
MIĘDZYNARODOWE
TARGI POZNAŃSKIE
W NOWEJ ODSŁONIE

Obecnie teren targów jest w znaczniej mierze placem budowy. Z czego wy-
nika taka ofensywa inwestycyjna Grupy MTP?
To wynik naszej długofalowej strategii, która zakłada otwarcie targów
na miasto, zazielenienie ich oraz zwiększenie bezpieczeństwa na terenie ca-
łego kompleksu. Tak naprawdę to, co obserwujemy dziś, to dopiero począ-
tek zmian. Według naszych planów w ciągu najbliższych trzech lat wydamy
na rozwój infrastruktury ponad pół miliarda złotych. W nadchodzących
miesiącach widoczne będą już pierwsze zmiany.

Mowa o nowym placu miejskim czy elewacji Poznań Congress Center?
Tak, nowa elewacja Poznań Congress Center zgodnie z planem ma być goto-
wa na przełomie wiosny i lata, z kolei plac miejski kilka tygodni później,
w drugiej połowie sezonu letniego.

Zacznijmy od placu miejskiego i otwarcia targów na Poznań. Skąd pomysł
na zagospodarowanie tego terenu i jak docelowo się on zmieni?
Jeszcze kilka miesięcy temu pomiędzy pawilonem nr 2 i 12 funkcjonowała
droga dojazdowa i miejsca parkingowe. Dziś w tym miejscu finalizują się pra-
ce związane z budową placu eventowego, pod którym powstał trzykondygna-
cyjny parking podziemny mieszczący 650 samochodów. Obiekt zostanie
wyposażony w stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych
i w zbiornik retencyjny, z którego rozprowadzana będzie woda do nawadnia-
nia okalających terenów zielonych. Wjazd na parking będzie się mieścił
od strony ul. Głogowskiej, na wysokości dworca PKP. Na placu znajdzie
się za to miejsce na kawiarnie, restauracje i przestrzeń pod wydarzenia kul-
turalne, koncerty, spotkania czy jarmarki. Obecnie przygotowujemy program
wydarzeń i atrakcji. Ta nowa miejska przestrzeń będzie występowała pod szyl-
dem placu Pewuki. Nazwa ta jest hołdem dla Powszechnej Wystawy Krajo-

Choć symboliczna targowa Iglica pozostanie nienaruszona, to znacznie zmieni się jej otoczenie.
Wszystko za sprawą szeregu inwestycji, które obecnie realizuje Grupa MTP. Poza prowadzonymi teraz budowami,

kolejne są już w planach spółki. Jednocześnie trwa dobra passa przedsiębiorstwa, które po przerwie spowodowanej
pandemią, realizuje bogaty program wystawienniczy i przygotowuje się do organizacji szeregu dużych

i międzynarodowych kongresów. W rozmowie z THINK MICE o inwestycjach i niestandardowych aktywnościach
pozatargowych opowiada prezes zarządu Grupy MTP Tomasz Kobierski.

wej, która odbyła się na naszym terenie w 1929 roku z okazji
dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości i słu-
żyła prezentacji dorobku II Rzeczypospolitej.

Mówił Pan również o nowej elewacji Poznań Congress
Center. Czym budynek zaskoczy gości targowych?
Elementem, który można już uznać za flagowy, będzie
elewacja kinetyczna. Jest ona skonstruowana z tysięcy małych
płytek reagujących na warunki atmosferyczne. Elewacja ki-
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ne tycz na spra wia wra że nie ru cho mej, co wy róż ni bu dy nek
na tle miej skiej ar chi tek tu ry i spra wi, że Po znań Con gress
Cen ter sta nie się jed nym z naj bar dziej cha rak te ry stycz nych
obiek tów Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich. In we -
sty cja za kła da rów nież mon taż ilu mi na cji świetl nej na ze -
wnętrz nej czę ści obiek tu oraz ekra nu LED. Dzię ki te mu
zmniej szy my licz bę ba ne rów re kla mo wych, a sam ekran bę -
dzie za si la ny zie lo ną ener gią wprost z pa ne li fo to wol ta icz -
nych, któ re znaj dą się na da chu obiek tu. Chce my, aby ten
bu dy nek był na szą wi zy tów ką w świe cie. 

Gru pa MTP fi na li zu je rów nież in we sty cje po za te re nem
tar go wym. Jed nym z ta kich obiek tów jest re stau ra cja znaj -
du ją ca się w po znań skim par ku So łac kim… 
Tak, prze ję li śmy daw ną re stau ra cję Me ri dian w par ku So łac -
kim. Obec nie do bie ga koń ca grun tow na mo der ni za cja te go
obiek tu. W Por cie So łacz, po za re stau ra cją, znaj dzie się 10 po -
koi ho te lo wych. Zresz tą war to o tym bu dyn ku po wie dzieć
sze rzej, bo to obiekt z pięk ną hi sto rią. W 1911 ro ku by ła to
wi niar nia, któ ra sta ła na te re nie tar gów pod czas Wschod nio -
nie miec kiej Wy sta wy Prze my słu, Rze mio sła i Rol nic twa.
Po jej za koń cze niu Niem cy prze sta wi li pa wi lon do par ku. 
Do ce lo wo w week en dy Port So łacz bę dzie miej scem wy po -
czyn ku i spo tkań dla ro dzin, dla miesz kań ców Po zna nia.
W ty go dniu swo je spo tka nia biz ne so we i ban kie ty bę dą tam
or ga ni zo wać wy staw cy oraz uczest ni cy tar gów i kon gre sów.
To nie zwy kle uro kli we miej sce, któ re od ży je na no wo. 

Omó wi li śmy trzy in we sty cje, któ re są w fa zie koń co wej. Co
jesz cze wje dzie w skład ofen sy wy in we sty cyj nej Gru py
MTP?
Do naj bliż szych pla nów na le ży za li czyć przede wszyst kim re -
mont po cho dzą ce go z lat 50. XX wie ku pa wi lo nu nr 4. Ko lej -
nym bu dyn kiem, któ ry wpi sze się w no wą ar chi tek tu rę
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targów, jest biu ro wiec H6. Bę dzie wyż szy niż obec ny obiekt, jed nak zgod nie
z kon cep cją ar chi tek tów ma do my kać pie rze ję uli cy Grun waldz kiej, ale jed -
no cze śnie nie za sła niać po bli skiej basz ty. Zgod nie z pla nem ażu ro wa kon -
struk cja ele wa cji bę dzie na wią zy wa ła do po bli skich bu dyn ków, i tych
no wo cze snych, i hi sto rycz nych. 

Z punk tu wi dze nia ar chi tek tów klu czo we by ło wkom po no wa nie ele wa cji
H6 w prze strzeń tak, by uzu peł nia ła się z neo re ne san so wą ar chi tek tu rą gma -
chu uni wer sy te tu sto ją ce go tuż obok. Na tym jed nak nie ko niec in we sty cji,
bo w naj bliż szych pla nach ma my tak że re ali za cję pro jek tu pod na zwą „zie lo -
na rze ka”. To bez ko li zyj ne i bez piecz ne przej ście dla pie szych z pół no cy na po -

łu dnie tar gów, oto czo ne zie le nią, któ ra stwo rzy nie zwy kle
przy jem ny kli mat. 

Z te ma tu in we sty cji prze nie śmy się w nie co in ny ob szar.
Z koń cem mar ca na te re nie tar gów wy ga szo ny zo stał szpi -
tal tym cza so wy, ale z dru giej stro ny w ko lej nych pa wi lo -
nach za go ści ły punk ty: re cep cyj ny i noc le go we. 
Zga dza się, po 17 mie sią cach za koń czy li śmy roz dział szpi ta -
la tym cza so we go, ale jed no cze śnie otwo rzy li śmy ko lej ny spo -
wo do wa ny woj ną wy wo ła ną przez Ro sję na te re nie Ukra iny.
Ja ko Gru pa MTP bie rze my ak tyw ny udział w ak cjach po mo -
co wych skie ro wa nych do ukra iń skich uchodź ców. Udo stęp -
ni li śmy na sze obiek ty, w tym dwie ha le tar go we i Ha lę
Wi do wi sko wo -Spor to wą Are na na miej sca noc le go we oraz
do dat ko wy pa wi lon na or ga ni za cję punk tu re cep cyj ne go. 

Jak bran ża tar go wa re agu je na to, co dzie je się za wschod -
nią gra ni cą? 
Człon ko wie Ra dy Prze my słu Spo tkań i Wy da rzeń TU ge ther,
w tym tak że Gru pa MTP, prze ka zu ją okre ślo ną kwo tę od każ -
de go za ku pio ne go bi le tu. Ze bra ne w ten spo sób środ ki za si lą
kon ta wy bra nych fun da cji po mo co wych na rzecz Ukra iny.
Rów nież ja ko Pol ska Izba Prze my słu Tar go we go wy stą pi li -
śmy o za wie sze nie ro syj skich firm w ra mach Świa to we go Sto -
wa rzy sze nia Prze my słu Tar go we go UFI. Ten apel spo tkał się
z po zy tyw ną re ak cją. 

Czy wspar cie dla uchodź ców i wy ko rzy sta nie pa wi lo nów
ma wpływ na co dzien ne funk cjo no wa nie tar gów?
Nie wpły wa to w ża den spo sób na na szą bie żą cą dzia łal ność.
Wszyst kie za pla no wa ne w tym ro ku wy da rze nia, kon fe ren cje,
even ty, spo tka nia kor po ra cyj ne oraz tar gi od by wa ją się zgod -
nie pla nem. Od 24 lu te go do koń ca mar ca go ści li śmy już
24 wy da rze nia. W tym ro ku ma my za pla no wa nych jesz cze po -
nad 180 even tów kra jo wych oraz sześć du żych mię dzy na ro do -
wych, w tym dwa, któ re od bę dą się w naj bliż szym ter mi nie,
czy li UFI Eu ro pe an Con fe ren ce oraz Im pact’22, naj bar dziej
pre sti żo we wy da rze nie go spo dar czo -tech no lo gicz ne w Eu ro -
pie Środ ko wo -Wschod niej. Go ściem Im pact’22, bę dzie m.in.
prof. Yuval No ah Ha ra ri. Gru pa MTP zo sta ła tak że ope ra to -
rem or ga ni zo wa ne go przez ONZ Świa to we go Fo rum 
Miej skie go (World Urban Fo rum), któ re od bę dzie się mię -
dzy 26 a 30 czerw ca br. w Ka to wi cach. Bę dzie my tam od po -
wie dzial ni m.in. za za pro jek to wa nie i wy ko na nie aran ża cji
kon gre so wych, bu do wę tym cza so wych sal kon fe ren cyj nych,
se mi na ryj nych i po miesz czeń biu ro wych. Na sza fir ma za pew -
ni nie zbęd ną in fra struk tu rę in for ma tycz ną, sys te my au dio -
-wi deo oraz ca te ring. Ten rok za po wia da się więc nie zwy kle
pra co wi cie.
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