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Streszczenie: W rozdziale opisano główne przyczyny zmian zachodzących we współczesnej 
komunikacji marketingowej, do których zaliczono ograniczenia kontaktów bezpośrednich wy-
wołane pandemią COVID-19 i automatyzację procesów komunikacyjnych, będącą wynikiem 
dynamicznego postępu technologicznego. Szczególną uwagę poświecono zmianom w zakresie 
organizacji i wykorzystania targów gospodarczych. Na podstawie przeprowadzonych studiów 
literaturowych i badań rynku oszacowano perspektywy rozwojowe tego narzędzia marketin-
gowego w wersji online i offline. Ustalono, że w wyniku wprowadzenia ograniczeń sanitar-
nych związanych z COVID-19 branża targowa zanotowała bardzo duże straty, ale jednocześ-
nie wdrożyła szereg aktywności online w miejsce dotychczasowych spotkań offline. Jednak 
uczestnicy imprez realizowanych w nowej formule twierdzą, że nie umożliwia ona realizacji 
celów targowych z tradycyjnych imprez wystawienniczych. Zakłada się, że w momencie po-
nownego pojawienia się możliwości organizacji targów stacjonarnych większość branż będzie 
chciała powrócić do minionej formuły tych imprez, przy czym jednocześnie nie wyklucza 
się korzystania z uzupełniających aktywności online. Bazę hybrydowych imprez targowych 
będą stanowiły targi offline (zlokalizowane w jednym lub w kilku miejscach jednocześnie) 
zintegrowane zarówno z wydarzeniami online, jak i pojedynczymi uczestnikami, biorącymi 
udział w targach w sposób pośredni. Nowa formuła sprawi, że w porównaniu z przeszłością 
ograniczenia przestrzenne związane z odległością od miejsca organizacji targów stracą na zna-
czeniu, a jednocześnie większą rolę będzie odgrywać poziom zaawansowania technologiczne-
go danego podmiotu.
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1. Wprowadzenie
Według szacunków Polskiej Izby Przemysłu Targowego (TVN 24, 2021) branża 
targowa w Polsce to około 5000 firm, zatrudniających blisko 500 000 osób (z nich 
około 40% to zatrudnieni na etacie). W okresie poprzedzającym pandemię cał-
kowite roczne obroty branży targowej były równe około 4,9 mld zł (co stanowiło 
około 0,2% PKB), a przychody z tytułu zapłaconego podatku VAT wyniosły około 
0,5 mld zł (Newseria, 2021).

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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Już w 2020 roku miesięczne straty sektora targowego w Polsce wynosiły 
150 mln zł, pojawiły się też pierwsze bankructwa przedsiębiorstw tego sektora 
(RP Biznes, 2021), a dodatkowo kolejne edycje rządowych tarcz dla przedsiębiorców 
nie uwzględniały bezpośredniej pomocy dla tej branży. Podczas pandemii COVID-19 
zwolnienia pracowników w tej branży wyniosły nawet 60%. Według raportu 
Convention Bureau of Europe z powodu pandemii wydatki na imprezy organizowane 
w Polsce w ramach branży MICE obniżą się o 1,4–2,1 mld euro. W raporcie założono, 
że liczba uczestników tych imprez i ich wydatki wrócą do poprzedniego poziomu 
najwcześniej w 2022 roku, a nawet 2023 roku (Krakow Convention Bureau, 2021).

Targi i wystawy gospodarcze to miejsca spotkań przedsiębiorców z wielu re-
gionów świata umożliwiające budowanie nowych relacji pomiędzy nimi i rozwijanie 
istniejących wymiarów współpracy, dlatego myśląc o promocji produktów i przedsię-
biorstw po okresie pandemii, trzeba widzieć w niej znaczący udział tej branży. Przy 
czym wyjście z tej głębokiej zapaści będzie wymagało bardzo uważnej analizy stanu 
branży i możliwości jej rozwoju. Analiza i diagnoza sytuacji w branży jest szczególnie 
ważna, bo już przed okresem pandemii zmieniała się formuła niektórych imprez tar-
gowych i pomimo całościowego wzrostu ich liczby (jak i ich zwiedzających), niektóre 
branże w procesie komunikacji z rynkiem intensyfikowały wdrażanie również innych 
narzędzi komunikacji. Pandemia COVID-19 wymusiła, zarówno u organizatorów tar-
gów, jak i ich klientów, przyspieszoną transformację cyfrową. Jednak by podążać tą 
drogą, konieczne jest coraz szybsze sięganie po nowe know-how i szkolenia z tego 
zakresu.

Zmiany we współczesnej komunikacji są zauważalne w zasadzie przez każdego 
uczestnika tego procesu (Bruhn i Schnebelen, 2017). Zarówno w sferze prywatnej, 
jak i zawodowej zmieniają się nasze zwyczaje w obszarze komunikowania. O ile 
większość użytkowników w dużym stopniu używa generalnie tych samych narzędzi, 
o tyle stopień intensywności ich wykorzystania diametralnie się zmienia. Szczególnie 
mocno jest obserwowany wzrost popularności technologii informatycznych i mobil-
nych (Singh i in., 2017). Są one coraz łatwiej dostępne dla zwykłych użytkowników, 
a jednocześnie tańsze i gwarantują radykalne przyspieszenie przekazywania informa-
cji, więc naturalne jest, że są coraz częściej wykorzystywane w komunikacji marke-
tingowej przedsiębiorstw (Karjaluoto i in., 2015; Passavanti i in., 2020).

Technologia daje również możliwość uporządkowania nawet bardzo złożonych 
procesów komunikacji – można bardzo dokładnie zaplanować, kto będzie adresatem 
przekazu, jak będzie wyglądał komunikat i kiedy będzie wysłany (co oczywiście samo 
w sobie jest nowym wyzwaniem, bo trzeba umieć zaplanować precyzyjnie całość 
tego procesu). Dzięki postępowi technologicznemu indywidualne i wielokrotne mo-
dyfikacje procesu komunikacji w zasadzie nie stanowią już dla współczesnych przed-
siębiorstw żadnego problemu (Brodie i in., 2013). Kompleksowo zaprogramowany 
system bezbłędnie zrealizuje nawet bardzo złożone zadania komunikacyjne (problemy 
i zaangażowanie przedsiębiorstw są zogniskowane na procesie decyzyjnym związa-
nym z kształtowaniem procesu komunikowania się). Dzieje się tak również dlatego, 
że działania te coraz częściej opierają się na chatbotach, a wykorzystanie marketingu 
technologicznego staje się oczywistą codziennością współczesnych przedsiębiorstw.
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Dlatego dzisiaj do powszechnego użytku weszły takie określenia, jak social me-
dia communication, online communication, ale też direct mail, eWOM communication 
(Gong i in., 2019) itp., a kryjące się za nimi działania stają się coraz częściej podstawą 
systemów komunikacyjnych przedsiębiorstw.

Celem niniejszego opracowania jest analiza przyczyn i scharakteryzowanie 
wybranych obszarów zmian zachodzących we współczesnej komunikacji marketin-
gowej. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w obszarze targów gospodarczych. 
W analizie wykorzystano źródła literaturowe, wyniki badań wtórnych realizowanych 
m.in. przez niezależne podmioty zajmujące się koordynacją działań sektora targowego 
(np. PIPT, UFI), wywiady z ekspertami będącymi przedstawicielami organizatorów 
imprez targowych oraz wybrane wyniki badań własnych na grupie podmiotów, które 
w ubiegłych latach uczestniczyły w imprezach targowych.

2. Zmiany w komunikacji marketingowej 
wywołane pandemią COVID-19

Bardzo istotny wpływ na zmiany w komunikacji marketingowej miało pojawienie 
się pandemii wirusa SARS-CoV-2. Regulacje związane z obostrzeniami sanitarnymi 
ograniczyły radykalnie możliwość bezpośrednich spotkań, zarówno prywatnych, jak 
i zawodowych. Wynikało to z jednej strony z formalnych ograniczeń wprowadzonych 
przez rząd, a z drugiej z lęku potencjalnych uczestników kontaktów bezpośrednich przed 
zakażeniem koronawirusem. To sprawiło, że na przykład branża targowo-wystawien-
nicza w dużym stopniu była zmuszona do radykalnego ograniczenia (a w kolejnych 
etapach do całkowitego zawieszenia) swojej działalności offline. Od marca 2020 roku 
kolejne imprezy targowe na całym świecie były odwoływane. W okresie wakacyjnym 
w niektórych regionach świata powiało optymizmem, bo ograniczenie restrykcji sani-
tarnych umożliwiło organizowanie kolejnych imprez targowych, więc znowu zaczęto 
je planować. Jednak była to tylko sytuacja przejściowa, bo jesienią i zimą 2020  roku 
znowu można było organizować tylko imprezy online (Business Insider, 2021).

Ograniczenie kontaktów bezpośrednich i związane z nimi okresowe zakazy prze-
mieszczania się (szczególnie w wymiarze międzynarodowym) stały się problemem dla 
przedsiębiorców i jednocześnie dużym wyzwaniem dla organizatorów targów i innego 
rodzaju eventów. Pojawiła się pilna potrzeba zastąpienia bezpośrednich kontaktów 
biznesowych za pomocą działań wirtualnych. Spotkania online, szkolenia w formie 
webinariów i wirtualne targi gospodarcze zaczęły być wskazywane jako możliwo-
ści pełnego zastąpienia wcześniejszych kontaktów bezpośrednich. Było to duże wy-
zwanie zarówno dla uczestników, jak i dla organizatorów takich wydarzeń. Postęp 
technologiczny został przez nich zdyskontowany po raz drugi, tym razem w formie 
urządzeń i oprogramowania umożliwiającego organizację spotkań online. W począt-
kowym okresie uczestnicy rynku przeżywali fascynację tymi nowymi rozwiązaniami 
i widzieli tylko ich zalety. Dopiero po jakimś czasie zaczęto zauważać uciążliwość 
niektórych ograniczeń wynikających z wykorzystania do spotkań biznesowych tylko 
wirtualnej rzeczywistości.
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W tym okresie (szczególnie w czasie pierwszej fali epidemii) obserwowano też 
radykalną zmianę priorytetów funkcjonowania ludzi i przedsiębiorstw – najistot-
niejszego znaczenia nabrało bezpieczeństwo ludzi, a co za tym idzie najważniejsze 
stało się dostosowanie się do nowych wymogów sanitarnych. Jednocześnie w miarę 
przedłużania się czasu pandemii przedsiębiorcy zaczynali rozumieć, że rzeczywistość 
online zagości w ich działaniach na dłużej, a spotkania bezpośrednie na razie zostają 
odłożone do nieokreślonej przyszłości.

Intensyfikacja wykorzystania nowych technologii (wraz z wprowadzaniem roz-
wiązań komunikacyjnych online) wiąże się z wysiłkiem finansowym i organizacyj-
nym, więc wymaga określenia perspektywy czasowej i częstotliwości korzystania 
z przyjętych rozwiązań. Stąd coraz częściej przedsiębiorcy zadawali sobie pytanie 
o przyszłość targów offline. Czy po zakończeniu pandemii wróci ich dawna intensyw-
ność, czy też zostaną zastąpione przez inne formy komunikacji?

3. Zmiany w funkcjonowaniu branży targowej

Uczestnictwo w targach to jedna z form marketingu eventowego przez lata po-
strzegana jako skuteczne narzędzie marketingowe, szczególnie dla sektora B2B 
(Proszowska, 2018). Udział w targach i inne wydarzenia organizowane przez przed-
siębiorstwa pełnią ważną funkcję w ich działaniach w obszarze komunikacji marketin-
gowej (Kennett-Hensel i in., 2019). Ich realizacja pozwala osiągać rezultaty obserwo-
wane w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstwa (Engblom, 2014). 
Do najistotniejszych zewnętrznych następstw tej aktywności marketingowej można 
zaliczyć poprawę wyników sprzedaży, relacji z interesariuszami, wzrost znajomo-
ści marki i poprawę funkcjonowania procesu rekrutacji w firmie (Proszowska, 2017; 
Wong i Lai, 2018). Rezultaty obserwowane wewnątrz przedsiębiorstwa to przede wszyst-
kim poprawa komunikacji wewnętrznej i employer brandingu, wzmocnienie kultury 
organizacyjnej oraz przemiana pracowników w ambasadorów firmy (Targosz, 2021).

Wiele przedsiębiorstw właśnie na uczestnictwie w targach opierało swoje kontakty 
z klientami i dla nich dużą próbą stał się moment, kiedy tych imprez zabrakło. Jeszcze 
większym ciosem było to dla podmiotów obsługujących te imprezy, bo nie miały innej 
alternatywy prowadzenia działalności zarobkowej. Z dnia na dzień odwoływano lub 
przekładano w bliżej nieokreśloną przyszłość naprawdę duże międzynarodowe imprezy 
(np. w Polsce jedną z pierwszych dużych imprez targowych, które pierwotnie przełożono 
a później odwołano, był Krakdent – międzynarodowe targi stomatologiczne o ponad 
dwudziestoletniej historii. Impreza pierwotnie była planowana na 12–14.03.2020 roku, 
najpierw została przełożona na 28–30.05.2020 roku, później na 3–5.09.2020 roku, a na 
koniec odwołana (Krakdent, 2021)). Nagle w zasadzie bez pracy zostali organizatorzy 
i operatorzy targów oraz właściciele hoteli, punktów gastronomicznych, taksówkarze 
oraz inne firmy transportowe. Szczególnie odczuwalne było to w krajach, w których 
targi były bardzo popularne, tak jak na przykład w Niemczech (Globalinsolvency, 2021), 
na terenie których znajdują się cztery centra targowe spośród dziesięciu największych na 
świecie (Hanower, Frankfurt nad Menem, Kolonia i Düsseldorf) (World Map, 2017). 
Konieczność planowania tych wydarzeń z dużym wyprzedzeniem była dodatkowym 
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utrudnieniem. Brak jednoznacznych prognoz na przyszłość sprawiał, że organizatorzy 
oraz operatorzy targowi przygotowywali się jednocześnie do organizacji imprez online 
i offline. Mimo wszystko cały czas próbowano definiować zasady funkcjonowania 
branży. Przykładem takiej działalności było np. zorganizowanie 8.06.2020 roku konfe-
rencji „Targi NEW REALITY” (Targi Kraków 1, 2021), w ramach której wypracowano 
procedury bezpieczeństwa i plan ochrony sanitarnej obiektu EXPO Kraków, mające 
docelowo umożliwić bezpieczną organizację imprez targowych offline „w nowej rze-
czywistości”. Kolejny przykład walki o branżę targową w czasach pandemii to Komitet 
Obrony Branży Targowej (Expovortal, 2021).

Targi w Krakowie nie miały jednak okazji przetestować wypracowanej proce-
dury – nadejście drugiej fali pandemii rozwiało nadzieje na odmrożenie branży tar-
gowej w drugiej połowie 2020 roku. Z hucznie planowanych jesiennych krakowskich 
targów książki pozostały trzy dni spotkań online (23–25.10.2020) i tzw. tydzień tar-
gowy (19–25.10.2020) z rabatami i innymi promocjami od wydawnictw, dystrybuto-
rów i księgarń (Książka Kraków 1, 2021). Kolejne imprezy branżowe zaplanowane na 
jesień 2020 roku również były realizowane w wersji online, miały bardziej charakter 
konferencji naukowych niż tylko spotkań wystawców i gości targowych, ale cieszyły 
się zainteresowaniem branży i mediów (np. ANTYCOVID EXPO, Targi Opakowań 
Packaging Innovations, CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO). Rozwój sy-
tuacji epidemicznej sprawił, że pod koniec 2020 roku przestano planować organizację 
tradycyjnych targów gospodarczych, a ośrodki targowe w Polsce były przekształcane 
w szpitale tymczasowe. I tak na przykład 9.11.2020 roku podpisano również umowę 
najmu, zgodnie z którą EXPO Kraków stało się do końca kwietnia 2021 roku miej-
scem lokalizacji szpitala tymczasowego (Książka Kraków 2, 2021).

W tym samym czasie firma nadal działa jako organizator targów online, jednocześ-
nie planując na kolejne miesiące 2021 roku imprezy stacjonarne (Targi Kraków 2, 2021). 
Cały czas na rynku doskonalone są obie formy działalności targowej, co na pewno jest 
bardzo obciążające dla tej firmy i pozostałych organizatorów. Coraz częściej pojawia 
się pytanie o miejsce i formułę targów w przyszłości, kiedy zarówno organizatorzy, jak 
i uczestnicy tych imprez będą mieli rzeczywisty wybór, nieograniczony jak obecnie 
restrykcjami sanitarnymi. Konieczna jest ocena rzeczywistych możliwości, jakie dają 
obie formy i analiza nastawienia do nich potencjalnych uczestników.

4. Porównanie imprez targowych offline i online

Określenie przyszłości imprez targowych offline i online nie jest możliwe bez 
przeanalizowania charakterystyk funkcjonowania jednych i drugich. Ich zestawie-
nie zostało zaprezentowane w tabeli 1. W ramach tabeli nie określano, jaki znak 
(„+” czy „–”) ma dany parametr opisowy, gdyż do każdego z nich można podejść 
wielowymiarowo. Na przykład pierwsza cecha wymieniona w tabeli 1, czyli „fi-
zyczne przygotowanie stoiska i eksponatów (...)”, to na pewno z jednej strony źródło 
bardzo istotnych kosztów i aktywność wymagająca dużego zaangażowania organiza-
cyjnego, ale też potencjalna płaszczyzna późniejszego pełniejszego oddziaływania na 
gościa targowego.
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Tabela 1
Komparacja parametrów imprez targowych online i offline

Targi offline Targi online

Fa
za

 p
rz

yg
ot

ow
ań

 d
o 

ta
rg

ów

 – fizyczne przygotowanie stoiska i ekspo-
natów (w rzeczywistym kształcie; odpo-
wiednio dużym, aby pomieścić eksponaty 
i personel oraz zrealizować spotkania za-
planowane w rejonie stoiska)

 – wynajęcie miejsc noclegowych i zapewnie-
nie aprowizacji personelowi targowemu

 – zaplanowanie rzeczywistych wydarzeń 
targowych i szkolenie pracowników

 – zaplanowanie rzeczywistych spotkań 
z klientami

 – transport personelu targowego, elemen-
tów stoiska i materiałów promocyjnych na 
targi 

 – zaprojektowanie wirtualnej prezentacji 
i eksponatów

 – brak kosztów związanych z noclegami 
i transportem zarówno personelu, jak i wy-
posażenia stoiska

 – duża elastyczność w doborze miejsc 
i charakteru prezentacji – brak barier 
związanych z odległością od miejsca tar-
gowego i ograniczeniami przestrzeni wy-
stawienniczej

 – zaplanowanie wirtualnych wydarzeń tar-
gowych i szkolenie pracowników

 – zaplanowanie wirtualnych spotkań z klien-
tami

Et
ap

 fi
zy

cz
ne

go
 u

dz
ia

łu
 w

 ta
rg

ac
h

 – budowa i obsługa rzeczywistego stoiska 
targowego

 – możliwość pełnej prezentacji oferty i cało-
ściowego oddziaływania na zmysły zwie-
dzających

 – bezpośredni kontakt ze zwiedzającym, da-
jący możliwość dodatkowej weryfikacji 
jego rzetelności i rzeczywistego poziomu 
zainteresowania przyszłą współpracą

 – brak możliwości wstępnej selekcji gości 
targowych – konieczność goszczenia na 
stoisku każdego zwiedzającego

 – uwzględniając fakt, że zwiedzający nie 
poruszają się po targach według bardzo 
precyzyjnych planów – trudności z opty-
malizacją czasu obsługi gości targowych 
(problemy przestrzenne i kadrowe)

 – możliwość spontanicznego, przypadko-
wego nawiązania kontaktów z innymi 
uczestnikami, biorącymi udział w impre-
zie, a początkowo niezainteresowanymi 
stoiskiem/ofertą firmy

 – sztywna liczba pracowników obsługują-
cych stoisko (problemem może być za-
równo zbyt duża grupa ludzi – będą so-
bie wzajemnie przeszkadzać, a gdy jest ich 
za mało – to niezadowoleni będą zwiedza-
jący, czekający na obsługę)

 – możliwość obserwacji innych wystawców 
i ich relacji ze zwiedzającymi i porówna-
nie z własną aktywnością i jej wynikami

 – organizacja obsługi wirtualnego stoiska 
(co prawda tańsza niż przy stoisku off-
line, ale wymaga lepszego przygotowa-
nia sprzętowego firmy i bardziej zaawan-
sowanych umiejętności informatycznych 
personelu)

 – możliwość weryfikacji jakościowej gości 
targowych i wstępnej selekcji podmio-
tów, z którymi będą organizowane spo-
tkania i prowadzone rozmowy podczas 
targów

 – elastyczność w doborze personelu obsłu-
gującego stoisko – pracownicy są oddele-
gowywani do „targów” tylko wtedy, gdy 
są potrzebni, w pozostałym czasie zaj-
mują się swoimi stałymi obowiązkami

 – ograniczenia w wykorzystaniu marke-
tingu sensorycznego i możliwości pełnej 
prezentacji wszystkich elementów oferty 
przedsiębiorstwa

 – brak przypadkowych interakcji, jakie 
mają miejsce przy rzeczywistym spacerze 
zwiedzających po przestrzeni targowej

 – wyższy poziom bezpieczeństwa epide-
micznego uczestników (brak bezpośred-
niego kontaktu)

 – brak sfery konsumpcji (części wspólnej 
lub zewnętrznych obiektów gastrono-
miczno-kulturalnych), dającej możliwość 
mniej formalnego porozmawiania z in-
nymi uczestnikami targów
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 – trudniejszy demontaż stoiska, transport 
elementów do siedziby firmy, powrót pra-
cowników do domu i do pracy

 – większa liczba spontanicznych i ponad-
standardowych zachowań uczestników ge-
neruje więcej trudności w ocenie rezulta-
tów i planowania kontaktów potargowych 
ze zwiedzającymi

 – trudności z odtworzeniem w celu oceny 
rezultatów, niektórych aktywności targo-
wych (niekontrolowany udział publicz-
ności w działaniach targowych i innych 
czynników zewnętrznych)

 – brak konieczności złożonego demontażu 
stoiska i męczącego (rzeczywistego) po-
wrotu pracowników z targów do domu

 – możliwość szybszego powrotu do bieżą-
cej działalności firmy

 – dokładniejsza (elektroniczna) ewiden-
cja przebiegu imprezy pozwala przygo-
tować bardziej precyzyjne sprawozdanie 
i pełniej ocenić mierzalne skutki udziału 
(np. liczenie gości targowych, czy czasu 
im poświęconego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji podczas wcześniejszego wielokrotnego udziału 
w targach i wywiadów z wystawcami

Zestawione w tabeli 1 elementy komparacji targów online i offline pokazują, że 
każda z wersji tych imprez ma niekwestionowane zalety, ale i wady, dlatego nie można 
jednoznacznie wyodrębnić lepszej z nich. Stąd tak trudno jest prognozować zanik 
(lub dominujący rozwój) którejś z form targów. Wśród dzisiejszych wystawców są 
zarówno grupy przekonane o bezwarunkowej konieczności bezpośredniego udziału 
w targach i prezentacji/obejrzenia przedmiotów działalności (jak np. branża me-
blowa), ale są też tacy, którzy płynnie przestawili się na imprezy online i do powrotu 
do tradycyjnych targów offline nie tęsknią (np. sektor usług finansowych i innych) 
(źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami Międzynarodowych 
Targów Poznańskich S.A, luty 2021).

Należy podkreślić, że są to opinie po upływie roku od wprowadzenia ograniczeń, 
czyli po okresie, w którym większość firm raczej martwiła się o przetrwanie, niż my-
ślała o intensywnym rozwoju czy poszukiwaniu nowych rynków. Bo, o ile kontakt 
online z dotychczasowym kontrahentem dla podtrzymania wspólnej aktywności może 
stać się czymś naturalnym to do nawiązywania w ten sposób współpracy z kolejnymi 
podmiotami na nowych rynkach trudno się będzie przedsiębiorcom przyzwyczaić. 
Proces ten będzie wymagał wypracowania dodatkowych narzędzi w postaci progra-
mów weryfikujących prawdziwość podawanych informacji.

Targi tradycyjne są lepiej znane przedsiębiorcom (Proszowska, 2017; 
Siskind, 2005), dlatego w tym momencie bardziej szczegółowo są analizowane moż-
liwości organizacji i wykorzystania w działaniach przedsiębiorstw targów online. 
Pilnie obserwowane są kolejne start-upy zajmujące się organizacją targów online 
i przygotowywane przez nie imprezy (F5, 2021). Bada się, w jaki sposób wystawcy 
prezentują się na platformie targowej na swoich wirtualnych stoiskach i jak korzy-
stają z tego zwiedzający (Barbini, 2004). Na świecie obserwuje się dzisiaj potrzebę 
integracji działań na płaszczyznach online i offline (Sarmento i Simões, 2019) oraz 
konieczność ustrukturyzowania planowania aktywności w wirtualnej przestrzeni (nie 
tylko targowej) (Labrecque i in., 2013). Trudności z realizacją procesu konsolidacji 
działań wynikają między innymi z faktu braku zaangażowania menedżerów wyższego 

Tabela 1 cd.
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szczebla w szczegółowe zaplanowanie roli targów w polityce firmy i jednocześnie 
braku świadomości, że dzisiejsze relacje przedsiębiorstw generują więcej informacji, 
które firmy muszą zbierać i analizować, a to wymaga bardziej szczegółowego procesu 
zbierania i zarządzania informacjami (Gottlieb i Bianchi, 2017).

Zauważa się, że dzisiejsi konsumenci oczekują od przedsiębiorców kształtowa-
nia relacji i pogłębiania ich doświadczeń rynkowych w wielu płaszczyznach i nie 
tylko tych najbardziej tradycyjnych (Dahlström i Edelman, 2013). Jako społeczeń-
stwo powoli zmieniamy nasze narzędzia wspomagania podejmowania decyzji z kom-
puterów stacjonarnych na urządzenia mobilne (Matovic i in., 2015; Shkurupskaya 
i Litovchenko, 2016) i towarzysząca temu nieograniczona możliwość wirtualnej obec-
ności wywołuje potrzebę ciągłego kontaktu i czyni wirtualne środowisko bardziej 
naturalnym (Geigenmüller, 2010).

5. Badania empiryczne

Poszukując odpowiedzi na pytanie o przyszłe miejsce targów gospodarczych 
w komunikacji marketingowej, zaplanowano badania CAWI (Computer Assisted Web 
Interview, wspomagany komputerowo wywiad online) wśród wystawców uczestni-
czących w przeszłości w imprezach targowych organizowanych na terenie Polski. 
Badania poprzedzono indywidualnymi wywiadami pogłębionymi przeprowadzo-
nymi telefonicznie z przedstawicielami organizatorów imprez tego typu na terenie 
Polski. Rozmowy te pozwoliły ustalić koncepcję późniejszych badań ilościowych, 
w szczególności doprecyzować formę pytań i zaproponowanych odpowiedzi do wy-
boru. Badania wystawców rozpoczęły się w styczniu 2021 roku i objęły wybranych 
uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i Targi 
Kielce (wybór podyktowany obserwowaną intensywnością działalności organiza-
torów). Zostały one poprzedzone badaniami pilotażowymi CAWI na uczestnikach 
CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO, czyli wersji targów Kompozyt Expo 
z roku 2020 (Kompozyt Expo, 2021) organizowanych co roku przez Targi w Krakowie. 
Poniższe wnioski obejmują wyniki pierwszej fazy badań, w ramach której uzyskano 
czterdzieści osiem odpowiedzi respondentów. Wśród badanych większość stanowią 
wystawcy uczestniczący w targach raz, dwa razy do roku, o ogólnopolskim zasięgu 
dystrybucji, zaliczani najczęściej do małych przedsiębiorstw.

Respondenci raczej nie należą do entuzjastów targów online. Zdaniem 58% ba-
danych po okresie pandemii nastąpi powrót do tradycyjnych imprez targowych, ale 
jednocześnie według 25% respondentów będziemy tworzyć nowe zasady komunikacji 
marketingowej oparte na formach online i offline (nikt nie zakłada zupełnej rezygnacji 
z imprez offline po zakończeniu pandemii). Około 50% badanych jest przekonanych, że 
udziału w targach nie da się zastąpić za pomocą jakiejkolwiek innej formy komunika-
cji, a tylko 8,3% deklaruje, że zupełnie im nie brakuje udziału w targach offline. Przed 
2020 rokiem do najważniejszych celów realizowanych na targach (głównie offline) 
zaliczano „podtrzymywanie dotychczasowych kontaktów” i „poszukiwanie nowych 
kontaktów” oraz „poszukiwanie informacji rynkowych”. Obecnie badani deklarują, że 
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właśnie realizacja tych celów podczas targów online sprawia im największe trudności. 
Biorąc udział w targach offline przed 2020 rokiem wystawcy oceniali swój poziom za-
dowolenia z udziału jako wysoki (66,7%) i bardzo wysoki (16,7%), podczas gdy w od-
niesieniu do imprez online w tym samym okresie najczęściej deklarowali brak zadowo-
lenia (33,3%). Przy czym trzy czwarte badanych nie uczestniczyło wcześniej w targach 
wirtualnych i prawdopodobnie na skutek braku doświadczeń w tym obszarze rów-
nież dlatego nie wykazywali oni entuzjazmu wobec tego narzędzia marketingowego.

Oczywiście wiara w powrót do stanu przed pandemią (58,3% zakłada powrót 
do tradycyjnych targów offline) nie jest niczym złym, ale z drugiej strony wykorzystanie 
potencjału, jaki niesie udział w targach online, byłoby z korzyścią dla ich uczestników 
i całej gospodarki. W 2020 roku 58,3% badanych uczestniczyło w targach online i nie-
stety tylko 16,7% było bardzo zadowolonych z udziału w tych imprezach. Co prawda, 
grupa zupełnie niezadowolonych to tylko 8,3%, ale wyraźnie widać, że konieczna jest 
zmiana polityki funkcjonowania targów online (oraz informowania o nich), by popra-
wić ich wizerunek wśród potencjalnych wystawców oraz sposób ich wykorzystania.

Podsumowując, targi online są odbierane jako niezbyt skuteczne w zakresie re-
alizacji głównych celów targowych badanych wystawców. Analizując ich aktywność 
w tym obszarze, można domniemywać, że jest to wynikiem braku doświadczenia 
i niewłaściwego przygotowania do tych targów. Wystawcy potrzebują wsparcia me-
rytorycznego w zakresie planowania udziału w targach online i przygotowania się 
do tych działań. Ważne jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na zupełnie odmienny 
system wyboru miejsc prezentacji targowej, bo przestają być bardzo istotne kryteria 
dostępności geograficznej i kosztów transportu, które do tej pory były jednymi z klu-
czowych przy wyborze targów offline.

Opisywane badania mają charakter ciągły – w kolejnych okresach wymienieni 
organizatorzy będą przekazywać prośbę o wypełnienie kwestionariusza wystawcom 
z nimi współpracującym, co pozwoli na obserwację zmian postaw wobec wizji targów 
i określenie perspektyw rozwoju każdej z wymienionych form imprez targowych.

6. Podsumowanie i wnioski

Z oczywistych powodów trudno jednoznacznie określić, jaka będzie przyszłość im-
prez targowych dla poszczególnych sektorów branżowych w Polsce „po pandemii”. 
Mogą to być zarówno imprezy online, offline, jak i imprezy hybrydowe.

Dzisiejsza rzeczywistość zupełnie zmieniła optykę podejmowania decyzji, nie 
tylko zresztą dotyczących udziału w targach. Branża targowa walczy o utrzymanie 
swojej pozycji i przekonuje do uczestnictwa w imprezach tradycyjnych, ale mając 
świadomość obecnych ograniczeń i postępujących przemian, wprowadza do swo-
ich kalendariów imprez coraz więcej wydarzeń online (Sarmento i Simões, 2019). 
Obserwując pozatargową bieżącą rzeczywistość, można zauważyć, że spotkania 
online stają się coraz bardziej naturalną formą kontaktów. I to w wielu obszarach, 
bo powszechne są już między innymi międzynarodowe konferencje naukowe on-
line, teleporady i e-recepty w branży medycznej, ale też targi branżowe i seminaria 
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szkoleniowe w branżach inwestycyjnych. I w krótkim okresie są to bardzo wygodne 
(postrzegane prawie jednoznacznie pozytywnie) rozwiązania, ale jednocześnie wszy-
scy (albo prawie wszyscy) ich uczestnicy wiedzą, że przekaz audio czy wideo może 
być stosunkowo łatwo modyfikowany i pośrednie formy kontaktu zawsze będą obda-
rzone ryzykiem przekłamań i nadużyć. Dlatego przedsiębiorcy będą szukać dodatko-
wych form weryfikacji wiarygodności podmiotów poznanych w czasie spotkań online.

Dynamika wdrażania rozwiązań wirtualnych (w tym targów) będzie zależała 
od tempa rozwoju technologicznego systemów wykorzystywanych do realizacji 
tych działań oraz od poziomu ich integracji z systemami zarządzania wystawców 
i zwiedzających (Gottlieb i Bianchi, 2017). Złożoność tych rozwiązań i ich wysoki 
poziom zaawansowania technologicznego mogą powodować, że zainteresowanie tymi 
instrumentami będzie ograniczone. Będzie musiała powstać dodatkowa „kategoria” 
podmiotów współpracujących z branżą targową (czy szerzej: eventową), której zada-
niem będzie umożliwienie zminimalizowania trudności realizacyjnych i zapewnienie 
możliwości pełnego wykorzystania potencjału tych wirtualnych (czy hybrydowych) 
rozwiązań, szczególnie przez mniejsze przedsiębiorstwa. Do organizatorów targów 
będą musiały dołączyć podmioty zapewniające oprzyrządowanie dla poszczególnych 
„wystawców” i „gości targowych”, które pomoże przygotować się do danej imprezy, 
a następnie wziąć w niej udział i oszacować rezultaty.
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CHANGES IN TRADE FAIRS FUNCTIONING  
IN CONTEMPORARY MARKETING COMMUNICATION

Summary: The main causes of changes in contemporary marketing communication, which in-
clude direct contact restrictions caused by the COVID-19 pandemic and automation of commu-
nication processes as a result of dynamic technological progress are described in this chapter. 
Particular attention has been paid to changes in the organisation and usage of trade fairs. Based 
on literature studies and market research, the development prospects of this online and offline 
marketing tool have been assessed. It was found that as a result of the introduction of sanitary 
restrictions related to COVID-19, the trade fair industry recorded very large losses, but at the 
same time it implemented a number of online activities in place of previous offline meetings. 
However, participants of the events implemented in the new formula claim, that it does not 
allow to achieve of fair goals from traditional exhibition events. It is assumed, that when the 
possibility of organising stationary fairs reappeases, most industries will want to return to the 
past formula of these events, while at the same time the use of complementary online activities 
is not excluded. The base of hybrid fairs will be offline fairs (located in one or more venues 
at the same time) integrated with both online events and individual participants participating 
in the fair indirectly. The new formula (compared to the past) will make the spatial constraints 
associated with the distance from the place of organization of the fair lose their importance,

Keywords: trade fairs, trade shows, marketing communication, COVID-19, pandemic, tech-
nological progress
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