowe (m.in. badacze danych,
digital marketerzy, programiści)



3Nowe umiejętności w zespołach wystawienniczych 

Udział ogłoszeń o pracę (digital) przez największe firmy wystawiennicze

Informa RX Easyfairs Emerald
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Ogłoszenia non-digital

Częściowo digitalowe

Digital marketing

Pełny digital: Software,
data, IT, analitycy i in.

Żr
ód

ło
: j

w
c 

re
sa

rc
h,

 L
in

ke
di

n,
 c

om
pa

ny
 jo

b 
po

rt
al

s,
 d

an
e 

na
 p

aź
dz

ie
rn

ik
 2

02
1



3Nowe umiejętności w zespołach wystawienniczych 

5 zasad w kontekście przyszłego zatrudnienia 
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1Integracja zespołów 

Współpraca zdalna

Podnoszenie kwalifikacji
pracowników

Zmiana w kierunku
elastycznych metod pracy

Nowe sposoby rekrutacji 
i budowania marki
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Główne obszary transformacji w następnej dekadzie

Nieruchomości

Presja Perspektywa

Zbyt duże i nierynkowe
nieruchomości, głównie
w Europie
Kluczowe inwestycje
borykają się z niskimi
możliwościami
finansowania

Integracja ekspozycji i treści
Konieczność digitalizacji 
Dobry klimat dla
odwiedzających i wysokie
standardy obsługi



46 kluczowych elementów do rozwoju własnych przestrzeni 
Kluczowe czynniki, które zapewnią sukces przestrzeniom
wystawienniczym w przyszłości 

Integracja wystaw i treści 
Nowe formaty

Zrównoważony rozwój

Spotkań pomiędzy
wystawcą a gościem 
Przestrzeni
zewnęrznych

Nowe cechy m.in. 

Przyjazne i atrakcyjne
środowisko dla
wystawców i gości
Modułowość i
elastyczność
Intuicyjna nawigacja
Efektywność czasowa 

Przyszłość

Digital Integracja z przestrzenią
miejską 
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Główne obszary transformacji w następnej dekadzie

Zrównoważony
rozwój

Presja Perspektywa

Potrzeba szybkiego
zmniejszenia emisji CO2
w ramach własnych
nieruchomości 
Dążenie do zmniejszenia
śladu węglowego 

Zerowa emisja dwutlenku węgla
netto do 2050 r.
Procesy
kontynentalizacji/nacjonalizacji
wspierają dążenie do
zeroemisyjności
Sprzeczne cele w obszarach, na
które nie mamy wpływu 



Zrównoważone działania i niska emisja
w ramach własnych nieruchomości 

5Branża targowa musi szybko zmienić nawyki, na które ma wpływ
Wybrane czynniki zrównoważonego rozwoju

Zrównoważone podróżowanie
i opcje zakwaterowania

Wydarzenia blisko
uczestników 

Standardy branżowe,
m.in. digitalizacja

Niska emisja i wystawy
poświęcone tematyce
niskoemisyjnej 

Transportowe
przyzwyczajenia
uczestników wydarzeń 

Zrównoważony rozwój
substytutów

Zachowania uczestników "na
miejscu"

Na te kwestie mamy
wpływ

Nie mamy wpływu
lub częściowy



Dziękuję za uwagę


