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Przemysł wystawienniczy jest znaczącą gałęzią polskiej gospodarki. Na targi coraz śmielej wkraczają 

też innowacje. O przyszłość branży targowej Polska Izba Przemysłu Targowego chce zapytać 

młodych. Do nich kieruje Konkurs „Targi 4.0”. – Studenci stanowią coraz liczniejsze grono 

zwiedzających, a wielu z nich być może już teraz rozważa rozpoczęcie kariery zawodowej właśnie  

w naszej branży. Część studentów, to również przyszli przedsiębiorcy, a co za tym idzie potencjalni 

wystawcy na targach – mówi prezes PIPT Beata Kozyra.  

 

Według danych UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego branża targowa na całym 

świecie zapewnia ok. 680 tys. miejsc pracy, a wystawcy i zwiedzający wydają co roku na targach średnio 

98 miliardów w euro. W Polsce dobra sytuacja gospodarcza spowodowana m.in. wzrostem produktu 

globalnego brutto stymulowanego głównie, jak wynika z danych GUS, rosnącą zamożnością 

społeczeństwa, wzrostem konsumpcji oraz odbiciem inwestycji i dobrymi wynikami handlu 

zagranicznego. Sytuacja ta sprzyja także rozwojowi branży targowej Eksperci oceniają, że dzięki 

funduszom europejskim i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych wzrost gospodarczy będzie 

się utrzymywał na znacznym poziomie. To dla branży targowej spore wyzwanie, ale także ogromna 

szansa – mówi Beata Kozyra, prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.  

 

Polska Izba Przemysłu Targowego działa od 2006 roku jako izba gospodarcza przedsiębiorców branży 

targowej i branż związanych z organizacją targów i wystaw. W latach 1993-2006 działała jako Polska 

Korporacja Targowa. Siedzibą PIPT jest Poznań. W 2018 roku organizacja obchodzi 25-lecie istnienia. 

Polska Izba Przemysłu Targowego od ponad 25 lat dba o promocję przemysłu wystawienniczego, 

Działając jako izba gospodarcza przedsiębiorców branży targowej i branż związanych z organizacją 

targów i wystaw, przypomina najważniejszych wartości, jakie niosą ze sobą targi dla społeczeństwa  

i gospodarki. – Targi stymulują innowacyjność i konkurencyjność, wspierają rozwój handlu, wpływają 

na wzrost gospodarczy i łączą ludzi – wymienia prezes Kozyra.  

 

Od 2016 r. Polska Izba Przemysłu Targowego realizuje kampanię promocyjną Targi Dają Więcej. Jej 

celem jest zachęcenie Polaków do odwiedzania targów i skorzystania z ich kompleksowej oferty. PIPT 

przekonuje, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód na targach każdy znajdzie coś dla siebie 
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– to tutaj przedsiębiorcy zyskują nowych klientów, bogacą się w wiedzę i rozległe kontakty,  

a zwiedzający rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia. Konkurs „Targi 4.0” jest kolejnym elementem 

kampanii Targi Dają Więcej i jest realizowany w związku z obchodami Światowego Dnia Targów 2019 

(Global Exhibitions Day 2019). Do udziału w konkursie zaproszeni są studenci. – Ludzie młodzi są 

świadomi faktu, iż komunikacja w świecie od wielu lat ewoluuje przede wszystkim w oparciu o Internet  

i urządzenia mobilne, a wszystkie dziedziny życia stopniowo opanowuje cyfryzacja. Jesteśmy ciekawi 

ich spojrzenia na naszą branżę i tego w jaki sposób postrzegają jej przyszłość - wyjaśnia Beata Kozyra, 

prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego. 

 

 

 

Jest konkurs, są nagrody 

 

Zadaniem uczestników jest przygotowanie eseju, spotu promocyjnego albo prezentacji multimedialnej 

na jeden z dziesięciu tematów poświęconych branży targowej, jej przyszłości, a także narzędziom, które 

organizatorzy targów mogą wykorzystywać w promocji swoich wydarzeń. Studenci, którzy zdecydują 

się wziąć udział w konkursie powalczą o atrakcyjne nagrody m.in. stypendium naukowe o wartości 3 
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tys. złotych, tablety czy inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy konkursu swoje prace będą mogli 

zaprezentować także podczas wydarzeń branżowych organizowanych przez Polską Izbę Przemysłu 

Targowego w związku ze Światowym Dniem Targów, który w 2019 roku obchodzony będzie w dniu 5 

czerwca.  

 

Za dotychczasowe działania w związku z realizacją kampanii promocyjnej Targi Dają Więcej i włączenie 

jej do światowej kampanii Global Exhibitions Day 2017 Polska Izba Przemysłu Targowego została 

wyróżniona przez UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego. 

 

Szczegółowe informacje dot. konkursu i jego regulamin dostępny jest na stronie: 

www.targidajawiecej.pl/konkurs 

Kontakt dla mediów: 

Jan Studencki 

e-mail: j.studencki@polfair.com.pl 

tel.: 508 543 941 
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