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FESTIWALE, SPOTKANIA,WYDARZENIA...
Fes�wale, spotkania, wydarzenia w kilku miejscach równolegle

Pla�orma Wirtualna transmitująca na żywo wydarzenia targowe

Interakcja z Internautami w czasie rzeczywistym

Profesjonalne panele dla branży

Telewizja Targowa prowadzona przez znanych i lubianych dziennikarzy literackich



ODWIEDZAJĄCY TARGI
zwiedzających

wystawców

autorów

gości branżowych

dziennikarzy i blogerów

STACJONARNIE

ponad

zwiedzający

24 000

20 079

3 186

Dzieci, młodzież, studenci

Dorośli

Seniorzy



ODWIEDZAJĄCY TARGI

ponad tysięcy osób uczestniczących w spotkaniach transmitowanych na żywo z targów WIRTUALNIE



WYSTAWCYNATARGACH
wystawców

w tym 

zagranicznych

stoisk

spotkań

autorów



WYSTAWCYNATARGACH
Targi to fantastyczna okazja, żeby się pokazać i spotkać z czytelnikami. Nasze influencerki, które z nami
współpracują w social mediach spotykają się z kolei ze swoimi fanami. Dla nas to jest bardzo wzruszający
moment --tutaj robimy sobie ze wszystkimi zdjęcia i oczywiście sprzedajemy bardzo dużo książek. 
Nasi autorzy też podzielają tę opinię i są bardzo wzruszeni, że aż tyle osób przyszło po autografy. 
Panuje tu fantastyczna atmosfera i na pewno będziemy na Targach za rok! 

Daria Armańska, Grupa Wydawnictwo Kobiece  

W moim odczuciu wydarzenie Spotkania z Fantastyką jest jak najbardziej udane, ponieważ zarówno panele realizowane przez Polską
Fundację Fantastyki Naukowej jak i pokaz Łazika marsjańskiego cieszyły się sporym zainteresowaniem -- takim, które dla nas jak 

najbardziej satysfakcjonuje. Wczorajszy dzień był dla mnie ogromnym szokiem, jeżeli chodzi o zainteresowanie Wydawnictwem IX,
które do tej pory nie było znane tak szerokiemu gronu odbiorców, ale wczorajszy dzień pokazał, że ludzie są zainteresowani naszymi

książkami i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu. Targi to była szansa na dotarcie do nowej grupy odbiorców. 
W Internecie to grono odbiorców jest dosyć spore, ale okazało się, że poza tym jeszcze jest szeroka bańka, 

w którą możemy wejść i odkryć nowych czytelników. 

Krzysztof Biliński, Wydawnictwo IX i Polska Fundacja Fantastyki Naukowej 

Zdecydowani zmieniła się komunikacja wydarzenia. 
Obserwujemy bardzo zdywersyfikowane działania promocyjne 
--zarówno w Internecie, radiu, telewizji, w prasie drukowanej. 
Po prostu wszędzie o was głośno! 

Bartosz Renans, Nasza Księgarnia



Gośćmi Telewizji Targowej byli m.in.
Robert Małecki, Maciej Siembieda, Magdalena Majcher, Krzysztof Domaradzki, Agata
Romaniuk, Wojciech Orliński, Cora Reilly, Aneta Jadowska, Anna Dymna, Penelope
Douglas, K.N. Haner, Małgorzata Oliwia
Sobczak, Katarzyna Barlińska P.S. Hery-
�era, Małgorzata Czyńska, Nela Mała
Reporterka, Anna Wakulak i Marcin 
Korzeniecki, Mariusz Szczygieł, Katarzyna
Bonda, Urszula Młodnicka i Agnieszka
Waligóra.

Rozmawiano o nowościach na rynku
wydawniczym, aktualnych trendach, 
debiutach literackich oraz o literaturze 
w czasach wojny. Komentowano
bieżące wydarzenia i fenomeny literackie.
Zaprezentowano Planszową Grę Roku.
Mówiono m.in. o literaturze kobiecej, 
reportażu, kryminałach, fantastyce,
książkach podróżniczych, dziecięcych,
nagrodach literackich, byciu na literac-
kiej fali, radzeniu sobie z konkurencją,
frajdzie w życiu, dobru, późnych miło-
ściach, a także o stanie czytelnictwa 
w Polsce czy o roli i miejscu prasy 
literackiej w Polsce.

Na bieżąco z samego serca targów komentowane były najciekawsze wydarzenia targowe. 
Spotkania prowadzili znani i lubiani dziennikarze literaccy: 
Małgorzata Bugaj, Justyna Dżbik-Kluge, Adam Szaja, Łukasz Wojtusik.

TELEWIZJATARGOWA

Małgorzata Bugaj Justyna Dżbik-Kluge Adam Szaja Łukasz Wojtusik spotkań w ciągu dwóch dni



FESTIWALE I SPOTKANIA Z AUTORAMI
Spotkania z Fantastyką i Fantastyką Naukową
Fes�wal Literatury Górskiej i Podróżniczej
Gala wręczenia nagród Złoty POCISK 
Sobota z NON-FICTION
Blok kryminalny
Nagrody literackie
Strefa gier planszowych
Wydarzenia branży wydawniczej
Dziecięca Strefa Warsztatowa



W największym literackim wydarzeniu w kraju udział wzięło847autorów, a wśród nich m.in. Joanna Balicka, Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Jacek
Dehnel, Petra Dvořákova, Anna Gacek, Penelope Douglas, Ałbena Grabowska, Katarzyna Grochola, K. N. Haner, Mirosław Hermaszewski, Aneta Jadowska, Joanna
Jax, Martyna Keller, Michał Kempa, Marek Krajewski, Grzegorz Lato, Roma Ligocka, Jacek Małecki, Marcin Meller, Krystyna Mirek, Aleksandra Negrońska, Marek
Niedźwiedzki,Rafał Olbiński,MariaPeszek,KatarzynaPuzyńska,Cora Reilly, SzczepanTwardoch,Krzysztof Wielicki,MagdalenaWitkiewicz,MarekZychla, JakubŻulczyk.



AUTORZYO TARGACH
Moje odczucia na Międzynarodowych Targach Książki do tej pory są zdecydowanie
intensywne. Nie jest to mój żywioł, zwykle jestem bardzo skrytą osobą, ale jestem bardzo
podekscytowana faktem, że poznam swoich czytelników. Kolejka do spotkania jest
bardzo długa, jestem zaszczycona.

Penelope Douglas 

Targi to świetny i właściwie jedyny sposób na spotkania z fanami. Oczywiście mogę z nimi porozma-
wiać dzięki social mediom ale często jest to przytłaczające. Tutaj mam czas, aby ich zobaczyć. Kiedy
rozmawiamy twarzą w twarz, czytelnicy często opowiadają więcej o swoich osobistych doświadczeniach

z lekturą. Jako autorka jestem sam na sam ze swoją książką i w pewnym momencie mam jej dość,
więc usłyszenie od ludzi pozytywnych opinii jest niezwykle pomocne i motywujące.

Cora Reilly

Cieszę się tym, że ludzie się uśmiechają. Cieszę się, że są kolejki do autorów. Myślę sobie o targach
jako o święcie czytelnika, bo wszyscy tutaj --organizatorzy, wydawcy i my jako autorzy jesteśmy
tutaj dla czytelników. To jest moment, w którym się z nimi spotykamy. To oni biegają z książkami
po autografy, chcą robić sobie zdjęcia i to jest niezwykłe. Bardzo się cieszę, że po tym okresie 
pandemicznym to Wszystko wraca i to jest bardzo wzruszający moment.

Robert Małecki

Byłem tu ostatni raz, chyba z Jerzym Bralczykiem i Andrzejem Markowskim we trzech tu przyjechaliśmy. To był
rok 2016. Chyba już później w Krakowie na targach nie byłem. Minęło 6 lat, a mnie się zdaje, że to najwyżej 6

miesięcy minęło, bo to w moim wieku tak czas pędzi. No i atmosfera jest taka jak wtedy -- tłumy ludzi, tłumy
samochodów na parkingu, koszmarne korki w drodze dojazdowej. No, ale to jest budujące, że są korki tu na

ulicę Galicyjską, w drodze na targi książki.

Jan Miodek



WYDARZENIA TARGOWE
Otwarcie Targów i wręczenie tytułów Ambasadora
Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®

Ambasadorami zostali: Małgorzata Wosion – dziennikarka, RMF24.pl; Piotr Dobrołęcki – redaktor
naczelny "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI"; Krzysztof Wielicki – polski wspinacz, taternik, alpinista 
i himalaista; Kamila Życzkowska i Kamila Wilk – założycielki grupy na Facebooku – Polska Literatura
Kobieca. Erotyki i nie tylko.

Gala Konkursu o Nagrodę im. J. Długosza
Celem konkursu jest popularyzacja książek naukowych i popularnonaukowych z szeroko rozumianej 

humanistyki. Statuetkę wykonaną przez śp. prof. Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 30 000 zł otrzymał Rafał Matyja, autor książki Miejski grunt. 250 lat polskiej gry 

z nowoczesnością, Wydawnictwo Karakter.

7. Międzynarodowy Konkurs 
„Najlepsze wydawnictwa o górach”
W konkursie organizowanym przez Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty”– Andrzej Łączyński wzięło
udział 37 wydawców z sześciu krajów, którzy zgłosili do Konkursu 113 publikacji. Nagrody wręczono
w sześciu kategoriach.

Konkurs Gaudeamus
Konkurs promuje i wyróżnia uczelniane oficyny wydawnicze za publikowanie najbardziej wartościowych

polskich książek naukowych i dydaktycznych. Nagrodą jest Statuetka Gaudeamus. Organizatorami
konkursu są Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych oraz Targi w Krakowie. Jury przyznało główną

Nagrodę Gaudeamus w roku 2022 publikacji „Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczo-
nych” Filipa Lipińskiego wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.



DLA BRANŻY
Podpisanie Konwencji Krakowskiej
Spotkania z Laureatami Nagrody 
Literackiej Unii Europejskiej (EUPL)
Honorowy tytuł "PRZYJACIEL
KSIĄŻKI" przyznany przez Polską 
Izbę Książki
II Konferencja „Święto Książki – Książka
w obliczu wyzwań obecnych czasów”
Jak sprzedawać, żeby sprzedać? 
Autorskie techniki. Rady wydawców 
i dystrybutorów. Trendy. Nowości.
Wykorzystanie gier planszowych,
zabawek kreatywnych i komiksów 
w edukacji – szkolenie dla bibliote-
karzy, księgarni i sklepów.
Social Media Ads. Jak reklamować, 
by sprzedawać? Strategie i taktyki
reklamowe
Rynek książki w 2022 – trendy,
wydarzenia, ciekawe tytuły i zjawiska.
Panel dla bibliotekarek i bibliotekarzy
Jak wydać pierwszą książkę?
Jak prowadzić bookstagrama? 
Porady dla początkujących (i nie tylko)
Planszowa Gra Roku

KONFERENCJE, SZKOLENIA, SPOTKANIA

25. MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE®

ODWIEDZIŁO 2427GOŚCI BRANŻOWYCH.



PROMOCJA TARGÓW
Akcja promocyjna z Wystawcami 
na Instagramie

Konferencja prasowa z udziałem
mediów

Działania PR w mediach

Kampania w mediach społecznościo-
wych: Facebook, Instagram, LinkedIn

Kampania outdoor

Jubileuszowe Skarpetki 
we współpracy z Kabakiem

Jubileuszowe torby

Naklejki inspirowane najpopular-
niejszym konfliktem autorów 
#TeamSłowacki i #TeamMickiewicz

Lody inspirowane epoką romantyzmu
„Balladyna” i „Telimena”, które powsta-
ły we współpracy z Good Loodem. 

Przez cztery targowe dni AVE (ekwiwalent reklamowy za prasę, radio, portale, tv) wyniósł 1,9 mln zł. W ciągu zaledwie 4 dni pojawiło się ok. 841 informacji.
W okresie 1.10 do 2.11. ekwiwalent wyniósł blisko 4 mln zł i pojawiło się 1330 informacji.



MEDIA O TARGACH

aszdziennik.pl, booklips.pl, czasdzieci.pl, czytajpl.pl, czytamykryminaly.pl, deon.pl, dorzeczy.pl, dzieje.pl, Dziennik Polski, Dziennik Zachodni, dziennik.com, dziennikpolski24.pl,
Echo Dnia, fakt.pl, Gazeta Krakowska, Gazeta Polska Codziennie, Gazeta Wyborcza, glos24.pl, goryonline.com, Gość Niedzielny, granice.pl, histmag.org, historia.org.pl, 
instytutksiazki.pl, izbadruku.org.pl, jastrzabpost.pl, karnet.krakowculture.pl, kobieta.onet.pl, kobieta.wp.pl, krakow.gosc.pl, krakow.naszemiasto.pl, krakow.pl, krakow.tvp.pl,
krakow.twoje-miasto.pl, krakow.wyborcza.pl, Kraków Culture, krknews.pl, ksiazka.net.pl, ksiazki.wp.pl, Książki Magazyn do czytania, kultura.onet.pl, kulturatka.pl,
lifeinkrakow.pl, lovekrakow.pl, lubimyczytac.pl, malopolska.pl, malopolskaonline.pl, miastoliteratury.pl, naekranie.pl, nakanapie.pl, Nasze Miasto Trójmiasto, Nasze Miasto
Warszawa, naszkrakow.com.pl, niestatystyczny.pl, onet.pl, pap.pl, plotek.pl, Pocisk, Poligrafika, polonia.tvp.pl, portalgames.pl, portalkryminalny.pl, Press, rynek-ksiazki.pl,
Rzeczpospolita, se.pl, Świat Druku, teleexpress.tvp.pl, telemagazyn.pl, telewizja.krakow.pl, wdrodze.pl, wiadomosci.gazeta.pl, wiadomoscilublin.pl, wirtualnywydawca.pl,
wprost.pl, wyborcza.pl, wydarzenia.interia.pl, wydawca.com.pl, wysokieobcasy.pl, zakopane.pl i inne…

PRASA I PORTALE INTERNETOWE



MEDIA O TARGACH

TVN24, TVN24 Biznes i Świat, TVP Kultura, 
TVP Polonia, TVP1, TVP3 Białystok, TVP3 Bydgoszcz,
TVP3 Gdańsk, TVP3 Gorzów Wielkopolski, 
TVP3 Katowice, TVP3 Kielce, TVP3 Kraków, 
TVP3 Lublin, TVP3 Łódź, TVP3 Olsztyn, 
TVP3 Opole, TVP3 Poznań, TVP3 Rzeszów, 
TVP3 Szczecin, TVP3 Warszawa, 
TVP3 Wrocław, TVPinfo

TELEWIZJA

Meloradio, Polskie Radio, Radio 357, Radio 7, 
Radio Eska Kraków, Radio Eska Rock, Radio Fama Kielce,

Radio Fama Słupsk, Radio Fama Tomaszów, Radio HIT,
Radio Kolor, Radio Nowy Świat, Radio Ostrowiec, Radio

Plus, Radio Pogoda, Radio RAM Wrocław, Radio RDC,
Radio Rekord FM, Radio RMF Classic, Radio Rodzina,

Radio TOK FM, Radio Vox FM, Radio Warszawa, Radio
Zet, Radio Złote Przeboje, 

RADIO



MEDIA O TARGACH

Jestem pierwszy raz na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie i nie spodziewałam się, że ta impreza będzie aż taka duża i pełna ludzi. To są jak dotychczas moje ulubione targi. Niesamowicie jest
widzieć uśmiech na twarzach ludzi, którzy mnie rozpoznają, przytulać się do nich, robić sobie zdjęcia, ale przede wszystkim być w tej książkowej społeczności i na własne oczy zobaczyć, jak duża ona jest.

Eli (@not.my.high)

BLOGOSFERA
Targi to jest moment, w którym mogę spotkać swoich obserwatorów. Zazwyczaj w internecie to są komentarze, wiadomości, liczby, ale tutaj tak naprawdę można to odczuć.
Nie ukrywam, że dzięki tym ludziom jestem tu, gdzie jestem. Ja zawsze targi wykorzystuje na moment spotkania z fanami i zazwyczaj przyjeżdżam tu po prostu dla nich -
żeby się z nimi spotkać, żeby mogli zrobić sobie ze mną zdjęcie, żebym mogła z nimi porozmawiać, po prostu poznać ich na żywo. To jest dla mnie bardzo emocjonujący
czas i zawsze jestem wdzięczna, że jest taka możliwość i że są takie wydarzenia, które gromadzą ludzi, którzy czytają i którzy obserwują influencerów książkowych.
Magda Miękińska, @Get Booky



TARGI W LICZBACH
470wystawców

47000zwiedzających stacjonarnie

50000 odwiedzających wirtualnie

498 akredytowanych dziennikarzy i blogerów

847 autorów

1067 spotkań w Programie Towarzyszącym

1330 informacji w mediach

ponad



PATRONI I PARTNERZY TARGÓW

Patronat honorowy Współpraca redakcyjna

Patroni i Partnerzy 

Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

25. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® udzieliły wsparcia takim organizacjom jak: 
WOŚP • Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” • Akademia Przyszłości • Hospicjum św. Łazarza • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”.





BookGame
12-14maja2023

EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9
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