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Po dwunastu miesiącach niemal całkowitego zamrożenia branży targowej, która 

zawsze w sposób istotny stanowiła wsparcie dla promocji i rozwoju polskiej gospodarki i 

polskich firm, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą wsparcia naszej inicjatywy z jaką 

wystąpiliśmy do Polskiego Rządu - wprowadzenia nowego narzędzia wsparcia dla sektora 

targów i konferencji. 

Proponowanym przez nas narzędziem jest „Polski Bon Targowy'' - forma finansowa 

wsparcia państwa dla wszystkich przedsiębiorców, organizacji, stowarzyszeń i instytucji, które 

korzystają z targów jako narzędzia efektywnego sposobu dotarcia do konsumentów, 

kontrahentów biznesowych i innych interesariuszy. 

Polski Bon Targowy mógłby przybrać postać dopłaty do stoiska targowego na 

wszystkich targach w Polsce dla wspomnianych podmiotów ze wszystkich sektorów 

gospodarki oraz dziedzin życia kulturalnego i społecznego w szczególności w obszarach 

najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19.Jesteśmy głęboko przekonani, że samo 

zmniejszenie restrykcji związanych z reżymem sanitarnym w obszarze spotkań, targów i 

konferencji nie będzie wystarczające do szybkiego odbudowania tak wielu dziedzin aktywności 

zawodowej Polaków, które dziś są częściowo lub w całości zatrzymane z powodu pandemii i 

wywołanego przez nią zastoju w możliwości bezpośrednich spotkań. Do przywrócenia 

normalności gospodarczej konieczne będzie przywrócenie zaufania społecznego do targów i 

konferencji jako metod komunikacji zawodowej. Niezbędny będzie złożony system zachęt dla 

�ganizatorów i wystawców tych wydarzeń, aby Ci w l!!i(l!ę bezproblemowo wznowili swoją 



działalność. W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić, że to właśnie na targach i konferencjach 

dokonuje się transfer wiedzy między przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi oraz 

podmiotami administracji centralnej i samorządowej, dzięki czemu generowane są innowacje 

w wielu ważnych dziedzinach gospodarki. Szybka i skuteczna reaktywacja sektora targowo

konferencyjnego jest zatem niezbędna Polsce do wyjścia z trudnej sytuacji w jakiej nasz kraj 

postawiła pandemia koronawirusa; a wprowadzenie proponowanego przez nas Polskiego 

Bonu Targowego wydatnie przyczyniłoby się do przyspieszenia tego procesu. 

Prosimy jednocześnie Pana Prezydenta o wsparcie naszych wysiłków w kontekście jak 

najszybszego odmrożenia branży targowej tak, aby jak najszybciej mogła wznowić działalność 

z dochowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego (podobnie jak we w�eśniu i październiku 

2020 roku). 

Niniejszy apel o wsparcie naszych propozycji składamy do Pana Prezydenta w imieniu: 

Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców zrzeszającej setki firm z różnych branż z całej polski 

w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw; Krajowej Izby Targowej zrzeszającej przede 

wszystkim wystawców różnych branż oraz Ptak Warsaw Expo największego w Europie 

Centralnej Ośrodka Targowego, organizatora ponad 60 międzynarodowych imprez targowych 

rocznie oraz miejsca organizacji targów, konferencji i imprez innych polskich i zagranicznych 

operatorów targowych. 

Panie Prezydencie, podobne pismo zostało również przesłane do Pana Premiera 

Mateusza Morawieckiego. 

Pozostajemy z wyrazami szacunku. 
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