
12 marca Sejm uchwalił ustawę 
o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z...  Strona 12

Uchodźcy  
z Ukrainy.  
wyzwania dla 
rynku...

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa 
od wielu tygodni. Pomoc Ukrainie 
okazało wielu z nas, duża część 
wciąż pomaga. Piękny przykład 
płynie także od członków Polskiej 
Izby Artykułów...  Strona 14

Dobro zawsze 
wraca!...

Z życia Izby...
Strona 2

Z rynku...
Strona 6

Edukacja i szkolenia
Strona 12

Lifestyle 
Strona 14

Kalendarz wydarzeń
Strona 16

PIAP – to brzmI dumnIe

 Słowo wstępu

Magda 
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

PIAP to organizacja 
konsolidująca bardzo 
sprawnie prosperują-
ce podmioty gospo-

darcze, ale to również Izba zrzeszająca mą-
drych, ambitnych i pracowitych ludzi. Jako 
reprezentantka Zarządu PIAP już z  pra-
wie pięcioletnim stażem i  współwłaści-
cielka firmy z ponad dziesięcioletnim do-
świadczeniem w  branży, obserwuję wiel-
kie zmiany jakie zachodzą na naszym ryn-
ku. Nie mam tu na myśli jedynie aspektów 
ekonomicznych, politycznych, kryzysów 
czy czasów boomu gospodarczego z jaki-
mi mieliśmy do czynienia w ostatniej de-
kadzie, ale przede wszystkim zmiany jakie 
zachodzą w naszej branży. Począwszy od 
specyfiki sprzedaży po nowe techniki zna-
kowania czy wręcz nowe kategorie pro-
duktów. Można by rzec, że rynek się rozwi-
ja i tworzy nowe reguły. Dzieje się tak dzię-
ki nam. To my budujemy swoją rzeczywi-
stość i rozwijając siebie rozwijamy też na-
szą branżę.
Publikacja PIAP, której jestem pomysło-
dawczynią, to biuletyn skierowany do nas 
– do ludzi budujących rynek BTL. Znajdzie-
cie w  nim Państwo nie tylko informacje 
o branży, o PIAPie, który niewątpliwie słu-
ży zrzeszaniu nas tak, abyśmy „mówili jed-
nym głosem”, ale również porady prawne, 
nowinki ekonomiczne czy inspiracje. Tak, 
aby nasz wewnętrzny rozwój przyczynił 
się do rozwoju otaczającej nas wszystkich 
rzeczywistości, którą wspólnie tworzymy...
Życzę Państwu wielu inspiracji oraz miłe-
go czytania.

eksport w 
dobie kryzysu
Kryzys ukraiński zachwiał nie tylko poczuciem 
bezpieczeństwa w Europie ale także 
poważnie odbił się na gospodarce. Mimo, że 
rynek wschodni jest atrakcyjny dla polskich 
eksporterów... Strona 6

Kupujac pendrive, 
płacisz artystom
W czerwcu ubiegłego roku Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
podjęło konsultacje mające na celu 
zmianę przepisów dotyczącą tzw. czystych 
nośników... Strona 8

Gadzety 
dla bezpie-
czenstwa
Od 31 sierpnia każdy pieszy, 
który porusza się po terenie 
niezabudowanym ma 
obowiązek noszenia... Strona 11

Wynajmuj 
i wypoczywaj
Rynek nieruchomości od 
niedawna otworzył się na 
prywatnych inwestorów, dzięki 
nowym systemom zarządzania 
nieruchomościami... Strona 15 
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bezpłatny bIULe t yn 
poLskIej Izby art ykUłów 
promocyjnych

Polska Izba Artykułów Promocyjnych oficjalnie działa już osiem lat, chociaż zalążki jej powstawania datowane są na czas, kiedy 
izbom i stowarzyszeniom niełatwo było funkcjonować. Z niewielkiego porozumienia kilku firm, wyrosła dziś prężna, ceniona na 
rynku, prestiżowa organizacja, która stanowi ważny przedsionek walki o interesy całej branży artykułów promocyjnych... Strona 4

Gdy dłuznik 
ogłasza 
upadłosc
Na temat upadłości kontra-
hentów i dróg dochodzenia 
wierzytelności rozmawiamy 
z Maurycym Organa... Strona 13

Fuzje - droga 
do potegi?
Wzmocnienie przez przejęcie 
innej jednostki znane jest od 
czasów plemiennych. I mimo, 
że w obszarze współczesnego 
biznesu przybiera... Strona 10 

Edyta 
Lisowska
Członek Zarządu PIAP

Jako Polska Izba Arty-
kułów Promocyjnych 
wystartowaliśmy z no-
wym biuletynem! Na-

sza publikacja pozwoli rozbudować plat-
formę komunikacji między producen-
tami gadżetów reklamowych a  agen-
cjami, a  także przyczyni się do edukacji 
członków PIAP-u oraz firm z branży. Dzię-
ki temu uda nam się stworzyć wizerunek 
artykułu promocyjnego jako skuteczne-
go narzędzia marketingowego. Biuletyn  
o takim profilu będzie dostępny co kwar-
tał, a jego zawartość na dłużej przyciągnie 
czytelników zainteresowanych branżą re-
klamową. Gotowi na lekturę pierwszego 
numeru „Biuletynu PIAP”?

■ Zmieniające się prawo, niczym efekt motyla wywołuje gospodarcze turbulencje. Podobnie sytuacja polityczna, która odbija się na ekspor-
cie i imporcie, a więc znowu na wolumenach sprzedaży. Jak grzyby po deszczu wyrastają także nowe możliwości inwestycyjne, które stwarza-
ją ogromne szanse dynamicznego rozwoju. O tym właśnie jest publikacja PIAP. O perspektywach, które warto znać i o zagrożeniach, o których 
trzeba wiedzieć. Jest także o sile branży reklamowej, o jej potencjale, który w dużej mierze leży w integracji, wspólnie podejmowanych działa-
niach. Publikacja PIAP jest trochę takim Hyde Parkiem, forum wymiany myśli i doświadczeń. Czasami także budzących burzliwe dyskusje, jak 
w przypadku ustawy o opłatach na rzecz czystych nośników. W numerze przeczytasz ile artyści zarabiają na sprzedaży urządzeń pamięci, jakie 
jest stanowisko biura ZAiKS, SAWP, ZPAV i dlaczego przepisy budzą tyle kontrowersji. Dowiesz się także, w jaki sposób można wykorzystać 
nowy obowiązek noszenia odblasków po zmroku, jakie są plusy i minusy eksportu na wschód, jak poradzić sobie z upadłością dłużnika, co to są 
condo-hotele i dlaczego warto inwestować w nieruchomości wakacyjne i … oczywiście to nie wszystko! Zapraszam do lektury.Joanna Łęczycka

Maciej 
Dembiński
Członek Zarządu PIAP

Drodzy Czytelnicy,
Od pomysłu do pro-
jektu czasami mija-
ją tygodnie, miesiące, 

a nawet lata. Dlatego z niekłamaną przy-
jemnością oddajemy w Wasze ręce nasze 
nowe dziecko - pierwszy numer Biulety-
nu PIAP. Pismo, którego czytanie ma być 
dla Was czystą przyjemnością, a jednocze-
śnie ma Wam pomóc w codziennym pro-
wadzeniu biznesu. Będziemy w nim pisać 
o bezpieczeństwie i płynności finansowej, 
jak zatrudniać i  utrzymać pracowników, 
o  etyce w  życiu i  w  biznesie. Znajdziecie 
w nim wywiady z ciekawymi ludźmi, a tak-
że podpowiemy Wam jak spędzić wolny 
czas oraz jak zainwestować ciężko zapra-
cowane przez Was pieniądze. Nie zabrak-
nie również dawki humoru. Wierzymy, że 
pierwszy numer pisma spotka się z Waszą 
aprobatą, i dacie nam tym samym zielone 
światło, by za pół roku, a może i  szybciej 
wydać kolejny numer publikacji PIAP.
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Cyberataki już dawno przestały 
być filmową fikcją, tylko 
codziennością, która dotyka 
także małe i średnie...  Strona 5

KAŻDA firma 
jest zagrożona 
cyberatakiem

Ruch na stronie internetowej 
może pochodzić z wielu różnych 
źródeł. Jednym z nich jest ruch 
organiczny, czyli...  Strona 11

Czy SEO oraz 
SEM sprawdzi 
się w branży 
gadżetów? Niniejszy artykuł został 

zaplanowany jeszcze w grudniu, 
14 lutego br. zaproponowałem 
tytuł. Jest w tym coś 
znamiennego, że tekst...  Strona 13

Gdzie stoi ściana. 
negocjowaniE 
wynagrodzeń...

Na temat minionej edycji 
targów RemaDays, trudności 
wynikających ze...  Strona 8

Ostatnie targi 
RemaDays 
organizowane 
przez zespół GJC 
International...
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. todit, c. Ublis, ut nos, 
cupio, ca; ina, nonsignatene que fue talabusa ret propublina, sitabul icipiem se nihil vividiu ssilintrimum audam ut quem hem que poris?

TyTuł numeru
lsjlkfjlsfUdam pris in ine ne tesed 

con te auctuam, consulatiam. Fori-
tus? quidin vivertem inclabu nteatua 
medepse inatrum statide ssedo, te, que 
rem iameniquam. Obunclabes contion 
sultor labem, utus nostra, notent nius 
ad factortum et et; hocchuci perfin 
viverum a etordiest quo clum rem facre 
andame crio, sentis.
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Rommorum ex nonsimus es habenter 
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LOrem IPSum
Lorem ipsum dolor sit amet, 
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semKRK powraca w wersji BIG!
semKRK wraca po raz 19! Największy barcamp 
o  tej tematyce zawita ponownie do Starej Za-
jezdni w  Krakowie. Razem z  nim 12 ekspertów 
z branży SEO i SEM. Rozpocznij czerwcowy długi 
weekend z DevaGroup i semKRK!

semKRK to wyjątkowa konferencja dla specjalistów 
SEM i  SEO, agencji marketingu internetowego, 
działów marketingu, branży e-commerce oraz wła-
ścicieli biznesów. Idea spotkań organizowanych 
nieprzerwanie od 18 edycji ciągle pozostaje nie-
wyczerpana! Wysokie oceny zbierane w  ankietach 
przez organizatora - krakowską agencję DevaGroup 
- świadczą o potrzebie integracji branży SEM i SEO 
oraz przede wszystkim o  chęci wymiany wiedzy 
w  luźnej, barcampowej atmosferze. Spotkaniom 
przyświeca jeden główny cel: edukacja. Korzystając 
z niestandardowego sposobu wyboru prelegentów 
(jakim jest głosowanie na tematy nie znając osoby, 
która za tym tematem stoi) dajemy szansę pokaza-
nia się nowym twarzom na naszej scenie. Kolejne 
wydarzenie odbędzie się w Starej Zajezdni w Krako-
wie. Już nie możemy doczekać się tego spotkania 
na żywo!

Strona internetowa: https://semkrk.pl

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

Pandemia, Polski Ład, a teraz wojna na Ukrainie. Ostatnie miesiące nie są łatwe dla polskich przedsiębiorców, których dotyka bieżąca 
dynamika polityczno-gospodarcza. W najnowszym numerze Gazety PIAP zadajemy mnóstwo ważnych pytań m.in. o konsekwencje wojny za 
naszą wschodnią granicą dla biznesu w Polsce, czy o napływ uchodźców i wyzwań związanych z tą migracją dla pracodawców, ale także dla 
marketingu. Przeczytacie wspaniałe historie o dobroczynności pisane niesamowitym zaangażowaniem członków PIAP w pomoc uciekającym 
przed wojną. Tocząca się na Ukrainie wojna, która równolegle trwa w cybeprzestrzeni, otworzyła także wielu przedsiębiorcom oczy na to, 
jakimi instrumentami dysponują dziś hakerzy. Z artykułu dowiecie się dlaczego małe i średnie firmy są celem ataków i jak się przed nimi 
bronić. Poruszamy także temat zmian, które w przyszłym roku zapowiada organizator targów RemaDays. A do tego mnóstwo ciekawych porad 
z obszaru marketingu, reklamy czy zarządzania. Życząc Państwu pięknej wiosny w przyrodzie i w biznesie, zapraszam do lektury.

Wojna na Ukrainie uruchomiła reakcję 
łańcuchową w polskiej gospodarce. Z jej 
skutkami mierzą się przedsiębiorcy wielu 
branż , a wiele wskazuje na to, że...  Strona 4

Polscy 
przedsiębiorcy 
już odczuwają 
skutki wojnyI  marketing & technology odbędzie 

się w maju!
18-20 maja 2022 w  Warszawie odbędzie się ko-
lejna edycja kultowej konferencji marketingowej 
- I  marketing & technology. Event odbędzie się 
stacjonarnie w Multikinie Złote Tarasy, ale można 
wziąć w nim udział również online.

Konferencja potrwa trzy dni i  zgromadzi ok. 1200 
uczestników oraz 60 prelegentek i  prelegentów. 
I  marketing & technology to przede wszystkim 
dawka skondensowanej wiedzy, bo każdy występu-
jący to ekspert w swojej dziedzinie, a na przekazanie 
cennych wskazówek ma jedynie 18 minut. Dzięki 
temu musi maksymalnie wykorzystać czas i skupić 
się na tym, co naprawdę istotne. Co więcej, prele-
gentki i prelegenci rywalizują między sobą o miano 
najlepszego wystąpienia, a  o  ich wynagrodzeniu 
decyduje publiczność, która ocenia wszystkie pre-
lekcje. Ciekawym uzupełnieniem prezentacji będą 
panele dyskusyjne, podczas których występujący 
odpowiedzą na pytania publiczności.

Konferencja została podzielona na kilka ścieżkek 
tematycznych:

I  social media

I  tech – NOWOŚĆ!

I  marketing

I  tv & video – NOWOŚĆ!

I  seo & content

Dzięki temu każdy znajdzie odpowiedni dla siebie 
obszar. Uczestnicy mają do wyboru bilety zarów-
no na pojedyncze dni, jak i  pakiety dwu oraz trzy 
dniowe.

Zaletą konferencji jest również to, że są tutaj 
przedstawiciele zarówno korporacji, MŚP, jak 
i  agencji marketingowych. Dzięki temu networ-
king stoi na bardzo wysokim poziomie, a  wiele 
spotkań biznesowych można odbyć w czasie sa-
mego wydarzenia.

Aby dowiedzieć się więcej o konferencji, warto zaj-
rzeć na stronę internetową ilovemkt.pl
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Tegoroczne Walne Zebranie Członków 
PIAP zaplanowane zostało w uroczym 
miejscu na południu Polski, co jest też 
szczególnie komfortowe dla członków, bo 
aż ok. 70 firm ma swoje lokalizacje właśnie 
w tym regionie. Spotkanie odbędzie się 20 
maja 2022 (piątek) w  Hotelu Młyn Jacka 

Hotel & Spa ****. Po Zebraniu będzie czas 
na chwilę relaksu i uroczysty Wieczór Bran-
żowy, podczas którego członkowie będą 
świętować 15 -lecie naszej organizacji .

 - To pierwsza, po dwóch latach prze-
rwy spowodowanej pandemią, okazja 
do spotkania w gronie członków PIAP – 

W tym roku Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie i Wieczór 
Branżowy PIAP będą miały wyjątkowy charakter. Wszystko za sprawą 
okrągłego, 15. jubileuszu istnienia Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. 
To wspaniała okazja do spotkania, świętowania i integracji, na którą Izba 
zaprasza wszystkich członków.

Jubileuszowe Sprawozdawczo-
Wyborcze Walne Zebranie PIAP

mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura 
PIAP – Zapraszamy wszystkie firmy zrze-
szone w naszej organizacji do aktywnego 
uczestnictwa i spotkania. Wieczór Branżo-
wy przez wiele lat był dla nas wyjątkową 
szansą na integrację, lepsze poznawanie 
problemów w branży, inspirowanie się, był 
inkubatorem pomysłów na rozwój Izby. 

Okolica jest piękna, więc można prze-
dłużyć sobie wyjazd i odwiedzić: Diabla-
ka (Babia Góra), Kraków, Lanckoronę  
(Miasto Aniołów), EnergyLandię, góry 
oraz okoliczne jezioro.

Serdecznie zapraszamy!
■ Joanna Muszyńska

Firma Endoprint działa 
na rynku reklamy zewnętrz-
nej. Jest jedyną firmą z wy-
łącznością w Polsce, która 
ma możliwość zaoferowa-

nia innowacyjnego sytemu do wiesza-
nia reklamy SpiderSystem, który można 
zamontować samodzielnie, w 5 minut, 
o powierzchni do 20 m² na maksymal-
nej wysokości 12 m. Firma Endoprint 
to nie tylko systemy i reklamy wielko-
powierzchniowe - zajmuje się również 
najnowszą, mało znaną metodą do zapisu 
zdjęć w formie wtapiania obrazu w alu-
minium.

- Rozwój to coś, czego każdy chce 
a mało kto to czyni... Moim celem jest 
byciem najlepszą w tym co robię, w biz-
nesie. Mam już za  sobą inną grupę o po-
dobnym charakterze działania  i mam na-
dzieję , że gdy przystąpię do PIAP będę 
mogła poszerzyć jeszcze bardziej kontak-
ty, postrzeganie biznesu i rozwinąć się 
– mówi Magdalena Pieniak, Właściciel 
Endoprint.

Głównym obszarem 
działalności firmy NTI jest 
produkcja etykiet. Firma 
posiada w swojej ofercie 
szeroki wachlarz produk-

tów w zastosowaniu dla wielu branż. Są 
to zarówno etykiety termiczne, samoprzy-
lepne białe i kolorowe w każdym rozmia-
rze i kształcie. Głównie są to etykiety logi-
styczne i ostrzegawcze, ale także etykiety 
marketingowe, reklamowe – personali-
zowane z możliwością nadruku logotypu 
firmy i własnego tekstu. W ofercie firmy 
znaleźć można również: etykiety wysył-
kowe, etykiety na produkty spożywcze, 
na diety pudełkowe, kosmetyki, świątecz-
ne, na alkohol oraz etykiety odzieżowe 
i wszywki ubraniowe. Etykiety dla bran-
ży reklamowej wykorzystać można na 
produkty typu hand made, upominki, na 
świece reklamowe i wiele innych. 

- Zdecydowaliśmy się przystąpić do 
PIAP z przekonaniem, że nasze produkty 
dedykowane są w dużej mierze do agen-
cji reklamowych i producentów zrzeszo-
nych w Izbie i tym samym uda nam się 

W pierwszym kwartale 2022 roku do grona Członków Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych przystąpiły: Endoprint, NTI – Nowoczesne 
Technologie Identyfikacyjne oraz SCORPIO Sp.z.o.o.

Nowe firmy 
członkowskie PIAP!

dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, 
nawiązać nowe kontakty i pozyskać no-
wych klientów w gronie Członków PIAP 
– mówi Sabina Szarlej, Właściciel NTI.

SCORPIO Sp. z o.o. - to 
jeden z wiodących dostaw-
ców rozwiązań dla poligrafii 
i przemysłu, z ponad 30-let-

nim doświadczeniem. Dla branży rekla-
mowej oferuje różnorodne technologie od 
uznanych producentów: tamponiarki nie-
mieckiej firmy Tampoprint, urządzenia do 
laserowego znakowania austriackiej firmy 
Penteq, plotery drukujące UV-LED szwaj-
carskiej firmy swissQprint, urządzenia do 
domingu włoskiej firmy Demak, zgrzewar-
ki do banerów amerykańskiej firmy Miller 
Weldmaster.

Bazując na wieloletnim doświadcze-
niu i kompleksowym podejściu do tech-
nologii zespół SCORPIO zapewnia pro-
fesjonalne doradztwo techniczne i dobór 
optymalnych rozwiązań do profilu pro-
dukcji klientów.

- Członkostwo w PIAP to dla nas oka-
zja do spotkań na różnych płaszczyznach 
z wieloma naszymi Klientami, którzy także 
są członkami Izby, jak również poznanie 
nowych podmiotów, które chcielibyśmy za-
interesować oferowanymi przez nas rozwią-
zaniami. Mamy nadzieję, że jeszcze większa 
integracja z branżą reklamową, jaką daje 
aktywność w strukturach PIAP, przełoży 
się na wiele nowych pomysłów, których re-
alizacja pokaże nieprzeciętne możliwości, 
jakie daje dzisiejsza branża reklamowa - 
mówi Krzysztof Pisera, Dyrektor ds. Zarzą-
dzania Ofertą SCORPIO Sp. z o.o.
■ Joanna Muszyńska
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- 15-lat minęło jak jeden dzień – tak jubileusz działalności Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych podsumowuje Katarzyna Wojniak, 
Dyrektor Generalny PIAP. - Dokładnie 17 lutego 2007 roku zawiązało 
się stowarzyszenie branżowe zrzeszające producentów, importerów 
upominków reklamowych, mediów, organizatorów targów branżowych 
a w późniejszym czasie również i agencji reklamowych. Obecnie PIAP liczy 
180 Członków – godnych zaufania firm i rzetelnych uczestników rynku 
reklamowego, oferujących produkty i usługi na najwyższym poziomie.

GALERIA 15-TE URODZINY 
PIAP NA REMADAYS 2022

Nowa forma pomocy 
prawnej dla 
Członków PIAP!

kancelarią współpracujemy też od lat, 
w związku z czym na ona duże doświad-
czenie w pracy z firmami z naszej branży.

Pomoc prawną i doradczą zapewnia 
kancelaria Kuźma, Organa i Wspólnicy 
Spółka Partnerska Radców Prawnych 
z Poznania. Członkowie PIAP mogą kontak-
tować  się bezpośrednio z mec. Maurycym  
Organa: tel.: 691 029 203 lub e-mail: 
m.organa@ko-legal.pl. Pomoc prawna 
i doradztwo podatkowe objęte jest całko-
witą poufnością, PIAP jest informowany 
przez Kancelarię wyłącznie o fakcie wy-
korzystania całkowitego lub częściowego 
limitu godzin danego Członka Izby. Za-
chęcamy wszystkich Członków PIAP do 
korzystania z tej możliwości.
■ Joanna Muszyńska

W ramach obowiązującej z kancelarią 
umowy okresie od 08.03.2022– 07.03.2023 
każdy członek PIAP może skorzystać, 
w ramach płaconej składki, z programu po-
mocy prawnej w wymiarze pełnych dwóch 
godzin pracy kancelarii prawnej lub dwóch 
godzin doradztwa podatkowego. Można 
również skorzystać z 1 godziny pracy kan-
celarii prawnej i 1 godziny doradztwa po-
datkowego lub ewentualnie dwóch godzin 
doradztwa podatkowego. 

- Rozszerzona o doradztwo podatkowe 
umowa o współpracy z kancelarią prawną 
jest kolejną wartością dodaną dla naszych 
członków – mówi Katarzyna Wojniak, Dy-
rektor Biura Zarządu PIAP – Staramy się, 
żeby członkowie mieli jak najwięcej korzy-
ści z dołączenia do PIAP i ten pakiet suk-
cesywnie rozszerzamy. Dodam, że z samą 

Polska Izba Artykułów Promocyjnych z dniem 08.03.2022 roku 
przedłużyła współpracę z Kancelarią Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka 
Partnerska Radców Prawnych w zakresie pomocy prawnej i doradztwa 
podatkowego dla Członków PIAP. Oznacza to, że w ramach składki 
członkowie Izby będą mogli korzystać z bezpłatnych konsultacji.

oferują. Mamy nadzieję, że nasza publika-
cja ponownie będzie dla Państwa praktycz-
nym przewodnikiem i cennym narzędziem 
do szukania partnerów biznesowych.
■ PIAP

Podczas tegorocznej 17-tej już edycji 
targów branżowych RemaDays 2022 na sto-
isku PIAP, drugiego dnia wystawy zorgani-
zowano spotkanie Członków PIAP z okazji 
mijającego jubileuszu 15-lecia Izby. – Bar-
dzo dziękujemy za tak liczne odwiedziny, 
bardzo miło było się z Państwem spotkać, 
zobaczyć i chwilę porozmawiać, w imieniu 
Zarządu PIAP bardzo dziękuje za tak licz-
ne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów 
dla Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. 
Głęboko wierzę, że nasza organizacja w dal-
szym ciągu będzie godnym reprezentantem 
interesów branży upominków reklamowych 
- mówi Dyrektor Izby, Katarzyna Wojniak.

Podczas targów RemaDays 2022 promo-
wany i dystrybuowany był najnowszy Kata-
log PIAP 2022,który jest pigułką wiedzy na 
temat wszystkich firm Członkowskich oraz 
produktów i usług jakie Członkowie PIAP 



Wojna na Ukrainie uruchomiła reakcję łańcuchową w polskiej gospodarce. Z jej skutkami mierzą się 
przedsiębiorcy wielu branż, a wiele wskazuje na to, że odczują je także firmy z branży upominków 
reklamowych. Na temat następstw agresji rosyjskiej na naszego wschodniego sąsiada rozmawiamy 
z Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Polscy przedsiębiorcy już 
odczuwają skutki wojny

Według badania Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego 42 proc. polskich firm 
obawia się skutków wojny na Ukrainie 
dla swojego biznesu. Czy słusznie?

Polscy przedsiębiorcy już odczuwają 
skutki wojny. KUKE cofnęło ubezpiecze-
nia eksportu dla polskich firm, ciężarów-
ki stoją na wschodniej granicy po kilka 
dni, co czyni ten kierunek nieopłacalnym, 
piekarze odczuwają wzrost cen pszenicy 
na giełdach a handlujący z Białorusią 
nie otrzymują zapłaty za towar wysłany 
jeszcze przed wojną, bo banki odsyłają 
przelewy do nadawców. Nierozwiązana 
pozostaje sprawa wyczerpania limitu po-
mocy de minimis przez przedsiębiorców 
z zamkniętej strefy przygranicznej Rozpo-
rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przedłuża zakaz przeby-
wania w strefie przygranicznej w części 
województw lubelskiego i podlaskiego do 
30 czerwca 2022 r. i raczej, ze względu 
na wojnę, zostanie on przedłużony. Sejm 
w grudniu 2021 przyjął ustawę, która 
daje podstawy do zapewnienia rekom-
pensat dla zamkniętych firm, niestety do 
dzisiaj nie ma rozporządzenia i notyfika-

cji w Brukseli, czyli działań pozwalających 
uruchomić wypłaty z PFR. 

Większość firm odczuwa wzrost ceny 
paliwa i gazu oraz innych produktów, co 
prowadzi do wzrostu kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej. Jednocze-
śnie firmy z sektora MŚP starają się wy-
korzystywać nowe możliwości w zakresie 
zatrudniania uchodźców z Ukrainy, by 
uzupełnić braki kadrowe, z którymi wiele 
branż zmaga się od dawna. Pod tym wzglę-
dem masowa migracja stwarza możliwość 
dla wielu firm zwiększenia swojej aktywno-
ści na rynku. Dotyczy to zwłaszcza miejsc 
pracy tradycyjnie obejmowanych przez 
kobiety, które stanowią większość osób do-
cierających z Ukrainy do Polski.

Jakich następstw gospodarczych 
można się spodziewać z  dużą pewno-
ścią?

Przedłużająca się wojna może rodzić 
problemy w zakresie dostaw żywności 
ze względu na to, że Ukraina i Rosja są 
ważnymi eksporterami w zboża. Wystąpi-
łem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o przeanalizowanie możliwości zapew-
nienia bezpieczeństwa w tym zakresie, by 

zminimalizować ryzyko wzrostu kosztów 
dla branży piekarniczej i cen żywności dla 
konsumentów.

Jakie branże najmocniej mogą od-
czuć konsekwencje działań wojennych 
na Ukrainie?

Najmocniej odczują przedsiębiorstwa 
z branż, które rozwijały się w oparciu 
o relacje gospodarcze z Ukrainą, Bia-
łorusią oraz Rosją. Jeżeli chodzi o wy-
mianę z Ukrainą, interweniowałem, po 
konsultacjach ze swoim odpowiednikiem 
Romanem Waszczukiem na Ukrainie, 
u Premiera Mateusza Morawieckiego, by 
utrzymać relacje handlowe między Polską 
i Ukrainą w tak szerokim zakresie, jak to 
tylko możliwe w tym przygotowanie pro-
duktu ubezpieczeniowego przez Korpora-
cję Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 
S.A odpowiedniego dla obecnej sytuacji. 
Nie ma powodów, by ograniczać relacje 
gospodarcze z Ukrainą ze względu na to, 
że działania wojenne nie obejmują całego 
kraju a niezwykle ważne dla gospodar-
ki Ukrainy jest kontynuowanie produkcji 
i wymiany handlowej.

Według powyższego badania duże 
obawy wskazuje sektor transportu i lo-
gistyki. Czy możemy się spodziewać 
wzrostu cen towarów eksportowanych?

Trwająca wojna zaburza działanie 
transportu oraz logistykę w tej części Eu-
ropy. Stąd tak istotne jest, żeby wymiana 
handlowa Polski z Ukrainą przebiega-
ła w możliwie niezakłócony sposób. Po 
wybuchu wojny mieliśmy do czynienia 
z gwałtownym osłabieniem kursu złotów-
ki względem innych kluczowych walut. 
Obecnie odnotowujemy stopniowe umac-
nianie się krajowej waluty, co korzystnie 
wpływa na ceny towarów importowanych 
do Polski z zagranicy. Szansą dla polskiej 
logistyki jest pilna potrzeba zbudowania 

korytarzy transportowych dla ukraińskich 
towarów do polskich portów. Jest to jedy-
na droga po zablokowaniu Odessy przez 
Rosjan.

Jak przedsiębiorcy mogą radzić 
sobie z  niepewną sytuacją? Czy ogra-
niczanie wydatków na tym etapie to 
dobry kierunek?

Będziemy mieli do czynienia z ograni-
czeniem wydatków ze względu na restryk-
cyjną politykę pieniężną Narodowego 
Banku Polskiego, który stopniowo pod-
nosi koszt pieniądza podwyższając stopy 
procentowe. Trudniej będzie uzyskać kre-
dyty i będą one droższe. Polski Ład zwięk-
szył obciążenia podatkowo-składkowe dla 
firm wypracowujących dochody pozwa-
lające na przeznaczenie części z nich na 
inwestycje. Firmy bez inwestycji tracą 
na konkurencyjności. Dlatego przedsię-
biorstwa mogą próbować zaciskać pasa, 
ograniczać koszty, aby środki na inwesty-
cje mogły się w budżetach przedsiębiorstw 
pojawić. To nie jest dobry prognostyk dla 
branży, którą Państwo reprezentujecie.

Branża upominków reklamowych 
w dużej mierze opiera się na towarach 
sprowadzonych z  Chin. Czy na może-
my przewidzieć konsekwencje obecnej 
sytuacji politycznej dla wymiany han-
dlowej z Chinami?

Nie odnotowujemy sygnałów związa-
nych z problemami z wymianą handlową 
z Chinami. Jeżeli wojna będzie się prze-
dłużała lub rozszerzała swój zasięg, co 
mam nadzieję nie nastąpi, to może wpły-
nąć negatywnie ze względu na utrudnie-
nia logistyczne. W 2021 r. mieliśmy re-
kordową wymianę handlową z Państwem 
Środka, jak tylko sytuacja się będzie sta-
bilizować, to trend ten powinien zostać 
dalej utrzymany.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

ADAM KRZYSZTOF 
ABRAMOWICZ
Powołany na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców 22 czerwca 2018 roku. Był jednym 

z głównych inicjatorów, a zarazem prezesem Zarządu 

Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, 

by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był 

też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem 

Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości 

w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa 

zaowocowała jego członkostwem w Radzie Polskiej 

Izby Handlu. Był radnym Rady Miasta Biała Podlaska 

oraz aktywnym działaczem samorządowym. Poseł 

na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. 
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Targi to WIEDZA I ROZWÓJ!
Targi, to nie tylko spotkania i rozmowy 
biznesowe. Targi, to także wymiana wie-
dzy i doświadczeń. Nierzadko targi są 
miejscem, gdzie są prezentowane nowe 
produkty, technologie i innowacyjne roz-
wiązania. Targom bardzo często towa-
rzyszom różnego rodzaju kongresy i kon-
ferencje naukowe. To idealne miejsce do 
generowania nowych pomysłów. Targi są 
motorem napędowym wielu firm, branż, 
a co za tym idzie i całej gospodarki. Sami 
bardzo często podczas targów krajo-
wych czy zagranicznych prezentujemy 
nowości produktowe czy technologiczne. 
Praktycznie na każdej imprezie targowej 
spotykamy się z pytaniami o nowości. Nie 
inaczej było podczas ostatnich targów 
Promo Show Professional w Warszawie, 
które były miejscem premiery naszej 
najnowszej linii produktów EcoRange.

Targi to RELACJE!
Chyba nie ma lepszego miejsca niż targi, 
które dają tak szerokie możliwości budo-
wania relacji biznesowych. Targi i różne-
go rodzaju eventy, to rozmowy i spotkania, 
które w bezpośredni sposób przekładają się 
na relacje, które są podstawą wielu udanych 

biznesów. Targi, to spotkania dostawców 
i odbiorców, producentów i pośredników, 
partnerów biznesowych. To spotkania sze-
roko rozumianego popytu i podaży. W dzi-
siejszym czasie stawiamy na budowanie 
relacji. Uczestnicząc w wydarzeniach 
organizowanych przez OOH magazine  
(Festiwal Marketingu, Promo Show  
Professional) mamy taką możliwość rów-
nież podczas wieczornych gal i bankie-
tów. To tak naprawdę dodatkowy dzień 
targowy na rozmowy z klientami tylko 
w bardziej komfortowych warunkach.

Nowy rok zapowiadał się bardzo owocnie 
pod względem targowym, jednak bardzo 
szybko zostało, to zweryfikowane przez 
rzeczywistość. Dwie ważne imprezy 
w Niemczech zostały przesunięte na 2023 
rok. Tym bardziej cieszy fakt, że nasze 
rodzime targi Promo Show Professional 
zostały zorganizowane i zakończyły się 
dla nas bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, 
że będzie to impuls rozwojowy dla całej 
branży MICE i gadżetów reklamowych. 
Pamiętajmy, targi to: wiele miejsc pracy, 
ważny element gospodarki, relacje, wy-
miana wiedzy i doświadczeń, motor napę-
dowy wielu biznesów. ■

Targi to SYSTEM NACZYŃ 
POŁĄCZONYCH! 

Targi, to nie tylko wydarzenie samo 
w sobie, to nie tylko tereny targowe. To 
dużo więcej. Targi napędzają rozwój gospo-
darczy. Dzięki organizowanym imprezom 
targowym żyje wiele różnych firm. Można 
tutaj wymieniać bez końca - firmy zabu-
dowujące, hydraulicy, elektrycy, graficy, 
drukarnie. Dzięki targom funkcjonuje bar-
dzo dużo firm z branży HoReCa - hotele 
i restauracje w trakcie trwania targów 
przeżywają prawdziwe oblężenie, nie-
które hotele żyją głównie dzięki targom. 
Taksówkarze podczas targów także mają 
co robić. To tylko kilka przykładów. Po-
winniśmy mieć świadomość, że dzięki 
targom funkcjonuje wiele firm, setki o ile 
nie tysiące osób ma zatrudnienie. Targi są 
motorem napędowym gospodarki, nie 
możemy o tym zapominać.

Targi branżowe – element, 
który napędza nasz 
rozwój, ale także całej 
branży i gospodarki!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Czy branża targowa, a tym samym branża gadżetów reklamowych, wróci do stanu z przed pandemii 
koronawirusa? Cała branża MICE praktycznie dwukrotnie została zamknięta. Nie można było organizować 
targów, kongresów, konferencji. Był to ogromny cios, nie tylko dla samej branży targowej, ale także dla całej 
gospodarki - musimy mieć tego świadomość. Zamykając targi zamykana jest gospodarka, zamykanych jest 
wiele firm. Dlaczego targi dla nas i dla całej gospodarki są tak ważne i istotne?

O znaczeniu i roli targów branżowych  
– Michał Matwiejczyk / Headwear Professionals



KAŻDA firma 
jest zagrożona 
cyberatakiem
Cyberataki już dawno przestały być filmową fikcją, tylko codziennością, która dotyka także małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Nieustannie rozwija się skala zagrożeń, bo hakerzy wymyślają coraz 
więcej sposobów, żeby wykraść cenne zasoby firm. Warto więc zadbać o podstawowe filary 
bezpieczeństwa, zanim będzie trzeba zmierzyć się z przykrymi konsekwencjami wycieku danych.

za odszyfrowanie danych - pamiętając cały 
czas o automatyzacji całego procederu. 
Koszt w stosunku do efektu może być nawet 
lepszy z punktu widzenia hakera. – prze-
strzega Stępniewski.

Jak podkreśla Aleksandra Samek z fir-
my Marken (główny dystrybutor Bitdefen-
der), zgodnie z ubiegłorocznym raportem 
US National Cyber Security Alliance, aż 
62 procent cyberataków bierze na cel małe 
lub średnie firmy. - Musimy mieć świado-
mość, że są to dziesiątki tysięcy ataków 
dziennie. – mówi Aleksandra Samek - Cy-
berprzestępcy specjalizują się w psycho-
logii behawioralnej i wykorzystują to, że 
pracownicy małych przedsiębiorstw czują 
się bezpieczni i podczas pracy popełniają 
błędy natury ludzkiej. Właśnie dlatego każ-
de przedsiębiorstwo potrzebuje skuteczne-
go oprogramowania antywirusowego oraz 
jasnego i czytelnego planu na wypadek 
wystąpienia cyberzagrożenia. – dodaje 
specjalistka z firmy Marken.

Zacznij od świadomości zagrożenia
Tocząca się na Ukrainie wojna, która 

równolegle trwa w cybeprzestrzeni, otwo-
rzyła wielu przedsiębiorcom oczy na to, 
jakimi instrumentami dysponują dziś hake-
rzy. Ta świadomość staje się powoli czyn-
nikiem zmian w otoczeniu biznesowym 
i wdrażaniu odpowiednich zabezpieczeń. 
Od czego zacząć ten proces? - 3 x świado-
mość. Świadomość kierownictwa tego, jaki 
wpływ ma i może mieć cyberbezpieczeń-
stwo na ich organizacje i jaka jest w tym 
rola zarządu. Świadomość pracowników 
tego, jak identyfikować i jak przeciwsta-
wiać się zagrożeniom. I wreszcie świa-
domość naszych partnerów biznesowych 
w oczekiwaniach, jakie powinni spełniać, 
abyśmy mogli bezpiecznie powierzać im 
nasze zasoby. To jest absolutny fundament, 
na którym dopiero można budować nie tyl-
ko skuteczny, ale naprawdę wartościowy 
system ochrony naszej organizacji. – mówi 
Bartosz Kozłowski.

Jak twierdzą nasi eksperci, w kontek-
ście bezpieczeństwa danych, uogólniając, 
możemy mówić o bezpieczeństwie fi-
zycznym, informatycznym, biznesowym 
i prawnym. Najważniejsze i najbardziej 
newralgiczne jest bezpieczeństwo infor-
matyczne. - Należy je postrzegać całościo-
wo tj. zwracać uwagę na każde urządzenie 
i oprogramowanie, z którego korzystamy 
(telefon, laptop, drukarka, urządzenia sie-
ciowe, serwery, aplikacje własne, czy też 
chmurowe). Każdy element systemu jest 
oprogramowaniem lub ma swoją konfigu-
rację, możliwości dostępu i jest podatny na 
atak z wielu stron. Poprawna konfiguracja 
oraz aktualizacja oprogramowania jest 
podstawą. – mówi Rafał Stępniewski.
Postaw na zaawansowane 
zabezpieczenia

Rynek rozwiązań antywirusowych roz-
wija się dynamicznie i większość z nich 
opiera się już na bardzo skutecznych tech-
nologiach, które jeszcze do niedawna były 
przeznaczone głównie dla jednostek SOC 
(Security Operation Center). - Technologie 
takie jak EDR/XEDR/XDR czy Sandboxing 
na stałe weszły do oferty niektórych pro-
ducentów – mówi Karol Mondry, Security 
Product Manager w firmie Senetic – Obja-

śniając chociażby pierwszy z nich - EDR 
- to system monitoringu oraz głębokiej 
analizy systemu i procesów (np. w pamięci 
stacji końcowej). W odróżnieniu od innych 
systemów detekcji, nie pozwala on na ła-
twe przeoczenie zagrożenia. Dzięki temu 
możemy łatwo ustalić wektor ataku, meto-
dę i czas oraz otrzymać od razu możliwości 
adekwatnej reakcji, czy natychmiastowego 
załatania potencjalnej luki w zabezpiecze-
niach. Zatem w skrócie, EDR to szybkie 
wykrycie i reakcja (w tym poprzez analizę 
wzorców MITRE Attack). I choćby dlatego 
taka ochrona jest wskazana w kontekście 
obecnego poziomu cyberzagrożenia. – tłu-
maczy Karol Mondry.

Pierwszym, zdecydowanie najniebez-
pieczniejszym zagrożeniem jest zainfe-
kowanie systemu złośliwym oprogramo-
waniem typu ransomware. - Ransomware 
to oprogramowanie szyfrujące, które po 
uruchomieniu przez użytkownika, szyfruje 
zasoby firmy oraz uniemożliwia do nich 
dostęp. Rozszyfrowanie zainfekowanych 
danych bez deszyfratora jest praktycznie 
nie możliwe, dlatego ofiara tego cyber-
przestępstwa otrzymuje od przestępcy 
ofertę jego kupna. Zagrożenie w tym 
wypadku polega na tym, że firma bardzo 
często jest zmuszona do tego, aby wyku-
pić dostęp do swoich krytycznych danych, 
bez których nie może funkcjonować i nie 
ma gwarancji, że po uiszczeniu opłaty 
faktycznie otrzyma deszyfrator. – tłuma-
czy Aleksandra Samek z firmy Marken. 
Najlepszym rozwiązaniem jest regular-
ne robienie backupów oraz posiadanie 
oprogramowania antywirusowego, które 

Codzienność biznesowa firm opiera się 
na systemach informatycznych a przecho-
wywanie danych w formie drukowanej już 
dawno odeszło do lamusa. Nowoczesne 
środowisko biznesowe oraz wartość jaką 
mają przechowywane dziś dane, otwo-
rzyło szerokie pole do działań przestęp-
czych. - Technologia zmienia się bardzo 
dynamicznie i wraz z nią zmieniają się 
zagrożenia i możliwości, jakimi dysponują 
hakerzy. – mówi Rafał Stępniewski, prezes 
zarządu Rzetelnej Grupy sp. z o.o., redak-
tor naczelny “Security Magazine” i serwi-
su politykabezpieczenstwa.pl - Sztuczna 
inteligencja z jednej strony pomaga w pro-
wadzeniu biznesu, a także jest wykorzysty-
wana w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale 
korzystają z niej również hakerzy, tworząc 
złośliwe oprogramowanie typu malware. 
Kierunków ataku jest wiele: zaczynając od 
szeregu odmian phishingu, malware, spy-
ware, trojanów i keyloggerów, przez luki 
w oprogramowaniu na komputerach oso-
bistych czy też serwerach, na których dzia-
łają systemy firmowe. Nie bez znaczenia są 
również zagrożenia wewnątrz firmy, które 
może stworzyć nieświadomie lub z pre-
medytacją jej pracownik. – dodaje Rafał 
Stępniewski.

Jeśli rozważamy zagrożenia z perspek-
tywy zasobów firmowych to dość często 
spotykamy się z nieupoważnionym dostę-
pem oraz utratą danych. O ile sama utrata 
danych jest zjawiskiem łatwo identyfi-
kowalnym i zwykle dość szybko zauwa-
żalnym, to utrata nadzoru nad poufnością 
informacji niestety taką nie jest. - Trzeba 
mieć głęboką świadomość technologii, 
w których poruszamy się na co dzień, co, 
gdzie i z czym synchronizujemy, jak efek-
tywnie zarządzamy uprawnieniami, jak 
często analizujemy ich zasadność i czy 
ogólnie dbamy o ochronę naszych danych 
nie tylko przed intruzami ale także przed 
naszą własną nieuwagą lub nawet lekko-
myślnością. – mówi Bartosz Kozłowski 
z firmy Sagenso - Warto być świadomym 
tego, że nieautoryzowany dostęp do da-
nych to kategoria zagrożeń właściwa nie 
tylko dla hakerów. Jest to zagrożenie, które 
w niemniejszym stopniu dotyczy także pra-
cowników, którzy świadomie lub nieświa-
domie tworzą kategorię zagrożeń insider-
-threat. – dodaje Kozłowski.

Hakerzy nie interesują się małymi 
firmami?

To jest mit. Małe i średnie firmy są ła-
twym łupem dla cyberprzestępców, po-
nieważ często mają mniejszą świadomość 
zagrożeń i słabsze zabezpieczenia. - Cele 
hakerów są niezmienne od lat - albo okraść 
ofiarę bezpośrednio, np. włamując się na 
konto bankowe, albo wykorzystać jej dane 
lub infrastrukturę do innych działań, któ-
re finalnie mają dać im zarobić, np. przez 
sprzedaż danych albo szantaż. – mówi 
Rafał Stępniewski - Małe i średnie firmy, 
są szczególnie narażone, ponieważ często 
nie mają świadomości w zakresie zagrożeń 
i sposobów, jak się przed nimi zabezpie-
czyć. Dodatkowo firm tego typu jest bardzo 
dużo, więc haker może osiągnąć efekt ska-
li. Przykładowo zamiast próbować wyłu-
dzić okup w kwocie 10 mln od korporacji 
można żądać po 10 tys. od 1 tys. firm, np. 
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uniemożliwia infekcję komputera oprogra-
mowaniem typu ransomware, albo chociaż 
łagodzi jego skutki. 

Oprócz systemów antywłamaniowych 
warto pomyśleć o absolutnej podstawie 
bezpieczeństwa, jaką stanowi obligatoryj-
ny już dziś backup. Stosowanie backupu 
ochroni firmę przed paraliżem w przypad-
ku udanego ataku hakerskiego. - Sprawne 
odzyskanie danych jest kluczowe w przy-
wróceniu ciągłości pracy firmy, dlatego 
bardzo istotne jest wybranie sprawdzone-
go i niezawodnego rozwiązania oraz sto-
sowanie się do zaleceń dotyczących prze-
chowywania kopii zapasowych. – mówi 
Maciej Ścigała, Business Unit Manager 
w firmie Senetic - Jedną z uniwersalnych 
reguł dotyczących kopii zapasowych, która 
zapewnia ratunek niezależnie od rodzaju 
awarii jest reguła 3-2-1. Mówi ona o tym, 
gdzie i ile kopii zapasowych przechowy-
wać. W skrócie, zasada 3-2-1 oznacza, 
że należy: mieć co najmniej trzy egzem-
plarze danych; przechowywać kopie 
na dwóch różnych nośnikach; przechowy-
wać jedną kopię zapasową na zewnątrz 
firmy (off site). – radzi Maciej Ścigała.

Jednorazowe wdrożenie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, 
mających zapewnić bezpieczeństwo prze-
twarzania danych jest niewystarczające. 
- Dbanie o ochronę danych jest procesem 
ciągłym. Zmieniają się technologie, z któ-
rych korzystają cyberprzestępcy, powstają 
nowe zagrożenia, rośnie ich skala. – mówi 
Adam Sanocki, rzecznik prasowy Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych - Dlatego 

RODO wymaga, by administratorzy regu-
larnie testowali, mierzyli i oceniali skutecz-
ność środków technicznych i organizacyj-
nych mających zapewnić bezpieczeństwo 
przetwarzania. – dodaje Sanocki.

Co w przypadku wycieku danych?
Czasami nawet pomimo staranności ze 

strony firm dochodzi do wycieku danych. 
W takiej sytuacji należy zacząć od zba-
dania sytuacji, określenia zakresu i skali 
wycieku danych oraz oceny ryzyka. - 
Jeżeli w związku z naruszeniem istnieje 
prawdopodobieństwo (wyższe niż małe) 
szkodliwego (niekorzystnego) wpływu na 
osoby, których dane dotyczą, to wówczas 
należy zawiadomić organ nadzorczy, na 
co administrator ma 72 godziny. – tłu-
maczy rzecznik prasowy Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych - Chodzi tu np. 
o sytuacje, w których naruszenie może 
prowadzić do kradzieży tożsamości, straty 

finansowej czy też naruszenia tajemnic 
prawnie chronionych. Jeżeli natomiast 
istnieje wysokie ryzyko, że wystąpią nie-
korzystne skutki naruszenia dla osób, 
których dane dotyczą, wówczas RODO 
wymaga, aby oprócz organu ds. ochro-
ny danych, administrator o sytuacji po-
informował również osoby, których te 
dane dotyczą. Takie sytuacje mogą mieć 
miejsce, gdy zakres ujawnionych danych 
obejmuje np. informacje widniejące 
w dowodach tożsamości, a więc nie tylko 
imię i nazwisko, ale nr PESEL, nr doku-
mentu, adres. – dodaje Sanocki.

Celem zgłaszania naruszeń Prezeso-
wi UODO w ciągu 72 godzin jest m.in. 
dokonanie przez organ nadzorczy oceny, 
czy administrator prawidłowo wypełnił 
obowiązek zawiadomienia o naruszeniu 
osób, których dane dotyczą, o ile fak-
tycznie wystąpiła sytuacja, w której ma 
obowiązek to zrobić, czy podjął też od-
powiednie działania w celu zminimali-
zowania ryzyka wystąpienia podobnego 
naruszenia w przyszłości. - W przypadku 
poważnych naruszeń bardzo ważny jest 
czas reakcji. Dlatego, gdyby okazało się 
np., że administrator powinien powia-
domić nie tylko UODO, ale także osoby, 
których dotyczy dane zdarzenie, a tego 
nie zrobił, to wówczas można szybko 
wskazać mu taką konieczność. Bardzo 
ważne jest bowiem, by osoby, których 
dane zostały np. ujawnione czy skradzio-
ne albo w inny sposób naruszone, mogły 
po takim powiadomieniu jak najszybciej 
same podjąć działania, które zabezpieczą 
je przed kolejnymi zagrożeniami.

Osoby, których dane zostały skradzio-
ne, powinny założyć konto w systemie in-
formacji kredytowej i gospodarczej celem 
monitorowania swojej aktywności kredy-
towej oraz zachowywać jeszcze większą 
ostrożności podczas podawania danych 
przez Internet lub telefon, by np. osoby 
o nieuczciwych zamiarach nie uzyskały 
dodatkowych danych, które ułatwia im 
np. tzw. kradzież tożsamości. 

Konsekwencje wycieku danych za-
wsze są nieprzyjemne dla firmy. Mogą 
wiązać się z paraliżem funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, czy koniecznością po-
wiadomienia o incydencie klientów, co 
może wpłynąć na ich zaufanie do firmy. 
W czasach, kiedy cenne aktywa przecho-
wywane są w postaci cyfrowej, warto 
zadbać o zabezpieczenia, niezależnie od 
tego czy prowadzimy małe czy większe 
przedsiębiorstwo. 
■ Joanna Muszyńska
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Wizerunek marki tworzy się latami. To proces, który tak naprawdę nigdy się nie kończy. Nie jest czymś, co 
można zbudować na bazie jednej kampanii czy pojedynczej kreacji. Składa się na niego cała masa działań 
realizowanych przez działy marketingu (i nie tylko), a także to, jak odbiorcy komunikatów interpretują 
dostarczane treści. Bo marka to nie tylko logo czy produkt. To również indywidualne wyobrażenia 
i odczucia klientów, które powstają w ich sercach i umysłach.

Archetyp marki – czyli 
jak marketing wpływa na 
postrzeganie brandu

żona strategia przynosi efekty, najlepiej 
świadczą kolejki, które ustawiają się 
przed salonami firmowymi po premierze 
każdej nowej generacji urządzeń sygno-
wanych nadgryzionym jabłkiem.

Wojownik, Bohater – The Warrior
Waleczny, nastawiony na zwycięstwo, 

pokonuje przeszkody. Uwielbia rywaliza-
cję, ciężko pracuje, zachowuje dyscypli-
nę i granice. Jeśli chodzi o ten archetyp, 
doskonale widać go na przykładzie Leroy 
Merlin. Marka od lat nawołuje do bycia 
bohaterem w swoim domu. Produkty pre-
zentowane są w sposób, który udowadnia, 
że z remontowymi wyzwaniami może po-
radzić sobie każdy. Nie ważne czy chodzi 
o wymianę żarówki, czy budowę altany.

Opiekun – The Caregiew
Jest gotowy do opieki nad innymi, wy-

kazuje się niemal instynktem macierzyń-
skim wobec drugiego człowieka. Koncep-
cja ta zakłada, że wszyscy są sobie równi 
i każdy ma takie samo prawo do zaspoka-
jania własnych potrzeb. „Opiekun” czuje 
się odpowiedzialny za innych i poświęca 
się dla nich. To ulubiony archetyp marek 
medycznych i tych, które oferują pro-
dukty do pielęgnacji. Sprawdza się też 
w przypadku instytucji takich jak banki 
lub firmy ubezpieczeniowe. Wśród repre-
zentantów archetypu „Opiekuna” z całą 
pewnością można wymienić np. Volvo, 
Fundację TVN, Amnesty International.

Odkrywca, Badacz – The Seeker
Szuka lepszego świata, innego sposobu 

na życie. To typowy indywidualista, który 
eksperymentuje i lubi doświadczać no-
wego. Jest autentyczny i bardzo ambitny. 
Wśród brandów stawiających na taki wi-
zerunek można wymienić m.in. Malboro 
(zwłaszcza w czasach kampanii z kowbo-
jami), Harley-Davidson czy też Red Bull 
z hasłem „dodającym skrzydeł” i całą 
otoczką sportów ekstremalnych.

Kochający, Wielbiciel – The Lover
Romantyk z prawdziwego zdarzenia, 

pełen pasji i zaangażowania. Poszukuje 
miłości, ceni sobie piękno i zmysłowość. 
W ten kontekst idealnie wpisuje się bran-
ża jubilerska, kosmetyczna i modowa. 
Dość nieoczekiwanym miejscem stoso-
wania tego archetypu może być też bran-
ża spożywcza. Przykładem „Wielbiciela” 
jest marka Apart i hasło „z miłości do 
piękna” lub Wedel z puszystym jak obło-
czek ptasim mleczkiem i sloganem „Czas 
na przyjemność”.

Mędrzec, Przewodnik, Filozof, 
Mentor, Nauczyciel – The Sage

Celem Mędrca jest pozyskanie jak 
największej wiedzy i zdobycie doświad-
czenia. Pragnie on zrozumieć otaczającą 
go rzeczywistość, bada ją, rozwiewa wąt-
pliwości. Decyzje podejmuje na podsta-
wie twardych dowodów: danych, analiz 
i wyników badań. Bywa konserwatywny 
i sceptyczny, nie sprzyja zmianom. Mar-
ka, która wybiera ten model komunikacji, 
podkreśla swoją pozycję. Wzorcowym 
reprezentantem jest tu Google.

Głupiec, Błazen, Wesołek, Śmieszek, 
Klaun – The Fool

Charakteryzuje się energią, ciekawo-
ścią świata, radosnym i jednocześnie 
beztroskim podejściem do życia. Kieruje 
się instynktem i niestraszne mu podej-
mowanie decyzji. Można w nim dostrzec 
słomiany zapał i brak konsekwencji, ale 
równocześnie otwartość na nowe dozna-
nia. Ten archetyp zachęca do wyzbycia 
się zahamowań i działania pod wpływem 
impulsu. Archetyp „Wesołka” jest wyraź-
nie widoczny w strategii marki Old Spice.

Twórca, Artysta – The Creator
Wizjoner innowacji, który wierzy, że 

każdą myśl można zamienić w rzeczywi-
sty twór. Niestrudzenie poszukuje inspira-
cji dla siebie i innych, ceni sobie swobodę 
korzystania z produktu. Jest przy okazji 
estetą, więc design ma dla niego znacze-

Carl Gustaw Jung nie był ani pierw-
szym, ani ostatnim badaczem, który pró-
bował zgłębić temat. Choć trzeba wspo-
mnieć, że jego prace inspirowały innych 
do eksplorowania we własnym zakresie. 
Warto w tym miejscu przywołać dokona-
nia Margaret Mark oraz Carol S. Pearson 
i wydaną przez nie w 2001 roku książkę 
„The Hero and the Outlaw”. To właśnie 
dzięki temu opracowaniu pojęcie arche-
typu marki zostało na dobre wprowadzo-
ne do słownika marketingu i wdrażane 
w strategiach marketingowych. Mimo, że 
od publikacji tej pozycji minęło już ponad 
20 lat, nadal stanowi ona cenne źródło 
praktycznej wiedzy, która jest stosowana 
w procesie brandingu na całym świecie.

Archetyp marki – do czego służy?
Zasadniczo archetyp wspiera dwa cele. 

Pomaga ułożyć strategię komunikacji, 
czyli sposób, w jaki marka zostanie 
przedstawiona klientowi. Jest pierw-
szym krokiem do planowania działań 
contentowych. Poza tym każdy brand re-
prezentuje też jakieś wartości, ma misję, 
przesłanie, unikalny styl. Jeśli elementy 
te są zbieżne z potrzebami i przekonania-
mi odbiorców, można mówić o sukcesie.

 
Oprócz Unique Selling Proposition, 

który definiuje atuty produktu bądź 
usługi, marka powinna określić też 
swoje Emotional Selling Proposition. 
W skrócie: należy odpowiedzieć sobie 
na pytanie, jak brand wpływa na odczu-
cia odbiorców? Znajomość klasyfikacji 
archetypów umożliwia przewidywanie 
emocji, które będą wywołane właśnie po-

przez zastosowaną komunikację.

Razem było ich dwunastu…
Powszechnie przyjęta klasyfikacja wy-

różnia 12 archetypów w marketingu. 
Zdarza się, że niektóre marki łączą dwa 
wzorce, a nawet więcej. Najczęściej jed-
nak jest to wybór mocno zakorzeniony 
w jednym konkretnym archetypie. Zatem 
przyjrzyjmy im się nieco bliżej.

Niewinny – The Innocent
Bazuje na dziecięcej wizji świata ide-

alnego. Takiego, w którym wszystko jest 
proste i szczere. Niemal bezgraniczna uf-
ność, wiara i nadzieja to jego podstawo-
we cechy. Marki wybierające ten wzorzec 
budują wizerunek oparty o tradycje. Sto-
sują przekaz skupiający się na obietnicy 
szczęśliwego i łatwego życia. Przykładem 
brandu, który pracuje w oparciu o ten ar-
chetyp, jest Coca-Cola. Na dźwięk tej na-
zwy w głowie od razu pojawia się obraz 
czerwono-białych ciężarówek, mikołaja, 
pysznego posiłku i szczęśliwej rodziny 
lub zgranej paczki przyjaciół.

Porzucony, Wygnaniec, Buntownik – 
The Orphan

W tym przypadku wzorzec odnosi się 
do poszukiwania utraconego poczucia 
bezpieczeństwa. Osiąga się je nie przez 
stabilizację, a zmianę. Ten archetyp wy-
bierają marki, które mówią o swoim pro-
dukcie jako rewolucyjnym. Flagowym 
przykładem może być tu Apple i hasło 
„think different”. Ich asortyment od za-
wsze prezentowany jest jako nowatorski 
i wyjątkowy na rynku. O tym, że wdro-

Czym jest archetyp marki?
Próbę zdefiniowania archetypu można 

znaleźć już w pismach świętego Augu-
styna lub Dionizego Pseudo-Areopagity. 
Kilka stuleci później szwajcarski psy-
chiatra Carl Gustav Jung, wzorując się na 
wspomnianych już postaciach, popełnił 
definicję tego pojęcia. Mówi ona, że:

archetyp to wysoko rozwinięte 
elementy zbiorowej nieświado-
mości. Stanowią one uniwersalne, 
archaiczne wzory i obrazy, które 
człowiek rozpoznaje w otaczającej 
go rzeczywistości i reaguje na nie 
w określony sposób.

nie na równi z funkcjonalnością. W tym 
przypadku obowiązkowo należy nawiązać 
do marki Lego. Firma nie tylko produku-
je zabawki, ale przede wszystkim rozwi-
ja wyobraźnię i daje szansę na tworzenie 
własnych konstrukcji.

Władca, Królowa – The Ruler
Władca absolutny, dąży do utrzyma-

nia ładu, równowagi i porządku. Zdyscy-
plinowany, konsekwentny. To archetyp 
dedykowany brandom, które oferują pro-
dukty luksusowe lub ochronne. Doskonale 
sprawdza się w komunikacji banków, ale 
nie tylko. Można go odnaleźć np. w strate-
gii Mercedesa czy IBM.

Mentor, Nauczyciel – The Sage
Dąży do przemiany wewnętrznej i ze-

wnętrznej. Chce być wiecznie młody. 
Wzorzec przypisywany produktom/usłu-
gom, które z założenia mają nieść ulgę, 
ukojenie, wpływać korzystnie na zdrowie 
lub dawać poczucie wyjątkowych chwil. 
Przykładem wykorzystania tego archetypu 
może być SPA.

Zwykły Człowiek – The Regular Guy
Chce dopasować się do wszystkich, nie 

wychodzi przed szereg. Realista i ugodo-
wiec. To wzorzec stosowany w komuni-
kacji produktów używanych na co dzień 
i oferowanych w atrakcyjnych cenach. 
Większość sieci handlowych korzysta 
właśnie z tego modelu.

Jak określić archetyp marki?
Aby zdefiniować archetyp marki, 

można skorzystać z quizów, które są do-
stępne online. Trzeba jednak pamiętać, 
że ich wartość i finalny wynik mogą być 
dyskusyjne. Aby zyskać pewność co do 
słuszności wyboru wzorca, najlepiej zain-
westować w konsultację u eksperta w tym 
zakresie. Jest to bowiem bardzo ważny 
etap pracy nad marką, który będzie deter-
minował kierunek jej rozwoju przez lata. 
Poza tym wiedza na temat archetypu:

● pomaga precyzyjnie zdefiniować per-
sony, do których będzie adresowana ko-
munikacja,

● doskonale uzupełnia dane analityczne 
(choćby z Google Analytics czy Google 
Search Console),

● a także pozwala określić wartości, 
którymi kieruje się odbiorca.

Uwaga na błędy!
Najczęściej popełnianym błędem 

w kontekście archetypu jest ciągła zmia-
na charakteru komunikacji i wybrane-
go wzorca. Świadome marki budują prze-
kaz wokół jednego modelu i dostosowują 
go do aktualnych trendów. W ten sposób 
kreują wizerunek stabilnego brandu i bu-
dują zaufanie u odbiorców. Częste i dra-
styczne aktualizacje niestety przynoszą 
więcej szkody niż pożytku.

 
Drugim złudnym założeniem jest to, że 

odbiorca wie o naszej marce tyle samo 
co my. Prawda natomiast wygląda tak, 
że dostrzega on tylko pewną część tego, 
z czym na co dzień ma do czynienia dział 
marketingu. Dlatego też wszystko to, co 
marka puszcza w świat, finalnie powinno 
być spójne z jej wizerunkiem i wybranym 
archetypem. Po to, by konsument treści 
mógł rozpoznać komunikat i prawidłowo 
go zinterpretować.

To prawdziwe wyzwanie!
Wybór archetypu dla marki nie jest za-

daniem prostym. Jednak wysiłek włożony 
w ten etap pracy nad strategią, zwraca się 
w perspektywie czasu. No więc czy wiesz, 
pod który wzorzec podpina się Twój 
brand? Gorąco zachęcam do pochylenia 
się nad tematem.

I już na sam koniec jedna prośba. Od-
powiedz sobie teraz na pytania: gdyby 
Twoja marka przemieniła się w człowieka, 
kim by była? Do jakiego bohatera z filmu 
mógłbyś ją porównać? Co odróżnia ją 
od konkurencji i dlaczego powinna być 
pierwszym wyborem klientów?
■ Paweł Heczko 

PAWEŁ HECZKO
Specjalista ds. marketingu i entuzjasta nowoczesnych 

technologii w handlu. Wierzy, że każdy sklep może 

sprzedawać lepiej, więcej i szybciej. Prywatnie autor 

bloga o marketingu dla fotografów i praktyk SEO: 

https://pawelheczko.pro 
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Kalkulacja cen produktów sprzedawanych w sklepach internetowych 
spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy. No bo przecież 
kwoty nie biorą się z nieba. Co gorsza nie obowiązują raz na zawsze. 
No i z konkurencją też należy się liczyć. W efekcie rękę na pulsie trzeba 
trzymać non stop. Czym się kierować przy wycenie asortymentu? 
Ile powinien kosztować produkt? Jak zarządzać cenami w e-sklepie? 
Sprawdź, żeby móc skutecznie działać. I zarabiać.

Metody zarządzania ceną 
w e-sklepie a działania 
konkurencji

Produkt w promocyjnej cenie? 
Sprawdźmy!

Mijanie się z prawdą przez e-sklepy to 
pożywka dla łowców fałszywych promocji. 
Szczególnie mocno ich aktywność widoczna 
jest w tygodniach przedświątecznych i wy-
przedażowych (Black Friday/Cyber Mon-
day). Udowodnili już nie raz, że sprzedawcy 
zawyżają ceny w gorących okresach tylko po 
to, by zaserwować kupującym złudne wraże-
nie dobrej okazji.

Efekt? Całkiem spore grono klientów nie 
czeka na te hucznie zapowiadane i sztucznie 
pompowane akcje. Wiedzą, że w rzeczywi-
stości to pic na wodę, fotomontaż. Koniec 
końców ci, którzy stosują takie nieuczci-
we praktyki, cierpią podwójnie: pod kątem 
sprzedaży i wizerunku.

Krótko pisząc: jeśli decydujesz się na 
sprzedaż produktów w promocji, rób to 
rzetelnie (o metodach obliczania ceny pro-
mocyjnej będzie jeszcze dalej). Prawda 
stara jak świat mówi, że chytry dwa razy 
traci i potwierdza to samo życie.

Zarabiaj więcej na produktach, na 
których możesz

Całkiem prawdopodobne, że w ofercie 
masz jakiś produkt na wyłączność. Albo 
jest on na tyle unikatowy, że jego cena 
przestaje mieć kluczowe znaczenie w pro-
cesie decyzyjnym. W takim przypadku 
lepiej skupić się na podkreślaniu atry-
butów rzeczy i korzyści płynących z in-
westycji, a nie na kosztach.

Przykład?
A proszę bardzo. Pierwszy z brzegu: 

marka Apple. W swoich kampaniach nie-
specjalnie przywiązują uwagę do komu-
nikatów odnoszących się do niskich cen. 
Zaryzykuję stwierdzenie, że w ogóle nie 
przejmują się opinią o cenach swoich pro-
duktów. Mają świadomość, że są liderem 
w swojej kategorii (którą sami stworzyli), 
przedstawiają korzyści płynące z posia-
dania swoich produktów i czerpią z tego 
profity. Włączając w to brak bezpośredniej 
konkurencji.

Dlatego: zarabiaj na tym, na czym nie 
musisz obniżać cen. Brzmi jak banał. Jed-
nak wierz mi: regularnie widuję promocje 
w różnych sklepach na asortyment, które-
go konkurencja po prostu nie ma. Nie tędy 
droga do sukcesu.

Jest jeszcze jedna przeszkoda, na której 
sprzedaż może się wykoleić. Z czego wynika 
to, że oferujesz produkty znacznie taniej niż 
konkurencja? Czy to zwykły błąd przy usta-
laniu ceny? Jeśli nie, to trzeba zadać sobie 
pytanie: dlaczego? Dlaczego chcesz zarabiać 
wyraźnie mniej niż inni? Oczywiście, istnieją 
strategie sprzedażowe, które mają takie zało-
żenia. Jednak większość z nich jest krótkoter-
minowa. Skoro nie jest to celowe działanie, 
polecałbym rozważyć aktualizację cennika.

Marketpalce i porównywarki – jak robić 
to dobrze?

Zakładam, że pewnie zdarzyło Ci się kupić 
coś na powszechnie znanym serwisie aukcyj-
nym. Zapytam więc:

● Jak znalazłeś najlepszą ofertę (najlepszą 
dla Ciebie, bo ją wybrałeś)?

● Czy pierwszym krokiem było ustawie-
nie sortowania od najniższych cen?

Jedna ze strategii cenowych sugeruje, żeby 
dokładnie przeanalizować własną ofertę i od-
powiedzieć sobie na pytanie, czy masz takie 
produkty, którym wystarczy nieznacznie 
obniżyć cenę (nawet o ułamek procenta), 
aby znacząco poprawić ich pozycję w po-
równywarkach?

Gdy Twoja marża i polityka cenowa na to 
pozwala, dobrze jest wykorzystać ten prosty 
zabieg, by skutecznie pozycjonować ofer-
tę. Taka zmiana (często groszowe sprawy) 
potrafi zdziałać cuda w generowaniu ruchu, 
konwersji, up i cross sellingu, a finalnie 
w końcowym wyniku sprzedażowym firmy.

Porównuj się z głową
Żeby cały proces analizy cen i budowa-

nia strategii cenowej miał sens, warto mieć 
konkretny punkt odniesienia do rozważań. 
Bo prawda jest taka, że nie musisz walczyć 
o klienta z każdą marką w swojej branży. 
Przykład? Elektromarkety.

Widać korelację działań i cen między 
największymi sklepami stacjonarnym czy 
też największymi e-sklepami. Jeśli się przyj-
rzysz, zauważysz, że często wybrany produkt 
można znaleźć tylko w jednym z nich (co ma 
związek z poprzednimi akapitami). Właśnie 
w ten sposób sklepy zabezpieczają się przed 
koniecznością wypruwania sobie żył w wal-
ce o przecenę o jeden grosz między markami, 
które stać na takie zabiegi w zasadzie bez 
większych ograniczeń.

Moja rada? Wybierz konkurentów, któ-
rzy (jakkolwiek to zabrzmi) są najbliżsi 
Twojej firmie. I właśnie do nich się od-
wołuj. Jeśli jesteś małą manufakturą, nie ma 
sensu odnosić się do polityki cenowej dużej 
korporacji.

Przed większym problemem w kontekście 
porównywania stają sprzedawcy, których 
asortyment pokrywa się z konkurencją. Czyli 
po prostu sprzedają to samo, od tego samego 
dostawcy, a indeksów jest cała masa. To ob-
razek charakterystyczny np. dla rynku gadże-
tów reklamowych. Tu firmy nie są w stanie 
grać wyłącznie ceną. Zdecydowanie waż-
niejsze są pozacenowe czynniki zakupowe, 
czyli np.:

● lepszy serwis,
● wygodniejsza w użyciu witryna,
● korzystniejsze warunki płatności,
● czas dostawy,
● polityka zwrotów.
W skrócie coś, co sprawia, że klient za to 

samo jest w stanie zapłacić nieco więcej.

Cena – czy to argument dla dostawcy?
 Tak. Świetne rozeznanie w cenach kon-

kurencji pozwala na znacznie lepsze przy-
gotowanie się do renegocjacji warunków 
kontraktowych np. wyższych rabatów lub 
dłuższych terminów płatności. Wyraźnym 
sygnałem do tego może być fakt, że jesteś 
najdroższym oferentem na rynku (a Twoje 

Cena, jaka jest, każdy widzi. Ale 
dlaczego?

Dlatego, że firmy, które prowadzą sprze-
daż w Internecie, mogą w dowolny sposób 
ustalać ceny oferowanych produktów. Nie 
zmienia to jednak faktu, że pod uwagę za-
wsze trzeba brać kilka czynników. A są to 
m.in.:

● koszty wytworzenia
● koszty dostawy
● bieżące koszty prowadzenia działalności
● satysfakcjonujący zysk
W teorii matematyka jest więc prosta. 

Cena produktu powinna być na tyle wyso-
ka, by pokryć powyższe elementy. Pojawia 
się jednak jedno ALE, które diametralnie 
zmienia zasady gry. No bo nie da się ukryć, 
że na rynku e-commerce nikt nie działa 
w próżni. Ba! Konkurencja niemal w każ-
dej branży jest dość spora. I rośnie. W sieci 
obecne są sklepy, które oferują podobne (albo 
wręcz identyczne) produkty. A więc różnico-
wanie cen jest istotne.

Nieco łatwiej mają sprzedawcy, którzy 
są objęci programem dystrybucyjnym i re-
komendowaną Detaliczną Ceną Sprzedaży. 
RSP działa w wielu sektorach. Korzysta 
z niej branża FMCG, ale i producenci wy-
sokiej klasy elektroniki. To właśnie dlatego 
w większości sklepów Coca-Cola kosztuje 
praktycznie tyle samo. Podobnie jak profe-
sjonalne aparaty fotograficzne czy drukarki.

No więc pytanie brzmi…
Jak zarządzać cenami produktów, kie-

dy mamy wolną rękę i jedyny hamulec to 
krzywa popytu? Nie ma co mydlić oczu: ta 
działka jest prawdziwym polem minowym. 
Dlatego ostrożność, świadomość zagrożeń 
i przemyślane działanie jest tak szalenie waż-
ne. Jakie kroki podjąć, by we właściwy spo-
sób zabezpieczyć swój biznes?

Znajdź przewagę i wskaż najlepsze 
produkty

Większość witryn ma taką samą konstruk-
cję. Na górze odbiorców wita baner, a następ-
nie widoczne są sekcje z produktami w pro-
mocji lub tymi wyróżnionymi. Tak czy siak, 
na stronie głównej zawsze znajduje się jakaś 
pula produktów, na które użytkownik trafia 
od razu po wejściu.

Co to za produkty i jak je wybierać? 
Według mnie kluczem są tu produkty 

oferowane w cenach niższych niż u kon-
kurencji. To mechanizm doskonale znany ze 
świata offline i papierowych gazetek rekla-
mowych. Te produkty mają być wabikiem, 
magnesem przyciągającym uwagę klienta, 
by odwiedził właśnie ten konkretny market. 
I rzecz jasna zainteresował się czymś więcej, 
niż tylko asortymentem promocyjnym.

W przypadku e-sklepów trzeba mieć świa-
domość, że Internet daje możliwość łatwej 
i szybkiej weryfikacji cen. Obniżki, które 
mają na celu tylko stwarzać pozory dobrych 
okazji po to, by ściągnąć ruch, są ekspresowo 
demaskowane. No i niestety, ale ich konse-
kwencją jest utrata zaufania konsumentów, 
którzy drugi raz najpewniej w to samo miej-
sce już nie wrócą. Tu ciśnie mi się na usta py-
tanie: po co więc angażować środki w marke-
ting, skoro ze sprzedaży nici?

marże nie są zaporowo wysokie). Możesz 
użyć tej karty przy negocjacji rabatów, ot tak, 
po prostu. Zaskakująco często tyle wystarczy, 
by dostawca zaproponował atrakcyjniejsze 
warunki cenowe. Takie, które pozwolą:

● albo nawiązać walkę z konkurencją,
● albo, jeśli jesteś liderem, zwiększyć ren-

towność bez podnoszenia cen.

Teoria teorią, jak to jest w praktyce?
Zasady działania w kontekście zarządzania 

ceną produktu w sklepie internetowym wyło-
żone. No to teraz powiedzmy sobie szczerze, 
jak to jest w praktyce. W przypadku mniej-
szych e-sklepów sprawa jest prosta. Zmody-
fikowanie kilkunastu czy kilkudziesięciu cen 
produktów nie jest problemem. Prawdziwa 
operacja logistyczna zaczyna się wtedy, kie-
dy asortyment jest liczony w kilku, kilku-
nastu, kilkudziesięciu tysiącach produktów. 
Wówczas perspektywa spędzenia życia na 
nieustannej aktualizacji cen jest raczej mało 
atrakcyjna.

Przedsiębiorcy najczęściej wykorzystują 5 
mechanizmów zarządzania cenami:

1. Ręczne sterowanie każdą ceną.
2. Ceny ustalane na podstawie reguły 

w Excelu (np. podwyżka o 5% wszystkich 
cen).

3. Excel – poparty danymi o konkurencji 
(np. obniżenie ceny o 1 grosz od najniższej 
zidentyfikowanej).

4. Modelowanie cen w różnych kanałach 
i częściowa optymalizacja (np. na aukcji nieco 
drożej, w e-sklepie nieco taniej).

5. Zaawansowane algorytmy modyfikujące 
ceny z uwzględnieniem kanału sprzedaży.

 
Większość sklepów internetowych korzy-

sta z trzech pierwszych metod obliczania cen. 
Prawdziwą rzadkością (również, ze względu 
na koszt implementacji) są dwie ostatnie opcje.

O tym, że tak wygląda rzeczywistość, może 
świadczyć prosty eksperyment. Dodaj dowol-
ny produkt do koszyka w jednej z najwięk-
szych platform zakupowych i obserwuj zmia-
ny ceny zachodzące w ciągu kilku dni. Dzięki 
temu da się zidentyfikować graczy, którzy 
do strategii cenowej podchodzą elastycznie 
i działają w czasie rzeczywistym.

Tak na marginesie: to całkiem skuteczny 
sposób na ustrzelenie korzystniejszych ofert 
na elektronikę. 

Zarządzanie ceną w polskich realiach
Może Cię zaskoczę, a może i nie. Ale! 

Nawet na polskim rynku istnieją ciekawe 
narzędzia wspierające całą tę logistyczną 
machinę, które potrafią reagować auto-
matycznie na zmiany cenowe konkurencji. 
Mogą mieć wbudowane scenariusze reakcji 
np. utrzymywania oferty w TOP3 w Google 
Shopping. Daje to gwarancję, że będzie ona 
wyświetlana w obszarze bezpośrednio wi-
docznym dla użytkownika za każdym razem. 
Mogą również manipulować ceną tak, by wpi-
sać się pomiędzy wskazanych konkurentów, 
utrzymywać zadany poziom marży, fluktuację 
cen w czasie. Dokładnie to obserwowałem 
właśnie w elektromarketach. Cena w ponie-
działek była o kilkadziesiąt złotych wyższa, 
niż we wtorek, za to w środę była o kilkana-
ście złotych niższa i tak dalej…

Wspomniane mechanizmy da się też wy-
korzystać do upłynnienia stanów magazyno-
wych. Odpowiednio dobrany algorytm zmie-
nia ceny w taki sposób, by przy zachowaniu 
rentowności zminimalizować czas odsprzeda-
ży, który jest potrzeby do likwidacji produktu 
(na przykład końcówek serii). Najbardziej za-
awansowane scenariusze korzystają z AI, któ-
ry ucząc się konkurencji, jest w stanie optyma-
lizować ceny i poprowadzić cały proces tak, 
by rentowność była możliwie najwyższa.

Podsumowując, fakty są takie, że…
Sposobów na sprawne zarządzanie cena-

mi jest wiele. Trzeba uczciwie przyznać, że 
to ciężki kawałek chleba. Niemniej jednak 
przynoszący wymierne wyniki we wzroście 
konwersji: a przecież o to chodzi w handlu, 
żeby sprzedawać w odpowiedniej cenie i we 
właściwym czasie. Na pewnym etapie rozwo-
ju e-commerce wdrożenie tego typu mechani-
zmów staje się koniecznością. I życzę Ci, by 
Twój e-sklep jak najszybciej dotarł do tego 
momentu.
■ Paweł Heczko 
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Na temat minionej edycji targów RemaDays, trudności wynikających ze zmiany terminu, 
promocji imprezy, wysokiej frekwencji oraz zmian organizacyjnych w kolejnym roku, 
rozmawiamy ze Sławomirem Giefingiem, właścicielem firmy GJC International.

Ostatnie targi 
RemaDays 
organizowane  
przez zespół  
GJC International

około 10 tys. zwiedzających. Blisko 
16% to zwiedzający zagraniczni. Nie-
stety w związku z agresją rosyjską na 
Ukrainę, na targach nie pojawili się 
zwiedzający nie tylko ze wschodu Eu-
ropy, ale też wschodu Polski. Szczegó-
łowe statystyki zwiedzających dostęp-
ne będą na stronie internetowej www.
remadays.com już za kilka dni.

Co ciekawego w tym roku można 
było zobaczyć i  usłyszeć podczas  
RemaCongress?

Nieodłącznym elementem podczas 
targów jest również cykl prelekcji, 
gdzie w ciągu 3 dni można było wy-
słuchać blisko 30 prelekcji, gdzie wy-
kwalifikowani specjaliści przekazywali 
swoją wiedzę i dzielili się doświadcze-
niem z naszymi gośćmi. Na RemaCon-
gress można było m.in. dowiedzieć się 
jak przygotować handlowców do zmie-
niających się trendów w reklamie, czy 
w jaki sposób reklamować się w Inter-
necie. Interesujące wykłady dotyczyły 
również praktycznego zastosowania 
upominków reklamowych czy materia-
łów POS. Myślę, że każdy z gości mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Coroczne targi RemaDays to 
przegląd trendów w  upominkach 
reklamowych. Jakie tendencje były 
szczególne widoczne w tym roku?

Każdy z naszych wystawców prezen-
tował nowości w dziedzinie upomin-
ków reklamowych oraz rozwiązań dla 
druku czy reklamy zewnętrznej. Nie 
chciałbym wskazywać szczególnych 
trendów, gdyż siłą targów jest ich róż-
norodność, która dopasowana jest do 
potrzeb szeroko rozumianej reklamy.

Co dokładnie oznacza decy-
zja o  ścisłej współpracy firmy GJC  

minu. Wiązało się to z kilkudziesięcio-
ma tysiącami połączeń telefonicznych, 
które trzeba było wykonać. Musieliśmy 
dokonać zmian we wszystkich materia-
łach drukowanych, renegocjować umo-
wy z podwykonawcami, ale też pomóc 
w trudnościach logistycznych związa-
nych z przechowywaniem lub transpor-
tem towarów przez wystawców. To tyl-
ko kilka kwestii z setek drobnych spraw, 
z których według mnie nasz zespół wy-
wiązał się doskonale.

Czy takie targi jak RemaDays mu-
szą jeszcze się reklamować? Jeśli 
tak, w  jaki sposób promowane jest 
wydarzenie?

Nasza praca na rzecz promocji tar-
gów co roku wymaga większych nakła-
dów, jak i szukania nowych rozwiązań 
i dróg dotarcia do rynku. Co roku za-
uważamy, że około 10-15% to nowe 
firmy na rynku, które niekoniecznie 
o targach słyszały. W dobie pandemii 
i nawyków klientów, które się zmienia-
ją, praca mająca na celu pokazanie 
korzyści z uczestnictwa w spotkaniach 
osobistych to nasze coroczne wyzwa-
nia. Do promocji targów wykorzy-
stujemy m.in. narzędzia internetowe, 
które trafiają coraz bardziej punkto-
wo w docelową grupę zwiedzających, 
tradycyjnie korzystamy z reklam ze-
wnętrznych, takich jak billboardy czy 
realizujemy wysyłkę zaproszeń druko-
wanych, których w tym roku było bli-
sko 150 tysięcy. Dodatkowo nasz dział 
telemarketingu dzwoni do każdego 
zwiedzającego w całej Europie zapra-
szając na targi oraz udzielając nie-
zbędnych informacji organizacyjnych. 
Jesteśmy partnerem prawie wszystkich 
imprez branżowych w Europie, gdzie 

marka RemaDays była prezentowana 
w różny sposób. Współpracujemy z kil-
kudziesięcioma pismami branżowymi 
oraz organizacjami w kraju i Europie. 
Pewnie wielu z Państwa otrzymało od 
nas również smsy oraz zaproszenia 
wysyłane drogą mailową. To tylko wy-
cinek tego jak wygląda promocja tar-
gów RemaDays. Nasze zaangażowanie 
w promocję z każdym rokiem jest więk-
sze, ale i niezbędne. 

Jakie standardy bezpieczeństwa 
targi musiały wprowadzić w  tym 
roku?

Organizując we wrześniu targi  
RemaExtra, dużą wagę przyłożyli-
śmy do bezpieczeństwa związanego 
z pandemią na targach. Spełnialiśmy 
wszystkie standardy narzucone nam 
przez Ministerstwo Zdrowia, ale też 
znacznie wykraczaliśmy poza te wy-
tyczne. W tym roku dyrektywy były 
znacznie mniej restrykcyjne w związku 
z powyższym staraliśmy się, by zwie-
dzający jak i wystawcy mieli większy 
komfort. Wydaje się, że na targach było 
bardzo bezpiecznie.

Jak można w  cyfrach podsumo-
wać kolejną edycję targów? Czy 
dopisali wystawcy i  zwiedzający 
zza granicy? Czy targi odnotowa-
ły spadek zagranicznych gości ze 
wschodu w  związku z  sytuacją na 
Ukrainie?

Targi RemaDays liczyły blisko 500 
wystawców i biorąc pod uwagę dwa 
lata pandemii oraz trudności finanso-
we, z którymi zmaga się branża rekla-
mowa to uważamy tę ilość za bardzo 
dobrą. Jesteśmy na dzień dzisiejszy 
największymi targami reklamy i dru-
ku w Europie. Nasze targi odwiedziło 

To już kolejny rok, kiedy targi 
RemaDays z  uwagi na pandemię 
zostały zmuszone do przełożenia 
terminu. Jak wygląda taka reorga-
nizacja, kiedy dochodzi do podob-
nej konieczności? Jakie wyzwania 
organizacyjne i  logistyczne ze sobą 
niesie?

Okoliczności związane z przewidy-
waniami Ministerstwa Zdrowia, mó-
wiące o drastycznym wzroście zaka-
żeń na Covid-19 oraz związane z tym 
komunikatem oczekiwania ponad 200 
wystawców, czyli blisko połowy z 450 
umów podpisanych na tamten czas, 
spowodowały, że podjęliśmy trudną 
decyzję o przeniesieniu imprezy na 
marzec. Przy tak wielkim wydarzeniu 
jakim jest organizacja targów, zmiana 
terminu wiąże się z ogromnymi wyzwa-
niami organizacyjnymi, jak i finanso-
wymi. Nasz dział odpowiedzialny za ko-
munikację ze zwiedzającymi ponownie 
skontaktował się ze wszystkimi gośćmi 
w celu poinformowania o zmianie ter-

International z  Ptak Warsaw Expo? 
Kto będzie organizatorem przyszło-
rocznych targów RemaDays?

Tegoroczna edycja targów Rema-
Days była po raz ostatni organizowa-
na przez nasz zespół. W kolejnej edycji 
Ptak Warsaw Expo skupi się przede 
wszystkim na stronie organizacyjnej 
oraz handlowej targów, a my na pro-
mocji targów w wymiarze międzynaro-
dowym oraz wsparciu i pomocy. Cały 
czas pozostajemy w branży reklamo-
wej z nowym produktem internetowym 
jakim jest joomp.eu czyli narzędzie, 
dzięki któremu bardzo szybko łączymy 
dostawców upominków z dystrybuto-
rami w całej Europie. Z tego miejsca 
serdecznie zapraszam do współpracy.

Skąd decyzja o takiej zmianie?
Jako organizator zewnętrzny czu-

liśmy, że nasze możliwości pomocy 
branży poprzez targi już się wyczer-
pują. Wierzymy, że Ptak Warsaw 
Expo, będąc właścicielem hal i mając 
znacznie większe możliwości, może 
wznieść na wyżyny branżę targową, 
która podniesie również branżę rekla-
mową. Jednocześnie z tego miejsca 
pragnę wszystkim podziękować za 18 
lat wzajemnej i owocnej współpracy 
przy targach RemaDays. Dziękujemy 
wszystkim wystawcom i zwiedzającym 
za obecność, zaangażowanie i kre-
atywność. 

Czego sobie życzycie w przyszłym 
roku?

Przede wszystkim chciałbym życzyć 
wszystkim firmom stabilizacji, któ-
ra będzie prowadziła do rozwoju. By 
branża reklamowa wróciła do czasów 
sprzed pandemii.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

SŁAWOMIR GIEFING
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Twój wybór się liczy
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

go handel dbającego o ochronę środowiska i ludzi. 
W tym roku SOL‘S prezentuje kolekcję wykonaną 
niemalże w całości z bawełny organicznej i materia-
łów pochodzących z recyklingu.

MANTIS WORLD - zrównoważony rozwój jest naj-
wyższym priorytetem w Mantis World, gdzie od pra-
wie dwóch dekad używa się bawełny organicznej, 
a od kilku lat w ogóle nie wykorzystuje się w pro-
dukcji tradycyjnej bawełny. To doświadczenie widać 
w produktach bardzo dobrej jakości.

CONA SPORTS - zrównoważony rozwój w połącze-
niu z optymalną funkcjonalnością. Modne i funkcyj-
ne koszulki produkowane są w 100 % z poliestru po-
chodzącego z recyklingu.

B&C PURE - jest członkiem fundacji Fair Wear, mar-
ka pokazuje, że można być konkurencyjnym i równo-
cześnie dbać o środowisko. W ofercie są koszulki, po-
lówki, bluzy wykonane z bawełny organicznej, które 
są wyjątkowo miękkie w dotyku i bardzo dobrze na-
dają się do nadruku.

ORGANIC BY RUSSELL - w duchu natury! Wszystkie 
artykuły są nie tylko produkowane w całości z baweł-
ny organicznej, lecz zapewniają także przyjazną dla 
środowiska i odpowiedzialną społecznie produkcję. ■

www.l-shop-team.pl
6 300 produktów, ponad 120 marek

Od plastikowej butelki po koszulkę. 
Odzież certyfikowana, wyprodukowana w sposób 

przyjazny dla ludzi i środowiska nie stanowi już ni-
szy. Popyt jest duży, rynek rozrasta się. W L-SHOP-
TEAM – u największego dystrybutora tekstyliów 
w Polsce - można kupić wiele produktów od marek, 
które dbają o środowisko. Co ważne, można być przy 
tym konkurencyjnym.

NEUTRAL - producent, który może się pochwalić 
licznymi certyfikatami przyjaznej produkcji dla lu-
dzi i środowiska, również fairtrade, w tym roku poja-
wia się z nową marką Tiger Cotton®, której produk-
ty w całości wyprodukowane zostały z bawełny or-
ganicznej w procesie konwersji. Wszystko po to, aby 
wzmocnić i wesprzeć producentów bawełny w prze-
kształcaniu ich upraw z konwencjonalnej bawełny na 
bawełnę organiczną.

ATLANTIS - powraca w 2022 roku z mocną nową ko-
lekcją składającą się z czapek, które dzięki zastoso-
wanemu materiałowi z recyklingu przyczyniają się 
do redukcji zanieczyszczeń środowiska i zmniejsze-
nia zużycia wody. Czapki np. z włókna syntetyczne-
go Polylana® przyjaznego dla środowiska, a posiada-
jącego podobne właściwości jak włókna akrylowe lub 
wełniane.

SOL’S - przedsiębiorstwo jest członkiem fundacji Fair 
Wear, która angażuje się na rzecz poprawy warunków 
pracy w fabrykach tekstylnych oraz odpowiedzialne-

„Odpowiedzialne” produkty można znaleźć we wszystkich kategoriach tekstyliów 
promocyjnych od np. t-shirtów, koszulek polo i bluz po czapki, kurtki i odzież 
sportową. W centrum uwagi jest bawełna organiczna, materiały pochodzące 
z recyklingu oraz uczciwe warunki pracy i większa transparentność w łańcuchu 
dostaw. W uprawie bawełny organicznej rezygnuje się m.in. z nasion tworzonych 
z wykorzystaniem inżynierii genetycznej, z pestycydów oraz stosuje się mniej 
sztucznego nawadniania. Poliestr pochodzący z recyklingu, w przeciwieństwie 
do konwencjonalnego, jest znacznie bardziej energooszczędny, a w procesie 
produkcji zużywana jest mniejsza ilość surowców. 
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Relacje targowe Q1 2022
markeding Switzerland: fantastyczna atmosfera

Dnia 8 marca 2022 r. w Zurychu odbyła się ósma edycja wydarzenia markeding Switzerland, która 
w tym roku miała miejsce w Centrum Kongresowym. Według oficjalnych danych przybyło 495 
odwiedzających, a więc więcej niż w zeszłym roku (400 odwiedzających w dniu 26 sierpnia 2021 
r.). Michael Mätzener, z firmy promoFacts, podał do wiadomości, że już w pierwszej godzinie po 
otwarciu pojawiło się 200 osób. W przeciwieństwie do poprzednich lat, odwiedzający pojawiali 
się również po południu, nawet po godzinie 16:00. Według organizatorów w wydarzeniu wzięło 
udział sześć agencji i 42 wystawców. Impreza zakończyła się bogatym programem wykładów 
prowadzonych w języku niemieckim.

Więcej informacji na: www.markeding-schweiz.ch

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2022

GWW-Trend: powrót do spotkań na żywo

Tegoroczna wiosenna edycja targów GWW Trend odbyła się w Kolonii w dniach 9 i 10 marca 
2022 r. Dostawcy i dystrybutorzy nie kryli radości z możliwości spotkania face to face. Pano-
wała pozytywna atmosfera, jednak ostatnie wydarzenia geopolityczne, a mianowicie inwazja 
Rosji na Ukrainę z pewnością poruszyła każdego z uczestników. Częstym tematem rozmów 
były ekonomiczne konsekwencje tej sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy dzień 
targów cieszył się szczególnie dużą frekwencją. W trakcie wydarzenia Oliver Spitzer, dyrektor 
zarządzający firmy september, przedstawił wyniki badania sprawdzającego ukryty efekt emo-
cjonalny artykułów promocyjnych. Wszystkie badane produkty uzyskały najwyższe oceny. 
Wiele pozytywnych dyskusji odbytych na stoiskach wyraźnie podkreśliło te wyniki w praktyce.

Więcej informacji na: www.gww-trend.de

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2022, Zdjęcia: Till Barth, Mischa Delbrouck © WA Media 

PTE - PROMOTION TRADE EXHIBITION – wiodąca impreza promocyjna zakończona sukcesem

W targach PTE 2022 wzięło udział ponad 100 firm i marek. Obecne były największe marki 
z branży artykułów promocyjnych, ale nie zabrakło też nowych firm z obszaru technologii. 
Branża promocyjna postawiła na zrównoważony rozwój, kierując się zapotrzebowaniem co-
raz bardziej wymagających klientów. Oprócz ekologicznych pomysłów, cechami wspólnymi 
prezentowanych ofert były rozwaga i kreatywność. Duża przestrzeń była poświęcona perso-
nalizacji - przykłady na żywo można było zobaczyć w formie druku, haftu i graweru. Była to 
wyjątkowa okazja do poznania nowych maszyn i innowacyjnych technik, która sprzyjała rów-
nież wymianie pomysłów i doświadczeń. Następna edycja PTE odbędzie się w styczniu 2023 r. 

Więcej informacji: www.promotiontradeexhibition.it

Zdjęcia: Fiera Milano

CTCO: 14. edycja

Targi CTCO wreszcie mogły się odbyć w Eurexpo w Lyonie w dniach 15-17 marca 2022 r. Według 
oficjalnych danych, w tegorocznej edycji CTCO wzięło udział ponad 260 wystawców z ponad 15 
krajów - w tym 50 wystawców, którzy prezentowali swoje produkty po raz pierwszy. Imprezą było 
zainteresowanych 6833 osób. Program wydarzeń towarzyszących obejmował dziewięć pokazów 
mody, konferencje oraz Print Lab czyli miejsce, gdzie zaprezentowano techniki personalizacji. 
Odwiedzający mogli głosować na swoje artykuły promocyjne roku. Zwycięzcą została firma Pas-
sot Innovation ze swoją designerską lampą z wbudowanym głośnikiem. Ponadto w Eurexpo w 
Lyonie w dniach 26-28 kwietnia 2022 r. odbędzie się wydarzenie C!Print, a w 2023 r. CTCO i C!Print 
będą odbywały się w Lyonie jednocześnie od 31 stycznia do 2 lutego.

Więcej informacji: www.salon-ctco.com

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2022, Zdjęcia : prywatne archiwum PIAP

PROMOGIFT 2022 zrzesza ponad sto firm zajmujących się artykułami promocyjnymi

W dniach 22-24 marca 2022 roku odbyła się czternasta edycja wydarzenia International Promotio-
nal Gift Show, PROMOGIFT 2022, zorganizowanego przez IFEMA MADRID. W wydarzeniu wzięło 
udział 110 firm z 6 krajów, a liczba uczestników kolejny raz dowiodła, że jest to najważniejsze wy-
darzenie branżowe w Europie Południowej. PROMOGIFT wsparły dwa stowarzyszenia - AIMFAP 
i FYVAR. W ramach współpracy z IFEMA MADRID, swojego wsparcia udzieliła również Wspólnota 
Madrytu, której celem jest pomaganie przedsiębiorstwom w transformacji cyfrowej i internacjo-
nalizacji. Wspólnym celem jest gospodarcza i międzynarodowa promocja Madrytu, do której dążą 
obie organizacje.

Więcej informacji: www.ifema.es/promogift

Zdjęcia: IFEMA MADRID

RemaDays Warsaw 2022 – podsumowanie

Dobiegła końca 17. już edycja Targów Reklamy i Druku RemaDays 2022. Podobnie jak poprzednie 
edycje i ta była pełna wrażeń, wartościowych spotkań i cennych informacji zdobytych podczas 
licznych prelekcji.  W ciągu 3 dni (23-25.03.2022) targów RemaDays do Centrum Wystawienni-
czego PTAK Warsaw w Nadarzynie przybyło blisko 10 tys. zwiedzających. W 11 sektorach targo-
wych swoją ofertę zaprezentowało 483 wystawców z Polski i z zagranicy.  Największe w Europie 
Targi Reklamy i Druku zakończone! Organizator Targów RemaDays Warsaw pragnie podziękować 
wszystkim za 18 lat wzajemnej i owocnej współpracy. Dziękuje wszystkim wystawcom i zwiedza-
jącym za obecność, zaangażowanie i kreatywność.

Więcej informacji: www.remadays.com 
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Ruch na stronie internetowej może pochodzić z wielu różnych źródeł. Jednym z nich jest ruch organiczny, czyli 
najbardziej naturalny oraz według mnie o najwyższej jakości. Jak skutecznie pozycjonować stronę agencji 
oferującej gadżety reklamowe? Jak robić to dobrze, kiedy spodziewać się efektów, co ma wpływ na naszą pozycję 
w Google? O tym wszystkim w poniższej rozmowie Marcina Jędrzejczyka z przedstawicielami firmy DevaGroup.

Czy SEO oraz SEM sprawdzi 
się w branży gadżetów 
reklamowych?

Marcin Jędrzejczyk: Marketing jest pełen 
wielu tajemniczych skrótów, bardzo często 
niezrozumiałych nawet do osób z  branży. 
Jednym ze skrótów często spotykanych jest 
SEO, który występuje zazwyczaj w połącze-
niu z innym skrótowcem SEM. Wiele agen-
cji oferuje np. optymalizację działań SEO / 
SEM. Jest wiele agencji, które specjalizują 
się tylko w tych dwóch aspektach. Czym za-
tem są te tajemnicze skróty SEO oraz SEM?

Karolina Kawulka: Skrót SEM (eng. Search 
Engine Marketing) rozwijamy jako - marketing 
w wyszukiwarkach internetowych. Zgodnie 
z definicją, jaką możemy znaleźć, ten skrót 
oznacza ogół działań, jakie podejmujemy, aby 
dana witryna zwiększyła widoczność w wyni-
kach wyszukiwania. Zaliczamy tutaj działania 
zarówno organiczne, jak i płatne wyniki. Jed-
nak obecnie przyjmuje się, że działania SEM 
utożsamiamy tylko z płatnymi wynikami wy-
szukiwania. W agencjach możemy spotkać się 
właśnie z nazwami działów SEO i SEM, które 
wskazują, jakim obszarem marketingu one się 
zajmują. Czasami zdarza się, że klienci mylą 
działania SEO i SEM. Można spotkać się rów-
nież z terminem - pozycjonowanie Google Ads. 
W takim przypadku lepiej dopytać, czy kliento-
wi chodzi o pozycjonowanie stron (SEO), czy 
o kampanie Google Ads. 

Z płatnymi reklamami kojarzymy głównie 
system Google Ads. Google jest to najbardziej 
popularna wyszukiwarka w Polsce (powyżej 
95% użytkowników Internetu1), dlatego nie 
powinno to nikogo dziwić. Jednak warto pa-
miętać, że reklamy, po które możemy sięgnąć, 
to nie tylko Google Ads, a chociażby Bing Ads 
czy inne systemy.

Reklamy Google Ads to te wyniki w wyszuki-
warce, które pokazują się na górze oraz na dole 
strony. Mają one specjalne oznaczenie - Rekla-
ma (to oznaczenie się zmienia, kiedyś było na 
żółtym później na zielonym tle aktualnie jest 
tylko podkreślone). Efekty pracy SEM w posta-
ci aktywnych reklam gotowych do wyświetlania 
są widoczne niemal od razu. Jeśli mamy goto-
we konto reklamowe, podpięte płatności mo-
żemy przystąpić do konfigurowania kampanii. 
Czas, który nas dzieli od bycia “online” to czas, 
w którym reklamy są sprawdzane i weryfikowa-
ne przez system. Zazwyczaj reklamy są gotowe 
do wyświetlania już tego samego dnia. Użyt-
kownicy wyszukujący haseł, które dodaliśmy 
do naszej kampanii mogą już napotkać naszą 
reklamę i przejść na naszą stronę.

Kamil Sroka: Spotykam się często z feedbac-
kiem od klientów, którzy łączą działania związa-
ne z promocją w wyszukiwarce Google jako ca-
łość, stąd zwrot SEM kojarzy się im poprawnie 
z wyszukiwarką. Nie zawsze jednak zdają sobie 
sprawę z tego, że z SEM wywodzą się kolejne 
skróty - SEO czy PPC. SEM (ang. Search En-
gine Marketing) to przede wszystkim promocja 
w dwóch obszarach Google - płatnym (sponso-
rowanym/reklamowym) - PPC, ale także bez-
płatnym (organicznym/darmowym) - SEO. Naj-
ważniejsza rzecz, którą powinniśmy wziąć pod 
uwagę przy planowaniu działań promocyjnych 
w sieci - każdy z wymienionych przeze mnie 
segmentów opiera się zupełnie na innych dzia-
łaniach i innych ekosystemach. O ile zbyt wielu 
różnic w wynikach dla przeciętnego użytkowni-
ka nie ma, to dla specjalistów praca przy SEO 
czy PPC ma wyraźny rozdźwięk. Oczywiście 
nie możemy mówić o braku podobieństw, po-
nieważ w obu przypadkach: SEO (ang. Search 
Engine Optimization) jak i PPC (ang. Pay Per 
Click) to praca na grupach słów kluczowych. 
Tutaj jednak uwaga - nie zawsze jednak zestawy 
grup słów kluczowych wykorzystywane w PPC 
będą efektywne w SEO. Dlatego również w obu 
przypadkach bardzo istotna jest analiza tego, co 

robią użytkownicy i jak działa strona. Częstym 
elementem rozróżniania obu grup promocji 
jest kwestia płatności. W przypadku PPC - pła-
cimy bezpośrednio np. do Google (nie biorę 
pod uwagę kosztów prowadzenia kampanii). 
W przypadku działań SEO płatności są rozli-
czane na poziomie agencji czy freelancera.

MJ: Skoro już wiemy z „czym się je” SEO 
oraz SEM, to teraz pytanie o  skuteczność 
i efektywność takich działań. Kiedy i jakich 
efektów można spodziewać się z  działań 
SEO / SEM?

KS: To może na początek przyjrzyjmy się, 
jak to wygląda z punktu widzenia działań 
SEO. Efektywność kampanii może być mierzo-
na na wiele sposobów. Istotne jest to byśmy te 
sposoby wybrali poprawnie. Cóż nam z mnó-
stwa użytkowników w naszym sklepie, skoro 
nikt z nich nie będzie robił zakupów. Dlatego 
warto (szczególnie na początku) dobrze prze-
analizować, jaki cel chcemy osiągnąć. Cel to 
bardzo ważny element każdej kampanii, ale 
oprócz jego wyznaczenia należy skonfronto-
wać go z naszym budżetem i z naszą konkuren-
cją. Przykładowo - jeśli prowadzimy lokalny 
biznes to nie powinniśmy promować go na 
najważniejsze hasła ogólnopolskie, ponieważ 
klienci z racji dużych odległości między mia-
stami nie będą do nas docierać. Załóżmy, że 
chcemy otworzyć markę odzieżową w formie 
e-sklepu. Musimy mieć świadomość, że konku-
rować będziemy nie tylko z dużymi markami, 
często ogólnoświatowymi, ale także np. z Alle-
gro czy Olx. Czy nasze budżety będą porów-
nywalne? Raczej nie. Dlatego mierzenie sił na 
zamiary i oczekiwania powinny być przez nas 
mocno analizowane. 

Pozycjonowanie to także działania, przy 
których pod uwagę trzeba wziąć czas. Czas 
bez wątpienia gra na korzyść kampanii SEO, 
ale w formie długodystansowej. Może okazać 
się, że wyniki np. dla zupełnie nowych projek-
tów - na początku będą słabe. Z czasem jednak 
powinny one się poprawiać i koszt pozyskania 
użytkownika będzie realnie spadał. Finalnie 
po kilku czy kilkunastu miesiącach może on 
okazać się wielokrotnie niższy niż np. w PPC. 
Jestem zwolennikiem prowadzenia kilku dzia-
łań marketingowych jednocześnie (np. SEO 
i PPC), ponieważ kanały promocyjne mogą 
się wspierać.

KK: Kamil przedstawił, jak wygląda temat 
z punktu SEO, także ja odpowiem jak to wyglą-
da z perspektywy kampanii Google Ads, z któ-
rymi codziennie pracuję. Tak jak już wcześniej 
wspomniałam na start wyświetlania naszych 
reklam nie musimy długo czekać. Pierwszych 
użytkowników na naszą stronę możemy ścią-
gać już tego samego dnia. Jednak nie o sam 
ruch na stronie nam chodzi. Chcemy przecież, 
aby użytkownik stał się naszym klientem. Istot-
ne jest solidne przygotowanie kampanii - m.in 
wybór odpowiedniego typu, dobór trafnych 
słów kluczowych, czy przygotowanie reklam, 
które będą wyróżniać ofertę. Same kampanie 
potrzebują również czasu na naukę - wpro-
wadzenie nowej strategii stawek, zmiana 
ustawień kampanii, zmiany w ustawieniach 
konwersji wpływają na kampanię. Przechodzi 
ona w tryb nauki i potrzebuje czasu na dosto-
sowanie się. 

Dobrze prowadzone kampanie to skuteczny 
i efektywny sposób na promocję i zwiększenie 
dochodów. Wszystkie dane o postępach mo-
żemy na bieżąco analizować, a nawet stwo-
rzyć raporty, które będą zbierać dla nas naj-
ważniejsze statystyki. Wpływ na skuteczność 
wszystkich działań reklamowych ma również 
oferta i strona www. Nieważne, jak dobrą 
będziemy mieć kampanię, jeśli przyprowadzi-
my użytkownika na stronę, z której ucieknie 

wszystkie nasze starania okażą się bezskutecz-
ne. Jeśli inwestujemy w marketing zadbajmy 
o każdy aspekt.

Ważny temat to również zabezpieczenie do-
pływu użytkowników na stronę z różnych źró-
deł. Jeśli będziemy dbać tylko o jeden z nich 
ryzykujemy. Przykład: prowadzimy tylko kam-
panie Google Ads, które generują nam 80% ru-
chu na stronie, generują większość transakcji. 
Nagle mamy problem z płatnościami i reklamy 
nie wyświetlają się. Kampanie nie przyprowa-
dzają użytkowników, spada nam liczba trans-
akcji. Pamiętajmy o zadbaniu o różnorodność 
źródeł ruchu, które zapewnią nam bezpieczeń-
stwo. Podsumowując, jak wspomniał już wcze-
śniej Kamil, dywersyfikacja jest kluczowa dla 
każdej strategii promocji marki w sieci.

MJ: Czy te działania można prowadzić 
samemu czy lepiej powierzyć je wyspecjali-
zowanej agencji? 

KS: Działania z zakresu SEO można prowa-
dzić samodzielni, ale należy wziąć pod uwagę, 
że będzie to wymagać jednak sporo wiedzy 
i spędzania mnóstwa czasu na pozyskaniu ak-
tualnych informacji. O ile część materiałów jest 
dostępna online i można z powodzeniem je wy-
korzystywać, to warto pamiętać, że SEO działa 
w oparciu o doświadczenie i przeprowadzanie 
testów na wielu środowiskach. Często zdarza 
się, że te same działania dla różnych projektów 
nie zawsze dają taki sam wynik. Jeśli więc masz 
chęci, dużo czasu i nie boisz się testować pew-
nych rozwiązań na swoim projekcie, to można 
samemu działać w obszarze SEO. W przypadku 
kiedy zależy Ci na wyniku, a Ty np. chcesz się 
zająć prowadzeniem biznesu - warto zlecić to 
agencji czy freelancerowi, który będzie posia-
dał wiedzę i umiejętności, aby Twoja kampania 
działała skutecznie. Pamiętaj także, że SEO to 
wiele dodatkowych płatnych narzędzi. Często 
ich subskrypcja będzie wyraźnie droższa od 
kosztów projektów agencyjnych. Bez narzę-
dzi działania zajmą Ci naprawdę wiele czasu, 
który pewnie można by wykorzystać do działań 
typowo biznesowych.

 KK: Analogicznie jak w przypadku działań 
SEO. Oczywiście można samemu prowadzić 
kampanie Google Ads. Każdy, kto ma firmę 
może założyć konto reklamowe i rozpocząć 
konfigurację swoich działań. Brzmi to bardzo 
prosto, ale dla osoby, która nie miała wcze-
śniej praktycznego doświadczenia może być 
to trochę skomplikowane i znów zająć sporo 
czasu oraz po prostu przepalić budżet. Osoby, 
które na co dzień pracują z kampaniami mają 
większą wiedzę i doświadczenie. Pomogą od 
wystartowania ze sprawdzonymi działaniami 
dla danej branży. Warto zastanowić się nad 
plusami i minusami prowadzenia kampanii 
samemu vs agencja/freelancer dla konkretnego 
przypadku.

MJ: Jak możemy mierzyć skuteczność 
działań SEO / SEM? Co i  jak powinniśmy 
analizować? 

KK: Jedną z niepodważalnych zalet prowa-
dzenia działań reklamowych w sieci w porów-
naniu do tradycyjnych działań jest ich mie-
rzalność. Możemy wyciągnąć dane na temat 
użytkownika, który najczęściej konwertuje na 
naszej stronie. Pozyskaną wiedzę wykorzy-
stać na przykład w kierowaniu kampanii. Jeśli 
mamy odpowiednio skonfigurowaną analitykę, 
połączone konta Google Ads oraz Google Ana-
lytics wszystkie dane zbierają nam się w syste-
mach. Wiemy, jaki budżet przeznaczyliśmy na 
daną kampanię - jaki mamy z niej zwrot. Może-
my analizować, która kampania przynosi nam 
najlepsze efekty, która wymaga poprawek lub 
wstrzymania i przeniesienia budżetu na te kam-
panie, które przynoszą nam największe zyski. 
Możemy analizować je uwzględniając współ-

czynnik konwersji, wartość przychodu, liczbę 
zrealizowanych konwersji (np. transakcje, po-
zyskanie leada, pobranie ebooka). Wszystkie 
te dane mają duże znaczenie w prowadzeniu 
działań marketingowych i ocenianie realizo-
wania naszych KPI. Dzięki nim możemy podej-
mować bardziej świadome decyzje dotyczące 
rozwijania kolejnych działań marketingowych. 
W Google Analytics możemy analizować nie 
tylko dane z płatnych działań, znajdziemy tam 
również globalne informacje o naszej stronie. 
Dane o samych kampaniach znajdziemy w pa-
nelu Google Ads. Możemy liczyć na bardzo 
szczegółowe dane - m.in koszt konwersji, utratę 
udziału ze względu na budżet, liczbę wyświetleń 
i kliknięć reklam czy CTR.

KS: Skuteczność działań SEO to bardzo 
rozległy temat. Wcześniej wspominałem, że 
potrzebny jest konkretny cel. Warto poświęcić 
sporo czasu na poprawne zweryfikowanie za-
mierzenia kampanii. Tak naprawdę to każda 
strona może mieć zupełnie inny cel. W branży 
e-commerce - będzie nam zależało na sprze-
daży. Na stronach opartych o content może 
istotnym być np. zapis do newslettera. Inne 
serwisy będą chciały zwiększyć ilość pobrań 
np. ebooka. Z kolei serwisom reklamowym 
będzie zależeć przede wszystkim na wyświe-
tleniach, ponieważ to one generują im dochód 
w postaci wyświetleń reklam. To tylko kilka ele-
mentów, które można mierzyć i wykorzystywać 
dane do optymalizacji kampanii. Podstawowe 
narzędzia typu Google Analytics, o którym 
wspomniała Karolina, czy Google Search Con-
sole mogą dostarczyć nam wiele danych, które 
wykorzystamy w poszczególnych projektach. 
Należy jednak pamiętać, że po drodze będzie-
my mieli wiele dodatkowych czynników, które 
mogą zmieniać nam odbiór tych danych. Mogą 
wystąpić problemy z serwerem, czy dostępno-
ścią produktów. Innym razem zauważymy, że 
w związku z sytuacją na świecie ludzie szukają 
newsów, a nie mają ochoty na zakupy. Dlatego 
tak istotny jest czynnik ludzki, który takie zesta-
wienia i czynniki będzie analizował na bieżąco 
oraz wyciągał z nich trafne wnioski.

MJ: Wiemy już, że na działania SEO / SEM 
składa się wiele różnych czynników. Jeśli 
mielibyście wskazać 3 najważniejsze, to co 
by to było? Czy sformułowanie „content is 
king” jest jednym z najważniejszych aspek-
tów skutecznego SEO / SEM?

KK: Podstawą skutecznego prowadzenia 
kampanii jest analityka. To właśnie od niej 
powinniśmy zaczynać pracę. Nie ważne, czy 
będziemy przygotowywać kampanię dla sklepu 
internetowego, czy firmy usługowej. Musimy 
mieć wyznaczone konwersje, dzięki którym 
będziemy mogli ocenić skuteczność naszych 
działań reklamowych. Nawet nie tylko rekla-
mowych, ale wszystkich źródeł ruchu, które 
przyprowadzają użytkowników na naszą stronę. 
Transakcje, poprawnie wypełniony formularz, 
pobranie e-booka, założenie konta testowego 
itd. - każda kampania, którą rozpoczynamy 
powinna mieć określony cel. Naszym zadaniem 
- przed startem kampanii - powinno być skonfi-
gurowanie celów, jako konwersje pod które bę-
dziemy optymalizować kampanie. Drugi ważny 
aspekty to wybór odpowiednich kampanii dla 
naszego biznesu (m.in. kampanie zakupowe, 
w sieci wyszukiwania, wideo, lokalne). Tutaj 
musimy wziąć pod uwagę głównie nasz budżet 
oraz cel, jaki ma dana kampania. Lepiej roz-
począć od mniejszej ilości kampanii, a później 
rozwijać, czy testować nowe rozwiązania. Jeśli 
mamy już za sobą wdrożenie analityki, skonfi-
gurowanie kampanii, kolejnym ważnym punk-
tem jest optymalizacja działań. Jeśli ustawimy 
kampanie nie możemy ich zostawić bez opieki. 
Istotne jest, aby systematycznie sprawdzać 
wyniki, dbać o kampanie i je optymalizować. 
Między innymi: wstrzymywać działania, które 
nie przynoszą zadowalających rezultatów. Ana-
lizować i wykluczać hasła z raportu wyszuki-
wanych haseł (jeśli używamy słów kluczowych 
w różnych dopasowaniach możemy tutaj zmar-
nować budżet). Powinniśmy stale czuwać nad 
kampaniami. Pamiętajmy, że wydajemy na nie 
budżet - nie przepalajmy go tylko odpowiednio 
wykorzystujmy. Tutaj wracamy do poprzednie-
go pytania - czy takie działanie można wykony-
wać samodzielnie i czy będzie się to opłacało. 

KS: Dzisiejsze SEO oparte jest na 4 głównych 
czynnikach. Optymalizacja techniczna strony. 
Linkbulding. Content. Użyteczność stron. Nie 
da się wartościowo prowadzić kampanii jeśli te 
czynniki nie będą ze sobą współgrały. Dlatego 
kampanie SEO powinny być oparte i doskona-
lone w każdym z wyżej wymienionych aspektów 
razem. Są branże, które mocniej akcentują np. 

KAMIL SROKA
Head of SEO, w DevaGroup odpowiedzi-
alny za zarządzanie pracą i rozwój zespołu, 
realizującego projekty z obszaru SEO. Zajmuje 
się również tworzeniem ofert i strategii działań 
dla obecnych oraz potencjalnych klientów 
agencji. Swoją ekspercką wiedzą chętnie 
dzieli się podczas wielu szkoleń i warsztatów. 
Prowadził m.in. zajęcia z zakresu optymal-
izacji i pozycjonowania stron internetowych 
w szkole performance marketingu Marketing 
Masters, a także szkolenia wewnętrzne 
z tematyki SEO dla wielu firm i instytucji.

KAROLINA KAWULKA
Senior SEM Specialist w DevaGroup. Certy-
fikowana Specjalistka Google Ads i Analytics. 
Uwielbia pracę z kampaniami, szczególnie 
tymi dla branży e -commerce. Specjalizuje 
się również w wykorzystaniu Google Tag 
Managera.

PTE - PROMOTION TRADE EXHIBITION – wiodąca impreza promocyjna zakończona sukcesem

content, inne np. linkbulding. Jednak to opar-
cie na tych 4 elementach jest na dziś po prostu 
efektywne.

MJ: Strona internetowa jest głównym 
elementem działań marketingowych. Nie 
inaczej jest z serwisami www agencji rekla-
mowych. Kumuluje w sobie ruch z wielu róż-
nych źródeł. Jednym z nich jest właśnie ruch 
z wyszukiwania organicznego czyli pocho-
dzący z działań, które kryją się za skrótami 
SEO / SEM. Jest on naturalny i  najbardziej 
wartościowy. Jest to coś do czego powinni-
śmy przyłożyć dużą uwagę i staranność. Jak 
już wiemy wpływ na skuteczne pozycjono-
wanie ma wiele czynników, każdy z nich jest 
istotny. Jednak skuteczne pozycjonowanie 
wymaga sporej dawki wiedzy oraz trochę 
cierpliwości. Efekty mogą nas bardzo pozy-
tywnie zaskoczyć.
■ Zredagowała Joanna Muszyńska

MARCIN JĘDRZEJCZYK
Marketing Manager w firmie Headwear 
Professionals. Z marketingiem związany od 
ponad 15 lat. Szkoleniowiec i wykładowca 
Akademii Multisport (Benefit Systems). 
Pomysłodawca i organizator pierwszej 
konferencji marketingowej dla branży fitness 
- Fitness Marketing Day. Stały współpracownik 
kilku redakcji. Prywatnie pasjonat gór 
i wspinaczki sportowej.

1 Dane z raportu:  
   https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/poland
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12 marca Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa. Pod koniec marca ustawa została znowelizowana ze skutkiem 
wstecznym od 24 lutego 2022 roku. Zrozumienie mechanizmów legalizujących pobyt obywateli 
Ukrainy w Polsce i umożliwiających im podjęcie legalnego zatrudnienia może być kluczem do 
uzyskania przewagi konkurencyjnej. 

nego z procesem edukacji. Co więcej, 
dezorganizuje i tak już niewydolny 
i osłabiony pandemią system szkol-
nictwa. To czego brakuje, to systemo-
we rozwiązanie problemu nauki języ-
ka polskiego dla dzieci i dorosłych. Tu 
rządzący nawet nie próbują tworzyć 
narzędzi wsparcia dla samorządów 
i przedsiębiorców. Brak ofert w Bazie 
Usług Rozwojowych, brak pomysłu 
na zdalne czy wieczorowe kursy ję-
zyka polskiego, brak impulsu, żeby 
tworzyć małe, lokalne grupy uchodź-
ców, które mogły by się wspierać 
w opiece nad dziećmi po to, żeby móc 
podjąć prace w niepełnym wymiarze. 
Wszystkie opisane wyżej działania 
w oczywisty sposób ułatwiłyby asy-
milację uchodźców i przyspieszyły 
proces ich usamodzielniania się. Nie 
są jednak podejmowane, bo nie ma na 
nie pieniędzy.

Powoli zaczynamy sobie uświada-
miać, że w ciągu miesiąca liczba osób 
zamieszkujących Polskę zwiększyła 
się o 7%. Przy założeniu, że kolejni 
uchodźcy są w drodze, mówimy o ok. 
10% populacji naszego kraju, która 
będzie tu żyła w stanie ekonomicz-
nego zawieszenia. Z niskopłatną bądź 
dorywczą pracą, bez stałego miejsca 
zamieszkania, często wykonująca 
pracę poniżej swoich kwalifikacji. 
Nie grożą nam niedobory żywności, 
jednak jej cena dynamicznie rośnie 
i będzie rosła nadal, co najmniej do je-
sieni. Ponieważ ostatnie 3 lata przed-
siębiorcy funkcjonowali w stanie 
niedoboru pracowników, z chęcią za-
trudnią każdego, kto chce pracować. 
Szczęśliwie wysoka inflacja uderzyła 
w nas dopiero pod koniec tego roku, 
a jej efekty dopiero zaczynamy odczu-
wać.

Skutki wojny na gospodarkę
Jak fala uchodźców zmieni funkcjo-

nowanie przedsiębiorców? Sytuacje 
należy rozpatrywać na kilku płasz-
czyznach. Nagle na rynku pojawiła 
się duża liczba osób w wieku produk-
cyjnym, potencjalnych pracowników. 
Brak barier administracyjnych do ich 
zatrudniania jest pozytywnym impul-
sem. W przypadku większej części 
zawodów również brak znajomości 
języka nie jest barierą. Pojawia się 
więc szansa na pozyskanie z rynku 
specjalistów. Tu przewagę konkuren-
cyjną zyskają Ci, którzy jako pierwsi 
zatrudnią osoby z wykształceniem 
kierunkowym, doświadczeniem 
i kwalifikacjami niezbędnymi dla da-
nej branży. Prościej – nie chodzi o to, 
żeby zatrudnić każdego chętnego, 
tylko wybrać z rynku najlepszych. To 
oznacza albo konieczność współpracy 

ście koniecznością solidarnej pomocy 
ze strony innych krajów UE. Była to 
najprawdopodobniej bardzo nieprze-
myślana i nieudolna próba wymusze-
nia analogicznych rozwiązań praw-
nych na naszych sąsiadach. Była to 
również pułapka prawna dla dziesiąt-
ków tysięcy uchodźców. Szczęśliwie 
nowelizacja przepisów nie różnicuje 
już uchodźców ze względu na drogę 
ucieczki z Ukrainy.

Pozostały jednak inne problemy, 
których ustawodawca na razie nie 
zamierza rozwiązać. Wiążą się one 
z istotnym ryzykiem utraty prawa do 
legalnego pobytu i pracy na terytorium 
RP. Polskie prawo imigracyjne i jego 
rozwiązania powodują, że łatwo stać 
się nielegalnym imigrantem na tery-
torium RP. Ustawa o pomocy uchodź-
com nie jest wyjątkiem na tym tle. Ma 
zaszyte mechanizmy, które powodują, 
że w ciągu 18 miesięcy pobytu moż-
na się stać nielegalnym imigrantem – 
utracić prawo pobytu, pracy, przedsię-
biorczości, opiekę socjalną. Istotnym 
problemem praktycznym jest brak 
możliwości opuszczenia terytorium 
Polski na dłużej niż miesiąc. Już sama 
terminologia budzi wątpliwości, po-
nieważ ustawodawca nie określił, co 
należy rozumieć przez miesiąc. Czy 
jest to 30, 31 czy może 28 dni. Więk-
szym problemem jest jednak to, że 
obywatel Ukrainy wykonujący pracę 
wymagającą wyjazdów zagranicz-
nych łatwo może utracić wszystkie 
przywileje wynikające z ustawy. Kie-
rowcy ciężarówek, pracownicy bran-
ży budowlanej realizujący kontrakty 
zagraniczne, serwisanci, marynarze… 
to tylko przykładowe branże, gdzie le-
galnie zatrudniony pracownik, wysła-
ny do realizacji kontraktu zagranicą 
po upływie miesiąca stanie się osobą 
bez prawa do legalnego pobytu, pracy 
i prowadzenia działalnosci w Polsce. 
Dotyczy to nie tylko pracowników, 
ale również jednoosobowych przed-
siębiorców. Ustawodawca założył, 
że utrata prawa do legalnego pobytu 
samozatrudnionego uchodźcy skut-
kuje automatycznym wykreśleniem  
z CEIDG. To z kolei powoduje, że ry-
zyko wchodzenia w relacje handlowe 
z takimi przedsiębiorcami jest pod-
wyższone.

Samo zatrudnianie uchodźców 
w większości zawodów nie wymaga 
spełnienia wielu formalności dla żad-
nej ze stron stosunku pracy. Pojawia 
się kilka problemów praktycznych, 
które mogą stanowić problem dla 
pracodawcy podczas kontroli. Podsta-
wowym obowiązkiem jest zgłoszenie 
cudzoziemca – oświadczenie o powie-

Jeszcze w styczniu tego roku naj-
większe obawy dot. polskiej gospo-
darki koncentrowały się na wysokiej 
inflacji i niewystarczającej liczbie pra-
cowników w kluczowych dla funkcjo-
nowania kraju branżach, jak handel, 
transport i budownictwo. Wojna na 
Ukrainie znacząco zmieniła zarów-
no determinanty warunkujące dalszy 
wzrost gospodarczy jak i samo po-
strzeganie problemów, które mogą ten 
wzrost ograniczyć. Niniejszy artykuł 
opisuje wybrane zagadnienia doty-
czące ustawy o pomocy uchodźcom, 
wskazuje problemy społeczne z tym 
związane oraz przybliża wyzwania 
dla polskich przedsiębiorców, w tym 
branży promocyjnej.

Łatwo stać się legalnym, łatwo 
stać się nielegalnym

Ideą uchwalenia ustawy z 12 mar-
ca 2022 r. była legalizacja pobytu 
uchodźców z Ukrainy, zapewnienie 
im podstawowej opieki zdrowotnej 
i możliwości podjęcia legalnego za-
trudnienia. W warstwie technicznej 
ustawa, po nowelizacji, spełnia te 
zadania. Pierwotne rozwiązanie pole-
gało na udzieleniu ochrony wyłącznie 
osobom przyjeżdzającym do Polski 
bezpośrednio z terytorium Ukrainy. 
Rozwiązanie to było powszechnie 
krytykowane ze względu na fakt, że 
szlaki uchodźców szukających schro-
nienia w Polsce często prowadziły 
przez inne kraje. Przez chwilę rządzą-
cy próbowali uzasadnić takie podej-

ze sprawną agencją pośrednictwa pra-
cy albo zbudowanie zespołu rekruta-
cyjnego. Jest na to ostatni moment.

Druga istotna kwestia to integracja 
nowych pracowników. Jak zwykle 
pytaniem jest, czy ponosić koszty 
szkoleń i podjąć ryzyko, że nie uda się 
zatrzymać pracownika, którego kwali-
fikacje i kompetencje podnosimy. Nie 
ma na to dobrej odpowiedzi. Wydaje 
się, że jeżeli pozyskamy specjalistów, 
warto zainwestować w ich szkolenie, 
chociażby językowe. Warto udzie-
lić im pomocy w opiece nad dzieć-
mi. Koszty będą wysokie, a pomoc 
od państwa i samorządów znikoma. 
Z drugiej strony jest to szansa na za-
bezpieczenie potencjału produkcji na 
wiele lat.

Trzecie wyzwanie, to skokowe po-
jawienie się prawie 3 milionów kon-
sumentów o specyficznych potrze-
bach. Na ile inwestować w budowanie 
marki wśród ukraińskich konsumen-
tów to pytanie, nad którym głowią 
się działy marketingu większości firm 
zajmujących się handlem B2C. To 
również nisza dla firm zajmujących 
się promocją i produkcją materiałów 
promocyjnych. Czy rozszerzać port-
folio produktów o dedykowane ukra-
ińskojęzycznym klientom, czy jednak 
wyjść z założenia, że integracja prze-
biegnie na tyle szybko i sprawnie, 
że polskojęzyczne materiały będą 
wystarczające. Wydaje się, że na fali 
optymizmu jeszcze jest szansa na de-
dykowaną linię produktów, jednak nie 
będzie to główny cel działań marke-
tingowych firm. Bardziej skupią się 
one na podkreślaniu skali pomocy, 
jakiej udzieliły.

Jest też problem ekonomiczny. 
Możliwości oddolnej pomocy się wy-
czerpują. Wolontariusze muszą wrócić 
do pracy, oddaliśmy potrzebującym 
nadmiarowe rzeczy z naszych domów, 
wydaliśmy część oszczędności na 
zakup pomocy, a teraz mierzymy się 
z widmem raty kredytu hipotecznego, 
która wzrośnie w porównaniu z ze-
szłym rokiem nawet o 100%, znaczny-
mi podwyżkami cen żywności i nośni-
ków energii. Uwaga przedsiębiorców 
mocno skupiła się na uchodźcach, 
a tym czasem za kilka miesięcy może-
my doświadczyć spadku konsumpcji 
(mimo znacznego zwiększenia licz-
by konsumentów), zarówno na dobra 
podstawowe jak i luksusowe. Jak, bez 
konkurowania najniższą ceną, zatrzy-
mać konsumentów, to kolejna niewia-
doma. Nikt nie jest bowiem w stanie 
przewidzieć, jak ukształtuje się cena 
paliwa, poziom stóp procentowych 
czy ceny żywności.

Przedsiębiorcy w najbliższym pół-
roczu będą się mierzyli z wieloma 
wyzwaniami. Pewne jest, że będzie 
drożej, że presja płacowa będzie sil-
na, że zaburzone zostaną łańcuchy 
dostaw, że pomoc państwa będzie nie-
wystarczająca. Główny dylemat jest 
powtórzeniem sytuacji pandemicznej 
– inwestować w rozwój i dostosować 
się do nowych realiów, czy zachować 
rezerwy na czas kryzysu. Problemem 
jest również postawa rządzących, któ-
rzy niewiele oprócz wygłaszania ba-
nalnych haseł robią, aby pomóc pol-
skim przedsiębiorcom.
■ Przemysław Ruchlicki

Uchodźcy z Ukrainy. 
Rozwiązania prawne, wyzwania 
dla rynku B2C i marketingu

rzeniu wykonywania pracy. Należy je 
złożyć w ciągu 14 dni od daty zatrud-
nienia. Zgłoszenia można dokonać 
wyłącznie on-line, a jedną z niezbęd-
nych do podania danych jest numer 
dokumentu tożsamości. Oznacza to 
w praktyce, że pracownik z Ukrainy 
powinien taki dokument (a co naj-
mniej jego wyraźną kopię) posiadać 
i przekazać pracodawcy. Problemem 
jest też fakt, że obecnie obywatele 
Ukrainy nie mogą wyrobić na teryto-
rium Polski ukraińskich dokumentów 
tożsamości.

Problemy społeczne i  gospodarcze  
związane z uchodźcami

Od momentu wybuchu wojny do 
połowy kwietnia do Polski wjechało 
ok 2,7 mln uchodźców. Na razie funk-
cjonują oni głównie dzięki pomocy 
wolontariuszy i oddalonej pomocy. 
Państwo dopiero tworzy mechani-
zmy systemowego wsparcia i szuka 
źródeł ich finansowania. Wydaje się, 
że rządzący liczyli na to, że staniemy 
się krajem tranzytowym i znaczna 
część Ukraińców wyjedzie do Kana-
dy, gdzie żyje prawie półtora miliona 
migrantów z tego kraju, do Niemiec, 
Słowacji, Holandii czy Francji. Oka-
zuje się jednak, że znaczna część 
uchodźców, którzy znaleźli schronie-
nie w Polsce, chce tu pozostać. Sta-
nowi to istotny problem dla szeregu 
instytucji państwowych od opieki 
nad dziećmi, przez system edukacji, 
opiekę zdrowotną i zabezpieczenie 
społeczne do rynku pracy. W począt-
kowej fazie wojny słychać było głosy 
polityków o potrzebie integracji i po-
mocy w osiedleniu się, obecnie nar-
racja polityków bazuje na tworzeniu 
mitu Polski jako kraju, który pomoże 
każdemu Ukraińcowi uciekającemu 
przed wojną. Pomysł najprawdopo-
dobniej jest taki, że Polska umożliwi 
pobyt i otoczy opieką, a inne kraje za 
to zapłacą. Realnie patrząc na możli-
wości naszego kraju, za chwilę będzie 
to jedyny do zastosowania model.

Wyżej opisane podejście władzy 
do problemu uchodźców rodzi sze-
reg problemów praktycznych. System 
wsparcia i opieki nad dziećmi dopiero 
jest budowany. Złagodzono wymaga-
nia formalne w przypadku obiektów, 
gdzie może być sprawowana opieka 
nad dziećmi. Nie widać jednak aby 
samorządy otwierały nowe żłobki czy 
przedszkola. Nie rozwiązano proble-
mów edukacji na poziomie podstawo-
wym i średnim. Jak szybko integrują 
się dzieci w środowisku szkolnym 
nie trzeba nikogo przekonywać, jed-
nak obecność ukraińskich uczniów 
w szkole najczęściej nie ma nic wspól-

PRZEMYSŁAW RUCHLICKI 
Zastępca Dyrektora Biura Polityki 
Gospodarczej w Krajowej Izbie 
Gospodarczej. Wieloletni pracownik KIG 
zajmujący się analizami gospodarczymi 
i lobbingiem na rzecz lepszego otoczenia 
prawnego dla przedsiębiorców. 
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W kodeksie pracy mamy uregulowane prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego (w wymiarze rocznym 20 dni lub 26 dni - uzależnione od stażu pracy) 
oraz do wynagrodzenia za czas urlopu. Do tego dochodzi jeszcze urlop okolicznościowy oraz na opiekę nad dzieckiem. Mogło by się więc wydawać, że jest 
tych dni „urlopowych” nawet sporo i czy w takim razie warto rozważać kwestię dodatkowych dni wolnych przyznawanych przez pracodawcę ponad „normę” 
w organizacji? O tym decyduje pracodawca często w oparciu o między innymi misję firmy i jej wartości.

pracy (§15). Kolejnym uregulowa-
nym przez przepisy kodeksu pracy jest 
urlop na opiekę nad dzieckiem w wie-
ku do lat 14 (obecnie 2 dni lub 16 go-
dzin). To są rodzaje urlopów, które są 
najczęściej wykorzystywane obecnie 
przez pracowników poza urlopem wy-
poczynkowym.

W obecnych czasach mamy wiele 
możliwości, aby móc służyć innym 
ludziom, pomagać różnych organiza-
cjom charytatywnym w trudnym dla 
innych okresie. Pracodawcy mają re-
alny wpływ, aby wspomóc i zachęcić 
pracowników do aktywnej pomocy, 
poprzez właśnie przyznanie pracowni-
kom dodatkowych dni wolnych w celu 
np. wolontariatu (np.1-2 dni w roku). 
Takie działanie umożliwi pracowni-
kom włączenie się do różnych ak-
cji, zwiększy świadomość, że mamy 
realny wpływ na rozwój lokalnych 
społeczności, ich wsparcie a także sze-
rzenie idei wzajemnej, dobrowolnej 
pomocy.

W wielu organizacjach są też pra-
cownicy, którzy na swój koszt inwe-
stują czas i pieniądze w swój rozwój. 
Jednak brakuje im czasu w ciągu roku, 
aby móc się rozwijać oraz wypocząć. 
To jest kolejna grupa, która byłaby 
zainteresowana dodatkowymi dniami 

Urlop okolicznościowy to dodatko-
we dni wolne od pracy dla pracowni-
ka, w związku ze szczególnymi oko-
licznościami w jego życiu jak np. ślub, 
narodziny dziecka, ślub dziecka czy 
śmierć. Ten rodzaj urlopu został opi-
sany w Rozporządzeniu Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
1996 r. w sprawie sposobu usprawie-
dliwiania nieobecności w pracy oraz 
udzielania pracownikom zwolnień od 

MONIKA BAJAN 
Specjalista w zakresie prawa pracy oraz 
rozliczania wynagrodzeń pracowników 
z 15-letnim doświadczeniem. Trener biznesu 
i autorka książki "Pracownik na pokładzie".
mba.monikabajan@gmail.com

Dodatkowy urlop przyznawany przez 
pracodawcę - czy warto rozważyć taki benefit?

wolnymi i doceniłaby taki rodzaj be-
nefitu.

Przyznanie i tym samym uregulo-
wanie w wewnętrznych przepisach 
organizacji (regulamin, polityka, roz-
porządzenie) kilku dni dodatkowego 
urlopu płatnego np. na załatwienie 
ważnych spraw, aby pracownik nie 
wykorzystywał w tym celu urlopu 
wypoczynkowego, który powinien mu 
służyć do regeneracji sił, obniżenia 
stresu, na pewno wpłynie pozytywnie 
na postrzeganie firmy. Dodatkowo, 
wypoczęty pracownik to lepsze wy-
niki w pracy, czyli wzrost efektywno-
ści, kreatywności i satysfakcji z pracy. 
Taki „benefit” może również przyczy-
nić się do wzrostu lojalności wobec 
firmy. Pracownicy coraz bardziej cenią 
sobie idee „work life balance”.

Ze względów biznesowych, może 
być czasem trudno przyznać wszyst-
kim pracownikom dodatkowych dni 
wolnego, niemniej jednak warto go 
rozważyć, ponieważ może to być do-
brą karta przetargową i wyróżnić firmę 
na rynku pracy. Wprowadzając do or-
ganizacji dodatkowe dni wolne, warto 
zadbać, aby przepisy ich przyznawania 
były transparentne i możliwie proste, 
aby nie budziły wątpliwości. 
■ Monika Bajan

Niniejszy artykuł został zaplanowany jeszcze w grudniu, 14 lutego br. zaproponowałem tytuł. 
Jest w tym coś znamiennego, że tekst obiecany na 8 kwietnia piszę 11go kwietnia po 22giej. 
Tak, zgadliście Państwo, w tym odcinku będzie o jakże popularnym temacie, czyli negocjacjach 
wynagrodzenia. O czymś, co zazwyczaj odkładane jest w czasie.

2. Gdzie jest uziemienie? Gdzie stoi 
ściana? O czym tak naprawdę rozma-
wiamy?

Niestety często przeszkodą na drodze 
do porozumienia stoi brak jasno sfor-
mułowanego celu. W efekcie wchodzi-
my w przepychankę, która raczej idzie 
w kierunku obrony „swoich racji” niż 
kompromisu, w którym można powie-
dzieć o sytuacji win-win, w której obie 
strony zwyczajnie zyskują.

Jaki jest nasz cel, co możemy bez 
żalu oddać, jakie są kryteria „nie do 
przejścia”, które sprawią, że raczej zgo-
dzimy się na odejście pracownika niż 
spełnienie jego żądań? Czy te żądania są 
w ogóle znane?

3. Mapa możliwości
Gdy mamy na stole fakty, gdy cele 

obu stron są znane i wypowiedziane, 
można zacząć wspólnie zastanawiać 
się nad dostępnymi możliwościami 
realizacji tych celów. Proszę zwróćcie 
Państwo uwagę, że ogromną zaletą 
mniejszych firm zwykle jest ich ela-
styczność kontraktowa. Czy jako wła-
ściciel / manager bardziej skupiał będę 
się na moich ograniczeniach i odczu-
ciach, czy raczej skupię moją uwagę na 

W teorii, jakże proste zadanie. 
W praktyce jakże złożona rzeczywi-
stość. Zwykle, jako właściciele jeste-
śmy w stanie postawić się na miejscu 
pracownika, wczuć w jego sytuację, po-
dejść zdroworozsądkowo. Szanujemy 
go za zaangażowanie, marżę, którą wy-
pracowuje, doświadczenie oraz dobrą 
relację z obecnymi klientami. Z drugiej 
strony, koszty rosną, rośnie też niepew-
ność, nasi klienci odsuwają w czasie 
swoje zamówienia, nie chcą rozmawiać 
o indeksowaniu cen usług. Rozmowa 
odkładana jest więc na kolejne tygo-
dnie, emocje rosną. Gdy zaś dojdzie do 
nieuniknionego „zderzenia stanowisk”, 
obie strony często czują niesmak, bez 
względu na wynik rozmowy. Jak zatem 
to uporządkować?

Przede wszystkim polecam pod 
rozwagę znane poniekąd twierdzenie, 
że negocjacji nie sposób wygrać bądź 

moim rozmówcy i jego postrzeganiu 
własnych potrzeb?

4. Czas
Ostatni element to umieszczenie na-

szych decyzji w czasie. Pamiętajmy, że 
choćby zmiana sposobu opodatkowania 
możliwa jest raz do roku na jego po-
czątku. Jako przedsiębiorcy mamy też 
własne zobowiązania. Tym, którzy wolą 
szersze spojrzenie i patrzą przyszłościo-
wo polecam skupić się na tym, co tu i te-
raz jest do zrobienia. Natomiast osobom, 
które detalicznie analizują każdy szcze-
gół radził bym perspektywę „samoloto-
wą”, czyli udzielenie sobie odpowiedzi 
na pytanie: jakie to ma znaczenie z per-
spektywy roku czy dwóch. Pamiętajmy, 
że rekrutacja a następnie wdrożenie no-
wego pracownika to też koszt. 

I tu dochodzimy do zwyczajowej pu-
enty. Siła pozycji negocjacyjnej to naj-
częściej wypadkowa posiadania lub nie 
sensownej alternatywy. Na nic bowiem 
będą nasze starania, jeśli ktoś inny po-
trafi znacznie lepiej odpowiedzieć na 
potrzeby i oczekiwania naszego pra-
cownika. My zaś zwyczajnie możemy 
nie mieć ochoty na rozmowę z roszcze-
niową osobą w sytuacji, gdy podobne 
trzy proszą nas o zatrudnienie.

Dobra wiadomość jest natomiast 
taka, że raz nawiązana relacja procentu-
je i zwykle obie strony bardzo korzysta-
ją na pozostaniu w relacji, która dzięki 
negocjacjom przybliży je do modelu 
win-win. Czego sobie i Państwu życzę!
■ Michał Kacprowicz

przegrać. Przyszłość pokaże obu stro-
nom czy to, co dziś odbierane jako suk-
ces/porażka – takie właśnie okaże się 
za 6, 12, 18 miesięcy. To, co natomiast 
można z pewnością zrobić to wzajem-
nie wyjść sobie naprzeciw przechodząc 
przez cztery następujące kroki:

1. Emocje kontra fakty
Zarówno pracodawca jak i pracow-

nik przekonani są głęboko, co do swo-
jego punktu widzenia. Obie strony też 
zdają sobie sprawę z wagi podjętych 
w toku rozmów decyzji. To, co bardzo 
ułatwi zadanie, to uporządkowanie fak-
tów. Wysokość wynagrodzenia prze-
kłada się zwykle na możliwość zaspo-
kojenia potrzeb firmy / pracownika / 
jego rodziny itp. Czy jako pracodawca 
dajemy naszemu pracownikowi poczu-
cie bezpieczeństwa? Czy nasz człowiek 
czuje się częścią zespołu, w którym 
pracuje, czy czuje się doceniany?

 Okiem coach’a

Gdzie stoi ściana, czyli 
o negocjowaniu wynagrodzeń

MICHAŁ KACPROWICZ
Założyciel SAVI Institute, trener, coach, 
mówca motywacyjny, ekspert SAVI, 
wieloletni dyrektor Akademii Rozwoju 
Biznesu w korporacji międzynarodowej, 
członek European Alliance for Innovation. 
Pasjonat teorii talentów oraz budowania 
zdrowych nawyków edukacyjnych.
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Rosyjska agresja na Ukrainę trwa od wielu tygodni. Pomoc Ukrainie okazało wielu z nas, duża część 
wciąż pomaga. Piękny przykład płynie także od członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. 
Sporo naszych sąsiadów znalazło u nich dom nad głową i pracę, tym samym powiększając grono 
przyjaciół PIAP. Co zrobiliśmy dotychczas dla Ukraińców? Oto kilka świetnych przykładów.

Dobro zawsze wraca! 
Członkowie PIAP na 
pomoc Ukrainie

czywistym tłumaczyć rozmowy prowa-
dzone w kilkudziesięciu językach, m.in. 
po polsku i ukraińsku. Działają w niemal 
każdym zakątku świata bez konieczności 
stosowania specjalnych kart telefonicz-
nych, ani wykupywania abonamentów na 
internet – czytamy w Gazecie Krakow-
skiej. - Translator Vasco jest już w szpi-
talach w Krakowie, Tomaszowie Lubel-
skim, Lubaczowie. Urządzenia te zostały 
również przekazane Fundacji Zdrowia 
Dziecka w Krakowie, Fundacji Dzieła 

Kolpinga, Fundacji ISKIERKA i wielu 
innym. Z translatora korzystają też ka-
retki pogotowia oraz punkt medyczny 
w Hrebennem. Do tych wszystkich miejsc 
tłumacz firmy Vasco Electronics trafił już 
w pierwszych dniach wojny. Co więcej, 
w odpowiedzi na rosyjską agresję, kra-
kowska firma wycofała wszystkie swoje 
produkty z tamtejszego rynku – pisze 
z kolei natemat.pl.

- W Vasco Electronics, potępiamy 
wszelkie przejawy przemocy i wierzymy 
w prawo ludzi do decydowania o sobie. 
W Polsce cała firma jest zaangażowana 
w pomoc ukraińskim uchodźcom i teraz 
poświęcamy temu zadaniu dużo ener-
gii, staramy się jak najlepiej zdać nasz 
wspólny, bardzo ważny egzamin: z czło-
wieczeństwa - mówi Maciej Góralski, 
Prezes Zarządu Vasco Electronics. - Miło 
nam również poinformować, że Vasco 
razem z Polską Misją Medyczną stworzył 
Zespół Ratunkowy szybkiego reagowa-
nia o nazwie PMM Vasco Emergency 
Team – dodaje Agnieszka Noskowska 
z Vasco Electronics. - Główną misją ze-
społu jest dotarcie na miejsce dotknięte 
katastrofą lub klęską żywiołową w ciągu 
48 godzin od zdarzenia. Tam, gdzie służ-
by nie są w stanie zareagować odpowied-
nio szybko, do akcji wkracza PMM Vasco 
Emergency Team. Obecnie trwa rekruta-
cja do zespołu. PMM Vasco Emergen-

Zacznijmy od firmy Vasco Electro-
nics, która przekazuje elektroniczne 
translatory do szpitali i organizacji po-
zarządowych, łamiąc tym samym barie-
ry językowe i ułatwiając komunikację 
w i tak już trudnej sytuacji. Inicjatywę 
Vasco Electronics od początku wybuchu 
wojny zauważyło wiele mediów. Ser-
wisy internetowe i gazety rozpisywały 
się na temat działalności firmy, bo i jest 
o czym pisać. - Cyfrowe translatory Va-
sco Electronics pozwalają w czasie rze-

cy Team szuka ludzi z wykształceniem 
medycznym, którzy są gotowi pracować 
w ciężkich warunkach. Przyszli człon-
kowie zespołu mogą spodziewać się 
m.in. pracy w wielu krajach na całym 
świecie, przygotowania merytorycznego 
i regularnych szkoleń oraz pracy w pro-
fesjonalnej kadrze medycznej, która ma 
własne zaplecze sprzętowe i logistyczne. 
Ze względu na aktualną sytuację, PMM 
Vasco Emergency Team w pierwszej 
kolejności koncentruje swoje działania 
na pomocy ofiarom wojny w Ukrainie –  
informuje natemat.pl.

Ponadto, jak dodaje Agnieszka  
Noskowska, Polish Medical Mission 
Vasco Emergency Team, w ramach 
pomocy, jako zespół zaopatrzył szpital 
w Drohobyczu w przeszło dwie tony 
sprzętu medycznego oraz leków. Zespół 
jest też ze szpitalem w stałym kontakcie, 
w celu przekazania kolejnej dostawy ma-
teriałów.

To była największa zbiórka darów 
w Wielkopolsce

Wielkie rzeczy jeszcze do niedawna 
działy się przy udziale Grupy MTP a do-
kładnie na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, gdzie na początku 
marca działalność rozpoczął największy 
w Wielkopolsce Centralny Punkt Zbiórki 
Darów dla Ukrainy. Miał on na celu sko-
ordynowanie działań pomocowych dla 
Ukraińców będących już u nas, ale i dla 
tych, którzy pozostali na miejscu działań 
wojennych. Punkt ten koordynowany 
był przez Caritas Poznań przy współpra-
cy z ZHR i Fundacją In_Spire i działał 
niemalże przez miesiąc. - Dziękujemy 
Caritas Poznań, że w tym pierwszym 
okresie, kiedy szybka organizacja pomo-
cy była wyjątkowo potrzebna, podjął się 
tego trudnego zadania. Pragniemy także 
podziękować firmom i instytucjom, któ-
re skierowały do magazynu swoje dary. 
Szczególnie jednak dziękujemy z całego 
serca wolontariuszom, cichym boha-
terom tego miejsca, bez których pracy, 
zaangażowania i ogromnego wysiłku nie 

udałoby się pomóc tylu osobom potrze-
bującym w Polsce i Ukrainie. Dzięku-
jemy! - czytamy na facebooku Fundacji 
In_Spire. Podczas zbiórki w ogromnych 
ilościach udało się zgromadzić m.in. po-
trzebną odzież, środki higieniczne, ko-
smetyki, żywność i lekarstwa.

Zwiększyli zatrudnienie bez 
zapotrzebowania

Świetnym przykładem od początku 
wybuchu wojny świeciła także firma 
Pier Luigi. - Łącząc się z naszymi pra-
cownikami oraz ich rodzinami z Ukrainy, 
deklarujemy stanowczy sprzeciw wojnie 
w tym kraju! Jednocześnie informujemy, 
że z wszystkich naszych kalendarzy zo-
staje usunięty język rosyjski oraz zawie-
szamy współpracę z kontrahentami z Ro-
sji – czytamy na facebooku firmy. Jak 
opowiada jej przedstawiciel Aleksander  
Skoczeń, firma obecnie, choć nie ma 
takiego zapotrzebowania, postanowiła 
zatrudnić obywateli Ukrainy. - Tak na-
prawdę nie mamy teraz sezonu kalenda-
rzowego i mocnego zapotrzebowania na 
pracowników. Zazwyczaj zatrudnienie 
zwiększaliśmy od czerwca, a nawet lipca, 
jednak w obecnej sytuacji zdecydowali-
śmy się pomóc. Pier Luigi zatrudniała 
Ukraińców jeszcze przed wybuchem 
wojny, dlatego bariera językowa nie 
stanowiła tu dla nowych pracowników 
większego problemu. Ponadto warto do-
dać, że pracownicy firmy zdecydowali 
się prywatnie gości w swoich domach 
obywateli Ukrainy.

Przykłady świetnych biznesowych 
zachowań, z którymi spotkaliśmy się 
w ostatnich dwóch miesiącach, mogła-
bym jeszcze długo mnożyć. Osoby, które 
uciekły do nas przed wojną, otrzymały 
już najpilniejszą pomoc. Potrzeby wraz 
z czasem się zmieniają, ale Ci, którzy 
na wojennej pomocy znają się najlepiej, 
w jednym są zgodni. Aby wygrać wojnę 
pomagać trzeba na froncie. Wspierajmy 
nadal Ukrainę. To jest też nasza wojna! 
Slava Ukraini.
■ Zofia Smolarek

Kalendarz wydarzeń
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Lotniska prognozują dobry sezon letnich wyjazdów wakacyjnych. Wszystko wskazuje na to, 
że spora część z nas wybierze w tym roku zagraniczne kierunki. 80 procent przewozów czar-
terowych z rekordowego 2019 roku ma zostać wznowionych. Biura podróży kuszą ofertami, 
prawdopodobnie więc Polacy w tym roku będą odpoczywać głównie za granicą. 

Gdzie na wakacje 2022?

Air otworzył bazę na lotnisku w stolicy 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich 15 
stycznia 2021 roku. W sezonie „Lato 
2022” oferuje stamtąd szereg ciekawych 
tras m.in. Aleksandrię i Sauhadż w Egip-
cie, Amman i Akabę w Jordanii, Ałmaty 
i Nur Sultan w Kazachstanie, Maskat 
i Salalah w Omanie, czy też Mattala 
w Sri Lance. 

Połączenie Pyrzowice – Abu Zabi to 
nie tylko możliwość szybkiego dotarcia 
do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Coraz popularniejsza staje się indywi-
dualna organizacja wyjazdów turystycz-
nych, a ta trasa umożliwia skorzystanie 
z bogatej, oryginalnej siatki azjatyckich 
i afrykańskich połączeń Wizz Air z jego 
bliskowschodniej bazy – zaznacza Artur 
Tomasik.

27 marca w Pyrzowicach zadebiu-
towało również połączenie na główne 
weneckie lotnisko imienia Marco Polo. 
Loty z Katowice Airport do włoskiej We-

necji obsługiwane są przez linię lotniczą 
Ryanair i odbywają się trzy razy w tygo-
dniu: w każdy wtorek, czwartek oraz nie-
dzielę. Wliczając Wenecję, w rozkładzie 
„Lato 2022” z Pyrzowic dostępnych jest 
jedenaście tras do Włoch. 

- Włochy od lat znajdują się w czołów-
ce państw w ruchu regularnym z wylotem 
z Katowice Airport. W rekordowym 2019 
roku, który był ostatnim przed kryzysem 
wywołanym pandemią koronawirusa, na 
kierunkach regularnych do Włoch odno-
towaliśmy 220 tys. podróżnych, było to 
trzecie najpopularniejsze państwo w seg-
mencie lotów rozkładowych – dodaje Ar-
tur Tomasik.

W rozkładzie „Lato 2022” z lotniska 
im. Wojciecha Korfantego dostępnych 
jest 111 tras regularnych i czarterowych 
do 90 lotnisk zlokalizowanych w 30 kra-
jach. To tylko jeden z przykładów, po-
dobne oferty obowiązują na większości 
największych polskich lotniskach.

– Prognozujemy, że w ramach po-
łączeń realizowanych na zlecenie biur 
podróży obsłużymy ok. 1,6 miliona po-
dróżnych, to 80 procent przewozów 
czarterowych z rekordowego 2019 roku, 
kiedy to odnotowaliśmy w tej kategorii 
ruchu 2 miliony pasażerów – informuje 
Artur Tomasik, prezes Zarządu Górno-
śląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, 
firmy zarządzającej Katowice Airport. 
I choć Polska Izba Turystki nie ujaw-
nia tegorocznych prognoz wakacyjnych  
Polaków, to rozkład lotów napawa opty-
mizmem. Przykład: w niedzielę 27 mar-
ca 2022 roku w Katowice Airport wszedł 
w życie letni rozkład lotów, w jego ra-
mach wystartowały dwie nowe trasy 
regularne.

W piątek 1 kwietnia linia lotnicza 
Wizz Air uruchomiła połączenie z Pyrzo-
wic do Abu Zabi w Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich. Kierunek obsługiwany 
jest w każdy poniedziałek i piątek. Wizz 

Czy z powodu wybuchu wojny 
w Ukrainie ceny wzrosną?

Niekoniecznie. Biura podróży kuszą 
naprawdę świetnymi ofertami. Spraw-
dziliśmy. I tak w serwisie tanibilet.eu 
możemy znaleźć naprawdę ciekawe 
oferty. Przykład: Za 5-dniowy wyjazd 
czerwcowy na Kretę w pakiecie all inc-
lusive, wraz z przelotem zapłacimy 750 
zł za osobę. I nie są to pojedyncze oferty. 
Serwis fly4free.pl poleca majówkowy 
wyjazd na Zakintos za 499 zł, również 
z wylotem. 

Wszystko wskazuje na to, że koniec 
pandemii poluzował nie tylko obostrze-

nia związane z COVID-19, a tym samym 
limity m.in. w hotelach, ale i wpłynął na 
ceny zagranicznych wyjazdów. Jak już 
wcześniej wspominaliśmy Polska Izba 
Turystki bardzo ostrożnie podchodzi do 
szacunku zarówno cen jak i liczb roda-
ków, którzy po dwóch latach izolacji 
z pewnością ochoczo udają się poza gra-
nice naszego kraju. 

Wakacyjne oferty warto więc śledzić 
na bieżąco, możemy bowiem wśród nich 
znaleźć prawdziwe perełki. Wysokich 
lotów i do zobaczenia, być może na za-
granicznych plażach.
■ Zofia Smolarek
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Z Jakubem Jankowiakiem, właścicielem firmy Notedeco rozmawiamy o jego pasji do 
kitesurfingu. Co to takiego? Najprościej rzecz ujmując, to wodne szaleństwo polegające na 
poruszaniu się po wodzie na desce z pomocą latawca. Sport ten uprawiany jest zarówno na 
akwenach słodkowodnych, jak i morskich. Dowiedzmy się jednak czegoś więcej. 

Jakub Jankowiak: 
Kitesurfing jest super 
lekarstwem na stres 

Jak zaczęła się Pana przygoda z kite-
surfingiem?

Moja przygoda ze sportami wod-
nymi trwa całe życie. Mój ojciec Piotr  
Jankowiak był wielokrotnym medalistą 
Mistrzostw Polski, a także Mistrzostw Eu-
ropy i Mistrzostw Świata w Windsurfin-
gu oraz wieloletnim prezesem Polskiego 
Stowarzyszenia Żeglarstwa Deskowego. 
Siłą rzeczy od małego pływałem na wind-
surfingu w różnych miejscach nie tylko 
w Polsce, ale też w całej Europie. Często 
jeździliśmy całą rodziną z tatą na różne 
zawody.

Kierunek raczej oczywisty?
Mekką polskiego windsurfingu a od 

jakiegoś czasu także kitesurfingu jest 
oczywiście półwysep helski. Całe życie 
spędzałem tam praktycznie każde lato 
w przyczepie z rodzicami na kempingu 
Kaper (pierwszy raz byliśmy tam w 1987 
roku). Teraz ze swoją rodziną też cały se-

zon co roku trzymamy przyczepę na kem-
pingu Maszoperia.

Pana rodzina też złapała bakcyla?
Tak żona Natalia pływa na kitesur-

fingu, a dzieci na windsurfingu i też na 
kitesurfingu. Ja pływam obecnie więcej 
na kitesurfingu niż na windsurfingu. Na 
kitcie zacząłem pływać kilka lat temu gdy 
już wszyscy moi koledzy przerzucili się 
z winda na kite i w sumie nie maiłem już 
z kim pływać. Kitesurfing jest też łatwiej-
szy w transporcie, a także w nauce co po-
woduje, że wygodniej też podróżować po 
świecie ze sprzętem kitowym.

Co daje Panu ten sport?
Kitesurfing jest super lekarstwem na 

stres, jest także formą spędzania wolnego 
czasu. Mamy paczkę najbliższych znajo-
mych i wszyscy pływamy w wolnym czasie 
na kitcie, co pozwala nam też razem spę-
dzać wakacje. Wszystkie wyjazd bliższe 
lub dalsze są planowane z myślą o możli-

wości pływania. Sportów kiteowych w Eu-
ropie i na świecie jest naprawdę bardzo 
dużo i zawsze można pojechać w jakieś 
inne piękne miejsce, połączyć spędzanie 
czasu z rodziną i przyjaciółmi ze zwiedza-
niem i pływaniem na kicie. Na takich wa-
kacjach nie ma czasu na nudę, kiedy wieje 
to pływamy a jak nie, to zwiedzamy. 

Tegoroczne wakacje już więc zapla-
nowane?

Wyzwaniem na nadchodzący sezon 
będzie dla mnie nauka nowej dyscypliny, 
a mianowicie Winga Foila, to jakby po-
łączenie windsurfingu i kite. Dyscyplina 
ta cieszy się też dużą popularnością i na 
półwyspie helskim można zaobserwować 
coraz więcej osób pływających na wingu. 
Generalnie polecam pływanie czy to na 
windsurfingu, czy to na kitcie wszystkim, 
którzy lubią aktywne spędzanie czasu oraz 
obcowanie z wodą. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

Zdjęcia: prywatne archiwum Jakub Jankowiak



C! Print Madrid gromadzi wszystkie sektory rynku komu-
nikacji wizualnej i nowych graczy z powiązanych rynków, 
takich jak dekoratorzy, architekci, projektanci itp. W plan 
targów wpisują się także branżowe warsztaty i konferen-
cje. Swoją strefę mają także upominki reklamowe oraz 
odzież. Nie zabraknie prezentacji najnowszych możliwo-
ści technik druku i personalizacji.

Targi dedykowane są dystrybutorom upominków rekla-
mowych, tekstyliów promocyjnych i innych materiałów 
wspierających sprzedaż. Corocznie poszukuje tu inspiracji 
około 2000 specjalistów z zakresu marketingu. PromZ.live 
to nie tylko targi, ale także seminaria, pokazy na żywo i 
networking.

Packaging Innovations to targi B2B skierowane do zakła-
dów produkcyjnych, sieci handlowych, ale i mniejszych 
przedsiębiorców poszukujących nowych opakowań 
dla swoich produktów. Wydarzenie wyróżnia formuła 
konkretnych spotkań biznesowych, ciekawa oferta 
produktowa, liczne innowacje, a także bogaty program 
towarzyszący pełen inspirujących wykładów i warsztatów 
oraz konferencje branżowe. 

Ponad 3500 dostawców z każdego sektora światowego 
przemysłu eventowego spotyka się co roku we Frankfurcie. 
Można spotkać tutaj krajowe i regionalne biura turystyczne 
i biura kongresowe, duże firmy hotelowe, przedstawicieli 
sal konferencyjnych i wystawowych, linii rejsowych, linii 
lotniczych, ośrodków spa, dostawców technologii, specjali-
stów ds. zarządzania wydarzeniami i wiele innych.

Wydarzenie jest wiodącą w Europie wystawą sitodruku 
i druku cyfrowego, wielkoformatowego oraz druku na 
tekstyliach. Setki wystawców zaprezentuje swoje inno-
wacyjne produkty z obszaru druku, dekoracji, opakowań, 
zastosowań przemysłowych i tekstylnych. Wystawa 
obejmie 8 hal.

TrendSet to międzynarodowe targi wnętrz, inspiracji i 
stylu życia, podczas których prezentowane są najnowsze 
tekstury, wzory, kolory i materiały, które królują w danym 
sezonie. Na około 100 000 metrów kwadratowych po-
wierzchni wystawienniczej wystawcy prezentują inspiru-
jące pomysły na życie, jedzenie, wypoczynek i upominki. 
TrendSet przyciąga około 35 000 odwiedzających rocznie 
w styczniu i lipcu.

Nordstil ugruntował swoją pozycję jako ważna platforma 
zamówień dla szerokiej gamy towarów konsumpcyjnych, 
z następujących grup tematycznych: dom i ogród, styl i 
design, upominki, biżuteria i moda. Na ostatnią edycję 
przybyło ponad 20 tys. zwiedzających.

Targi Creativ Salzburg promują pomysły na upominki, 
artykuły reklamowe i dekoracje wnętrz. Na targach można 
spotkać wiele inspiracji do rozwoju biznesu, produkty 
lifestylowe i regionalne. 

Ponad 60 wystawców z BAPP (belgijskiego stowarzysze-
nia branży artykułów promocyjnych) zaprezentuje swoje 
nowości. Wydarzenie jest otwarte zarówno dla członków 
stowarzyszenia, jak i dla firm niebędących członkami. 
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imprezy targowe Q2 i q3 2022

C!Print
26-28.04.2022 
Casa de Campo
Madryt, Hiszpania
www.salon-cprint.es

PromZ.live
12.05.2022  
Autotron Rosmalen
Rosmalen, Holandia
www.promz.live

Packaging Innovations
31.05-01.06.2022
EXPO XXI
Warszawa, Polska
www.packaginginnovations.pl

IMEX FRANKFURT
31.05.-02.06.2022
Messe Frankfurt
Frankfurt, Niemcy
www.imex-frankfurt.com

FESPA Global Print Expo
31.05-03.06.2022
Messe Berlin
Berlin, Niemcy
www.fespa.com

Trendset
09-11.07.2022   
Messe München
Monachium, Niemcy
www.trendset.de

Nordstil
23-25.07.2022
Hamburg Messe und Congress
Hamburg, Niemcy
www.nordstil.messefrankfurt.com

Creativ Salzburg
26-28.08.2022 
Messezentrum Salzburg
Salzburg, Austria
www.creativsalzburg.at

BAPP Networking Day 2022
25.08.2022
San Marco Village
Schelle, Belgia
www.bapp.be


