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Polska Izba Przemysłu Targowego, jedyna ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego 

branży targowej, obok działań dedykowanych podmiotom oraz interesariuszom rynku targowego, 

realizuje ważny projekt – kampanię świadomościową, promującą ideę i rolę Targów, a w szczególności 

Targów w Polsce, pod nazwą „Targi dają więcej” . 

 

W ramach tego projektu Polska Izba Przemysłu Targowego podjęła decyzję o organizacji konkursu 

dla studentów szkół wyższych „Targi 4.0.”, do którego ma przyjemność zaprosić studentów Państwa 

Uczelni.  

 

Wśród najważniejszych celów Konkursu są między innymi: rozbudzanie zainteresowania Targami 

wśród młodych ludzi, którzy wkrótce wejdą w świat biznesu, poszerzanie ich wiedzy na temat rynku 

targowego w Polsce oraz propagowanie idei Targów, jako miejsca rynkowego, w którym spotykają się 

podaż i popyt w różnych branżach, miejsca, w którym powstają pozytywne międzyludzkie relacje 

biznesowe oraz miejsca realizacji celów biznesowych przedsiębiorstw.   

Głównym celem Konkursu „Targi 4.0.” jest natomiast pokazanie nowego oblicza Targów jako branży, 

która korzysta z najnowszych osiągnięć technologii teleinformatycznych, która jest za pan brat  

z digitalizacją i robotyzacją, ale zarazem umiejętnie łączy tradycję spotkań twarzą w twarz z nowymi 

mediami i wirtualną rzeczywistością. 

 

Konkurs „Targi 4.0.” jest jednocześnie zaproszeniem studentów szkół wyższych w Polsce do 

wspólnego świętowania i udziału w światowej kampanii UFI „Global Exhibitions Day 2019” (czwartej 

edycji) w dniu 5 czerwca 2019 r., organizowanej pod auspicjami UFI - Światowego Stowarzyszenia 

Przemysłu Targowego. Zaproszenie to Polska Izba Przemysłu Targowego kieruje do Państwa Uczelni  

i studentów jako aktywny członek UFI i oficjalny Partner kampanii GED 2019 w Polsce.  

 

 

Temat przewodni konkursu to tytułowe „Targi 4.0”. Zadaniem każdego uczestnika jest 

przygotowanie pracy konkursowej w jednej z trzech kategorii: 1) eseju, 2) krótkiego filmu lub 3) 

prezentacji multimedialnej - na jeden z dziesięciu tematów: 

 



1. Wizja targów 2030 

2. Nie tylko marketing – targi jako droga rozwoju biznesu firmy 

3. Targi dają więcej – korzyści z udziału w targach 

4. Event w wielu wymiarach – cecha współczesnych targów 

5. Nowe media w służbie targów 

6. Neuromarketing na targach 

7. Najnowsze technologie wykorzystywane na targach 

8. Promocja idei targów 

9. Ekspozycja (stoisko targowe) przyszłości 

10. Global Exhibitions Day – koncepcja promocji święta przemysłu targowego na rok 2020 

 

Termin nadsyłania prac: 15 marca 2019 roku. 

 

Termin ogłoszenia zwycięzców: 30 kwietnia 2019 

Termin Gali wręczenia nagród: maj/czerwiec 2019 

 

Oceny zgłoszonych do konkursu prac dokonana niezależne jury złożone z przedstawicieli firm 

członkowskich PIPT. 

 

Nagrodą główną w każdej kategorii konkursowej jest stypendium o łącznej wartości 3 000 zł. Laureaci 

drugich miejsc w każdej kategorii otrzymają tablet o wartości 500 zł, zaś trzecie miejsca premiowane będą 

nagrodami rzeczowymi o wartości 300 zł. Sponsorami nagród są wyłącznie Polska Izba Przemysłu 

Targowego i  firmy działające na polskim rynku targowym, będące członkami PIPT.   

 

Więcej informacji na temat Konkursu oraz regulamin Konkursu, a także na temat Global Exhibitions 

Day znajduje się: 

- na stronie Targi Dają Więcej (TDW): www.targidajawiecej.pl , 

- na stronie TDW na FB: https://www.facebook.com/TargiDajaWiecej/  

   

 

Będziemy wdzięczni za wsparcie i promocję Konkursu na Państwa Wydziale.  

W rozpowszechnianiu informacji o Konkursie pomogą załączone w tubie plakaty oraz przesłana  

w oddzielnym mailu wersja elektroniczna plakatu. 

 

Liczymy na udział studentów Państwa Uczelni w konkursie.  

 

Zapraszamy do Konkursu! 

Z wyrazami szacunku 

Beata Kozyra 

Prezes Zarządu 

Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

http://www.targidajawiecej.pl/
https://www.facebook.com/TargiDajaWiecej/

