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INFORMACJA PRASOWA PIPT z 1 marca 2018 r.  

Ekspozycja Roku 2017 – wyjątkowe realizacje targowe i eventowe docenione przez ekspertów 
 

 
Do konkursu Ekspozycja Roku 2017 stanęły czołowe firmy zajmujące się projektowaniem i budową stoisk targowych i 

ekspozycji zrzeszone w PIPT, jedynej ogólnopolskiej organizacji branży targowej w Polsce.  

Jury konkursu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ekspozycja Roku 2018 dokonało oceny i wyboru najlepszych ekspozycji 
targowych i eventowych z 2017 roku.  Jury doceniło wysoki poziom nagrodzonych ekspozycji oraz zwróciło uwagę na 
fakt, że ich wykonanie wspierało realizację koncepcji marketingowych inwestorów ekspozycji. 
 
Celem konkursu PIPT 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.  
 
Jurorzy obradowali pod kierunkiem przewodniczącego Przemysława Trawy (prezesa zarządu Międzynarodowych 
Targów Poznańskich). Skład Jury tworzą ponadto: dr Marcin Gębarowski (Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie), Roman Obst (prezes zarządu JMT Polska, Poznań), Jerzy Osika (prezes zarządu Promedia, Warszawa), Jacek 
Szlak (redaktor naczelny Marketing przy Kawie), prof. zw. dr hab. Andrzej Wielgosz (Uniwersytet Artystyczny w 
Poznaniu), Robert Załupski (dyrektor marketingu, OOH Magazine). 
 
 
Laureaci  I, II i II miejsca w poszczególnych kategoriach konkursowych:  
 
Kategoria: Ekspozycje targowe krajowe 25 - 50 mkw.  
 
I miejsce   
 

      
 
Wykonawca ekspozycji: Fair Team Michał Hempowicz, Poznań 
Projektant: Renata Wolczyńska; inwestor (wystawca): Astromal sp. zo.o., Święciechowa 
Ekspozycja na targach: TRAKO 12. Międzynarodowe Targi Kolejowe w Gdańsku, 26-29.09.2017 r. 
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Kategoria: Ekspozycje targowe krajowe powyżej 50 mkw.  
 
I miejsce   
 

 
 
Wykonawca ekspozycji: SIMPEX Sławomir Jezierski, Poznań 
Projektant: Daria Piotrowska; Inwestor (wystawca): Fabryka Mebli FORTE S.A., Ostrów Mazowiecka 
Ekspozycja na targach: MEBLE POLSKA 2017 w Poznaniu, 14-17.03.2017 r. 
 
II miejsce   
 

                                                         
 
Wykonawca ekspozycji: IDEA EXPO Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 
Projektant: Agnieszka Kuśmierkiewicz; inwestor (wystawca): Black Red White SA, Biłgoraj 
Ekspozycja na targach: MEBLE POLSKA 2017 w Poznaniu, 14-17.03.2017 r. 
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Kategoria: Ekspozycje targowe zagraniczne 25 - 50 mkw.  
 
I miejsce   
 

 
 
Wykonawca ekspozycji: Meliński Minuth sp. z o.o., Poznań 
Projektant: Marta Pietrucha, Meliński Minuth sp. z o.o.; inwestor (wystawca): Meliński Minuth sp. z o.o., Poznań 
Ekspozycja na targach: EUROSHOP, 05-09.03.2017 r., Duesseldorf (Niemcy) 
 
II miejsce   
 

                                                     
 
Wykonawca ekspozycji: World Expo International sp. z o.o., Bydgoszcz 
Projektant: Dorota Rybacka; inwestor (wystawca): Balton, sp. z o.o., Warszawa 
Ekspozycja na targach: MEDICA, 13-16.11.207 r., Duesseldorf (Niemcy). 
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III miejsce   
 

                                                          
 
Wykonawca ekspozycji: Abyss s.c. Małgorzata i Krzysztof Szofer, Poznań 
Projektant: Danuta Woźniak; inwestor (wystawca): Regency Exports Pvt. Ltd., Mumbaj (Indie) 
Ekspozycja na targach: HEIMTEXTIL 2017, 10-13.01.2017 r., Frankfurt am Main (Niemcy). 
 
Kategoria: Ekspozycje targowe zagraniczne powyżej 50 mkw.  
 
I miejsce   
                                                               

 
 
Wykonawca ekspozycji: IDEA EXPO Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 
Projektant: Magdalena Gyurkovich WMG Studio, Poznań; inwestor (wystawca): PARP, Warszawa 
Ekspozycja na Międzynarodowych Targach Przemysłowych Hannover Messe 2017, 24-28.04.2017 r., Hannover (Niemcy) 
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oraz (ex aequo)  I miejsce   
 

 
 
Wykonawca ekspozycji: Meliński Minuth sp. z o.o., Poznań 
Projektant: Paulina Brodowska, Meliński Minuth sp. z o.o.; inwestor (wystawca): UMC Poland sp. z o.o., Ostaszewo 
Ekspozycja na targach: IFA Berlin, 01-09.2017 r., Berlin (Niemcy) 
 
II miejsce   
 

                                      
  
Wykonawca ekspozycji: Abyss s.c. Małgorzata i Krzysztof Szofer, Poznań 
Projektant: Reactor, Stambuł (Turcja); inwestor (wystawca): KARTOPU, Stambuł (Turcja) 
Ekspozycja na targach: H + H, 31.03.-02.04.2017 r., Kolonia (Niemcy). 
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oraz (ex aequo)   II miejsce   
 

 
 
Wykonawca ekspozycji: World Expo International sp. z o.o., Bydgoszcz 
Projektant: Dorota Rybacka; inwestor (wystawca): PZ CORMAY S.A., Łomianki  
Ekspozycja na targach: MEDLAB 2017, 06-09.02.2017 r. , Dubaj (ZEA). 
 
Kategoria: Ekspozycje eventowe powyżej 50 mkw.  
 
I miejsce   
 

                                                       
 
Wykonawca ekspozycji: EXTEND VISION sp. z o.o., Kraków 
Projektant: Maciej Makles, EXTEND VISION sp. z o.o.; inwestor (wystawca): Adamed sp. z o.o., Warszawa 
Ekspozycja na 23. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 11-14.10.2017 r., Gdańsk. 
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****** 
 
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 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:    
 
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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