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Targi wirtualne B2B – realna czy utopijna alternatywa
dla tradycyjnych spotka wystawców i zwiedzaj cych?

 
 
Kody JEL: L86, M31 
S owa kluczowe: internet, targi wirtualne, tragi tradycyjne, rynek B2B 
Streszczenie. Od kilkunastu lat popularno  zyskuj  targi wirtualne. Wobec szybkiego rozwoju 
internetu pojawi y si  opinie wskazuj ce na to, e takie rozwi zania mog  zast pi  spotkania 
wystawców i zwiedzaj cych, do których dochodzi w halach wystawowych. Celem artyku u jest 
udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy targi wirtualne stanowi  realne zagro enie dla tradycyj-
nych wydarze  wystawienniczych? Aby tego dokona , zidentyfikowano cechy odró niaj ce obie 
platformy komunikacji i na ich podstawie wskazano korzy ci, jakie otrzymuj  uczestnicy zarów-
no targów wirtualnych, jaki i tradycyjnych. Kontekst rozwa a  stanowi  rynek B2B. 
 
 
Wprowadzenie

 Targi w procesie rozwoju przesz y d ug  drog  ewolucyjn , dostosowuj c swoj  
formu  do zmieniaj cych si  wymaga  wystawców i zwiedzaj cych. Mimo znacznych 
przeobra e , istoty oraz unikatowych cech targów (na tle innych form komunikacji 
marketingowej) nadal upatruje si  w bezpo rednim kontakcie i mo liwo ci zaprezento-
wania produktów „na ywo”. Tych wyró ników nie maj  internetowe platformy komu-
nikacji, które okre la si  mianem targów wirtualnych.  
 Targi wirtualne od kilkunastu lat stanowi  przedmiot zainteresowania zagranicz-
nych naukowców (Lee Kelley, Gilbert, Al Shehabi, 2004; Geigenmüller, 2010; Pearl-
man, Gates, 2010; Remolar i in., 2015). W polskiej literaturze naukowej nie doczeka y 
si  one jednak jeszcze szczegó owych opracowa . W zwi zku z tym, e pojawia si  
coraz wi cej takich platform komunikacji internetowej (tak e w Polsce) (Proszowska, 
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2015), warto zastanowi  si  nad tym, na ile stanowi  one zagro enie dla rzeczywistych 
spotka  targowych. Mo na tego dokona  przez zestawienie cech obu form komunikacji 
oraz mo liwo ci, jakie oferuj  ich uczestnikom. Celem niniejszego artyku u jest zatem 
refleksja nad przysz o ci  targów organizowanych w dotychczasowej formie wobec 
zyskiwania na popularno ci wirtualnej wersji wydarze  wystawienniczych. Dokonano 
tego na podstawie przegl du literatury, jak równie  osobistych do wiadcze  autora, 
który od kilkunastu lat w swojej pracy naukowej zajmuje si  targami, a tak e przepro-
wadza wywiady z wystawcami i zwiedzaj cymi. Szczególny kontekst rozwa a  stano-
wi y imprezy targowe organizowane z my l  o uczestnikach rynku B2B. 
 
 
1. Targi wirtualne w procesie ewolucji wydarze wystawienniczych

 Targi, pe ni ce pierwotnie funkcj  miejsc wymiany handlowej, a wspó cze nie 
b d ce przede wszystkim przestrzeni  rozpowszechniania wiarygodnych informacji 
oraz kszta towania wizerunku wystawców, przesz y d ug  drog  ewolucyjn . Przyjmuje 
si , e targi i wystawy gospodarcze maj  swój rodowód w odleg ych czasach historycz-
nych, kiedy to funkcjonowa y rynki pierwotne, oparte na wymianie barterowej. W sta-
ro ytno ci istnia y ju  w miar  dobrze ukszta towane stosunki handlowe, a dokonywa-
nie transakcji znaczenie u atwi o powstanie pieni dza. W wiekach rednich wymiana 
towarowa sta a si  g ównym elementem ówczesnego ycia gospodarczego, a wiele 
o rodków miejskich, b d cych do dzisiaj wa nymi centrami targowymi, otrzyma o 
prawa, dzi ki którem mog o urz dza  jarmarki. Pod wp ywem przemian gospodarczych 
w XVIII wieku oraz rewolucji przemys owej rozpocz  si  proces przeobra e  organi-
zacyjnych ju  w formalnie istniej cych targach. Kluczowy w procesie rozwoju targów 
by  moment pojawienia si  z ko cem XIX wieku tzw. targów wzorów, podczas których 
nie prezentowano ju  wszystkich produktów oferentów, a jedynie wzorce i próbki towa-
rów. Targi wzorów w drugiej po owie XX wieku przekszta ci y si  z targów ogólno-
bran owych w wydarzenia bran owe, po wi cone okre lonej (niekiedy w sko uj tej) 
tematyce (G barowski, 2010). Szybki rozwój internetu oraz grafiki komputerowej przy-
czyni y z pocz tkiem XXI wieku do powstania nowej kategorii zwi zanej z wystawien-
nictwem, jak  s  targi wirtualne. 
 Targi wirtualne okre la si  jako aplikacje w wirtualnym wiecie, które s  analo-
giczne do targów w rzeczywisto ci. S  czasowymi lub sta ymi miejscami prezentacji,  
w których wystawcy pokazuj  swoje nowe produkty potencjalnym klientom (Turban i 
in., 2018). Rozszerzaj c to uj cie mo na przyj , e obecne targi wirtualne to strony 
internetowe, imituj ce – przy wykorzystaniu zawansowanych rozwi za  graficznych – 
realn  przestrze  targow , w ramach której internauci, przyjmuj c role wystawców lub 
zwiedzaj cych, komunikuj  si  mi dzy sob  bez nawi zywania bezpo redniego kontak-
tu, z wykorzystaniem dwóch zmys ów – wzroku oraz s uchu. 
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2. Targi wirtualne na tle tradycyjnych wydarze wystawienniczych
– kontekst targów B2B

 Obszar rynku okre lany mianem B2B (business to business) – na tle sektora,  
w którym oferty adresowane s  do klientów indywidualnych – B2C (business to custo-
mer) – ma swoj  odmienno , która wynika mi dzy innymi z ró nego znaczenia przypi-
sywanego poszczególnym pozycjom instrumentarium marketingowego. W sektorze 
B2B du e znaczenie ma spersonalizowany kontakt mi dzy przedstawicielami przedsi -
biorstw. W zwi zku z tym wykorzystywane s  g ównie instrumenty marketingu bezpo-
redniego oraz sprzeda y osobistej. W ród nich jednym z najwa niejszych s  targi 

(AUMA_MesseTrend, 2016). Podmioty funkcjonuj ce w wymiarze B2B nie stosuj  
natomiast w szerokim zakresie form komunikacji masowej (g ównie reklamy medial-
nej), jak w odniesieniu do nabywców indywidualnych. W ród innych, podstawowych 
cech, które wyró niaj  sektor B2B na tle obszaru B2C, nale y wskaza : z regu y wi k-
sz  z o ono  oferowanych produktów; d u szy okres potrzebny, aby przej  od fazy 
zainteresowania produktem do faktycznej decyzji zakupu; rozci gni te w czasie nego-
cjacje; wi ksze zró nicowanie popytu; mniejsz  liczb  klientów; wi kszy wolumen 
sprzeda y przypadaj cy na jednego nabywc ; bli sze, trwalsze i trudniejsze do zbudo-
wania relacje na linii dostawca–klient (Kotler, Pfoertsch, 2006; Olczak, Urbaniak, 
2006). Relacje te cz sto kszta towane s  przez d ugi czas i oparte s  na wzajemnym 
zaufaniu, co z punktu widzenia prowadzenia aktywno ci wystawienniczej ma istotne 
znacznie. 
 To zró nicowanie sektorów B2B i B2C implikuje odmienne rozpatrywanie zna-
czenia targów wirtualnych w tych dwóch obszarach dzia alno ci gospodarczej. Jak 
pokazuje obserwacja takich internetowych platform komunikacji, inn  rol  bowiem 
nale y przypisywa  np. wirtualnym targom pracy czy targom mieszkaniowym (obszar 
B2C), a inn  wirtualnym targom gastronomiczno-hotelarskim (obszar B2B). 
 Na podstawie dotychczasowych do wiadcze  wystawców i zwiedzaj cych, jak 
równie  wniosków przedstawionych w publikacjach naukowych, mo na porówna  
tradycyjne targi z ich internetowymi odpowiednikami. Dokonuj c porównania, warto 
przyj  pryzmat kilku wymiarów wydarze  wystawienniczych, istotnych dla podmio-
tów dzia aj cych na rynku B2B. Takie zestawienie zaprezentowano w tabeli 1 wykorzy-
stuj c nast puj ce p aszczyzny porównania: wspó obecno  wielu osób, bezpo rednie 
interakcje, mo liwo  obserwowania klientów i konkurentów, wymiana wiedzy oraz 
pogl dów, wielowymiarowo  relacji biznesowych, praktyczn  aspekty prezentacji 
targowej. 
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Tabela 1. Porównanie tradycyjnych wydarze  wystawienniczych z targami wirtualnymi 
 

Targi tradycyjne Targi wirtualne 

miejsce spotka  (wspó obecno ci) wielu osób z bran y

+ wysoka koncentracja (du e skupisko) osób zaintereso-
wanych tematyk  wydarzenia (niekiedy przyje d aj -
cych z wielu krajów) 

+ unikatowe rodowisko spotka  profesjonalistów 
nastawionych na poznawanie nowych trendów i roz-
wi za   

+ publiczno  targów B2B cechuje „wysoka jako ” 
(wysoki odsetek specjalistów z danej bran y) 

+ przejawianie przez uczestników du ego zaanga owania 
oraz otwarto ci w nawi zywanie kontaktów  

+ udzia  w targach wymaga wyjazdu do innego miasta 
(kraju) i oderwania si  od codziennej, zawodowej ru-
tyny 

+ podczas wymiany opinii z innymi specjalistami nast -
puje rzeczywista konfrontacja z w asnymi przekona-
niami 

± swobodny, niczym nieskr powany dost p do specjali-
stów reprezentuj cych wystawców, jak równie  zwie-
dzaj cych – profesjonalistów z danej bran y 

+ mo liwo  atwego i szybkiego zdobycia podstawo-
wych informacji o firmach i ich produktach 

+ ci g a dost pno  – 24 godziny na dob , przez 365 
dni w roku  

+ mo liwo  nawi zania kontaktu przez osoby znajdu-
j ce si  odleg ych cz ciach globu 

± powszechny dost p (nie tylko dla specjalistów) 
– du e rozproszenie publiczno ci targowej (niezweryfi-

kowana, niejednorodna grupa) 
– aktywno  w wymiarze wirtualnym wpleciona zostaje 

w codzienne czynno ci zawodowe (bez wyjazdu do 
miejsca odbywania si  targów) 

– nie zawsze wyst puj  jednoczesna obecno  wszyst-
kich uczestników (wchodz  na stron  internetow   
w ró nym czasie) 

Okazja do nawi zania bezpo rednich interakcji 

+ mo liwo  obserwowania u interlokutorów wyrazu 
twarzy, gestów oraz innych symptomów „j zyka cia a” 
i dzi ki temu sta a ocena reakcji na przekazywane tre-
ci 

+ okazja do przekazania z o onych komunikatów (np. 
parametrów technicznych eksponatów) 
i natychmiastowe uzyskiwanie informacji zwrotnej 

+ zredukowane ryzyko budowania nieudanych przy-
sz ych relacji biznesowych 

+ przy istniej cych ju  relacjach biznesowych wyst pu-
je ukierunkowany tok rozmów i szybki transfer in-
formacji 

± zindywidualizowany, w czasie rzeczywistym, kontakt 
za po rednictwem: czatów, komunikatorów, wide-
okonferencji (przez czaty mo liwe jest jednoczesne 
rozmawianie z kilkoma klientami) 

– wyst puje brak kontaktu wzrokowego oraz obserwo-
wania zachowa  niewerbalnych rozmówców 

– ukryta rzeczywista to samo  rozmówców oraz 
trudniejsze zidentyfikowanie ich planów i zamiarów 

– sp ycenie rozmów, pomijanie wra liwych tematów ze 
wzgl du na obni one zaufanie przy braku bezpo red-
niego kontaktu 

– minimalne zaanga owanie sensoryczne (uaktywnia 
si  tylko wzrok i s uch) 

Obserwacja eksponatów i ludzi 

+ obserwowanie eksponatów in situ, co pozwala „do-
wiadcza ” ich za pomoc  wszystkich zmys ów 

+ mo liwo  ci g ego obserwowania (badania) reakcji 
innych osób 

+ mo liwo  naocznego zobaczenia, jak swoj  filozofi  
dzia ania wizualizuj  konkurenci rynkowi i jakie po-
dejmuj  dzia ania marketingowe na swoich stoiskach 

± jest si  permanentnie obserwowanym przez innych 
uczestników targów 

+ mo liwa natychmiastowa obserwacja stron interne-
towych uczestników targów oraz ich innych dzia a  
marketingowych prowadzonych w internecie 

– eksponaty produktów pozostaj  tylko w sferze wy-
obra e , nie mo na ich do wiadcza  przez dotyk  
i inne zmys y 

– interpretacja dzia a  marketingowych wystawców jest 
odizolowanym procesem (bez wyst powania wszyst-
kich bod ców, które towarzysz  udzia owi w trady-
cyjnych targach) 

Ukierunkowanie na wymian  wiedzy i pogl dów 

+ zdecentralizowany – z udzia em wielu osób gromadz -
cych si  na stoiskach – przep yw informacji 

+ zró nicowana spo eczno  profesjonalistów, skoncen-
trowanych na poznawaniu nowych trendów, produk-
tów, zjawisk w bran y 

+ opinie i do wiadczenie uczestników targów stanowi  

+ atwy dost p nowych cz onków do spo eczno ci 
profesjonalistów wymieniaj cych si  wiedz  i opi-
niami 

± nast puj  przypadkowe kontakty z przedstawicielami 
wielu podmiotów – zarówno powi zanych, jaki  
i niepowi zanych – z dan  bran  
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komplementarne zasoby, które –podlegaj c wymianie 
– tworz  swoist , unikatow  „baz  wiedzy” 

+ konfrontacja opinii wielu osób spotykaj cych si  przy 
eksponatach u atwia podejmowanie decyzji o zakupie 
wystawianych produktów 

– spotykanie tych samych specjalistów podczas kolej-
nych targów mo e sprzyja  powstawaniu hermetycz-
nych struktur, utrudniaj cych dost p kolejnych osób 
z nowymi opinii i wie ym spojrzeniem 

– rzadko spotyka si  wielu specjalistów w jednym 
czasie, co utrudnia swobodn  wymian  wiedzy i po-
gl dów 

 

Wielowymiarowo  relacji biznesowych 

+ rozmowy mog  by  inicjowane na stoiskach, a pó niej 
kontynuowane poza terenami wystawowymi (np. w 
hotelach, restauracjach) – powstaje trwa a sie  powi -
za  zawodowych oraz towarzyskich 

+ tworzone s  bazy kontaktów na podstawie zebranych 
wizytówek lub wype nianych przez wystawców spe-
cjalnych formularzy (kart informacyjnych klientów) 

+ w szerokim zakresie mo na realizowa  prospektowanie 
(wynajdywanie potencjalnych klientów) 

+ w procesie budowania relacji wyst puj  wiarygodne 
mechanizmy sprz enia zwrotnego 

+ rozwijaj  si  wst pne relacje oparte na tzw. szybkim 
zaufaniu (shift trust) 

± dochodzi do wielu zarówno zaplanowanych, jak i 
nieplanowanych spotka  ze specjalistami 

– mo e pojawi  si  problem z koordynacj  oraz realiza-
cj  wszystkich zamierzonych spotka  (ze wzgl du na 
ograniczony czas trwania tragów) 

+ w procesie komunikacji wyst puje silna orientacja na 
cel (pojawia si  niewiele czynników rozpraszaj -
cych) 

± komunikacja mi dzy dwoma uczestnikami ma cz sto 
ograniczony charakter (co do rodków wyrazu, jak 
równie  tre ci) 

– ze wzgl du na powierzchowny charakter komunikacji 
internetowej mo na atwo przeoczy  warto ciowych 
klientów  

– wyst puje brak bezpo redniego mechanizmu sprz e-
nia zwrotnego (pojawiaj  si  trudno ci w filtrowaniu 
docieraj cych informacji oraz uzupe nianiu ewentu-
alnych nie cis o ci i wyja nianiu nieporozumie ) 

Praktyczne aspekty organizacji prezentacji targowej 

± zamówienie na eksponowany produkt mo e zosta  
z o one na stosiku, a jego realizacja nast puje dopiero 
w okresie potargowym 

– konieczno  wykonania wielu czynno ci oraz poniesie-
nia znacznych kosztów zwi zanych z przygotowaniem 
ekspozycji a nast pnie realizacj  wyst pienia targowe-
go (dzier awa powierzchni w hali targowej, transport 
stoiska i eksponatów, monta  ekspozycji, ubezpiecze-
nie, delegacje pracowników, materia y i wydarzenia 
promocyjne, demonta  stoiska)  

+ uczestnicy targów op acaj  jedynie koszty przygoto-
wania wirtualnej wersji swojej ekspozycji 

+ prezentowany produkt mo na szybko zamówi  za 
po rednictwem strony internetowej wystawcy 

± materia y informacyjno-promocyjne pobierane s  w 
wersji elektronicznej (np. w formacie plików pdf) 

„+” oznacza korzy , za  „–” symbolizuje wad  z punktu widzenia uczestnika targów

ród o: opracowanie w asne na podst. Bathelt, Schuldt (2010); Sharda, Sikolia, Thomas, 
Sambasivan (2012). 

 
 W uzupe nieniu zestawienia zaprezentowanego w tabeli nale y zauwa y , e ró ni-
ce mi dzy tradycyjn  form  spotka  targowych a targami wirtualnymi sprowadzaj  si  
przede wszystkim do kategorii do wiadcze  ich uczestników (osób zwiedzaj cych rze-
czywiste ekspozycje oraz internautów, którzy odwiedzili dan  stron  internetow ). W tym 
drugim przypadku – wirtualnym – wskazuje si  na wyst powanie tzw. e-do wiadcze  
(Constantinides, 2004; Okonkwo, 2010; Kacprzak, 2017). Stanowi  one jednak zubo on  
wersj  dozna  powstaj cych w realnym wiecie – do wiadcze , które s  efektem oddzia-
ywania na wszystkie pi  zmys ów cz owieka. W literaturze podkre la si , e  

e-do wiadczenia powinny by  nie tylko high-tech, ale równie  high-touch, czyli uwzgl d-
nia  emocjonalno  i odczucia klienta (Skowronek, 2011). Nawet jednak na obecnym 
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etapie daleko posuni tego rozwoju internetu – z przekazami wideo i audio, komunikato-
rami internetowymi oraz efektown  grafik  – powstaj ce interakcje s  w d u ej mierze 
wyizolowane (Turner, Shah, 2011). Kontakty nawi zywane za po rednictwem stron okre-
lanych jako targi wirtualne nale y uzna  za u omne (Drab, 2011). Nie jest mo liwe zatem 

przy takich wyizolowanych interakcjach oraz odzia ywaniu tylko na wzrok i s uch, odtwo-
rzenie wyj tkowej atmosfery, która panuje podczas tradycyjnych targów.  
 
 
Podsumowanie

 Badania przeprowadzone podczas targów B2B pokaza y, e kluczow  kwesti  dla 
wystawców jest mo liwo  zaprezentowania produktów „na ywo”, jak równie  bezpo-
redni kontakt z potencjalnymi oraz dotychczasowymi partnerami biznesowymi (Siemie-

niako, G barowski, 2016). To w ramach spotka , do których dochodzi na rzeczywi cie 
istniej cych stoiskach lub podczas wydarze  towarzysz cych tradycyjnym targom, pozna-
je si  reprezentantów innych firm oraz buduje relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. 
Pytaj c wystawców z sektora B2B o sens organizowania targów w czasach, gdy internet 
sta  si  dominuj cym narz dziem komunikacji, cz sto s yszy si  odpowied , e globalna 
sie  komputerowa nie stanowi zagro enia dla tradycyjnych wydarze  wystawienniczych. 
Zdaniem wielu wystawców, na co dzie  mo na korespondowa  z podmiotami z ca ego 
wiata za po rednictwem poczty elektronicznej; jednak raz do roku lub co dwa lata, nale y 

spotka  si  podczas targów, aby zacie nia  relacje biznesowe (takie opinie pojawi y si  
m.in. podczas targów ekologicznych oraz wydarze , których tematyka by a po wi cona 
opakowaniom). Podobne podej cie reprezentuje wielu autorów od lat badaj cych aktyw-
no  marketingow  wystawców. Ich zdaniem targi organizowane w sferze wirtualnej s  
wobec tradycyjnych wydarze  wystawienniczych tylko uzupe niaj cym (a nawet wzmac-
niaj cym) kana em komunikacji i nie stanowi  konkurencji dla bezpo rednich spotka   
w halach wystawowych (Fill, 2009; Mruk, 2011; Kulchawik, 2015). 
 Na podstawie porównania cech tradycyjnych wydarze  wystawienniczych oraz 
targów wirtualnych, jak równie  przywo uj c pozyskane opinie wystawców oraz pogl -
dy zaprezentowane w literaturze przedmiotu, nale y skonstatowa , e – z perspektywy 
sektora business-to-business – w najbli szej przysz o ci targi wirtualne nie zast pi  
bezpo rednich spotka  odbywaj cych si  na tradycyjnych stoiskach. Nie spe ni  si  
zatem przepowiednie g oszone przez niektórych autorów w kontek cie intensywnego 
rozwoju internetu, wskazuj ce na nieodleg y koniec targów organizowanych w trady-
cyjnej formule (Rola targów…, 2012). 
 Dla reprezentantów podmiotów dzia aj cych w sektorze B2B targi wirtualne mog  
stanowi  uzupe niaj c  form  komunikacji z innymi uczestnikami rynku, jednak – przede 
wszystkim wobec braku bezpo redniego kontaktu – nie stanowi  realnej alternatywy dla 
maj cych wielowiekow  tradycj  – tradycyjnych spotka  handlowych. Pod tym wzgl -
dem rynek B2B ró ni si  od sektora B2C, w którym formu a targów wirtualnych znajduje 
szersze zastosowanie. Od wielu lat w tej konwencji uruchamiane s  bowiem serwisy in-
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ternetowe przyci gaj ce licznych internautów, okre lane mianem wirtualnych targów 
pracy, wirtualnych targów edukacyjnych czy wirtualnych targów mieszkaniowych. 
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Summary. Virtual trade fairs have been gaining in popularity for more than a decade. In view of 
the rapid development of the Internet, some experts are of the opinion that such solutions can 
replace meetings between exhibitors and visitors which take place in exhibition halls. Therefore, 
the purpose of this paper is to reflect on whether virtual trade fairs constitute a real threat to tradi-
tional exhibition events. To that end, the distinguishing features of both communication platforms 
were identified and used as a basis for indicating benefits received by both participants of virtual 
trade fairs and traditional trade fairs. The B2B market provided the context for the discussion. 
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