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Przemysław Trawa przewodniczącym CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych  

Podczas Walnego Zgromadzenia CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych we Lwowie, 
Przemysław Trawa, prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego i prezes zarządu Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, został wybrany przewodniczącym Centrex, organizacji, która jest najważniejszą organizacją  targowej w 
Europie Środkowowschodniej. P. Trawa zastąpił na tym miejscu Andrzeja Mochonia - prezesa Targów Kielce i będzie 
sprawował nową funkcję przez dwuletnią kadencję. 

CENTREX - Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych założony został w 1997 roku. Jest organizacją non-profit 
reprezentującą branżę targową w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w na rzecz członków i branży, promując 
przejrzystość, rzetelność i wartość statystyk wystawienniczych a także przedstawiając targi jako skuteczne narzędzie 
marketingowe. CENTREX stoi na straży uregulowań w zakresie przejrzystości statystyk w Europie Środkowej i 
Wschodniej, zgodnych ze standardami międzynarodowymi oraz za pośrednictwem wyspecjalizowanych usług 
audytorskich. CENTREX również rozpowszechnia statystyki na poziomie międzynarodowym i wspiera swoich 
członków w zakresie informacji i badań branży targów oraz poprzez dedykowane programy szkoleniowe. 

CENTREX ma obecnie 12 członków reprezentujących 6 państw: Bułgarię, Czechy, Polskę, Rumunię, Ukrainę i Węgry. 
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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  
 
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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