
 
 

 

 

Dlaczego warto uczestniczyć w Targach „ŚWIAT PIŁKI” 

 

 

Wielka impreza wystawiennicza, jaką są Pierwsze Międzynarodowe Targi ŚWIAT 

PIŁKI jest wydarzeniem skoncentrowanym wokół footballu i zrodzonym z potrzeby 

przedłużenia piłkarskiego klimatu stworzonego w Polsce przez rozgrywki Euro 2012.  

Niekwestionowana jest siła przekazu piłki nożnej, wykorzystywanej jako doskonały kontekst 

marketingowy, szczególnie w związku z EURO 2012, co sprawia, że firmy chętnie prezentują 

swoje marki w powiązaniu z imprezami sportowymi i powiązanymi ze sportem. 

 

Międzynarodowe Targi ŚWIAT PIŁKI  są niezwykle atrakcyjnym wydarzeniem w skali 

Polski i Europy, nie tylko z punktu widzenia wystawców – firm i ich partnerów, klubów i 

organizacji sportowych, ale także z punktu widzenia kibiców, miłośników sportu oraz 

mediów. Są okazją do pozyskiwania klientów, zawierania biznesowych kontraktów, 

rekrutowania sportowych talentów, ale także do świetnej rozrywki i zabawy. Zarówno temat 

targów, bogaty program imprez towarzyszących jak i atrakcyjność miejsca są gwarancją 

wysokiej frekwencji ze strony potencjalnych klientów. 

Nie bez znaczenia jest też fakt, że podczas trwania targów  rozgrywane będą 2 mecze 

eliminacji Mistrzostw Świata na Stadionie Narodowym w Warszawie. W dniu 8.X.2016r. 

mecz Polska - Dania transmitowany będzie na żywo na telebimach w Hali Targów. 

 

Targi ŚWIAT PIŁKI odwiedzą dziesiątki tysięcy osób, pośród których licznie będą 

reprezentowane osoby silnie opiniotwórcze ze świata mediów, polityki, gospodarki, sportu i 

rozrywki. Wydarzenia towarzyszące targom będą filmowane a stacje telewizyjne (nie tylko 

sportowe) i prasa będą przekazywać reportaże z Targów. Tysiące plakatów targowych i 

bannerów umieszczone zostaną na terenie Warszawy i innych dużych miast Polski. 

Informacje o Targach publikowane będą w prasie i wydawnictwach branżowych. Reportaże z 

targów i fotoreportaże znajdą się w specjalnych publikacjach sportowych i poświęconych 

piłce nożnej. Materiał informacyjny, reklamowy i zdjęciowy umieszczony będzie na stronie 

internetowej poświęconej targom oraz na innych stronach i portalach powiązanych z 

wydarzeniem. Materiały o targach publikowane będą w wydawnictwach drukowanych oraz 



 
 

 

na stronach internetowych patronów honorowych i merytorycznych Targów, których ciągle 

przybywa. Zaistnienie na takiej imprezie daje firmie wymierne korzyści marketingowe, 

między innymi takie jak: 

 

Pozyskanie nowych kontaktów biznesowych – Targi skupiają ogromną ilość potencjalnych 

klientów, co przełoży się na zwiększenie wyników sprzedaży Wystawcy;  

 

Ekspozycja brand’u – udział w Targach Świat Piłki daje Wystawcy możliwość 

zaprezentowania swojej marki i budowania wizerunku na tle największych firm – 

konkurentów zarówno z Polski jak i z zagranicy. 

 

Networking – Targi Świat Piłki to miejsce, w którym spotyka się bardzo duża ilość osób 

zainteresowanych tematyką piłkarską, zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców usług. 

To niewątpliwie najlepsza okazja na dyskusję o nowych trendach i koncepcjach 

strategicznych zarówno w stosunku do konkurentów jak i klientów.  

 

Badanie reakcji rynku na swoje produkty – targi to najlepsze miejsce i sposób na uzyskanie 

zwrotnej informacji i opinii rynkowej na temat własnej oferty, co w konsekwencji przełoży 

się na popyt oraz dostarczy cennych informacji dla rozwoju produktów. 

 

Efekt tzw. „marketingu szeptanego” - Targi Świat Piłki – jako pierwsza tego typu impreza w 

Polsce i Europie, są już oczekiwane i omawiane przez klientów i miłośników piłki nożnej, a 

informacje są rozpowszechnione na zasadzie „marketingu szeptanego”. Efekt ten zwiększy 

się po zakończeniu imprezy i będzie wzrastał przez cały rok przygotowań do kolejnej edycji 

targów. 


