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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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BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Na początku września br. 
w Katowicach i Warszawie 
odbędą się kolejne...  Strona 3

Marketing is 
Everything - 
czyli jesienne 
Spotkania 
Regionalne PIAP

Rynek reklamowy rozwija się 
niezwykle dynamicznie, wśród 
produktów...  Strona 9

Certyfikaty 
w branży 
reklamowej. 
Co musimy o nich 
wiedzieć?

W gospodarce, w której wszystko 
już było, w modzie w której 
wszystko już wymyślono i w kinie 
w którym wszystko już pokazano, 
trudno o oryginalny pomysł. 
Coraz więcej...  Strona 13

Pomysły pod 
ochroną
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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, 
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Najważniejsza konferencja marketingowa 
w Polsce coraz bliżej
I ♥ Marketing to największa i  najważniejsza kon-
ferencja marketingowa w  Polsce. Kolejna edycja 
tego eventu odbędzie się 22-25 października na 
największej sali kinowej w Multikinie Złote Tarasy 
w Warszawie. O bilety na ten event nie jest wcale ła-
two, a  organizatorzy, czyli sprawny.marketing nie 
muszą obniżać cen, a wręcz im mniej czasu do wy-
darzenia, tym bardziej je podnoszą!!
Na czym polega fenomen I  ♥ Marketing? Event 
trwa aż cztery dni, a mimo to każdego dnia na sali 
pojawia się komplet 800 uczestników. Konferen-
cja to przede wszystkim dawka niezwykle skon-
densowanej wiedzy, bo każdy występujący to eks-
pert w  swojej dziedzinie, a  na przekazanie cen-
nych wskazówek marketingowych ma jedynie 18 
minut. Dzięki temu musi maksymalnie wykorzy-
stać ten czas i skupić się na tym, co naprawdę istot-
ne zamiast „owijania w bawełnę”. Co więcej, prele-
genci rywalizują między sobą o miano najlepszego 
wystąpienia, co automatycznie podnosi ich moty-
wację i sprawia, że każda prezentacja jest przygo-
towana perfekcyjnie. Tutaj nie ma miejsca na słab-
szą formę, bo od jakości prelekcji i zajętego w gło-
sowaniu uczestników miejsca, zależy wynagrodze-
nie występujących.
Aby dowiedzieć się więcej o konferencji, prelegen-
tach i poruszanej tematyce, warto zajrzeć na stronę 
internetową ilovemkt.pl, gdzie znajduje się całe 
spektrum informacji.

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

We wrześniu cała branża reklamowa pracuje już na pełnych obrotach. Skończył się czas urlopów, klienci planują święta, eventy, szkolenia, tworzą plany 
marketingowe już na kolejny rok, a co za tym idzie – szukają upominków. Pracowita jesień to na tym rynku norma, żniwa pełną parą. Dorzucamy do tego kilka 
stron inspiracji i branżowej wiedzy, która, mamy nadzieję, wzbogaci Państwa w tym intensywnym okresie. Polecamy artykuł dotyczący raportu Advertising 
Speciality Institute, a w nim ciekawe wnioski na temat amerykańskiego rynku upominków, i nie tylko. Coraz ważniejszym argumentem zakupowym staje się 
ekologia, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się prawa unijnego. Podpowiadamy jakie są alternatywy dla plastiku i szukamy eko-możliwości w branży 
reklamowej. Zaglądamy też na północ, żeby sprawdzi czy upominki są ważnym narzędziem promocyjnym dla Skandynawów. Z najnowszego numeru dowiecie 
się Państwo także co nieco o certyfi kacji upominków, która jest gwarantem ich bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o artykuły elektryczne lub odzież 
ochronną. Poza tym porcja nowin z życia Izby, porady prawne i dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiele innych! Zapraszamy do lektury!

Kalendarz? Długopis? Pamięć USB? A może parasolka, 
t-shirt lub torba? Każdy upominek ma liczne grono 
zwolenników i swoją magię. A może jednak istnieje 
przepis na upominek idealny? Zaglądamy do 
najnowszego raportu Advertising Speciality Institute, 
by to sprawdzić...  Strona 8

W poszukiwaniu 
upominku 
idealnego

Jedyna taka konferencja skierowana do 
liderów marketingu!
Golden Marketing Conference to wyjątkowe, 
dwudniowe wydarzenie, które przez pięć edycji 
wypracowało pozycję lidera wśród imprez marke-
tingowych. Od pierwszej edycji, w 2015 roku, GMC 
przyciągnęło około 3 200 uczestników. Sposobem 
na wyróżnienie się z tłumu podobnego typu wy-
darzeń jest wyjątkowo wyselekcjonowany dobór 
prelegentów odpowiadających za marketing 
w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. To 
także długie, nawet 90 minutowe prelekcje oraz 
szeroki wachlarz tematyczny i  skondensowana 
wiedza dla specjalistów.
Dzięki dużemu zainteresowaniu formatem i  bar-
dzo dużej frekwencji edycji w Poznaniu i Katowi-
cach organizator - Grupa MTP, postanowił rozsze-
rzyć cykl wydarzeń o  edycję warszawską, która 
odbędzie się w dniach 23-24 września w Centrum 
Konferencyjnym „Adgar Plaza”.
Szczegółowe informacje na temat GMC wraz 
z  możliwością zakupu biletów dostępne są na: 
goldenmarketing.pl/warszawa

NEWS

Ach jak wspaniale byłoby 
znaleźć rynek, który jest blisko 
Polski, ma kilkanaście milionów 
bardzo bogatych konsumentów 
i przyjazne, przejrzyste 
prawodawstwo...  Strona 4

Perły północy

Coraz bardziej odczuwalne 
zmiany klimatyczne sprawiają, 
że obok tematu ekologii trudno 
przejść obojętnie. Jedną 
z większych...  Strona 5

Biznes gra 
w zielone

FestiwalMarketingu.pl

PIAP zaprasza 
na stoisko

A4  na

18-19 września 2019

5-6 listopada 2019 w warszawskim Hotelu 
Gromada odbędzie 11.Forum Marketingu 
Zintegrowanego!
To jedno z najważniejszych wydarzeń branży 
marketingowej, organizowane przez Polskie 
Stowarzyszenie Marketingu SMB. Forum to spo-
tkanie liderów branży marketingowej, którzy pod-
czas wydarzenia znajdują inspiracje do dalszego 
działania i ciągłego rozwoju. Jest to miejsce do 
budowania i nawiązywania relacji biznesowych, 
wymiany wiedzy i doświadczeń.
Hasło: Marketerze – czy nadal jesteś w grze?
Gra toczy się o zrozumienie pędzącego świata i lu-
dzi, jak elastycznie reagować na ich potrzeby oraz 
jak przewidywać kierunki zmian.
www.fmz.smb.pl – MUSISZ TUTAJ BYĆ !

NEWS



Symbio Media Group - 
producent najwyższej 
jakości materiałów 
poligraficznych głównie do 
druku offsetowego

Firma Symbio Media Group powstała 
w 2015 r., produkuje bezklejowe, samoprzy-
lepne folie do druku, które trzymają się każ-
dego podłoża dzięki sile elektrostatyki - ple-
xi, tapeta, ceramika, płyty meblowe, szkło, ce-
gła, kamień, drewno, metal. - Jesteśmy mło-
dą i prężnie działającą firmą na europejskim 
rynku materiałów poligraficznych oraz re-
klamowych i jako taka firma nie wyobra-
żamy sobie nie być członkiem organizacji 
PIAP. Jest dla nas dużym prestiżem znaleźć 
się w gronie liderów rynku reklamowego, ja-
kich zrzesza PIAP - mówi Piotr Łunkiewicz 
Prezes Zarządu Symbio Media Group. I jak 
dodaje - cały czas bardzo mocno pracujemy 
nad rozwojem naszej linii produktowej, sta-
wiając na ciągłą modernizację już i tak bar-
dzo zaawansowanej technologii produk-
cji. Wybrane produkty z naszej oferty są jed-
nymi takimi produktami na świecie! Je-
stem przekonany, że współpraca z PIAP na 
wszystkich płaszczyznach, jakie ta organiza-
cja proponuje swoim członkom, bardzo po-
zytywnie wpłynie na nasz dalszy rozwój.
Główne linie produktowe firmy to Notesy  
EasyNotes - notesy bez kleju. Rewolucja 
w biurze, domu, na szkoleniach, w reklamie. 
Gama 8 kolorów karteczek, 2 warianty okła-
dek, 4 rozmiary standardowe i wiele konfigu-
racji na życzenie klienta, oraz EasyCling - na-
ładowana elektrostatycznie folia PP na podkła-
dzie kartonowym do druku offsetowego. 

Rewelacyjny nośnik reklamy do zastoso-
wań wewnętrznych. EasyCling dba o bezpie-
czeństwo i czystość podłoża. Nigdy nie pozo-
stawia też kleju!

Vasco Electronics - 
globalny producent 
tłumaczy elektronicznych

W ofercie firmy Vasco Electronics znajdują 
się urządzenia, które pozwalają na porozumie-
wanie się w ponad 50 językach na całym świe-
cie. Główny nacisk kładziony jest na produk-
cję i udoskonalanie tłumaczy mowy, które de-
dykowane są dla biznesu, turystyki oraz nauki. 
- Pragniemy podnieść rangę upominków pre-
mium oferowanych na rynku. Bardzo się cie-
szymy, że nasze tłumacze elektroniczne znaj-
dą się w gronie produktów najwyższej jako-
ści i urozmaicą ofertę prezentów w biznesie 
- mówi Karolina Szulc, Marketing Manager 
Vasco Electronics.

Vasco Electronics działa i zatrudnia lu-
dzi na całym świecie. Firma oferuje również 
usługi z branży IT świadczone przez pro-
gramistów o szerokim działaniu, pod nazwą 
Vasco Technologies. Misja Vasco Electronics 
to porozumiewanie się z ludźmi, dlatego ofe-
rują oni obsługę klientów na całym świecie 
w ponad 10 najpopularniejszych językach.
■ Zofia Smolarek
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Bazarnik - wiodący 
oferent eleganckich piór 
wiecznych i ekskluzywnych 
upominków

Firma działa na rynku od prawie 100 lat, 
a w swojej ofercie posiada tylko oryginal-
ne artykuły z gwarancją. Wśród nich m.in. 
marka piśmiennicza Montblanc, eleganckie 
upominki na biurko El Casco i Dalvey oraz 
bezpieczne portfele Secrid. - Dla nas jako fir-
my istniejącej na rynku od 1922 roku prio-
rytetem była i jest profesjonalna obsługa 
oraz zadowolenie klientów z jakości i kla-
sy oferowanych im produktów. Cieszy nas 
sukcesywnie zdobywane zaufanie obsługi-
wanych przez Bazarnik agencji reklamo-
wych. Wspólne z nimi widzimy, że raz do-
starczony porządny, elegancki prezent kla-
sy VIP zostaje w pamięci i na biurku od-
biorcy nierzadko na wiele lat – mówi Iwona 
Jagielska-Piwińska Prezes Zarządu Bazarnik. 
I jak dodaje - Stąd też przekonanie, że war-
to przystąpić do PIAP, rozwijać się i „za-
rażać” kolejnych odbiorców do produktów 
z wyższej półki. Zwłaszcza kiedy wymagają-
cy klient szuka czegoś oryginalnego, luksu-
sowego: na jubileusz, urodziny prezesa czy 
wszelkie inne wyjątkowe okazje.

Specjalizacją Bazarnik są także usłu-
gi personalizowane i pieczątki – biurowe, 
medyczne, farmaceutyczne oraz druki fir-
mowe. Pieczątki do ochrony danych czy 
suche stemple to tylko niektóre szlagie-
ry z Bazarnik, która jako jedyna dwukrot-
nie otrzymała przyznawany przez Urząd  
Komitetu Integracji Europejskiej i BCC 
Złoty Medal Europejski za usługi na naj-
wyższym, europejskim poziomie.

KS Biuro Marketingowe 
– firma specjalizująca się 
w laserowym znakowaniu 
artykułów reklamowych

Na rynku usług reklamowych firma dzia-
ła od 1998 roku, posiada 3 lasery umożliwia-
jące znakowanie na metalach, tworzywach, 
drewnie, papierze, skórach oraz szkle i cera-
mice. Firma jest także producentem tabliczek 
znamionowych ze stali nierdzewnej oraz ety-
kiet z folii TESA. Stale powiększa swój ob-
szar działania, wychodząc ze swoimi usługa-
mi poza granice Polski. - Jesteśmy otwarci na 
współpracę w szerokim zakresie, a wstępu-
jąc do PIAP, liczymy na współpracę z najlep-
szymi - mówi Sławomir Kotowski, właściciel 
KS Biuro Marketingowe.

Multiexpress Group  
Sp. z o.o. - firma zajmująca 
się produkcją oraz 
znakowaniem materiałów 
promocyjnych

Agencja powstała w 2006 roku i od same-
go początku stawia na wzorowy poziom ob-
sługi Klienta oraz wysoką jakość oferowa-
nych produktów. Agencja reklamowa stara 
się zrealizować każde zlecenie klienta. m.in. 
gadżety reklamowe, strony internetowe czy 
też zaawansowane systemy sklepowe. Po-
nadto zajmuje się całościową kreacją marki.

- Pomimo dużego doświadczenia wynika-
jącego z wieloletniej działalności, wciąż dy-
namicznie się rozwijamy. Z przyjemnością re-
alizujemy nawet najbardziej nietypowe i wy-
magające zamówienia. Jesteśmy otwar-
ci na pomysły i propozycje naszych klien-
tów. Staramy się sprostać ich oczekiwa-
niom i realizować zadania w ustalonym ter-
minie - mówi Bartosz Beksa New Business 
Manager Multiexpress Group Sp. z o.o. 
- Kreatywność i rzetelność to cechy, które 
zapewniają nam sukces w podejmowanych 
działaniach. Naszej firmie przyświeca mot-
to: „Nie ma rzeczy niemożliwych". Od wielu 
lat kroczymy tą drogą i nigdy tego nie zmie-
nimy – dodaje.

Pro Media Plus Sp. z o.o. 
- importer i dystrybutor 
mediów reklamowych 
i systemów display 
w Polsce dla drukarni 
i agencji reklamowych

Firma Pro Media Plus działa od 2017 r.,  
tworzą ją osoby z kilkunastoletnim do-
świadczeniem w branży reklamowej. Bo-
gaty wachlarz produktów obejmuje m.in.: 
kasety do roll up’ów, stelaże do ścianek re-
klamowych, trybunki promocyjne, stoja-
ki na ulotki i katalogi, maszty do flag re-
klamowych, stelaże do namiotów, poty-
kacze i wiele innych. - Jesteśmy stosunko-
wo młodą, ale szybko rozwijającą się fir-
mą. Decyzja o przystąpieniu do szanow-
nego grona członków PIAP, podjęta zosta-
ła z uwagi na chęć zaistnienia pośród liczą-
cych się i szanowanych w branży firm - mówi 
Łukasz Koczerżuk V-ce Prezes Zarządu Pro  
Media Plus Sp. z o.o.. Pro Media Plus działa 
w oparciu o slogan – „Wychodzimy naprze-
ciw oczekiwaniom”, dostarczając produkty 
najwyższej jakości w 24 godziny w Polsce 
i za granicami kraju.

W drugim kwartale roku kolejni mocni gracze zasilili szeregi grona 
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Na pokładzie witamy nowe 
firmy, życząc im dalszych sukcesów. Poznajmy się zatem bliżej. 

Wciąż się powiększamy

Polska Izba Artykułów Promocyjnych z dniem 19.06.2019 roku przedłużyła 
współpracę z Kancelarią Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka Partnerska 
Radców Prawnych w zakresie pomocy prawnej dla Członków PIAP.  
Od dnia 19.06.2019  każdy Członek PIAP może skorzystać, w ramach 
płaconej składki, z programu pomocy prawnej w jednym z dwóch 
zaproponowanych przez PIAP wariantów:

PIAP przedłuża pomoc prawną 
dla Członków

pod kątem sporu sądowego) za pośrednictwem 
kancelarii. Następnie Członkowie PIAP będą 
już w własnym zakresie podejmować decyzje 
czy chcą składać pozwy, a jeżeli tak to wybór 
prawnika do takiej windykacji leży po stronie 
członka PIAP (to jest poza programem pomo-
cy prawnej PIAP).

Wariant II - Ogólna pomoc prawna dla 
Członków PIAP

Ogólna pomoc prawna dla Członków PIAP 
w wymiarze dwóch pełnych godzin pracy kan-
celarii prawnej. Pomoc prawną zapewnia kan-
celaria Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka  
Partnerska Radców Prawnych z Poznania. 
Członkowie PIAP mogą skontaktować się 
bezpośrednio z mec. Maurycym Organa: tel.:  
691 029 203 lub e-mail: m.organa@ko-legal.pl. 

Pomoc prawna jest objęta całkowitą poufno-
ścią, PIAP jest informowany przez Kancelarię 
wyłącznie o fakcie wykorzystania całkowite-
go/częściowego limitu godzin danego Członka 
PIAP. Zachęcamy więc wszystkich Członków 
PIAP do korzystania z tej możliwości.

Uwaga: Członkowie PIAP mogą skorzystać 
z jednego z dwóch zaproponowanych 
wariantów pomocy prawnej. Nie ma 
możliwości skorzystania z dwóch 
wariantów wsparcia prawnego.
Zachęcamy Członków PIAP do korzystania 
z tej możliwości!
Więcej informacji: www.piap-org.pl
■ Zofia Smolarek

Wariant I - Windykacja należności dla 
Członków PIAP

Kancelaria Kuźma Organa i Wspólnicy 
Spółka Partnerska Radców Prawnych bę-
dzie wystosowywać przedsądowe wezwa-
nia do zapłaty (odnoszące się w swojej tre-
ści do członkostwa w PIAP celem wywoła-
nia u dłużnika przekonania o nadzorze orga-
nizacji branżowej jaką jest PIAP nad proce-

sem windykacji - do dwóch wezwań dla każ-
dego dłużnika członka PIAP). W przypadku 
jeżeli nie będzie odzewu lub będzie odmowa 
zapłaty ze strony dłużnika  kancelaria  oce-
ni dokumentację Członka PIAP, czy daje ona 
szanse na bezproblemowe wygranie sprawy 
w sądzie. Windykacja należności dla Człon-
ków PIAP może wystosować 5 takich zleceń 
(wezwania do 5 różnych dłużników + analiza 
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Na początku września br. w Katowicach i Warszawie odbędą się kolejne 
Spotkania Regionalne Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Uczestnicy 
wydarzenia będą mogli się poznać, wymienić doświadczeniami, a także 
wziąć udział w atrakcyjnym szkoleniu.

Marketing is Everything  
- czyli jesienne Spotkania  
Regionalne PIAP

17 maja br.w Przypkach pod Tarczynem odbyło się kolejne Sprawozdawcze 
Walne Zebranie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Było okazją do 
integracji i zabawy we wspólnym gronie ale także do dyskusji o sprawach 
ważnych dla całej branży, które nie zawsze były łatwe i czarno-białe, 
pokazywały problemy rynku od różnych stron łańcucha dystrybucji.

Zabawa i trudne dyskusje - branża 
reklamowa pod Tarczynem

W ramach części oficjalnej Zarząd PIAP 
przedstawił sprawozdanie finansowe za 2018 
rok, omówiono główne plany na najbliższy 
okres i zrealizowane zadania, udzielono też 
absolutorium Zarządowi za 2018 rok. Przy tej 
okazji wywiązała się dyskusja między dwoma 
głównymi uczestnikami rynku reklamowego – 
dostawcami i agencjami reklamowymi, która 
pokazała ich problemy, oczekiwania względem 
siebie i różnice. W trakcie spotkania uczestni-
cy zebrania otrzymali upominek – niespodzian-
kę, książkę autorstwa jednego z Członków,  
Artura Owczarskiego, pt. „Droga66 Droga  
Matka”, wraz ze specjalną dedykacją. Kolej-
ną częścią była integracja, choć jej również 

towarzyszyły kuluarowe rozmowy branżo-
we. Członkowie PIAP mogli między innymi 
sprawdzić swoją odwagę i sprawność w par-
ku linowym. 

Dla Członków PIAP tego typu spotkania 
są dużą wartością samą w sobie, bo pozwalają 
poznać problemy branży od różnych stron, co 
zwiększa świadomość i rozumienie tego ryn-
ku. - Jako nowi Członkowie PIAP po raz pierw-
szy uczestniczyliśmy w rocznym walnym zgro-
madzeniu Izby. – mówi Iwona Jagielska z firmy 
Bazarnik - Naszą szczególną uwagę zwróciła 
duża aktywność, nie tylko Zarządu ale i obec-
nych na spotkaniu Członków. Poruszane tematy 
z poziomu biznesowego były istotne i ważne, ale 

niekoniecznie łatwe. Dzięki tej burzliwej dysku-
sji, która choć gorąca, przyczyniła się do nie-
co spóźnionego i ochłodzonego obiadu, liczy-
my jak pewnie większość uczestników, że będzie 
miała swój finał w pozytywnym załatwieniu 
chociaż części poruszanych podczas niej spraw. 
Na zebraniu można było odczuć nieco inne po-
strzeganie odpowiedzi na pytanie - po co tu je-
steśmy – przez agencje reklamowe a inne przed 
dystrybutorów czy producentów. Napiętą at-
mosferę doskonale rozładowała późniejsza in-
tegracja, choć może w przypadku atrakcyjnego 
i niełatwego parku linowego trudno tu mówić 
o rozluźnieniu. 

- Jak najbardziej był to mile spędzony czas 
i myślę, że tego typu spotkania, mające na celu 
pewną integrację branży są potrzebne, bo daje 
nam to możliwość wymiany pewnych poglą-
dów, porozmawiania o sytuacji rynkowej itd. 
– mówi Mariusz Kostyła, Dyrektor Sprzedaży  
Krajowej Happy Gifts Europe Sp. z o.o. – Mo-
głaby być wyższa frekwencja, bo nieobec-
ni nie mają chyba na co dzień możliwości po-
znania tego, co tak naprawdę PIAP robi, czym 
się do końca zajmuje i jakie ewentualnie korzy-
ści posiada się z uczestnictwa w Stowarzysze-
niu. Oczywiście widać było rozdźwięk pomiędzy 
oczekiwaniami obecnych na spotkaniu agencji 
w porównaniu z oczekiwaniami producentów. 
Pytanie, jak to wszystko pogodzić, bo jeden cel 
powinien być dla nas wspólny – promocja i lob-
bing upominków reklamowych wśród klientów 
finalnych – zwraca uwagę Mariusz Kostyła.

Problemy branżowe, które wywołały szereg 
dyskusji między członkami pokazują, jak waż-
ne są tego typu spotkania. Bezpośrednia kon-
frontacja daje możliwość rozwiązania wie-
lu spraw, ustalenia pewnych kompromisów, 
dokładnego zarysowania problemu. To tak-
że inspiracja dla Zarządu PIAP, żeby pomagać 
członkom w rozwiązywaniu tych różnic, wy-
pracowaniu zasad, które mogłyby wspomóc 
funkcjonowanie rynku. Już dziś zapraszamy 
wszystkie firmy członkowskie do uczestnic-
twa w Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym  
Zebraniu PIAP w przyszłym roku, bo razem 
możemy więcej.
■ Joanna Muszyńska

i w Bydgoszczy, Społecznej Akademii Nauk 
w Łodzi, wykładowca oraz koordynator blo-
ku Marketing i Sprzedaż na Studiach MBA 
w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgosz-
czy i Toruniu/Franklin University Columbus/
Ohio. To także członek Komisji Sędziowskiej 
w prestiżowym konkursie PNSA – Polish 
National Sales Awards dla wszystkich osób 
związanych zawodowo z zarządzaniem 
i sprzedażą.

Ponadto Łukasz Kuciński jest organizato-
rem i mówcą na wielu ogólnopolskich konfe-
rencjach, jest też autorem bloga o Sprzedaży, 
Zarządzaniu i Marketingu i stałym autorem 
magazynu World Business Class oraz auto-
rem wielu publikacji na temat zarządzania. 
Jest również współautorem książki „Firma 
Jako Całość – Porządkowanie Chaosu Kor-
poracyjnego”, wydanej w Onepress w 2019 
roku.

Na jesienne spotkania zaproszeni są za-
równo Członkowie PIAP, dostawcy artyku-
łów reklamowych, agencje reklamowe, jak 
i firmy branżowe, niebędące Członkami sto-
warzyszenia.

Pierwsze spotkanie regionalne PIAP od-
będzie się 4 września br. (środa) o godz. 
11.00 w Focus Hotels Katowice Chorzów 
przy ul. Armii Krajowej 15, sala Halemba.

Natomiast spotkanie w Warszawie od-
będzie się 9 września br. (poniedziałek) 
również o godz. 11.00, w Centrum Szkole-
niowym Adgar Ochota w sali nr 7, przy Al.  
Jerozolimskich 181 B, Warszawa (budy-
nek Adgar Park West, wejście B). Centrum  
Szkoleniowe znajduje się w budynku B na 
2 piętrze, wjazd windą B2, która na parterze 
znajduje się przy siłowni Calypso.

Udział w wydarzeniach można zgłaszać 
pod numerem 791 354 426 lub wysyłając 
maila na adres: biuro@piap-org.pl.

Zachęcamy do rejestracji!
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.  
Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń.
Polska Izba Artykułów Promocyjnych 
serdecznie zaprasza do udziału 
w wydarzeniu!
■ Zofia Smolarek

Głównym tematem szkolenia będzie: 
Marketing is Everything - Rynek 4.0 - No-
woczesne uwarunkowania rynku. Podczas 
spotkań goście poznają zmieniające się me-
chanizmy sprzedaży oraz współczesne me-
chanizmy funkcjonowania rynku. Ponadto 
dowiedzą się, w jaki sposób postępować, by 
osiągnąć jak najlepsze efekty sprzedażowe.

 - Na najbliższych spotkaniach regional-
nych uczestnicy będą mogli zasięgnąć pro-
fesjonalnej opinii eksperta na temat organi-
zacji skutecznych narzędzi sprzedażowych, 
będą mogli także dowiedzieć się, w jaki spo-
sób zarządzać komunikacją z klientami, tak 
aby klient podjął ostatecznie decyzje zaku-
powe i jednocześnie nawiązał z nimi długo-
trwałe relacje – zapowiada Katarzyna Woj-
niak, Dyrektor Biura Zarządu PIAP. I jak do-
daje - na każdym ze spotkań regionalnych 
PIAP będziemy gościć Łukasza Kucińskie-
go. Już dziś serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w wydarzeniu.

Łukasz Kuciński jest właścicielem firmy 
Biznes Plus oraz Prezesem Zarządu AMS 
PRESTIGE – Akademia Menedżera Sprze-

daży. Posiada wieloletnie doświadczenie za-
wodowe na stanowiskach kierowniczych 
w firmach o zróżnicowanym profilu działa-
nia. Prowadzi analizy działów handlowych, 
działów marketingu i działów wsparcia, wy-
chodząc z założenia, że wszystkie działy po-
winny współdziałać, aby firma mogła reali-
zować swoje cele.

W latach 2003 – 2011, Łukasz Kuciński  
był Dyrektorem Działu Nauczania Języków  
Obcych w Wydawnictwach Szkolnych 
i Pedagogicznych. Współtwórca koncepcji 
CGT – Corporate Global Thinking – meto-
dy kreatywnego rozwiązywania problemów 
w przedsiębiorstwach przy pomocy Design  
Thinking. Specjalizuje się w prowadzeniu 
szkoleń z zakresu Zarządzania, Sprzedaży, 
Marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem 
Efektywnych Strategii Komunikacyjnych 
opartych o analizę osobowości zawodowej, In-
nowacji w zarządzaniu oraz Marketingu 4.0. 
Łukasz Kuciński jest także twórcą autorskie-
go programu studiów podyplomowych na 
kierunku Akademia Menedżera Sprzedaży  
w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu 



Ach jak wspaniale byłoby znaleźć rynek, który jest blisko Polski, ma kilkanaście 
milionów bardzo bogatych konsumentów i przyjazne, przejrzyste prawodawstwo…
Zaraz, zaraz…Przecież taki rynek istnieje, wystarczy raptem kilkadziesiąt minut lotu, 
by znaleźć się w jego centrum.

Perły północy 

Warszawskie Okęcie. Niektórzy pasa-
żerowie snują się w strefie wolnocłowej, 
a nuż wpadnie jakiś koniak lub perfuma 
w dobrej cenie. Inni pogrążeni w lekturze 
książki, gazety lub internetu, na wpół le-
żąco, czekają na ławeczkach na boarding. 
Jeszcze inni gnają do bramki, „bo odleci 
bez nas”…A jak już wiedzą, że „nie odle-
ci bez nich”, to nerwowo podganiają całą 
kolejkę przestępując z nogi na nogę, żeby 
już zająć swoje miejsce. Tak dla pewności.

Moją uwagę przykuwa jednak spokoj-
na, miarowo znikająca w rękawie grupka 
uśmiechniętych pasażerów. Nie słychać 
głośnych śmiechów, przekrzykiwania, na-
wet ostatnie rozmowy telefoniczne przed 
wejściem na pokład są stonowane. To pa-
sażerowie lecący do Sztokholmu. 

Większość kolejki jest dobrze ubra-
na. Nie krzykliwie, ze smakiem. Średnia 
wieku - na oko - wyraźnie po czterdzie-
stce. W rękach albo telefony z nadgryzio-
nym jabłkiem, albo laptopy tej samej mar-
ki. W uszach często bezprzewodowe słu-
chawki. Pod pachą anglojęzyczne tygo-
dniki. 

Nie wiem, czy wszyscy to Szwedzi. 
Może zaszył się w grupie jakiś Europej-
czyk ze wschodu, czy zachodu, ale jakoś 
cała ta „ekipa” pasuje do mojego myśle-
nia o Skandynawach. Poukładani, mili, 
grzeczni, szanujący nawzajem siebie 
i swoją przestrzeń. Ich kultura, styl bycia 
są fajnymi towarami eksportowymi. 

Oczywiście, tak jak wszyscy mają pew-
nie wady, niemniej jednak wzbudzają za-
ufanie. Do tego stopnia, że gdybym tam-
tego dnia miał, na podstawie swoich „so-
cjologicznych” obserwacji, wybrać grupę, 
z którą najbardziej chciałbym współpraco-
wać - bez wahania wskazałbym na nich. 
A gdybym wsiadł do tego samego samo-
lotu, po półtorej godziny wylądowałbym 
w sercu bardzo obiecującego, ale też nie-
zwykle wymagającego, rynku. 

Północny dobrobyt…
Skandynawię tworzą Szwecja wraz 

z Norwegią i Danią (w najbardziej pod-
stawowym znaczeniu, bo niekiedy do gru-
py zalicza się też inne kraje). I są to jedne 
z najbardziej zaawansowanych społecznie 
krajów świata. Najlepsza opieka medycz-
na? Skandynawia. Zabezpieczenie socjal-

ne dla pracowników? Skandynawia. Po-
ziom edukacji? Tak, też Skandynawia. 
Czołowe miejsca rankingów najwyższych 
pensji, zaufanie społeczne, czystość po-
wietrza, bezpieczeństwo publiczne, trans-
port i - generalnie - jakość życia. W tym 
wszystkim Skandynawia też przoduje.

Jasne, jest wiele rzeczy, za które moż-
na te kraje skrytykować, np. relatywizm 
moralny w podejściu do ochrony środowi-
ska. Mafie leśne działające w Szwecji albo 
norweskie polowania na wieloryby są tego 
koronnymi, ale nie jedynymi przykładami. 
Można się uważnie przyjrzeć polityce mi-
gracyjnej i gospodarce, by znaleźć kolejne 
powody do narzekania. Tylko po co? 

Skandynawia, to najlepsze co nasza 
cywilizacja do zaoferowania. Wystarczy 
przeanalizować Human Development In-
dex - syntetyczny wskaźnik przygotowa-
ny przez ONZ, uwzględniający przewi-
dywaną długość życia, poziom edukacji 
i zasobności. Prowadzi w nim Norwegia, 
Szwecja jest szósta, a Dania - jedenasta.

Jak przyjrzymy się tylko bogactwu - ko-
lejność jest zbliżona. Z danych Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego, badają-
cego PKB per capita, wynika, że Norwe-
gia przegrywa tylko z Luksemburgiem. 
Dania jest ósma, a Szwecja jedenasta. „Na 
łebka” rocznie przypada w tych krajach 
odpowiednio: 86, 63 i 58 tys. dolarów. Dla 
porównania, w Niemczech to nieco ponad 
51,5 tys. dolarów, a w Polsce - niespełna 
17 tysięcy. 

Skandynawowie płacą jedne z najwyż-
szych na świecie podatków, ale mimo 
wszystko - to krezusi. 

Na zakończenie porównań finanso-
wych warto dodać, że w Norwegii od 
1996 r. działa państwowy fundusz inwe-
stycyjny, który gromadzi i pomnaża pie-
niądze, które kraj czerpie ze sprzedaży 
gazu i ropy wydobywanej na Morzu Pół-
nocnym. Celem funduszu jest zapew-
nienie Norwegom dobrobytu, zwłaszcza 
emerytom i przyszłym pokoleniom. War-
tość funduszu już dwa lata temu przekro-
czyła bilion dolarów. Teoretycznie każdy  
Norweg jest milionerem. 

…ale też północne wymagania….
Pewną ciekawostką jest to, że rynki upo-

minkowe w państwach Skandynawii są sła-

bo oszacowane jeśli idzie o wielkość. Choć 
należy przypuszczać, że są spore. 

Na przykład duński rynek, według Ole 
Larsena, organizatora targów Myvendo, 
szacowny jest na 470-530 mln euro, a licz-
ba dystrybutorów i producentów na około 
850 firm. Nie mało. Dodajmy do tego nor-
weski „tort”, podobnej wielkości, i Szwedz-
ki - większy - mniej więcej - o jedną piątą. 

Kontaminując dane z różnych źródeł 
można też wyczytać, co jest ważne na tych 
rynkach. 

Po pierwsze „ludy północy” są do bólu 
praktyczne. Jak wynika z badania TNS dla 
szwedzkiej organizacji branżowej (Swedish 
Industry Association for Profile and Adver-
tising Products) najważniejszą cechą upo-
minku, od Kopenhagi po Sztokholm, jest 
jego jego praktyczność (usability). Skandy-
nawowie nie są efekciarzami, ale kochają 
innowacje. A zatem gifty technologiczne są 
dosyć popularne, muszą jednak pasować do 
stylu życia i potrzeb obdarowanego. 

Drugim najważniejszym czynnikiem jest 
jakość upominków (quality). To znamien-
ne dla konsumentów w tych krajach. Dys-
ponują oni środkami finansowymi, by kupić 
dobra najwyższej jakości, a do tego z natu-
ry są raczej minimalistami. Przyświeca im 
zakupowa zasada - raz a dobrze, nawet jeśli 
drogo. Trudno więc zrobić na nich wraże-
nie upominkiem słabszym niż to, czym się 
otaczają.

Trzecim najważniejszym czynnikiem jest 
dla Skandynawów wygląd, stylistyka (de-
sign). Z ikonami stylu na kontynencie koja-
rzą się raczej gorącokrwiści Włosi albo wy-
rafinowani Francuzi, jednak zimni Szwedzi 
doskonale zrównoważyli ich „wpływy”, da-
jąc światu prostotę i minimalizm w produk-
tach Volvo, IKEA, czy Jysk. 

A zatem, żeby podbić północne serca 
trzeba zakląć te wszystkie cechy w jednym 
upominku, co na pewno nie jest łatwe. 

Tamtejszymi rynkami rządzi też sezono-
wość. Połowa obrotów branży upominków 
jest robiona w maju i czerwcu oraz w okre-
sie świątecznym. W maju i czerwcu zara-
bia się na turystach, zwłaszcza, że ruch tury-
styczny jest wspomagany rozmaitymi wy-
darzeniami sportowymi w okresie letnim. 
W tym czasie branża robi 20 proc. rocznych 
obrotów. 

W okresie świątecznym budzi się rynek 
wewnętrzny i firmy zamawiają upomin-
ki dla współpracowników, kontrahentów, 
partnerów. Swoje dokładają turyści i bran-
ża w listopadzie i grudniu wyrabia 30 proc. 
rocznej normy. Upominkiem numer jeden 
są ubrania. W lecie promocyjne bluzy i T-
shirty, a w okresie świątecznym okrycia 
wierzchnie. 

Drugą pozycję w rankingu popularności 
zajmują ex aequo długopisy i power banki.

…i zespołowość
Wyzwaniem w podbiciu skandynaw-

skich rynków jest ich wsobność. Na przy-
kład Norweski rynek upominków prawie 
nie rośnie. To znaczy, że nie przybywa firm, 
które mogą zamawiać upominki. Sztuką jest 
przekonanie odbiorców, że większy udział 
upominków w miksie marketingowym ma 
sens. 

Dlatego też północne rynki są dosyć 
mocno „doregulowane”. Oznacza to, że 
producenci i dystrybutorzy są połączeni 
w silnych organizacjach branżowych, ow-
szem konkurują ze sobą, ale rozumieją też 
potrzebę wspólnego wysiłku na rzecz zmia-
ny paradygmatu rynkowego. Dla dystrybu-
tora z zewnątrz, przebicie się przez ten skan-
dynawski kokon może być sporym wyzwa-
niem. 
■ Tomasz Piszczek
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Coraz bardziej odczuwalne zmiany klimatyczne sprawiają, że obok 
tematu ekologii trudno przejść obojętnie. Jedną z większych, 
mocniej odczuwalnych w niektórych branżach zielonych rewolucji, 
będzie zmiana prawa unijnego. 27 marca br. Parlament Europejski 
zatwierdził dyrektywę, która wprowadza do 2021 roku zakaz sprzedaży 
plastikowych jednorazówek, takich jak sztućce (widelce, noże, łyżki 
i pałeczki), talerzyki i inne naczynia, słomki do napojów, patyczki do 
uszu, rączki do balonów, tworzywa sztuczne ulegające oksydegradacji 
i pojemniki do żywności oraz styropianowe kubeczki. Trend ekologiczny 
rośnie także w branży artykułów promocyjnych, a dyrektywy efektem 
kuli śniegowej mogą podziałać na wszystkie gałęzie rynku.

Biznes gra w zielone
zmian, sięgając po biodegradowalne ma-
teriały, koniecznie opatrzone certyfikatem 
potwierdzającym. Renata Kuczyńska-
Marczak z firmy Etykiety.pl Etigraf wy-
mienia listę ekologicznych materiałów, 
z których powstają produkty firmy. Są to 
etykiety pochodzące ze źródeł roślinnych, 
produkowane w sposób unikający stoso-
wania rzadkich zasobów ropy naftowej, 
ograniczający emisję gazów cieplarnia-
nych do atmosfery np. folia z trzciny cu-
krowej, czy folia z celulozy całkowicie 
biodegradowalna i kompostowalna. Z ko-
lei etykiety papierowe posiadają certyfikat 
FSC®, który daje gwarancję, że pozyski-
wane na ich wyprodukowanie drewno po-
chodzi z lasów zarządzanych w odpowie-
dzialny sposób przy jednoczesnym zacho-
waniu żywotności lasów oraz ich bogactw 
biologicznych. Jednym z ekologicznych 
kierunków budowania oferty są także ety-
kiety cienkowarstwowe, które w ogólnym 
rozrachunku mają mniejszy odpad w dru-
karni czy w postaci podłoża u producen-
ta, folie, zwłaszcza PET, mogą być recy-
klingowane wraz z opakowaniem. To tyl-
ko kilka przykładów kierunków ekolo-
gicznego podejścia do druku i materia-
łów. Ten sektor reklamy od dawna już do-
skonali ekologiczne rozwiązania w ofer-
tach producentów maszyn i podłoży.

Czy jesteśmy gotowi na życie w stylu 
eko?

Z tym, że ekologia dziś to nie tylko styl 
życia ale konieczność i obowiązek wobec 
środowiska i przyszłych pokoleń, nie spo-
sób dyskutować. Zmieniający się klimat 
odczuwamy już na własnej skórze, prze-
stał być powtarzaną mantrą ekologów, 
wykresem naukowców, pustą daną staty-
styczną. To, co kiedyś było odległą groź-
bą, dziś staje się faktem, który zaczyna 
coraz mocniej docierać do przeciętnych  
Kowalskich. Wokół problemów ekolo-
gicznych koncentrują się także strategie 
dużych firm, globalnych marek, które tym 
sposobem chcą lansować swój wizerunek. 
Coraz więcej klientów końcowych świa-
domie podchodzi do tematu doboru odpo-
wiednich gadżetów reklamowych i zgła-
sza się do agencji reklamowych z prośbą 
o propozycje ekologicznych rozwiązań. - 
Zamawiają filtrujące butelki na wodę dla 
swoich pracowników, a w kalendarzach 
książkowych zamieniają papier z celulozy 
na papier z kamienia. Patrzą na materiały 
z jakich wykonane są drobne gadżety pro-
mocyjne i coraz częściej rezygnują z tan-
detnego plastiku. Zgodnie z ideą „less is 
more”, stawiają na droższe i funkcjonal-
ne upominki, które mają mniejsze szanse 
na wylądowanie w koszu na śmieci lub na 
dnie szuflady. – mówi Edyta Lisowska.

Firmy z branży upominków rekla-
mowych mocny skręt w zieloną stro-
ną obserwują od niedawna. - Od mniej 
więcej dwóch lat widzimy bardzo sil-
ny zwrot ku produktom eko – mówi 
Maja Pietkiewicz z firmy Friends  
Sp. z o.o. - Wcześniej wkładaliśmy sporo 
pracy w budowanie tej świadomości u na-
szych klientów. Przygotowywaliśmy współ-
pracującym z nami agencjom reklamowym 
dane dotyczące rodzajów tworzyw, biode-
gradacji, recyklingu i skutków dla środo-
wiska. Dla nas to było szczególnie waż-
ne także dlatego, że ta wiedza argumentu-
je ceny produktów w naszej ofercie, które 
wydawały się na polskim rynku wysokie. 
Dziś jest to znacznie łatwiejsze. Moment, 
w którym jesteśmy, jest kluczowy dla świa-
ta. Ekologia jest stylem życia, angażują-
cym i ważkim tematem. Firmy promujące 
się poprzez gadżet ekologiczny informują 
klientów o tym, że wiedzą, rozumieją i chcą 
budować lepszą przyszłość. Dziś ponad 80 
procent Polaków ma świadomość, że ich 

ści od jego rodzaju. Reklamówka rozłoży 
się w ciągu 450 lat. Dane są zatrważające.

Ekologia w upominkach
Firmy z branży upominków rekla-

mowych już dawno miały oko na eko-
logię. To, co ekologiczne kojarzy się 
z nowoczesnością, etyką i lepszą jako-
ścią, a to są wartości, które wzmacnia-
ją zaufanie do marki lub firmy. - Marki 
KOZIOL i SENATOR od wielu lat obie 
spełniają normy ekologiczne, które dopie-
ro niedawno weszły w życie. Produkują 
z certyfikowanych tworzyw w 100% zdat-
nych do recyklingu, które są wolne od me-
laminy i BPA, a podczas wytwarzania ko-
rzystają z zielonej energii. – mówi Maja 
Pietkiewicz z firmy Friends Sp. z o.o.. 
Wśród ekologicznej oferty firmy są m.in. 
długopisy biodegradowalne z tworzywa 
PLA, notesy wyprodukowane w 100% 
z certyfikowanego papieru FSC, czy pro-
dukty alternatywne dla wspomnianych 
wyżej jednorazówek: torby, butelki na 
wodę, kubki do kawy na wynos, śniada-
niówki czy sztućce turystyczne. Jednym 
z najciekawszych i najpopularniejszych 
obecnie eko-trendów jest właśnie tzw. 
„zero waste” czyli niemarnowanie, wie-
lorazowość i nadawanie produktom ko-
lejnego życia. - Cieszymy się, że coraz 
więcej naszych partnerów wprowadza do 
swoich ofert ciekawe gadżety ekologicz-
ne np. czapki pochodzące z recyklingu bu-
telek plastikowych, biodegragowalne na-
czynia jednorazowe czy długopisy, a także 
papier z kamienia, którego produkcja jest 
bardziej ekologiczna od tradycyjnego pa-
pieru z celulozy. – mówi Edyta Lisowska, 
Dyrektor Zarządzający agencji reklamo-
wej EBLIS B&L.

Już od jakiegoś czasu w marketach 
nie dostaniemy bezpłatnej jednorazówki. 

Myślenie ekologiczne poszło więc w pa-
rze z ekonomicznym, bo żeby mieć do 
czego schować zakupy musimy pamię-
tać o własnej torbie lub kupić tę plastiko-
wą za 20 – 30 groszy. Zmiana otworzyła 
ludzi na torby wielorazowe, z materiału, 
najczęściej z bawełny. W przypadku uży-
wania toreb z materiału w ogólnym rozra-
chunku zyskuje także portfel. - Coraz wię-
cej osób decyduje się na zakup produktów 
ekologicznych z racji tego, że są one wie-
lokrotnego użytku i nie szkodzą przyro-
dzie jak na przykład ich plastikowe jedno-
razowe odpowiedniki. Świadomość na te-
mat zanieczyszczania środowiska w cią-
gu kilku ostatnich lat znacznie się zwięk-
szyła, a dbanie o naturę stało się wręcz 
modne. Nie można jednostronnie stwier-
dzić, że produkt z ekologicznych surow-
ców jest droższy w porównaniu do pro-
duktów z plastiku, ponieważ eko produk-
ty są najczęściej wielokrotnego użytku, 
natomiast produkt plastikowy jako jedno-
razowy zmusza nas do ponownego zaku-
pu. – dodaje Claudia Jakubowska z firmy 
Mart’s Bags. 

Oprócz toreb wielorazowych na uwagę 
zasługują też butelki w stylu „zero waste”, 
oczywiście koniecznie szklane. - Szkło to 
w pełni naturalny surowiec, który może 
zostać poddany recyklingowi nieskończo-
ną ilość razy. Idealny produkt zero waste 
to taki, którego można użyć wielokrotnie, 
służący nam przez lata, a kiedy się zużyje 
można go zwrócić naturze. – zwraca uwa-
gę Jarosław Głódkowski z firmy in Play 
Sp. z o.o. Niezależne badania przeprowa-
dzone przez Carbon Footprint Ltd wyka-
zały, że poprzez stosowanie butelek Retap  
w ciągu roku zaoszczędzić można ponad 
30 kg ekwiwalentu CO2 w porównaniu 
z piciem kupowanej wody butelkowanej. 
- Świadomość tego, jak plastikowe butel-
ki niekorzystnie wpływają na środowisko, 
doprowadziła do całkowitego zakazu ich 
sprzedaży w San Francisco. Takie prawne 
obostrzenia w najbliższym czasie będą się 
rozszerzać na znacznie więcej miast – do-
daje Jarosław Głódkowski. Szklane, wie-
lorazowe butelki to produkty nie tylko 
przyjazne środowisku, ale także bardzo 
estetyczne i modne gadżety, będące od-
zwierciedleniem stylu życia.

Poligrafia na zielono
Ekologiczne dyrektywy stawiają nowe 

wyzwania także przed branżą opakowań 
i druku. Rynek przygotowuje się do tych 

Co zamiast plastiku
Plastik jest tani, wygodny, łatwy w pro-

dukcji. Sami jednak zafundowaliśmy 
sobie czasy, kiedy cena i wygoda mu-
szą zejść na drugi plan. Zmiany w pra-
wie dyktowane są koniecznością ochro-
ny środowiska naturalnego, które degra-
dują tony plastikowych odpadów. Okazu-
je się, że wyroby z plastiku, których uży-
wamy jednorazowo, stanowią aż 80 pro-
cent odpadów morskich. Wolno rozkła-
dające się tworzywa sztuczne gromadzą 
się w akwenach a ich elementy znajdy-
wane są w organizmach zwierząt wod-
nych. Nowe dyrektywy w znacznym 
stopniu przyczynią się do poprawy dobro-
stanu ekosystemów. Do 2025 roku zosta-
nie także ograniczone wykorzystanie pro-
duktów, dla których nie istnieje alternaty-
wa, jak m.in. pojemniki na kanapki, owo-
ce, warzywa, desery czy lody. Co w takim 
razie pojawia się w miejsce plastikowych 
słomek, sztućców, talerzyków i innych 
jednorazówek? Najpopularniejszą alter-
natywą dla plastikowych słomek jest po-
limer otrzymywany z odnawialnych su-
rowców naturalnych, takich jak mączka 
kukurydziana i na takie produkty jest te-
raz największy boom. Pomysłów na eko-
zamienniki jest jednak więcej – jadalne 
talerze z otrąb, miseczki z trzciny cukro-
wej, naczynia z liści palmowych, w pełni 
kompostowane kubki z papieru i materia-
łu roślinnego PLA (pozyskuje się go z od-
nawialnych surowców naturalnych, m.in. 
z mączki kukurydzianej), z którego rów-
nież produkowane są sztućce. PLA nie za-
wiera żadnej chemii, szkodliwych skład-
ników a przy odpowiedniej temperaturze 
i wilgotności rozkłada się w ciągu 90 dni. 
Talerze z otrębów mogą rozłożyć się po 
30 dniach. Dla porównania plastik roz-
kłada się od 100 do 1000 lat, w zależno-

codzienne decyzje mają kluczowy wpływ 
na losy świata. To jest ogromna grupa od-
biorców, których nie można lekceważyć. – 
podkreśla Maja Pietkiewicz. 

Coraz więcej firm daje dobre przy-
kłady prowadzenie biznesu w stylu 
„zero waste”. - Na polskim rynku istnie-
ją już firmy, które zrezygnowały z pako-
wania swoich produktów w zbędną fo-
lię i zastąpiły ją opakowaniami z odzy-
sku, przyjmują zużyte szklane opakowa-
nia (butelki, słoiki) do ponownego na-
pełnienia, czy po prostu produkują lub 
dostarczają produkty stworzone z po-
szanowaniem środowiska lub przetwo-
rzone. – mówi Jarosław Głódkowski 
- Najbardziej podstawowe metody są jed-
nocześnie najbardziej ekonomiczne: rezy-
gnacja z jednorazowych produktów, ogra-
niczenie drukowania, oszczędność ener-
gii. Ale te metody są jedynie konsekwen-
cją stylu życia i filozofii opartej na trosce 
o środowisko naturalne. Jeśli więcej osób 
zrozumie, że każdy wybór konsumencki 
ma wpływ na naszą planetę, prowadze-
nie „bezśmieciowego” biznesu stanie się 
oczywiste i zdecydowanie łatwiejsze. - do-
daje Głódkowski.

Nabici w ekologię
Nadal także toczone są dyskusje co jest 

ekologiczne a co nie jest. W ostatnim cza-
sie przedmiotem kontrowersji stały się 
kubki z bambusa. Według testów nie-
mieckiej organizacji Stifung Warentest 
tylko jeden z przebadanych 12 kubkach 
nadawał się do użycia, pozostałe zawie-
rały inne szkodliwe substancje stosowa-
ne do ich produkcji, które przenikały do 
napojów. GIS wycofał ze sprzedaży nie-
które naczynia bambusowe. - Niestety nie 
zawsze to co jest opisywane jako produkt 
ekologiczny okazuje się nim w rzeczywi-
stości. Firmy, których marki reprezentuje-
my dostarczają nam certyfikaty i deklara-
cje dotyczące jakości surowców oraz speł-
nianych norm. Warto, więc stawiać na 
sprawdzonych i godnych zaufania produ-
centów. – mówi Maja Pietkiewicz. 

W przypadku upominków reklamo-
wych zawsze warto zwrócić uwagę na 
certyfikaty potwierdzające ekologiczne 
cechy produktów. Zdarzały się bowiem 
przypadki, że firma sprzedawała artyku-
ły o walorach eko, ale niestety nie posia-
dała na to żadnego potwierdzenia. - Cer-
tyfikaty są podstawowym kryterium wery-
fikacji, czy dany produkt jest ekologiczny 
nie tylko z nazwy. Wymagamy tego od na-
szych dostawców, ponieważ coraz częściej 
wymagają tego od nas nasi klienci. Cho-
ciaż tego typu certyfikaty często wymaga-
ją opłat, wielu producentów czy dystry-
butorów decyduje się na ich wykupienie, 
aby udowodnić, że ich produkty są ekolo-
giczne, biodegradowalne lub pochodzą-
ce z recyklingu. – mówi Edyta Lisowska. 
Jak dodaje Claudia Jakubowska z Mart’s 
Bags, w przypadku ekologicznych toreb 
wielorazowych, certyfikatem potwierdza-
jącym ekologiczne właściwości jest tzw. 
Oeko-tex, który jest umieszczany na ety-
kiecie produktu. Głównie dotyczy pro-
duktów włókienniczych i skórzanych, po-
twierdza bezpieczeństwo produktu dla 
środowiska i człowieka.

Ekologia mocno wkracza w styl życia 
Europejczyków. Sami rzetelniej i świa-
domiej segregujemy śmieci, sięgamy po 
wielorazowe torby, wielorazowe pieluchy 
dla dzieci. A skoro wymagamy od siebie, 
tym bardziej robią na nas wrażenie gesty 
firm i marek, ich pro-środowiskowe po-
dejście. Ekologia jest jednym z wektorów 
budowania zaufania do marek i to jest 
bardzo pozytywny trend. Biznes zaczyna 
zdecydowanie grać w zielone.
■ Joanna Muszyńska
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RELACJE targowe Q2 2019

Warsaw Gift & Deco Show 2019
Warsaw Gift & Deco Show były doskonałą okazją do spotkania branży oraz miłośników dekoracji. 
Wzięło w  nich udział blisko 800 wystawców z  Polski i  z  zagranicy. Zaprezentowali oni najnowsze 
trendy rynkowe oraz przedstawili bogatą ofertę produktową m.in. z  zakresu wyposażenia wnętrz, 
rękodzieła, produktów dla dzieci. Wydarzenie odbyło się w  dniach 24-25.05.2019 roku na terenie 
Warsaw Ptak Expo w Nadarzynie. Na Targach nie zabrakło prezentacji, kongresów, prelekcji i spotkań. 
Za ich sprawą wydarzenie nabrało bardziej biznesowego charakteru. Organizatorzy zapowiadają, 
że przyszłoroczna, druga edycja Największych Targów Dekoracji i  Upominków w  Polsce, będzie 
atrakcyjniejsza, niż tegoroczna. 
 
Więcej informacji: www.warsawgiftshow.com

PSF Forum/Newsweek Switzerland: podwójna siła idei
Szwajcarskie targi, które składają się z  dwóch imprez: PSF Forum oraz Newsweek Switzerland 
miały miejsce w Environment Arena Spreitenbach niedaleko Zurychu w dniach 21-22 maja 2019. 
Organizatorem wydarzeń jest Szwajcarska izba artykułów promocyjnych: Promoswiss. Swoje nowości 
zaprezentowało ponad 80 wystawców. Według oficjalnych danych w obu imprezach udział wzięło 
ponad 650 odwiedzających. Z notki prasowej wynika, że większym zainteresowaniem cieszyła się 
impreza Newsweek, w której udział wzrósł o 20%. Uczestnicy imprezy chwalili sprawną organizację, 
miłą atmosferę oraz wyjątkową lokalizację wydarzenia.
Więcej informacji: www.psf-forum.ch, www.newsweek-schweiz.ch 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Mischa Delbrouck

marke[ding] Vienna 2019: nowy rekord
Intensywny targowy dzień 4 kwietnia 2019 zakończył się dla marke[ding] Vienna sukcesem. Według 
organizatora wydarzenia, Martina Zettla, w  tegorocznej edycji tej największej austriackiej imprezy 
poświęconej produktom promocyjnym wzięło udział 2144 ekspertów ds. marketingu, kupujących 
i decydentów z branży. Jak zwykle targi miały miejsce w Hofburgu, który przyczynia się do sukcesu 
w równym stopniu, co skuteczne działania marketingowe. 124 dostawców artykułów promocyjnych, 
którzy wystawili swoje produkty, chwaliło jakość i ilość odwiedzających. Goście mieli okazję zapoznać 
się z wysokiej jakości markowymi produktami, znanymi już graczami na rynku i nowymi start-upami.
Więcej informacji na: www.markeding-wien.at

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Till Barth, © WA Media

Hong Kong Gifts & Premium Fair 2019: nowe rekordy
Dnia 30 kwietnia 2019 zakończyła się 34. edycja HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair. 
Wydarzenie, które organizuje Rada ds. Rozwoju Handlu w Hongkongu (HKTDC) przyciągnęło 4380 
wystawców z 31 krajów. Tym samym po raz kolejny wydarzenie umocniło swoją pozycję jako jedna 
z najważniejszych tego typu imprez na świecie. Według organizatorów ta międzynarodowa platforma 
producentów upominków i produktów promocyjnych przyciągnęła około 50 000 odwiedzających 
ze 150 krajów. Najnowsze trendy produktowe zostały podzielone na 19 stref tematycznych, które 
obejmowały między innymi upominki premium, akcesoria modowe, zabawki i gadżety techniczne. 
Nowością była strefa Świat piękna oraz Fitness.
Więcej informacji na: http://hkgiftspremiumfair.com

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Brit München, © WA Media

Newsweek 2019: udane tournée 
W dniach 6-16 maja br. miała miejsce 17. edycja GWW-Newsweek, organizowana przez niemiecką 
izbę artykułów promocyjnych, która odwiedziła liczne miasta w Niemczech, promując przegląd całe-
go spektrum artykułów promocyjnych. Wykorzystując już sprawdzoną metodę cyklu spotkań objaz-
dowych zaproszono użytkowników końcowych, by wspólnie z nimi omówić nowości produktowe, 
niezawodne artykuły promocyjne i pola ich zastosowania. W tegorocznej edycji wzięło udział 98 wy-
stawców, w tym wielu o ugruntowanej pozycji, a także kilku nowych graczy. Po raz pierwszy w im-
prezie wzięły udział znane firmy, takie jak Faber-Castell i Leonardo. Wielu dostawców chwaliło licz-
bę odwiedzających na swoich stoiskach. Ogólnie w wydarzeniu wzięło udział 4349 odwiedzających.
Więcej informacji na: https://gww-newsweek.de

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Mischa Delbrouck, Joanna Meißner, Claudia Pfeifer 
© WA Media

PromZ.live 2019: po raz pierwszy w Amsterdamie 
W  dniach 7-8 maja 2019 w  Kromhouthal w  Amsterdamie odbyła się kolejna edycja PromZ.live. 
Impreza przez dwa lata organizowana była w  Rotterdamie, jednak decyzją organizatora Johna 
Swaaba z Het Portaal Uitgevers zmiana lokalizacji była konieczna; Amsterdam to stolica holenderskiej 
branży reklamowej, więc konieczne było zaprezentowanie oferty właśnie w tym miejscu. Według 
organizatorów w imprezie wzięło udział 151 wystawców, zarówno dostawców jak i dystrybutorów. 
Imprezę odwiedzają głównie klienci końcowi i  agencje reklamowe. Zaprezentowano kolorową 
ofertę tradycyjnych produktów oraz całą gamę innowacyjnych nowości. Towarzysząca imprezie seria 
wykładów była bezpłatna. Według organizatorów na targi do Amsterdamu przyjechało około 2600 
odwiedzających.
Więcej informacji na: www.promz.live

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Till Barth, Joanna Meißner © WA Media

Reklama Polygraf i Obaly: bogaty program
Już po raz 26. zorganizowano imprezę Reklama Polygraf. Tegoroczna edycja miała miejsce w dniach 
9-11 kwietnia 2019 roku w PVA Expo Praha, tuż pod Pragą. Według organizatorów swoje produkty, 
urządzenia, techniki i usługi zaprezentowało ponad 218 dostawców z Czech i zagranicy działających 
w obszarze promocji, reklamy i technologii druku. Imprezą towarzyszącą były targi Obaly, podczas 
których prezentowane są innowacyjne opakowania i technologie pakowania. Dwudniowy program 
składał się również z wykładów i warsztatów. Według oficjalnych danych podczas trzech dni obie 
imprezy odwiedziło 9768 gości, co stanowi rekord w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Więcej informacji na: http://reklama-fair.cz

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: : Daniela Dragunova © WA Media
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„Klient bardziej zapamięta smak danej 
marki niż plastikowy długopis"
Oferta piekarni Piskorek jest bardzo 
szeroka. Czym wróżenia się na tle kon-
kurencji i  jaki jest profil odbiorcy Pań-
stwa produktów?

Oferta naszych wyrobów piekarni-
czych i cukierniczych jest bardzo duża, 
to ok. 120 produktów, które są wytwarza-
ne przez rzemieślników i ludzi z fachem. 
Produkty wyróżniają się na tle konkuren-
cji tym, że są robione z najwyższą staran-
nością oraz produkowane z najlepszych 
składników dostępnych w kraju. Stosuje-
my w piekarni metodę przygotowania za-
kwasu piekarskiego taką samą od 80 lat, 
czyli metodę 5 faz: zaczątek, przedkwas, 

półkwas, kwas, ciasto właściwe. Najbar-
dziej wyróżnia nas właśnie ten zakwas, 
który pielęgnujemy nieprzerwanie od lat.

Czy w swoich działaniach marketin-
gowych wykorzystują Państwo upo-
minki reklamowe lub inne formy re-
klamy?

Tak wspieramy lokalną społeczność po-
przez upominki reklamowe, ale to głównie 
nasze produkty są tymi właśnie upomin-
kami. Klient bardziej zapamięta smak da-
nej marki niż plastikowy długopis.

Wyroby cukiernicze i nie tylko, bo to 
przecież także żurek czy chrzan, nie-
wątpliwe stanowią oryginalną formę 

upominku. Jak na taką formę prezen-
tu reagują odbiorcy i co najczęściej za-
mawiają?

Nasz Żur odniósł ogromny sukces ze 
względu na unikalną technologię produk-
cji, prawdopodobnie jedyną taką na świe-
cie, to wyróżnia nas spośród konkurencji. 
Chrzan to nasza nowa młoda marka wpi-
sujące się idealnie w okres świąt Wielkiej 
Nocy. Produkcja żuru także jest produkcją 
sezonową, uwarunkowaną od pory roku, 
najwięcej tego typu produktów sprzedaje-
my w Wielkanoc.

Wysoka jakość produktu i  jej anga-
żujące użycie na pewno powoduje, że 

klient na dłużej zapamięta darczyńcę, 
od którego otrzymał taki upominek. 
Obdarowani wracają po więcej, ale już 
jako klienci? A może i polecają produk-
ty, których okazje mieli skosztować da-
lej? Obserwują Państwo w  swojej fir-
mie taką zależność?

Dla nas najważniejsza jest jakość i za-
dowolenie klientów. Klienci wracają, ale 
też nie wszyscy. Myślę, że jest to spowo-
dowane przez pęd życia, ludzie chcą mieć 
wygodnie blisko i na miejscu. Wiec czę-
sto w całości zaopatrują się w pieczywo 
w dyskontach i sieciach handlowych.

Czy zwracają się do Państwa inne fir-
my, które chcą użyć Waszych produk-
tów jako upominek dla swoich klien-
tów?

Tak np. pierniki na święta dla swoich 
klientów zamawiają u nas różne firmy. 

Głównie lokalne firmy ubezpieczeniowe 
lub produkcyjne.

Przykładają Państwo ogromną wagę 
nie tylko do walorów smakowych Wa-
szych wyrobów, ale i  samej oprawy – 
opakowania. Są one bezpiecznie dla 
zdrowia i przyjazne naturze. Odbiorcy 
to dostrzegają?

Tak, wszelkie nasze opakowania po-
siadają atesty dopuszczające do kontak-
tu z żywnością. Bardzo tego przestrzega-
my, aby być odpowiedzialni społecznie, 
redukować ilość zużytych opakowań oraz 
wykorzystywać nasze opakowania w taki 
sposób, aby dodały coś więcej niż samo 
opakowanie. Stąd pomysł na torebki na 
chleb „Dobry Piekarz” opisujący histo-
rie firmy oraz właściwości zdrowotne na-
szych wyrobów. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

Rynek reklamowy rozwija się niezwykle dynamicznie, wśród produktów 
oferowanych klientom są m.in. zabawki, odzież czy elektronika. 
Dlaczego warto sięgać po te certyfikowane?

Certyfikaty w branży reklamowej. Co musimy o nich wiedzieć?
czone do kontaktu z żywnością objęte są 
obowiązkiem spełnienia wymagań zdro-
wotnych. Potwierdzeniem ich spełniania 
jest świadectwo wystawiane przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie ma 
w tym wypadku zastosowania oznakowa-
nie symbolem CE. Natomiast już artyku-
ły elektroniczne są grupą produktową wy-
magającą takiego oznakowania.

Najogólniej więc możemy mówić 
o dwóch kategoriach produktów wyma-
gających certyfikacji. - Pierwsza to bar-
dzo szeroka gama artykułów podlegają-
cych pod dyrektywy unijne i wymagają-
ce oznakowania symbolem CE. Do gru-
py tej należą na przykład zabawki i elek-
tronika – wyjaśnia Wierny. Druga katego-
ria to środki spożywcze, materiały i wy-
roby przeznaczone do kontaktu z żywno-
ścią. Ten asortyment nie podlega oznako-
waniu CE.

Kiedy jednak mamy już styczność 
z produktem wymagającym certyfikatu 
CE, szczególną uwagę powinniśmy zwró-
cić, na to, czy w dokumencie tym zawar-
te są wszystkie niezbędne informacje.  
- Taki dokument powinien zawierać: dane 
wystawcy deklaracji - jego nazwę i ad-
res, miejsce i datę wystawienia deklara-
cji, opis wyrobu umożliwiający jego iden-
tyfikację (w przypadku maszyny lub urzą-
dzenia również pełny opis typu, modelu, 
numeru seryjnego), stwierdzenie zgodno-
ści z odpowiednimi przepisami ogólny-
mi (dyrektywy), oraz szczegółowymi (nor-
my zharmonizowane), dane jednostki no-
tyfikowanej (jeśli brała udział w proce-
sie certyfikacji, np. wykonywała badania) 
oraz podpis osoby, która jest upoważnio-
na do reprezentowania wystawcy deklara-
cji – sumuje Wierny.
■ Zofia Smolarek

- Posiadanie certyfikatu zabezpiecza 
żywotne interesy firmy, gdyż chroni ją 
przed nieuzasadnionymi roszczeniami na-
bywców wynikającymi na przykład z nie-
właściwego użytkowania produktu – wy-
jaśnia Adam Wierny z firmy PAR Bakuła, 
importera artykułów reklamowych. I tak 
na przykład wprowadzanie na rynek wy-
robów elektronicznych pociąga za sobą 
konieczność certyfikacji w zakresie speł-
niania norm niskonapięciowych, mowa 
tu o ochronie przed porażeniem prądem. 
W przypadku produktów radiowych, wy-
roby sterowane falami radiowymi winny 
być bezpieczne dla zdrowia. Nie moż-
na też zapomnieć o produktach elektro-

magnetycznych, tu bardzo istotna jest 
ochrona przed wytwarzaniem nadmier-
nie wysokiego pola elektromagnetycz-
nego.

Certyfikaty winny posiadać także zda-
wać by się mogło, bardzo popularne upo-
minki reklamowe, takie jak zabawki czy 
ubrania. W przypadku tych pierwszych 
chodzi oczywiście głównie o bezpieczeń-
stwo. - Szczególnie dotyczy to ich właści-
wości mechanicznych i fizycznych, (łatwo) 
palności i migracji pierwiastków mogą-
cych stanowić zagrożenie dla zdrowia – 
tłumaczy Wierny. Certyfikacji wymaga 
także szczególny rodzaj odzieży, a mia-
nowicie odzież ostrzegawcza. - Odzież ta 

i jej elementy przeznaczona jest do wizu-
alnego sygnalizowania obecności jej użyt-
kownika, szczególnie w warunkach ogra-
niczonej widoczności. Normy certyfikacyj-
ne precyzyjnie określają procentowo mini-
malne powierzchnie materiału fluorescen-
cyjnego lub odblaskowego stanowiącego 
jej części składowe pozwalające na jej cer-
tyfikację i przydzielenie do konkretnej kla-
sy certyfikacji – dodaje Wierny.

Kiedy mamy pewność, że upominek re-
klamowy, który trzymamy w rękach, jest 
bezpieczny? Okazuje się, że odpowiada za 
to m.in. znak CE, umieszczony na produk-
cie jest potwierdzeniem faktu, że produkt 
przeszedł pomyślnie cały zakres wymaga-
nych badań. Certyfikaty wystawiane na to-
wary wymagające oznakowania CE noszą 
nazwę Deklaracja Zgodności.

Warto jednak pamiętać, że artykuły spo-
żywcze oraz materiały i wyroby przezna-
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Kalendarz? Długopis? Pamięć USB? A może parasolka, t-shirt lub torba? Każdy upominek ma liczne 
grono zwolenników i swoją magię. A może jednak istnieje przepis na upominek idealny? 
Zaglądamy do najnowszego raportu Advertising Speciality Institute, by to sprawdzić.

W poszukiwaniu  
upominku idealnego

Pan Michał ma całkiem spore studio produk-
cji wideo. Rocznie tworzy kilka spotów reklamo-
wych, znanych z ogólnopolskiej telewizji i sporo 
materiałów wideo, które żyją w internecie, jako np. 
część różnych kampanii marketingowych. Przez 
ponad dekadę prowadzenia biznesu osiągnął mi-
strzostwo w budowaniu i pielęgnowaniu relacji 
z klientami. 

- Taki urok pracy w usługach - śmieje się. I pod-
kreśla, że w budowaniu relacji zawsze skutecz-
nym narzędziem jest drobny upominek. Najchęt-
niej wręcza klientom notesy i długopisy z logoty-
pem swojej firmy. 

- Naprawdę mi miło, jak na kolejnym spotka-
niu z klientem widzę, że notuje w notesie ode mnie 
lub używa pisaka z moim logotypem - mówi. Jed-
nocześnie nie zgadza się z twierdzeniem, że takie 
gadżety są passe, bo dziś każdy wykorzystuje ko-
mórkę jako notatnik. A żeby wzmocnić swoje sta-
nowisko kartkuje przede mną notes, cały zapisany 
drobnym drukiem. 

- Od lat zapisuje ustalenia i pomysły w kalenda-
rzach. Sam z nich korzystam, dlatego daje też klien-
tom. To wbrew pozorom ciągle bardzo praktyczny 
i ułatwiający życie prezent.

Przedwczesne plotki o śmierci kalendarza
Pan Michał wygląda jednak na trochę zasko-

czonego, jak pokazuję mu raport Ad Impressions 
przygotowany przez Advertising Speciality Insti-
tute - amerykańską organizację zrzeszającą produ-
centów i dystrybutorów upominków. 

Z raportu ASI wynika bowiem, że wszelkiego 
rodzaju notatniki i kalendarze… najczęściej lądują 
w koszu na śmieci. Tylko 15 proc. obdarowanych 
je sobie zostawia. 

Ale czy to znaczy, że powinniśmy uczcić śmierć 
starego dobrego kalendarza minutą ciszy? Bynaj-
mniej. 

ASI w swoim raporcie sprawdza skuteczność 
poszczególnych upominków, m.in. badając licz-
bę „impresji”, które wywołują. Czyli, najpro-
ściej rzecz ujmując, liczbę zetknięć, które odbior-
cy mają z danym upominkiem. I tak, rzeczony ka-
lendarz lub notes, „żyje” przez 12 miesięcy - bo 
przez tyle statystycznie korzystają z niego obdaro-
wani - i w tym czasie rozmaici odbiorcy zetkną się 
z nim 850 razy! 

To dane dla rynku amerykańskiego, bo głównie 
ten obszar bada ASI (choć nie tylko). A zatem, gdy-
by chodziło o pana Michaela, nie Michała, oznacza-
łoby to, że na notes przekazany klientowi inni kon-
sumenci zwrócą uwagę aż 850 razy w ciągu roku. 

Warto jednak podkreślić, że nie oznacza to, iż 
upominek dotrze do 850 potencjalnych klientów. 
Zależności między liczbą „impresji”, a ostatecz-
nych odbiorców ASI nie bada. 

Co więcej, nie ma prostego wzoru, czy prawi-
dła, które pozwoli założyć, że określona liczba 
impresji oznacza gwarantowany poziom dotarcia. 
Nie da się więc wyciągnąć wniosku, że 850 im-
presji to np. 300 potencjalnych nowych klientów 
dostrzegających logotyp na kalendarzu. 

Z danych ASI wynika natomiast, że przy ce-
nie 3 dolarów za notesik (czy też kalendarz) wy-
wołanie jednej „impresji” kosztuje mniej niż jed-
ną trzecią centa. 

Pan Michał po zaskakująco ciekawej roz-
mowie o notesie jako nośniku reklamo-
wym, konstatuje z uśmiechem: - Cóż, ni-
gdy nie wiadomo, czy mój notes nie błyśnie 
akurat przed oczami komuś, kto będzie pla-
nował wydać miliony na produkcje wideo.  
Na razie to się nie zdarzyło, ale mój rozmówca 
wytrwale rozdaje długopisy i trzyma kciuki za 
taki obrót wydarzeń. 

Upominki wygrywają z internetem
Gdy pytam pana Michała, skąd przychodzą 

jego klienci przyznaje, że dziś jest głównie pole-
cany przez poprzednich klientów. Ciągle sporo za-
pytań dostaje też przez stronę internetową. 

Z badania ASI wynika jednak, że internet jest 
znacznie mniej szanowanym nośnikiem reklamy 
niż gadżety. A już na pewno dalece mniej lojalizu-
jącym. Otóż konsumenci ze wszystkich badanych 
grup wiekowych: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54 bar-
dziej ufają kontrahentowi, który dał im upominek, 
niż temu, którego reklamę usłyszą w radiu, telewi-
zji lub zobaczą w gazecie. 

Co ciekawe, niezależnie od wieku, konsumen-
ci najmniej ufają reklamom internetowym. Ich ła-
twa dostępność podważa wiarygodność, a nad-
miar sprawia, że np. banery reklamowe na stro-
nach internetowych są w dużej mierze ignorowa-
ne przez użytkowników.

Najpopularniejsze prezenty
Zdecydowanie najczęściej wręczanym pre-

zentem są rozmaite długopisy. W Stanach Zjed-
noczonych obrandowany pisak ma aż 89 proc. 
konsumentów. Dalsze miejsca zajmują: t-shirty 
(80 proc.), kubki (78 proc.), torby na zakupy 
(73 proc.), rozmaite czapki (69 proc.), okrycia 
wierzchnie (67 proc.), koszulki polo (65 proc.), 
akcesoria na biurko, czyli np. lampki (64 proc.), 
kalendarze (62 proc.). Stawkę domykają: nośniki 
USB (58 proc.), parasolki (45 proc.), czy power 
banki (33 proc.). 

Najbardziej popularny gadżet jest też niezwy-
kle skuteczny. Średnio, promocyjne przybory do 
pisania, są trzymane przez obdarowanych dzie-
więć miesięcy. W tym czasie jeden długopis jest 
w stanie „mignąć” potencjalnym klientom przed 

oczami aż 3 tys. razy. Na dodatek, z badania ASI 
wynika, że co piąty (20 proc.) konsument w Sta-
nach Zjednoczonych ma 10 lub więcej opatrzo-
nych logotypami długopisów. Nic dziwnego, że 
impresja wywołana przez ten nośnik reklamowy 
kosztuje mniej niż 1/10 centa. Taniej się nie da. 
Choć oczywiście pozostaje pytanie o zwrot z tej 
„inwestycji”, czyli o to, ile osób naprawdę do-
strzeże maleńki logotyp na długopisie. 

Jeszcze wyższy współczynnik interakcji mają 
promocyjne ubrania. T-shirty i czapki. Na oba te 
„nośniki” w ciągu ich „życia” amerykanie zwra-
cają uwagę po 3,4 tys. razy. Przy czym t-shirty 
zostają z obdarowanymi konsumentami 14 mie-
sięcy, a czapki 10. To sprawia, że per saldo bar-
dziej opłaca się inwestować w koszulki. No i sta-
tystyczny Amerykanin ma przynajmniej 5 koszu-
lek promocyjnych, a tylko jedną czapkę. 

Pewną ciekawostką jest natomiast to, że ko-
szulki polo mają znacząco gorsze „osiągi” niż 
zwykłe t-shirty. Są droższe w produkcji (odpo-
wiednio 10 dolarów i 7 dolarów), a widoczne są 
tylko 2,3 tys. razy. 

Niekwestionowanym liderem skutecznością 
są jednak kurtki, czy szerzej - okrycia wierzch-
nie. Wyjściowo są prawie trzykrotnie droższe niż 
klasyczne koszulki - kosztują 20 dolarów, zostają 
z obdarowanymi 16 miesięcy, a jednak są w stanie 
wywołać aż 6,1 tys. impresji. Wynika to z faktu, 
że są intensywniej noszone przez obdarowanych 
niż koszulki. No i, w odróżnieniu od t-shirtu, nie 
są niczym zakryte. 

Stany Zjednoczone - to nie jest kraj dla 
power banków. 

Co wspólnego mają lampki, kubeczki, parasol-
ki z power bankami i nośnikami USB? W USA 
- niewiele. Pierwsze trzy wspomniane gadżety 
„żyją” ponad rok (od 12 do 14 miesięcy) i w tym 
czasie są dostrzeżone ponad tysiąc razy przez 
rozmaitych konsumentów. Odrobinę wygrywa-
ją w tej trójce lampki biurkowe - 1,45 tys. impre-
sji, na drugim miejscu lądują rozmaite kubki ter-
miczne i turystyczne - 1,4 tys. impresji, a względ-
nie najsłabsze osiągi mają parasolki - 1,1 tys. im-
presji. Chyba najrozsądniej jednak postawić na 
kubki. Są bardzo popularne i praktyczne i dlatego 
mocno sprzyjają budowaniu przywiązania klienta. 

Dużo gorzej wypadają za to nośniki USB i po-
wer banki. Gadżety te wywołują odpowiednio 
700 i 900 impresji w cyklu swojego życia (oko-
ło roku). Obok kalendarzy to najsłabszy wynik 
w całym zestawieniu. Dzieje się tak, bo oba upo-
minki nie wytrzymują tempa technologicznych 
zmian. USB staje się coraz mniej popularne w do-
bie technologii pozwalającej przechowywać dane 
w chmurze. A power banki konsumenci wolą ku-

pić sami, zgodnie z własnymi upodobaniami i po-
trzebami. Wobec tych „gratisowych” żywią podej-
rzenie, że są nie najwyższej jakości. 

Każdy, kto myśli o oferowaniu takich upomin-
ków, musi pamiętać, że czynnikiem decydującym 
o zadowoleniu klientów jest jakość gadżetów i to, 
czy sprostają wymogom obdarowanych. 

Z ciekawości pytam pana Michała, czy zamie-
rza obdarować klientów power bankami? - To 
trudny prezent, może bardziej rozczarować niż 
ucieszyć. Dobry power bank to wydatek nawet 
tysiąca złotych, sporo jak za prezent, który może 
być zupełnie nietrafiony - wzrusza ramionami. 

…a reszta świata kocha power banki 
Niezwykle ciekawy, a nawet zabawny, jest 

fakt, że średnio popularne w USA gadżety elek-
troniczne są uznawane za jedne z najskuteczniej-
szych w Niemczech, Kanadzie, Francji i Wielkiej 
Brytanii. Nawet w sąsiednim Meksyku są wy-
przedzane tylko przez różne kubeczki. 

Mieszkańcy prawie wszystkich wymienionych 
krajów są też umiarkowanymi patriotami gospo-
darczymi. Lekko ponad połowa konsumentów 
myśli cieplej o firmie, jeśli gadżet, który od niej 
otrzymali powstał w ich kraju. Wyjątkiem są tu 
Brytyjczycy. Fakt, gdzie powstał gadżet ma zna-
czenie dla mniej niż połowy z nich. 

Chyba nieco ważniejsze, niż kraj produkcji, 
jest natomiast to, czy gadżet został stworzony 
z poszanowaniem środowiska. Niemal w każdym 

kraju więcej niż połowa mieszkańców jest skłon-
na do większej sympatii wobec reklamodawcy, 
który obdarował ich drobiazgiem „eco friendly”. 
No chyba, że są Francuzami…Bo nad Sekwaną 
tylko 45 proc. społeczeństwa zwraca uwagę na 
ekologiczność produktu. 

Zdecydowanie lepiej wypadają za to potom-
kowie Azteków. Aż 75 proc. Meksykanów woli 
te firmy, które wręczą im produkty przyjazne śro-
dowisku. 

Warto też dodać, że wspólne dla tych wszyst-
kich krajów jest przywiązanie do gadżetów, jako 
najlepszych nośników reklam. Są one cenione 
wyżej niż reklama prasowa, telewizyjna, radiowa 
i internetowa. 

And the winner is…
Czy badania ASI można przenieść na polski 

grunt? Po części na pewno. Analiza rozmaitych 
rynków, kilkukrotnie już przedstawiana na łamach 
gazety PIAP pokazuje, że jednak trendy w Euro-
pie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i w Ka-
nadzie są podobne. Różna jest zasobność klienta 
polskiego i niemieckiego, inna wielkość rynków 
europejskich, czy amerykańskiego, ale wszyst-
kie są jednak kształtowane przez podobne tren-
dy. W tym rynek polski. Wygląda więc na to, że 
przepisem na upominkowy sukces jest t-shirt z or-
ganicznej bawełny. Koniecznie wyprodukowany 
w Polsce. 
■ Tomasz Piszczek
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Dla każdej firmy przychodzi ten nieuchronny jak śmierć i podatki moment, że musisz wybrać 
kontrahenta (lub zmienić istniejącego). Przeszukujesz zatem internet, czytasz, sprawdzasz 
opinie, piszesz maile, aby wybrać tego najlepszego. Czym się zatem kierować aby wybór 
dostawcy (w tym przypadku smyczy reklamowych) nie przypominał rosyjskiej ruletki?

3 nieoczywiste cechy 
idealnego dostawcy 
artykułów reklamowych

Mamy to szczęście, że większość 
klientów, którzy rozpoczęli z nami 
współpracę docenia nasze starania 
i zostaje z nami na dobre.

3. Houston, We have a problem!
Kiedy wszystko idzie dobrze, bez 

problemów, każda współpraca zda-
je się być idealna. Zdarzają się jednak 
sytuacje trudne: a to klient zapomniał 
wysłać zlecenie, a to wiadomość z za-
mówieniem nie dotarła, wkradła się li-
terówka, której nikt nie zauważył itp. 

Również po stronie dostawcy zda-
rzają się błędy. Zastosowano nieodpo-
wiedni kolor, grafikowi “uciekło” logo 
lub nie dołożono do paczki dodatko-
wych akcesoriów. 

Oczywiście należy robić wszystko 
aby takich sytuacji było jak najmniej, 
ale co jeśli już się coś wydarzy? Dla 
nas dopiero sytuacje trudne są marke-
rem współpracy. 

Wszelkie problemy rozwiązujemy 
w trybie pilnym biorąc przede wszyst-
kim pod uwagę interes klienta. W ta-
kich sytuacjach najważniejszy jest 
czas. 

Bezproblemowe i szybkie załatwie-
nie reklamacji buduje również u Two-
jego klienta poczucie profesjonalnego 
podejścia do Waszej współpracy. Ro-

bimy zatem wszystko abyś nie stracił 
niczego w oczach Twojego klienta na-
wet jeśli błąd nie leży po naszej stronie. 

To co w życiu najświętsze.
Wybór dostawcy nie jest na pew-

no sprawą prostą. Ciągłe zmiany pro-
ducentów odbijają się niekorzystnie 
na funkcjonowaniu firmy, dlatego war-
to od razu wybrać najlepszego z moż-
liwych. 

Cały nasz zespół robi wszystko co 
jest możliwe abyście zarówno Ty jak 
i Twój klient byli zadowoleni ze współ-
pracy.

Dla nas największym zaszczytem 
i tym co każe nam stale się poprawiać 
jest opinia jednego z naszych stałych 
klientów, który powiedział: 

“Panie Pawle, zamawiam tylko 
u Was, bo oprócz smyczy sprzedaje-
cie mi święty spokój…”

Jeśli zależy Ci na bezproblemowej 
współpracy, na godnym zaufania part-
nerze, na dobrym doradcy, a do tego ce-
nisz sobie święty spokój skontaktuj się 
z nami. Jestem pewien, że będziemy 
mogli pomóc Ci w budowaniu dobrych 
relacji ze swoimi kontrahentami szanu-
jąc Twój czas i pieniądze.
■ Paweł Kolarczyk
Fabryka Smyczy S.C.

Poniżej zebrałem 3 nieoczywiste ce-
chy idealnego dostawcy, które z moje-
go doświadczenia mocno wpływają na 
współpracę. 

Jestem pewien, że pomogą Ci one 
w zebraniu tych najważniejszych in-
formacji aby Twój wybór był po pro-
stu trafny. Pomijam tutaj kwestie cen, 
terminów realizacji czy jakości produk-
tu skupiając się na innych, równie waż-
nych, a często pomijanych w początko-
wym etapie czynnikach. 

1. Buty Twojego klienta
Bardzo ważną rzeczą w kontekście 

ostatecznego wyglądu produktu jest 
wczesne rozpoznanie ewentualnego pro-
blemu. Do tego niezbędna jest wiedza, 
doświadczenie i umiejętność wczucia 
się w sytuację klienta. Tylko wtedy moż-
na służyć dobrą i praktyczną radą aby 
znów Polak nie był mądry po szkodzie. 

Chodzi o zaproponowanie zmian, 
które wpłyną pozytywnie na daną re-
alizację. Ostateczna decyzja zawsze 
należy do klienta, ale warto mieć ko-
goś kto zwróci uwagę na rzeczy pro-
blematyczne. Na monitorze wszystko 
wygląda dobrze, na wydruku już nie-
koniecznie.

Dlatego potrzebny jest doradca, któ-
ry w porę to wychwyci i nie tylko prze-
każe uwagi klientowi, ale też będzie 
w stanie zaproponować inne być może 
lepsze rozwiązania. 

2. Krew, pot i łzy
Te trzy słowa zapewne przychodzą 

na myśl, każdemu kto choć raz wpro-
wadzał jakąś nowinkę lub większą 
zmianę w swojej firmie.

Podobna sytuacja ma miejsce przy 
zmianie jakiegokolwiek dostawcy. 
Chcąc zmienić producenta smyczy re-

klamowych pojawiają się te same pro-
blemy. Zawsze początek współpracy 
jest najtrudniejszy. Poznanie się wy-
maga czasu i przerobienia bezproble-
mowych jak i kryzysowych sytuacji. 

Ważne jest aby minimalizować ry-
zyko wystąpienia kwestii spornych, 
niedomówień itp. 

Warunki, możliwości, ograniczenia 
muszą być jasne i znane od początku.

Przykład możliwości: W naszej fir-
mie nie ma problemu jeśli wcześniej-
sza realizacja wykonana była u innego 
dostawcy. Jeśli Ty lub Twój klient po-
siadacie projekt i jedną sztukę z ostat-
niej produkcji to dobierzemy kolory-
stykę oraz akcesoria do tego co już 
było zrobione. 

Najważniejsze są zatem rozwiąza-
nia, które są pomocne nie tylko na po-
czątku, ale przez całą współpracę z da-
nym dostawcą. 

Artykuł sPoNsorowANy
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BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

L-SHOP-TEAM – największy dystrybutor tekstyliów promocyjnych 
– startuje z NOWOŚCIAMI na jesień/zimę 2019. 
100 nowych produktów i 2 nowe marki.

100 NOWOŚCI!!   
w L-Shop-Team
PRODUKTY IDEALNE  DO ZNAKOWANIA

Nowe marki
Oprócz rozszerzenia asortymentu przez 

istniejące już marki, w ofercie L-Shop-Team 
pojawią się dwie nowe marki: FAIR TOWEL 
i TOWEL2. 

Z pięcioma wysokiej jakości, wyproduko-
wanymi w Belgii, artykułami ze 100% baweł-
ny organicznej, Fair Towel z kolekcją „Cozy” 
jest perełką spośród nowości L-Shop-Team 
na drugą połowę roku. Druga nowa mar-
ka Towel2 proponuje artykuły składające się 
w 40% z recyklingowanej przędzy denim. 

To tylko nieliczne propozycje, po więcej 
dystrybutor L-Shop-Team zaprasza do skle-
pu online www.l-shop-team.pl. A warto!

Co nowego?
Nowa gama produktów od marki NEXT 

LEVEL APPAREL, która weszła do ofer-
ty L-Shop-Team w styczniu br. Są to ko-
lorowe bluzy o nowoczesnym kroju, kurt-
ki typu bomber. Również Marka HRM roz-
szerza swoją dotychczasową ofertę koszulek 
i bluz o kurtki softshell i praktyczne kurtki 
polarowe. 

Marka FLEXFIT z modnymi czapkami 
oraz BEECHFIELD i MYRTLE BEACH 
z zimowymi czapkami dyktują modę na 
aurę jesienno-zimową. Ofertę ocieplanych 
kurtek i bezrękawników powiększają zna-
ne marki: REGATTA, ROLY i RUSSELL.

Artykuł sPoNsorowANy
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Kalendarz? Długopis? Pamięć USB? A może parasolka, t-shirt lub torba? Każdy upominek ma liczne 
grono zwolenników i swoją magię. A może jednak istnieje przepis na upominek idealny? 
Zaglądamy do najnowszego raportu Advertising Speciality Institute, by to sprawdzić.

W poszukiwaniu  
upominku idealnego

Pan Michał ma całkiem spore studio produk-
cji wideo. Rocznie tworzy kilka spotów reklamo-
wych, znanych z ogólnopolskiej telewizji i sporo 
materiałów wideo, które żyją w internecie, jako np. 
część różnych kampanii marketingowych. Przez 
ponad dekadę prowadzenia biznesu osiągnął mi-
strzostwo w budowaniu i pielęgnowaniu relacji 
z klientami. 

- Taki urok pracy w usługach - śmieje się. I pod-
kreśla, że w budowaniu relacji zawsze skutecz-
nym narzędziem jest drobny upominek. Najchęt-
niej wręcza klientom notesy i długopisy z logoty-
pem swojej firmy. 

- Naprawdę mi miło, jak na kolejnym spotka-
niu z klientem widzę, że notuje w notesie ode mnie 
lub używa pisaka z moim logotypem - mówi. Jed-
nocześnie nie zgadza się z twierdzeniem, że takie 
gadżety są passe, bo dziś każdy wykorzystuje ko-
mórkę jako notatnik. A żeby wzmocnić swoje sta-
nowisko kartkuje przede mną notes, cały zapisany 
drobnym drukiem. 

- Od lat zapisuje ustalenia i pomysły w kalenda-
rzach. Sam z nich korzystam, dlatego daje też klien-
tom. To wbrew pozorom ciągle bardzo praktyczny 
i ułatwiający życie prezent.

Przedwczesne plotki o śmierci kalendarza
Pan Michał wygląda jednak na trochę zasko-

czonego, jak pokazuję mu raport Ad Impressions 
przygotowany przez Advertising Speciality Insti-
tute - amerykańską organizację zrzeszającą produ-
centów i dystrybutorów upominków. 

Z raportu ASI wynika bowiem, że wszelkiego 
rodzaju notatniki i kalendarze… najczęściej lądują 
w koszu na śmieci. Tylko 15 proc. obdarowanych 
je sobie zostawia. 

Ale czy to znaczy, że powinniśmy uczcić śmierć 
starego dobrego kalendarza minutą ciszy? Bynaj-
mniej. 

ASI w swoim raporcie sprawdza skuteczność 
poszczególnych upominków, m.in. badając licz-
bę „impresji”, które wywołują. Czyli, najpro-
ściej rzecz ujmując, liczbę zetknięć, które odbior-
cy mają z danym upominkiem. I tak, rzeczony ka-
lendarz lub notes, „żyje” przez 12 miesięcy - bo 
przez tyle statystycznie korzystają z niego obdaro-
wani - i w tym czasie rozmaici odbiorcy zetkną się 
z nim 850 razy! 

To dane dla rynku amerykańskiego, bo głównie 
ten obszar bada ASI (choć nie tylko). A zatem, gdy-
by chodziło o pana Michaela, nie Michała, oznacza-
łoby to, że na notes przekazany klientowi inni kon-
sumenci zwrócą uwagę aż 850 razy w ciągu roku. 

Warto jednak podkreślić, że nie oznacza to, iż 
upominek dotrze do 850 potencjalnych klientów. 
Zależności między liczbą „impresji”, a ostatecz-
nych odbiorców ASI nie bada. 

Co więcej, nie ma prostego wzoru, czy prawi-
dła, które pozwoli założyć, że określona liczba 
impresji oznacza gwarantowany poziom dotarcia. 
Nie da się więc wyciągnąć wniosku, że 850 im-
presji to np. 300 potencjalnych nowych klientów 
dostrzegających logotyp na kalendarzu. 

Z danych ASI wynika natomiast, że przy ce-
nie 3 dolarów za notesik (czy też kalendarz) wy-
wołanie jednej „impresji” kosztuje mniej niż jed-
ną trzecią centa. 

Pan Michał po zaskakująco ciekawej roz-
mowie o notesie jako nośniku reklamo-
wym, konstatuje z uśmiechem: - Cóż, ni-
gdy nie wiadomo, czy mój notes nie błyśnie 
akurat przed oczami komuś, kto będzie pla-
nował wydać miliony na produkcje wideo.  
Na razie to się nie zdarzyło, ale mój rozmówca 
wytrwale rozdaje długopisy i trzyma kciuki za 
taki obrót wydarzeń. 

Upominki wygrywają z internetem
Gdy pytam pana Michała, skąd przychodzą 

jego klienci przyznaje, że dziś jest głównie pole-
cany przez poprzednich klientów. Ciągle sporo za-
pytań dostaje też przez stronę internetową. 

Z badania ASI wynika jednak, że internet jest 
znacznie mniej szanowanym nośnikiem reklamy 
niż gadżety. A już na pewno dalece mniej lojalizu-
jącym. Otóż konsumenci ze wszystkich badanych 
grup wiekowych: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54 bar-
dziej ufają kontrahentowi, który dał im upominek, 
niż temu, którego reklamę usłyszą w radiu, telewi-
zji lub zobaczą w gazecie. 

Co ciekawe, niezależnie od wieku, konsumen-
ci najmniej ufają reklamom internetowym. Ich ła-
twa dostępność podważa wiarygodność, a nad-
miar sprawia, że np. banery reklamowe na stro-
nach internetowych są w dużej mierze ignorowa-
ne przez użytkowników.

Najpopularniejsze prezenty
Zdecydowanie najczęściej wręczanym pre-

zentem są rozmaite długopisy. W Stanach Zjed-
noczonych obrandowany pisak ma aż 89 proc. 
konsumentów. Dalsze miejsca zajmują: t-shirty 
(80 proc.), kubki (78 proc.), torby na zakupy 
(73 proc.), rozmaite czapki (69 proc.), okrycia 
wierzchnie (67 proc.), koszulki polo (65 proc.), 
akcesoria na biurko, czyli np. lampki (64 proc.), 
kalendarze (62 proc.). Stawkę domykają: nośniki 
USB (58 proc.), parasolki (45 proc.), czy power 
banki (33 proc.). 

Najbardziej popularny gadżet jest też niezwy-
kle skuteczny. Średnio, promocyjne przybory do 
pisania, są trzymane przez obdarowanych dzie-
więć miesięcy. W tym czasie jeden długopis jest 
w stanie „mignąć” potencjalnym klientom przed 

oczami aż 3 tys. razy. Na dodatek, z badania ASI 
wynika, że co piąty (20 proc.) konsument w Sta-
nach Zjednoczonych ma 10 lub więcej opatrzo-
nych logotypami długopisów. Nic dziwnego, że 
impresja wywołana przez ten nośnik reklamowy 
kosztuje mniej niż 1/10 centa. Taniej się nie da. 
Choć oczywiście pozostaje pytanie o zwrot z tej 
„inwestycji”, czyli o to, ile osób naprawdę do-
strzeże maleńki logotyp na długopisie. 

Jeszcze wyższy współczynnik interakcji mają 
promocyjne ubrania. T-shirty i czapki. Na oba te 
„nośniki” w ciągu ich „życia” amerykanie zwra-
cają uwagę po 3,4 tys. razy. Przy czym t-shirty 
zostają z obdarowanymi konsumentami 14 mie-
sięcy, a czapki 10. To sprawia, że per saldo bar-
dziej opłaca się inwestować w koszulki. No i sta-
tystyczny Amerykanin ma przynajmniej 5 koszu-
lek promocyjnych, a tylko jedną czapkę. 

Pewną ciekawostką jest natomiast to, że ko-
szulki polo mają znacząco gorsze „osiągi” niż 
zwykłe t-shirty. Są droższe w produkcji (odpo-
wiednio 10 dolarów i 7 dolarów), a widoczne są 
tylko 2,3 tys. razy. 

Niekwestionowanym liderem skutecznością 
są jednak kurtki, czy szerzej - okrycia wierzch-
nie. Wyjściowo są prawie trzykrotnie droższe niż 
klasyczne koszulki - kosztują 20 dolarów, zostają 
z obdarowanymi 16 miesięcy, a jednak są w stanie 
wywołać aż 6,1 tys. impresji. Wynika to z faktu, 
że są intensywniej noszone przez obdarowanych 
niż koszulki. No i, w odróżnieniu od t-shirtu, nie 
są niczym zakryte. 

Stany Zjednoczone - to nie jest kraj dla 
power banków. 

Co wspólnego mają lampki, kubeczki, parasol-
ki z power bankami i nośnikami USB? W USA 
- niewiele. Pierwsze trzy wspomniane gadżety 
„żyją” ponad rok (od 12 do 14 miesięcy) i w tym 
czasie są dostrzeżone ponad tysiąc razy przez 
rozmaitych konsumentów. Odrobinę wygrywa-
ją w tej trójce lampki biurkowe - 1,45 tys. impre-
sji, na drugim miejscu lądują rozmaite kubki ter-
miczne i turystyczne - 1,4 tys. impresji, a względ-
nie najsłabsze osiągi mają parasolki - 1,1 tys. im-
presji. Chyba najrozsądniej jednak postawić na 
kubki. Są bardzo popularne i praktyczne i dlatego 
mocno sprzyjają budowaniu przywiązania klienta. 

Dużo gorzej wypadają za to nośniki USB i po-
wer banki. Gadżety te wywołują odpowiednio 
700 i 900 impresji w cyklu swojego życia (oko-
ło roku). Obok kalendarzy to najsłabszy wynik 
w całym zestawieniu. Dzieje się tak, bo oba upo-
minki nie wytrzymują tempa technologicznych 
zmian. USB staje się coraz mniej popularne w do-
bie technologii pozwalającej przechowywać dane 
w chmurze. A power banki konsumenci wolą ku-

pić sami, zgodnie z własnymi upodobaniami i po-
trzebami. Wobec tych „gratisowych” żywią podej-
rzenie, że są nie najwyższej jakości. 

Każdy, kto myśli o oferowaniu takich upomin-
ków, musi pamiętać, że czynnikiem decydującym 
o zadowoleniu klientów jest jakość gadżetów i to, 
czy sprostają wymogom obdarowanych. 

Z ciekawości pytam pana Michała, czy zamie-
rza obdarować klientów power bankami? - To 
trudny prezent, może bardziej rozczarować niż 
ucieszyć. Dobry power bank to wydatek nawet 
tysiąca złotych, sporo jak za prezent, który może 
być zupełnie nietrafiony - wzrusza ramionami. 

…a reszta świata kocha power banki 
Niezwykle ciekawy, a nawet zabawny, jest 

fakt, że średnio popularne w USA gadżety elek-
troniczne są uznawane za jedne z najskuteczniej-
szych w Niemczech, Kanadzie, Francji i Wielkiej 
Brytanii. Nawet w sąsiednim Meksyku są wy-
przedzane tylko przez różne kubeczki. 

Mieszkańcy prawie wszystkich wymienionych 
krajów są też umiarkowanymi patriotami gospo-
darczymi. Lekko ponad połowa konsumentów 
myśli cieplej o firmie, jeśli gadżet, który od niej 
otrzymali powstał w ich kraju. Wyjątkiem są tu 
Brytyjczycy. Fakt, gdzie powstał gadżet ma zna-
czenie dla mniej niż połowy z nich. 

Chyba nieco ważniejsze, niż kraj produkcji, 
jest natomiast to, czy gadżet został stworzony 
z poszanowaniem środowiska. Niemal w każdym 

kraju więcej niż połowa mieszkańców jest skłon-
na do większej sympatii wobec reklamodawcy, 
który obdarował ich drobiazgiem „eco friendly”. 
No chyba, że są Francuzami…Bo nad Sekwaną 
tylko 45 proc. społeczeństwa zwraca uwagę na 
ekologiczność produktu. 

Zdecydowanie lepiej wypadają za to potom-
kowie Azteków. Aż 75 proc. Meksykanów woli 
te firmy, które wręczą im produkty przyjazne śro-
dowisku. 

Warto też dodać, że wspólne dla tych wszyst-
kich krajów jest przywiązanie do gadżetów, jako 
najlepszych nośników reklam. Są one cenione 
wyżej niż reklama prasowa, telewizyjna, radiowa 
i internetowa. 

And the winner is…
Czy badania ASI można przenieść na polski 

grunt? Po części na pewno. Analiza rozmaitych 
rynków, kilkukrotnie już przedstawiana na łamach 
gazety PIAP pokazuje, że jednak trendy w Euro-
pie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i w Ka-
nadzie są podobne. Różna jest zasobność klienta 
polskiego i niemieckiego, inna wielkość rynków 
europejskich, czy amerykańskiego, ale wszyst-
kie są jednak kształtowane przez podobne tren-
dy. W tym rynek polski. Wygląda więc na to, że 
przepisem na upominkowy sukces jest t-shirt z or-
ganicznej bawełny. Koniecznie wyprodukowany 
w Polsce. 
■ Tomasz Piszczek

Powody do ZAchowANiA PrZedmioU
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Przyszłość marketingu  
– marketing przyszłości

na znaczeniu szczególnie od momen-
tu publikacji T. Godwinn’a. Zauważył 
on bowiem kilka lat temu, a może le-
piej nazwał to co mimo swej widocz-
ności trudne było do zauważenia - pa-
radoksy nowych organizacji czy mo-
deli biznesowych. To Godwinn za-
uważył, że największa firma taksów-
kowa (Uber) nie ma ani jednego po-
jazdu, najpopularniejszy kanał me-
dialny (Facebook) nie tworzy treści, 
najbardziej zyskowna sieć detaliczna 
(Alibaba) nie ma magazynów, a naj-
większa na świecie sieć miejsc za-
kwaterowania (Airbnb), nie ma żad-
nego budynku1. Dzisiaj z tym się 
oswoiliśmy, ale czy potrafimy zrozu-
mieć fenomen i znaczenie takich roz-
wiązań dla biznesów w przyszłości?

Trudno wytłumaczalnym jest także 
niezwykłość wyceny rynkowej wielu 
firm. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, 
że Uber od momentu powstania nie 
wygenerował pozytywnego wyniku 
finansowego, a jego wycena sięga ok. 
120 miliardów dolarów. Czy to bań-
ka spekulacyjna czy też Uber dyspo-
nuje aktywami, które jeszcze się nie 
objawiły. Na pewno taka wycena nie 
może być wyjasniona wyłącznie war-
tością marki, bazą klientów czy roz-
wiązaniami technologicznymi.

Nowe oblicze marketingu?
Nowe modele biznesowe, nowe for-

muły organizacji sprawiają, że wiele 
organizacji odnosi spektakularne suk-
cesy. Z drugiej strony, o czym mniej 
się mówi, wiele firm doznaje goryczy 

porażki. Wystarczy podać, że między 
rokiem 1956 a 1981 upadły 24 firmy, 
które znajdowały się na liście Fortune 
500. W latach 1982 – 2006 było ich 
już 40 rocznie. Zniknęły takie firmy 
potentaci jak Nokia, Zynga, Black-
berrry2. Współcześnie zaś przewidu-
je się, że do roku 2020 nie przetrwa 
40% firm notowanych obecnie na li-
ście Fortune 500. To pokazuje skalę 
zmian jaka się odbywa i to przed jaką 
rewolucja obecnie się znajdujemy3. 

Marketing podobnie jak technolo-
gia, IT, produkcja, ale także projekto-
wanie poszukuje nowych form działa-
nia, nowych metod i narzędzi. Współ-
czesny marketing eksploduje nowymi 
koncepcjami, ideami, czy rozwiąza-
niami. Marketing automation, omni-
channeling, programmatic buying, 
neuromarketing, performance marke-
ting, marketing doświadczeń, design 
thinking, growth hacking marketing, 
Real Time Marketing, marketing sen-
soryczny to tylko przykłady niektó-
rych z nich. Tylko część z nich zwią-
zanych jest z technologią i rewolucja 
technologiczną jakiej jesteśmy świad-
kami. Trudno powiedzieć jak będzie 
wyglądał marketing przyszłości. Nie-
mniej jednak na bazie tych trendów 
i zmian można wskazać kilka jego 
kluczowych kierunków rozwoju. 

Świat paradoksów
Truizmem staje się stwierdzenie, 

że żyjemy w czasach dynamicznych 
zmian. Mniej jednak powszechne jest 
przekonanie, że współczesny biznes 
to obszar ścierania się wielu paradok-
sów, a czasem nawet trudnych do wy-
tłumaczenia fenomenów. Dyskusje na 
temat tych niezwykłych, często zadzi-
wiających zjawisk, zaczęły nabierać 

wy nie będą to kompetencje progra-
mistyczne, ale zdolność mapowania 
procesów, przełożenia idei na działa-
nia itp. 

Marketer przyszłości to także ana-
lityk i kreator w jednym. Zdolności 
analityczne, które wiążą się z wiedzą 
matematyczną, informatyczną, sta-
tystyczną będą balansowane umie-
jętnościami ich głębszego rozumie-
nia i przełożenia na procesy bizneso-
we, a także komunikowania. W kon-
sekwencji dashboardy marketingowe 
będą nie tylko dynamiczne, ale tak-
że powiązane z innymi systemami - 
będą sugerowały rozwiązania, które 
uwzględniają znacznie więcej zmien-
nych niż tylko te prezentowane w da-
shboardach.

Marketer jutra to także osoba au-
tentyczna, empatyczna i relacyjna. 
Tych cech maszyny nauczą się chy-
ba najpóźniej. Przykłady już istnieją-
cych rozwiązań (marketing automa-
tion, programmatic buying, data mi-
ning itp.) pokazują jak wiele dzisiej-
szych czynności będzie przekazy-
wane maszynom. One będą to robi-
ły znacznie lepiej niż człowiek. Będą 
jednak potrzebowały nieco czasu, aby 
tworzyć nowe modele biznesowe, od-
czytywać ukryte motywy zachowań 
nabywców, blefować w grze rynko-
wej. Trudno przewidzieć jak za 20 lat 
będzie wyglądał biznes, ale na pew-
no dzisiejszy marketing będzie „giną-
cym dinozaurem”. 
■ Robert Kozielski 

Ginący dinozaur
Na zmiany we współczesnym mar-

ketingu można spojrzeć zarówno na 
poziomie strategicznym, operacyj-
nym, ale także niezbędnych kompe-
tencji menedżerskich. Z pewnością 
marketing jutra będzie w coraz więk-
szym stopniu marketingiem warto-
ści, a nie produktu. Będzie koncentro-
wał się na tzw. insight’cie (wglądzie) 
klienta niż prostych badaniach mar-
ketingowych. Będzie dążył do perso-
nalizacji i odchodził od tradycyjne-
go podejścia w oparciu o segmenta-
cję rynku. Rozwój będzie oparty na 
eksploatacji obecnej bazy klientów 
(cross-sell) niż akwizycji. Ważniejsze 
będą relacje niż skala działania. 

Te kluczowe kierunki zmian wy-
muszać będą zmianę narzędzi i kom-
petencji menedżerskich. Nie będzie 
wielkim odkryciem jeśli wskażemy 
na rolę znajomości technologii przez 
marketerów przyszłości. Mniej oczy-
wiste jest jednak stwierdzenie, że nie 
chodzi tutaj o zwykłe kompetencji IT. 
Na marginesie zresztą, warto wska-
zać, że te proste umiejętności IT re-
alizowane będą przez roboty i sztucz-
ną inteligencję, co także wywoła po-
ważne zmiany na rynku pracy. Kom-
petencje technologiczne przyszłego 
marketera obejmować będą rozumie-
nie „myślenia” algorytmów, symulta-
nicznego łączenia technologii z emo-
cjami, zdolności aplikacji, a może le-
piej łączenia w całość, istniejących 
rozlicznych rozwiązań. Innymi sło-

robert koZIelskI  
dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
CIM - Chartered Marketer, Fulbright Scholar
Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

1. Zob. T. Godwin, The Battle is for the Customer Interface, TechCrunch, March 2015  
http://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/  z 4 czerwca 2016.
2. The Economist: Megachange; Profile; London; 2012, s. 195; za: R. Colvile: The Great Acceleration – How the World is Getting Faster and Faster; Bloomsbury, London 2016.
3. S. Ismail, M. S. Malone, Y. van Geest: Exponential Organizations - Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it); Diversion Books; 
New York 2014.
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O social mediach i budowaniu marki osobistej rozmawiamy 
z Justyną Kopeć, przedsiębiorcą, trenerem, strategiem 
marketingowy, autorką sześciu książek i Prezesem Marki Ty Sp. z o.o.

Reklama w mediach społecznościowych 
to dzisiaj najlepsza inwestycja!

jest ryzyko, że poniesiemy inwestycję, która 
się nie zwróci. 

Co tracimy, ignorując w nich obecność 
naszej marki?

Media społecznościowe to ludzie, a cokol-
wiek robisz, w jakiejkolwiek branży byś nie 
był, to po drugiej stronie zawsze jest człowiek. 
Dzisiaj, gdy ten człowiek ma ogrom bodźców 
na rynku, aby dokonać zakupu musi wybrać 
czasami spośród kilku-kilkunastu podobnych 
ofert. Ignorując obecność w mediach spo-
łecznościowych na pewno tracisz możliwość 
kolejnych punktów styku z tym człowiekiem 
oraz pokazania mu swojej „ludzkiej” twarzy. 
Takiego puszczenia oka do niego i powiedze-
nia: „hej, ja tu jestem, bo Ciebie już znam, 
znam Twoje problemy i potrzeby i potrafię je 
rozwiązać”.

Co jest wyznacznikiem dobrego „profi-
lu”? Częstotliwość publikowanych infor-
macji? Ilość obserwujących, lajków, ko-
mentarzy?

Każdy z tych elementów ma wpływ na 
postrzeganie naszej marki. Zatem liczy się 
i ilość publikacji, i ilość obserwujących, 
i ilość reakcji i komentarzy pod postem. Acz-
kolwiek, jak współpracuję z klientami, to za-
uważam, że kluczowa jest umiejętność anga-
żowania odbiorców i budowania społeczno-
ści. To jest wyznacznik dobrego „profilu”, bo 
dobry profil, to profil, który rozmawia ze swo-
imi odbiorcami, a nie jest słupem ogłoszenio-
wym. Nawet, jeśli wydaje się to trudne, to do-
bra informacja jest taka, że to jest umiejęt-
ność, więc jak każdej umiejętności, także i tej 
można się nauczyć. I ja mam kilka rozwiązań, 
które tę naukę przyspieszają.

Czy warto inwestować w reklamę płat-
ną w mediach społecznościowych? 

Tak, tak i jeszcze raz tak. Reklama w me-
diach społecznościowych to dzisiaj najlep-
sza inwestycja. Nie wydatek, tylko inwesty-
cja, bo jak dobrze wszystko ustawisz, to jed-

nieć bez Internetu, a media społecznościo-
we są jego znaczącą częścią. Zatem je-
śli masz firmę, to powinieneś przemyśleć, 
w jaki sposób istnieć w Internecie, bo bez 
tej obecności faktycznie nie istniejesz.

Media społecznościowe to jednak 
nie tylko Facebook, który podobno od-
chodzi już do lamusa? Czy to prawda?

Hasło, że Facebook przechodzi do la-
musa pojawia się systematycznie od kil-
ku lat. A póki co, nawet mimo afer, ma on 
się dobrze i wciąż wyznacza trendy na ryn-
ku mediów społecznościowych. A gdy po-
jawiają się start-upy o dużym potencjale 
w tym obszarze, to Facebook je wykupuje. 
Tak było z Instagramem czy WhatsUp’em. 
Niezależnie co robisz, na Facebooku powi-
nieneś być. W końcu to największy portal 
społecznościowy świata oraz druga naj-
większa wyszukiwarka na świecie. Z kolei 
czy powinieneś być w innych mediach spo-
łecznościowych zależy od specyfiki Twojej 
działalności i Twojej strategi marketingo-
wej. 

Jak dobrać odpowiednie medium spo-
łecznościowe, w których nasza firma po-
winna być aktywna? Dokonujemy ta-
kich wyborów na podstawie branży? Np. 
sklep z ubraniami powinien być koniecz-
nie aktywny na Instagramie? Czy po pro-
stu warto być aktywnym wszędzie?

To zależy :) W moim przekonaniu war-
to być wszędzie, ale w sposób zaplanowany. 
Tutaj ważna jest strategia i to, kto ją będzie 
wdrażać. Bo możesz zlecić działania wyspe-
cjalizowanej agencji i być jednocześnie wszę-
dzie. Jednak, powiem teraz coś mało popular-
nego z mojej branży, nikt nie zrobi lepszych 

działań w mediach społecznościowych niż 
Ty sam. Możesz poprosić agencję o pomoc 
w ustawieniu reklam, bo to techniczny temat, 
ale żadna agencja nie odda ducha, serca, pul-
su Twojej firmy tak, jak możesz zrobić to Ty 
sam. Gdy szkolę zespoły różnych firm w pro-
wadzeniu działań w social media, bądź pro-
wadzę mentoring w tym zakresie, to zawsze 
zaczynamy od wyboru jednego portalu spo-
łecznościowego. Często pierwszym wyborem 
jest Facebook. Jeśli już dobrze poznamy jego 
specyfikę, poczujemy, że wiemy o co tutaj cho-
dzi, to dodajemy kolejny portal. W Polsce nie-
zmienną popularnością cieszą się Instagram, 
YouTube, LinkedIn. Wśród młodszych odbior-
ców Snapchat czy Tiktok, a przy wąskiej spe-
cjalizacji także Twitter czy Pinterest. Media 
społecznościowe są narzędziem do realiza-
cji strategii marketingowej. I to właśnie stra-
tegia powinna być punktem wyjścia do tego, 
w których mediach społecznościowych bę-
dziemy mieć profile. Chciałabym tylko nie de-
monizować strategii, bo niektórym kojarzy 
się to z dokumentem na 100 stron za kilkana-
ście-kilkadziesiąt tysięcy. Jak pracuję z mały-
mi firmami, to po prostu krok po kroku odpo-
wiadamy sobie na pytania w wybranych ob-
szarach i układamy to w system specyficzny 
dla danej firmy. Strategia może mieć wów-
czas kilka stron, bo ważniejsze w strategii jest 
jej wdrażanie niż rozbudowywanie o pięknie 
brzmiące słowa, które ostatecznie leżą u pre-
zesa w biurku.

Co zyskujemy, będąc aktywnym w me-
diach społecznościowych?

Najważniejszą korzyścią jest to, że mamy 
szansę na bezpośredni kontakt z naszymi od-
biorcami czy klientami. A z tego wynika wiele 
dodatkowych korzyści: budujemy relacje, do-
konujemy sprzedaży, możemy testować róż-
ne rozwiązania. Bo gdy włączamy społecz-
ność w nasze działania, pokazujemy, że może 
mieć wpływ na nas, naszą ofertę, to mniejsze 

Podobno jak nie ma dziś kogoś/firmy na 
Facebooku to nie istnieje?

Podobno :) Prawda jest taka, że świat 
online i offline bardzo mocno się przenika-
ją i to nie dotyczy tylko posiadania profilu 
na Facebooku. Raczej trudno wyobrazić 
sobie czasy, gdy trzeba było iść do banku 
czy na pocztę, żeby wykonać przelew. Dzi-
siaj mamy to dostępne z poziomu smartfo-
na. Tak samo jak choćby organizacja wy-
cieczki zagranicę. Kiedyś było to możliwe 
tylko dzięki biurom podróży, a teraz samo-
dzielnie kupujesz bilet lotniczy i to jesz-
cze dostaniesz porównanie, gdzie i w ja-
kim terminie kupisz go najtaniej. Wcho-
dzisz na Booking czy Airbnb rezerwujesz 
noclegi. Będąc jeszcze w domu możesz ku-
pić bilety do środków komunikacji czy do 
muzeów na drugim końcu świata. Myślę 
więc, że dzisiaj trudno byłoby nam już ist-

na złotówka może Ci przynieść od kilku do 
nawet kilkudziesięciu złotych zwrotu. Nie 
znam rozwiązań, które mają lepszą stopę 
zwrotu z inwestycji. Przy jednej z ostatnich 
kampanii w ciągu 5 dni 5.000 zł zamienili-
śmy w 30.000 zł dochodu. I co ważne takie 
wyniki potrafimy powtarzać. Czy takie efek-
ty da inne medium? Wątpię, bo korzysta-
łam już z reklamy w prasie, telewizji i radio 
i monitorując ich efektywność miałam wra-
żenie „przepalania” budżetu.

Czy warto płacić za „ilość obserwują-
cych”?

Nigdy! Jeśli kupisz obserwujących, to to 
nie jest Twój klient docelowy, a często te ku-
pione bazy składają się z fake’owych kont 
lub profili osób z Indii czy Bangladeszu. Al-
gorytmy Facebooka bardzo źle traktują ta-
kie działania i Twoje konto dodatkowo traci 
zasięgi. Lepiej jest mieć mniej fanów na fan-
page, ale fanów, którzy faktycznie są zainte-
resowani naszą ofertą lub branżą. 

Co innego płacenie za „ilość obserwują-
cych” poprzez ustawienie reklamy, aby po-
zyskać takie osoby. Tutaj tylko jedna uwa-
ga – trzeba naprawdę umieć ustawić taką 
reklamę, przede wszystkim dzięki odpowied-
niemu jej targetowaniu, aby była dla nas 
skuteczna.

Czy zna Pani/może wymienić przykła-
dy marek, które świetnie radzą sobie dziś 
bez mediów społecznościowych?

Bardzo trudne pytanie i w mojej głowie 
pojawia się odpowiedź, że na raczej nie ma 
takich marek. Chociaż, nie widzę w mediach 
społecznościowych wielu instytucji publicz-
nych czy jednostek samorządowych oraz na 
przykład spółek węglowych. Tam, gdzie jed-
nak jest konieczny kontakt z drugim czło-
wiekiem, to te firmy decydują się na komu-
nikację również poprzez media społeczno-
ściowe.
■ Rozmawiała Zofia Smolarek 

JustyNA koPeć 
Prezes Marki Ty Sp. z o.o.
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Dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy to jeden ze zbiorów dokumentacji związanej 
ze stosunkiem pracy, o której pisaliśmy już na początku tego roku. Ewidencję czasu pracy (ECP) każdy 
pracodawca zobowiązany prowadzić dla każdego pracownika (art.149 § 1 KP) zatrudnionego od 1.01.2019 r.,  
według nowych zasad. Dla pozostałych pracowników może zastosować 12-miesięczny okres przejściowy, 
który pozwoli pracodawcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Przybliżmy zatem o jakich 
dokumentach i informacjach jest mowa w § 6 pkt.1 Rozporządzenia MPiPS z 10.12.2018 r (Poz.2369). 

Zmiany w ewidencji czasu pracy 
su (np. 7-10 jest to przedział czasowy, 
w którym pracownik jest zobowiąza-
ny rozpocząć prace i pracować zgodnie 
z obowiązującą go normą np. 8 godzin 
stosownie do jego rozkładu czasu pra-
cy);

Zgody pracownika
Zgody dotyczą konkretnych sytuacji 

pracownika:
• opiekującego się dzieckiem do ukończe-

nia 4 rż. na wykonywanie pracy w nad-
godzinach, w porze nocnej czy delego-
wania poza stałe miejsce pracy (art.148 
pkt 3 i art. 178 §2 KP)

• będącego w ciąży na delegowanie poza 
stałe miejsce pracy (art. 178 §1 KP);

Inne dokumenty
Inne dokumenty dotyczące ewidencjo-

nowania czasu pracy są związane z:
• wykonywaniem pracy w godzinach 

nadliczbowych (np. wniosek zlecający 
pracownikowi pracę w nadgodzinach) 
lub pozostawanie poza normlanymi go-
dzinami pracy w gotowości do wykony-
wania pracy,

• liczbę godzin pracy w porze nocnej 
(pracodawca ustala i podaje do wiado-
mości pracownikom godziny pory noc-
nej w firmie np. w obwieszczeniu lub re-
gulaminie pracy),

• liczbę godzin nadliczbowych, które wy-
stąpiły w tygodniu pracy, jak również 
w dniach wolnych od pracy np. w sobo-
tę, niedzielę),

• liczbę dni wolnych od pracy,
• liczbę usprawiedliwionych i nieuspra-

wiedliwionych nieobecności w pracy 
dniowych jak również godzinowych, 

• liczbę godzin dyżuru oraz godzinę roz-
poczęcia i zakończenia dyżuru, ze wska-
zaniem miejsca jego pełnienia, 

• czas pracy pracownika młodocianego 
przy pracach wzbronionych młodocia-
nym, których wykonywanie jest dozwo-
lone w celu odbycia przez nich przygo-
towania zawodowego.

Wnioski pracownika
Wnioski pracownika dotyczą m.in. 

• udzielania zwolnień z pracy po to, aby 
pracownik mógł załatwić sprawy osobi-
ste (potocznie nazywane „wyjściem pry-
watnym” plus „odpracowaniem wyjścia 
prywatnego” – prawidłowa ewidencja 
tego typu zdarzeń, pozwala pracodawcy 
uniknąć nie tylko wypłaty niesłusznych 
nadgodzinach, lecz także prowadzić po-
prawną dokumentację w przypadku nie-
przewidzianej sytuacji związanej z wy-
padkiem pracownika poza miejscem 
pracy),

• ubiegania się pracownika o zwolnienie 
od pracy w przypadku wychowywania 
przynajmniej jednego dziecka w wieku 
do 14 lat (art.188 KP – wniosek może 
być złożony maksymalnie na dwa dni 
w roku kalendarzowym; jest to rodzaj 
urlopu potocznie nazywany „opieka nad 
zdrowym dzieckiem”, który pracownik 
może wykorzystać w godzinach – mak-
symalnie 16 godzin),

• indywidualnych ustaleń związanych 
z indywidualnym rozkładem czasu pra-
cy (art. 1401 §1 KP) czy stosowaniem 
systemu skróconego tygodnia pracy 
(art.143 KP),

• stosowania ruchomego czasu pracy 
przez pracownika, czyli rozpoczyna-
nia pracy w ustalonym przedziale cza-

Dokumenty dotyczące ewidencjonowa-
nia czasu pracy dla każdego pracownika to 
przede wszystkim: karta ewidencji czasu 
pracy, wnioski pracownika, zgody pracow-
nika i inne dokumenty.

Karta ewidencji
Karta ewidencji czasu pracy odzwier-

ciedla faktyczny czas pracy pracowni-
ka w określonym okresie rozliczeniowym 
u pracodawcy i zawiera: 
• liczbę przepracowanych godzin w każ-

dym miesiącu, w tym godzinę rozpoczę-
cia i zakończenia pracy (należy pamiętać 
o zachowaniu doby pracowniczej i odpo-
czynku dobowym jak i tygodniowym),

• uzgodnieniem z pracownikiem terminu 
udzielenia innego dnia wolnego od pracy 
w zamian za wykonywanie pracy w dniu 
wolnym od pracy wynikającym z jego 
rozkładu czasu pracy np. sobota czy nie-
dziela (art. 1513 KP) - ważny dokument 
w sytuacji dostarczenia przez pracownika 
na ten właśnie dzień np. zwolnienia choro-
bowego, które nie powoduje ponownego 
oddania dnia wolnego przez pracodawcę,

• ubieganiem się i korzystaniem z urlopu 
wypoczynkowego;

Pracodawca poza prowadzoną oddziel-
nie dla pracownika ewidencją czasu pracy, 
powinien również prowadzić dokładną do-
kumentację związaną z wynagrodzeniem za 
pracę (np. listę – kartę wypłaconego wyna-
grodzenia) oraz ze świadczeniami, które są 
związane z pracą (np. ewidencja przydzia-
łu odzieży i obuwia roboczego, środków 
ochrony indywidualnej czy dokumenty 
związane z wypłatą ekwiwalentu pienięż-
nego za używanie własnej odzieży i jej pra-
nie – art. 2376 i art. 3277 KP). 

Dodatkowo należy pamiętać, iż praco-
dawca jest zobowiązany udostępnić pra-
cownikowi na jego życzenie ewidencje na 
podstawie, której dokonał wyliczenia wy-
nagrodzenia.
■ Monika Bajan

MoNIkA bAJAN 
specjalista w zakresie prawa pracy oraz 
rozliczania wynagrodzeń pracowników 
z 15-letnim doświadczeniem. Trener biznesu 
i autorka książki "Pracownik na pokładzie".
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ANALIZA: pracownik na podstawie eCP za lipiec otrzyma wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za 
2 nadgodziny z dodatkiem 50% (są to nadgodziny dobowe) z dnia 19.07, oraz wynagrodzenie zasadnicze za pozostałe dni pracy;

Uproszczona karta ewidencji czasu pracy za przepracowany lipiec 2019 w podstawowym czasie pracy; przy 
pełnym etacie i 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

LEGENDA: godziny pracy 8-16; urlop wypoczynkowy U; elektroniczne zwolnienie lekarskie L4; inna nieobecność 
całodniowa usprawiedliwiona NU.
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W gospodarce, w której wszystko już było, w modzie w której wszystko już wymyślono i w kinie 
w którym wszystko już pokazano, trudno o oryginalny pomysł. Coraz więcej pomysłów jest 
kopiowanych lub inspirowanych rozwiązaniami, które już funkcjonują. Jednocześnie właściciele 
praw do bardzo rozpoznawalnych marek, postaci filmowych, literackich, zabawek, gier coraz 
szerzej i coraz bardziej umiejętnie chronią swoje prawa. Na temat ochrony prawa autorskiego, 
plagiatów i jak je rozróżnić od inspiracji dziełem, rozmawiamy z Mecenasem Maurycym Organa, 
z kancelarii KUŹMA, ORGANA I WSPÓLNICY.

Pomysły pod ochroną

ści wykonane według ściśle określo-
nych standardów medycznych – brak 
elementu indywidualnego o twórczym 
charakterze, czy mikstura chemiczna, 
której skład, wygląd i inne cechy nie-
ustannie mutują – brak możliwości 
ustalenia dzieła, lub np. tabela w ar-
tykule przedstawiająca wady i zale-
ty umowy o dzieło i umowy zlecenie 
– takie zestawienie jest podyktowane 
funkcją rozróżnienia i jest oczywiste – 
brak elementu twórczego. 

Wyróżniamy dwa rodzaje pla-
giatu: plagiat jawny i plagiat ukry-
ty. Na czym polega jeden i drugi ro-
dzaj?

Plagiat jawny jest z reguły łatwy 
do ustalenia, bo polega na przypisa-
niu sobie autorstwa do niezmienio-
nego dzieła innej osoby, naruszyciel 
w takim przypadku nie wnosi żadne-
go swojego wkładu. W ramach cie-
kawostki dodam, że istnieje też ter-
min „autoplagiat”. Opisuje on zjawi-
sko ponownej publikacji tego samego 
materiału przez jego autora bez wska-
zania, iż nie jest on nowym materia-
łem. Nie jest to naruszenie praw au-
torskich, więc z prawnego punktu wi-
dzenia autoplagiat nie jest plagiatem. 
Zjawisko autoplagiatu jest oceniane 
nagannie jedynie w dziedzinie nauk 
ścisłych, w których „nowość” publi-
kacji fachowych jest istotnym ich ele-
mentem.

Z plagiatem ukrytym jest już dużo 
więcej problemów, jego wykazanie 
będzie czasami trudne, a straty dla 
przedsiębiorcy uprawnionego do pla-
giatowanego utworu równie duże lub 
nawet większe, niż w przypadku pla-
giatu jawnego.

Plagiat, niezależnie od jego for-
my jest przestępstwem, które podle-
ga grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do 

lat 3: „każdy, kto dopuszcza się przy-
właszczenia sobie utworu albo wpro-
wadza w błąd co do autorstwa całości 
lub części cudzego utworu albo arty-
stycznego wykonania”. 

Czy łatwo jest udowodnić pla-
giat?

Osoby, którym zarzuca się plagiat 
z reguły bronią swoich racji w jeden 
z następujących sposobów. Czasa-
mi twierdzą, że ich utwór jest inspi-
rowany twórczością innych, jednak 
zawiera na tyle dużo elementów in-
nych i kreatywnych, że nie może być 
uznany za plagiat lub, że dzieło, któ-
re jest „inspiracją” nie jest w istocie 
utworem chronionym przez prawo au-
torskie, a tym samym nie może być 
splagiatowane. Inne kierunki obrony 
to takie, że w nowym utworze został 
wykorzystany jedynie pomysł/idea, 
a nie całościowe gotowe rozwiązanie 
z utworu pierwotnego, lub że była to 
twórczość równoległa – materiał ob-
jęty zarzutem plagiatu powstał rów-
nolegle i niezależnie od pierwsze-
go ujawnionego dzieła. Granica mię-
dzy inspiracją pomysłem, ideą, nur-
tem a plagiatem jest bardzo cienka 
i w wielu przypadkach niezmiernie 
trudno będzie dokonać takiego roz-
różnienia. Czasami zdarza się tak, że 
w tym samym czasie w dwóch różnych 
miejscach na świecie rozwijają się te 
same świetne pomysły. 

A co w przypadku, gdy nie mamy 
do czynienia z  utworem? Jak kwe-
stia plagiatu może być rozpatrywa-
na w branży reklamowej?

W branży reklamowej idea/po-
mysł na reklamę/kampanię reklamo-
wą jest często największą wartością 
(może przynieść przedsiębiorcy ko-
rzystającemu z danej formy promo-
cji dużo większe zyski/straty niż ar-
tystycznie sfotografowany reklamo-

wany produkt). Taka idea/pomysł, 
czy schemat postępowania nie będzie 
utworem i nie będzie mogła korzystać 
z ochrony przewidzianej przez przepi-
sy ustawy prawo autorskie, czy prze-
pisy ustawy prawo własności prze-
mysłowej. Nie oznacza to oczywiście, 
że podmiot, który wymyślił rozwiąza-
nie biznesowe, marketingowe, spo-
sób działania, etc. które nie podlega-
ją ochronie na podstawie w.w przepi-
sów, jest bezbronny. Skopiowanie czy-

jegoś rozwiązania biznesowego, czy 
na przykład wykorzystanie tzw. for-
matu telewizyjnego w niezmienionej 
lub nieznacznie zmienionej formie bę-
dzie mogło być uznane za czyn nie-
uczciwej konkurencji i na tej podsta-
wie uprawniony będzie mógł żądać 
zaniechania naruszenia, usunięcia 
skutków naruszenia jak i też będzie 
uprawniony do podnoszenia roszczeń 
o charakterze finansowym. 
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

MAuryCy orgANA
Kancelaria Kuźma, Organa  
i Wspólnicy sp.p. Radcy prawni.
Radca prawny, doradca 
restrukturyzacyjny, autor 
licznych publikacji z zakresu 
prawa gospodarczego.

RODZAJE

Plagiat 
całościowy

Plagiat 
częściowy

OPIS

Przejęcie całego chronionego 
dzieła podlegającego ochronie 
bez wskazania pochodzenia

Przejęcia części chronionego 
dzieła podlegającego ochronie 
bez wskazania pochodzenia

PRZYKŁAD

Autor niniejszego tekstu skopiowałby cały artykuł innej 
osoby i bez zmian opublikowałby go podając, że sam jest 
jego autorem 

Autor niniejszego tekstu skopiowałby np. niniejszą tabelę 
z publikacji innej osoby i bez zmian opublikowałby tabelę 
w niniejszym  teście podając, że sam jest jej autorem

RODZAJE

Plagiat 
adaptacyjny

Plagiat 
informacyjny

Plagiat 
inkorporacyjny

Plagiat 
redakcyjny

Plagiat 
współautorski

OPIS

Tzw. opracowanie utworu innej 
osoby bez zgody uprawnionego 
do pierwowzoru

Stworzenie nowego utworu 
poprzez wykorzystanie efektów 
cudzej pracy  niechronionej 
przez prawo autorskie.

Umieszczenie we własnym 
dziele  elementów prac innych 
osób bez podania ich źródła 

Połączenie (może być twórcze i 
innowacyjne) elementów  cu-
dzego utworu lub kilku utworów 

Połączenie  własnych i cudzych 
elementów, które uniemożliwia 
łatwe wydzielenie plagiatowa-
nych elementów.

PRZYKŁAD

wierna adaptacja książki na film (to przeniesienie utworu 
na inną technikę artystyczną, polega na twórczym 
opracowaniu cudzego dzieła np. książki w innej formie 
artystycznej np. filmu kinowego.

Kreatywne opracowanie/modyfikacja zdjęcia reporter-
skiego (które ze względu na swój układ i inne cechy nie 
jest utworem).

Czasami może być to również plagiat jawny częściowy. 
Przy projektowaniu logo drużyny piłkarskiej wykorzy-
stano niewielkie, ale mocno charakterystyczny element 
logo innego zespołu.

Wykorzystanie przez autora niniejszego opracowania 
dostępnych w internecie elementów licznych opracowań 
na ten sam temat.

Wykorzystanie przez autora niniejszego opracowania 
dostępnych w internecie elementów licznych opracowań 
na ten sam temat przy jednoczesnym przeredagowaniu 
plagiatowanych fragmentów.

RodzajE PLagIatu jawnEgo

RodzajE PLagIatu ukRytEgo. Rozróżnienie podawane za: Mariusz Śledzikowski w  
https://lexplay.pl/artykul/prawo_autorskie/pojecie_i_rodzaje_plagiatu

Jak możemy zdefiniować plagiat?
Plagiat jest terminem znanym już 

w starożytności (łac. plagium, kra-
dzież). W polskim prawie nie ma usta-
wowej definicji plagiatu, powszech-
nie stosowane definicje są więc two-
rem doktryny i sądów: "pewnego ro-
dzaju złodziejstwo intelektualne czy 
artystyczne, korzystanie bez zezwo-
lenia z rezultatów cudzego wysiłku 
twórczego" (J. Barta, Plagiat muzycz-
ny, ZNUJ PWiOWI 1978, nr 17, s. 45). 
Splagiatowany w czysto prawnym 
tego słowa znaczeniu może być tylko 
utwór w rozumieniu przepisów pra-
wa autorskiego, a więc: „każdy prze-
jaw działalności twórczej o indywidu-
alnym charakterze, ustalony w jakiej-
kolwiek postaci, niezależnie od war-
tości, przeznaczenia i sposobu wyra-
żenia.” Utworem nie będzie więc np.: 
zdjęcie rentgenowskie złamania ko-
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Pomysł na prowadzenie firmy. . . każdy ma swój. Jak się pracuje 
z dziećmi jak rodzicem? O tym i nie tylko, opowiada Jolanta Kempa, 
właścicielka firmy Inspirion, dystrybutor artykułów promocyjnych 
oraz jej córka Magdalena Humeńczuk.

Pokoleniowe biznesy Córka skończyła psychologię społeczną. 
Jej wiedza jest bardzo przydatna w naszej 
pracy i często z niej czerpię do dziś. Najcen-
niejsza nauka: spojrzeć na problem z dystan-
su, bez emocji. Ciągle nad tym pracuję. Mam 
duże pokłady emocji, które nie zawsze są po-
mocne w codziennej pracy.

A co najbardziej w tej współpracy Pani 
doskwiera?

Pracujemy na odległość. Córka w War-
szawie, ja w Trzebnicy. Brakuje mi bezpo-
średniego kontaktu w wielu sytuacjach. Czę-
sto nie mamy czasu nawet na rozmowę tele-
foniczną. Obie jesteśmy bardzo zajęte.

Łatwiej współpracuje się z rodziną czy 
może jednak z zupełnie niezależną i nie-
znaną nam osobą?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to 
pytanie. Wszystko zależy od człowieka. Lubię 
pracować z ludźmi otwartymi i szczerymi, 
na których uczciwości można polegać. Ta-
kimi ludźmi staram się otaczać. To wymaga 
bliższego poznania się w warunkach „bojo-
wych” w firmie. Wielu ludzi pracuje ze mną 
od wielu lat. Często od założenia Inspirion 
Polska. Mamy dobry zespół, więzy krwi nie 
mają podstawowego znaczenia.

MAgdAleNA HuMeńCZuk
Jak się pracuje z  mamą? Wchodząc 

w rodzinny biznes mamy nad sobą para-
sol ochronny, czy wręcz przeciwnie rodzi-
ce, wymagają więcej?

Funkcjonowanie w biznesie rodzinnym to 
podwójne wyzwanie. W pracy z rodziną spo-
tykamy się na dwóch różnych poziomach - 
zawodowym i prywatnym jednocześnie. Nie 
da się ich rozdzielić. To ogromny wysiłek, 
aby zarządzać relacjami w taki sposób, któ-
ry umożliwia zachowanie równowagi pra-
ca-dom. Mam wrażenie, że ciągle się tego 
uczymy. Zdecydowałam się na prace z rodzi-
ną, mamą, bo podobał mi się poziom oczeki-
wanej na stanowisku niezależności i inicjaty-
wy. Jednocześnie, wiedziałam, że nie mogę li-
czyć na taryfę ulgową. Co więcej, od począt-
ku bardzo ambicjonalnie traktowałam swo-
je zadania. Tym bardziej wobec łączących 
nas relacji chciałam pokazać, że można na 
mnie polegać, że jestem pracownikiem god-
nym zaufania - zarówno nowym kolegom, jak 
i przełożonym.

Kiedy weszła Pani już zawodowo do fir-
my, było coś, co chciała Pani bardzo zmie-
nić, ale mama się nie zgadzała?

Myślę, że każda z nas podejmuje decy-
zje, przede wszystkim mając na uwadze do-
bro firmy. Wchodząc w struktury naszej or-
ganizacji, wydawało mi się, że znam ją do-
brze, a i tak przeszłam niezłą szkołę. Pamię-
tam, że chodziłam z głową pełną pytań - dla-
czego ten proces przebiega w taki, a nie inny 
sposób, czy nie można byłoby zrobić czegoś 
inaczej itp. Wynikło z tego sporo dyskusji, ale 
też mam nadzieję, sensownych usprawnień. 
Zawsze staramy się wspólnie dochodzić do 
konstruktywnych i możliwie najlepszych roz-
wiązań. Czasem odpuszczam ja, a czasem 

dził, a trzeba wiedzieć, że tylko jedna oso-
ba z zespołu miała doświadczenie targowe. 
Pamiętam również, że w czasie targów za-
prosiłam osoby zarządzające firmami kon-
kurencyjnymi na przysłowiową kawę, na 
nasze stoisko. Chciałam, żebyśmy się po-
znali. Miałam wrażenie, że zostało to do-
brze przyjęte przez koleżanki i kolegów. 
Drugie z wyzwań, najprzyjemniejsze, ale 
też najbardziej stresujące, to duża impreza 
oficjalnego otwarcia firmy z klientami kra-
jowymi i zagranicznymi, gośćmi z zarządu 
oraz wszystkich działów handlowych grupy 
Inspirion. Było zwiedzanie firmy, dyskusje 
z klientami, a później zabawa do rana. Do-
staliśmy dobre recenzje po tym wydarzeniu.

Jakie problemy przy rozwijaniu wła-
snego biznesu na samym początku 
musiała Pani pokonać?

Głównie mentalny: nie pracować od świ-
tu do północy i jak najczęściej delegować za-
dania. Cierpiałam wówczas na syndrom Zosi 
Samosi. Teraz dużo łatwiej przychodzi mi de-
legowanie zadań. Mam doświadczony ze-
spół, na którym mogę polegać, więc robię to 
ze spokojem.

Jak z perspektywy czasu wygląda roz-
wój firmy?

Przyjęliśmy zasadę rozwoju krok po kroku. 
Po 14 latach obecności na rynku stanęliśmy 
przed dużo bardziej wymagającymi zadania-
mi związanymi z rozwojem drukarni, zmianą 
systemu zarządzania zleceniami czy odno-
wieniem platformy sprzedażowej.

JolANtA keMPA
Co stanowiło największe wyzywanie 
na początku Pani drogi zawodowej 
w Inspirion?

Myślę, że mogę mówić o dwóch takich 
wyzwaniach. Pierwsze, to stworzenie firmy 
od podstaw, ponieważ to był ogrom pracy 
w bardzo krótkim czasie, ze szczupłym ze-
społem, co oznacza w dużym stresie zwią-
zanym ze sztywnymi terminami. Formalno-
ści związane z założeniem firmy załatwili-
śmy do połowy maja, a w październiku ru-
szyła sprzedaż. Przez te niecałe pięć mie-
sięcy zrobiliśmy wszystko, żeby dobrze wy-
startować. Udało się wbrew sceptycznym 
prognozom wykonawców remontu obiek-
tów: „przecież to zbyt mało czasu!”. W tym 
czasie wyremontowaliśmy potrzebne obiek-
ty, wyposażyliśmy drukarnię, magazyn 
i biura. Równolegle osobiście prowadziłam 
proces rekrutacji i szkolenia nowych pra-
cowników zarówno do działu handlowe-
go, jak i do drukarni oraz magazynu. Rów-
nież w tym samym czasie wspólnie z kole-
gami z Inspirion GmbH i polską agencją 
budowaliśmy strategię wejścia firmy z wła-
sną ofertą na rynek. Nie było to łatwe zada-
nie, ponieważ duzi gracze polscy i zagra-
niczni już mieli swoje miejsce w świadomo-
ści krajowych odbiorców.

W 2006 roku start na pierwszych tar-
gach w Warszawie w PKiN i wielka nie-
pewność, jak przyjmie nas rynek. Oferta się 
spodobała. Start udany! Zespół się spraw-

mama, ale mam poczucie, że słuchamy siebie 
uważnie i po uwzględnieniu uwarunkowań 
biznesowych podejmujemy najlepszą możli-
wą w danym momencie decyzję.

Proszę opowiedzieć o  pierwszym 
wspólnym sukcesie w  Inspirion i  pierw-
szym zawodowym nieporozumieniu 
z mamą.

Każda większa realizacja, każde słowo 
Klienta, który znajduje chwilę, aby podzię-
kować i podzielić się swoim zadowoleniem 
ze współpracy z nami to sukces, który cieszy 
zarówno zespół, mnie, jak i oczywiście moją 
mamę. Myślę, że ten sukces jest zawsze za-
sługą dobrze współpracującego zespołu, któ-
ry taki jest, bo ma doświadczenie, entuzjazm 
i odpowiednie warunki do realizacji celów. 
I to jest najważniejsze. Zawodowe nieporo-
zumienie - ponieważ pracujemy z mamą na 
styku różnych kompetencji, nieporozumienia 
pojawiają się ze względu na przyjmowaną 
perspektywę. Na przykład co roku dyskutu-
jemy o poziomie wydatków marketingowych. 
Jako handlowiec agituję za możliwie wyso-
kim budżetem marketingowym, a mama stoi 
na straży kosztów. Takie starcia są jednak po-
trzebne, bo wynika z nich możliwie najefek-
tywniejszy plan działania.

Co jest najtrudniejsze w  prowadzeniu 
rodzinnych biznesów? Praca z  rodzicem, 
a może presja ze strony innym pracowni-
ków?

Najtrudniejsza w prowadzeniu rodzinnego 
biznesu jest umiejętność zarządzania faktem, 
że jednocześnie pełni się kilka ról - w trak-
cie pracy nie jestem tylko pracownikiem na 
danym stanowisku, ale jednocześnie córką 
i osobą, która czuje się współodpowiedzial-
na za funkcjonowanie organizacji stworzo-
nej przez rodziców. Myślę również, że bar-
dzo trudno zaspokoić własna ambicje. Jako 
dziecko przedsiębiorców jestem postrzegana 
przez pryzmat ich sukcesu, dlatego nie liczę 
na pochwały od innych. Uczę się za to czer-
pać satysfakcję z własnych osiągnięć, bazu-
jąc między innymi na wskaźnikach jakości, 
wydajności mojej pracy, które sobie zakła-
dam i monitoruję.

Zawodowe porady mamy, które zosta-
ną z Panią na zawsze. . .to?

Moja mama nie jest skora do udzielania 
zawodowych porad. Dużo więc się nauczy-
łam, obserwując jej działania, etykę pracy, 
zaangażowanie i oddanie sprawie. Prowa-
dzenie biznesu to ciągłe zarządzanie zmia-
ną; funkcjonujemy w bardzo dynamicznym 
środowisku - nie ma jednak drogi na skróty, 
tylko ciężka praca. Myśl, która również to-
warzyszy mi w działaniach, to głęboki sza-
cunek - zarówno wobec naszych Partne-
rów, Klientów, jak i Konkurencji. Od kiedy 
pamiętam, mama działała społecznie w róż-
nych miejscach. Ja również uważam, że waż-
ne jest, aby dawać coś z siebie - miedzy inny-
mi na rzecz środowiska branżowego. Dzia-
łając wspólnie, zrzeszając się, możemy osią-
gnąć więcej jako branża.
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

Czy łatwo oddać, przekazać biznes 
w  ręce młodszego pokolenia? Przycho-
dzi to naturalnie? A może wręcz przeciw-
nie wymaga dużych nakładów pracy, cier-
pliwości?

To nie jest łatwe, kiedy się żyje życiem fir-
my, którą się stworzyło, ale korzystne. Nowe 
pokolenie przynosi nowe rozwiązania, nowe 
spojrzenie na zastaną rzeczywistość, chęć 
poprawy istniejących rozwiązań i całą masę 
obserwacji. Mnie osobiście każda zmiana 
motywuje, a ta szczególnie. Widzę, że jest to 
pozytywne również dla mnie. Mam własne 
doświadczenia współpracy z rodzicami w ich 
firmie, więc mogłam się spodziewać podob-
nych, związanych ze współpracą z własną 
córką. Oczywiście, jak to w życiu bywa, co-
dzienna współpraca z własnymi dziećmi ma 
zarówno lepsze, jak i gorsze strony. Córkę 
traktuję surowiej niż pracowników, więcej 
wymagam. Zdarza się, że w domu dyskutu-
jemy firmowe tematy, co nie jest zdrowe, ale 
trudno tego uniknąć. Pracując z córką, mam 
świadomość, że wiele spraw widzi inaczej. To 
rodzi dyskusję i nowe pomysły. To jest bardzo 
pożyteczny aspekt naszej współpracy. Nie za-
wsze jest tak różowo, ale to chyba normalne 
i nie mam powodów do narzekania.

Kiedy zapadła decyzja, że córka rów-
nież będzie pracować w  rodzinnym biz-
nesie. W  jakich okolicznościach narodził 
się ten pomysł, może od dzieciństwa cór-
ka była przygotowywana do pracy w ro-
dzinnym biznesie?

Tuż przed wakacjami 2013 roku poszuki-
waliśmy nowego pracownika do naszego biu-
ra w Warszawie. Prowadziłam rekrutację i już 
po pierwszym ogłoszeniu zorientowałam się, 
że w zasadzie nie ma dobrego kandydata na 
potrzebne nam stanowisko. Ogłosiłam drugi 
nabór. Po jakimś czasie dzwoni do mnie Pani 
Ania, nasza kadrowa i pyta, czy wiem, że na 
ogłoszenie odpowiedziała moja córka, prze-
syłając do niej CV. Dowiedziałam się w tym 
momencie. Byłam zaskoczona, ponieważ cór-
ka pracowała w dużej korporacyjnej firmie 
w Warszawie i właśnie awansowała. Jednak 
chyba korciła ją myśl o pracy w rodzinnym biz-
nesie. Odkąd pamiętam, Magda była aktywna 
w firmie swoich dziadków, a później w Inspi-
rion. Jeszcze jako studentka, w 2005 roku wie-
le nam pomogła przy organizacji oficjalnej im-
prezy otwarcia, potem wyjeżdżała na wakacyj-
ne praktyki do Inspirion GmbH w Bremie, stąd 
bardzo dużo wiedziała o firmie. Zastanawia-
łam się nad różnicami w wychowaniu w rodzi-
nach prowadzących własne firmy w stosunku 
do innych. Jest ich sporo, zgodnie ze starym 
przysłowiem „czym skorupka za młodu…”. 
W zasadzie nie chciałam powielać schematu 
z mojego życia i pracować z najbliższą rodzi-
ną. Jednak kiedy dowiedziałam się, że Mag-
da złożyła swoje CV, ucieszyłam się, ale jedno-
cześnie miałam wiele obaw. To nie jest łatwe 
zadanie, choć jak już powiedziałam, ma wie-
le dobrych stron.

Czego nauczyła się Pani w  pracy od 
swojej córki?

Edukacja i szkolenia
 Strona 12

Lifestyle

14 | BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Z życia Izby...
 Strona 2

Z rynku...
 Strona 4



| 15BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Edukacja i szkolenia
 Strona 12

Z życia Izby...
 Strona 2

Z rynku...
 Strona 4

Lifestyle

Grzegorza Pałka, właściciel drukarni Serikon niedawno wrócił 
z Mongolii. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie 
fakt, że 10 dni podczas tej wyprawy spędził w siodle.

Trenował całe życie,  
ale to na emeryturze  
postanowił być jeszcze 
bardziej aktywny

Teraz w planach są już kolejne wyprawy, 
oczywiście konne, być może w grudniu Egipt, 
a w marcu Maroko, a może Gruzja czy Kir-
gistan. Na co dzień jednak pan Grzegorz jest 
równie aktywny, jak przyznaje, sporty upra-
wia praktycznie siedem dni w tygodniu. Ak-
tywność to jego styl życia i sposób na integra-
cję, od dwóch lat bowiem wraz z pracownika-
mi z firmy trenuje nordic walking. - Zaintry-
gowała mnie tą aktywnością znajoma, teraz 
w zależności od tego, jak kto dysponuje cza-
sem, bywa, że na zawodach jest nawet 14 pra-
cowników – opowiada.

Jak dotrzymać tempa tak aktywnemu ko-
ledze? - Smutna prawda jest taka, że moi ró-
wieśnicy już się ze mną nie spotykają, część 
z nich jest w słabej kondycji, a część już nie 
żyje – przyznaje.

Jednak dzięki aktywności, która towarzy-
szyła mu przez całe życie, pan Grzegorz przy-
znaje, że samopoczucie mu dopisuje, a fizycz-
nie nie odstaje od towarzystwa młodszego 
o dwie dekady.
■ Zofia Smolarek

Pan Grzegorz ma 67 lat, od trzydziestu lat 
prowadzi firmę z synem, choć postanowił so-
bie, że od emerytury będzie poświęcał więcej 
czasu swoim pasjom. Tak też zrobił, wszyst-
kie wiążą się ze sportem. Jest co wymieniać: 
rower, jazda konna, basen, nordic walking, ale 
po kolei.

Mongolia to nie pierwsza dłuższa wyprawa 
Pana Grzegorza. - Litwa, Łotwa, Estonia, Bo-
śnia i Hercegowina, Chorwacja – wlicza. Te 
kraje przemierzył jednak na rowerze, Mongo-
lię w siodle. - Rower to moja największa pa-
sja, ale od siedmiu lat jeżdżę też konno – opo-
wiada. - W Mongolii byliśmy od 24 czerw-
ca do 13 lipca, z czego 10 dni z tej wyprawy, 
spędziliśmy w siodle – dodaje. 10 dni w sio-
dle oznacza przejechanych 250 km i to przez 
góry! - Reszta to zwiedzanie świątyń buddyj-
skich czy rezerwatów przyrody – mówi. Dla-
czego akurat Mongolia? - Trafiłem na firmę, 
która organizuje takie wyjazdy, a że jest to 
bardzo egzotyczny kraj, a w moim wieku już 
niewiele czasu zostało na poznawanie świa-
ta, więc wybrałem Mongolię. Chciałem prze-
żyć coś ekstremalnego i faktycznie tak się sta-
ło – dodaje.

Ekstremalne były przede wszystkim gó-
rzyste tereny, po których jeździł pan Grze-
gorz. - Konie mongolskie, są przyzwyczajo-
ne do chodzenia po górach nie, tak jak na-
sze, które są chowane w stajniach i mają wa-
runki cieplarniane. Tamte są przygotowane 
do znacznie trudniejszych i się w nich poru-
szają – opowiada. Dlatego też wyprawa od-
była się z udziałem tamtejszych zwierząt. Pan 
Grzegorz mówi, że z ich oswojeniem nie było 
dużego problemu. - Przesiąść się na innego 
konia to kwestia maksymalnie godziny, żeby 
się z nim zrozumieć, przewodnicy i właściciele 
tych zwierząt po prostu nas poinformowali jak 
się z nimi obchodzić – mówi.
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Kalendarz wydarzeń

imprezy targowe Q3/Q4 2019
Targi dedykowane są szeroko pojętemu sektorowi upominków. 
Wśród oferty wystawowej znajdują się oprócz materiałów 
promocyjnych, także akcesoria domowe, dekoracyjne 
i florystyczne, zabawki, biżuteria i wiele innych. Na targach można 
spotkać wiele inspiracji do rozwoju biznesu, produkty lifestylowe 
i regionalne.

Big Promotional Trade Show to cykl eventów zlokalizowanych 
w różnych częściach Wielkiej Brytanii, trwający od marca do 
października. 18 kluczowych brytyjskich dostawców towarów 
i usług promocyjnych, znanych pod wspólną nazwą The 
Promotional Showcase, co miesiąc odwiedza różne miejsca, aby 
zaprezentować różnorodną ofertę produktów promocyjnych.

Organizatorzy targów PSI Rosja stawiają na różnorodność 
i wszechstronność ekspozycji. W gronie cyklicznych imprez 
targowych jest ona jedną z najbardziej kompletnych 
i przyciąga wystawców z wielu branż. PSI Russia to także jedno 
z największych wydarzeń w Europie Wschodniej.

Wystawcami targów są firmy z szeroko pojętego rynku 
reklamy: importerzy i producenci artykułów promocyjnych, 
drukarnie, producenci POS oraz w specjalnej strefie EVENT 
MIX – firmy eventowe oraz te z rynku MICE. Event dedykowany 
jest przedstawicielom agencji reklamowych, drukarni oraz 
pracownikom działów marketingu.

Po udanej czwartej edycji, C! Print Madrid powraca, aby 
zgromadzić wszystkie sektory rynku komunikacji wizualnej 
i nowych graczy z powiązanych rynków, takich jak dekoratorzy, 
architekci, projektanci itp. W plan targów wpisują się także 
branżowe warsztaty i konferencje. Swoją strefę mają także 
upominki reklamowe oraz odzież. Nie zabraknie prezentacji 
najnowszych możliwości technik druku i personalizacji.

W branży upominków i produktów poligraficznych, odbywające 
się rokrocznie targi COPI’S to najważniejsze wydarzenie w Europie 
Południowo-Wschodniej. Uwagę dostawców i potencjalnych 
klientów przykuwa nie tylko szeroka oferta, lecz także długa lista 
dostawców. Renoma targów COPI’S z roku na rok rośnie, o czym 
najlepiej świadczy większe zainteresowanie ze strony polskich 
i europejskich kontrahentów. 

TAROPAK to największe w tej części Europy forum prezentacji naj-
nowszych rozwiązań technologicznych branży opakowaniowej. 
Uczestnicy mają możliwość nie tylko spotkać się na niwie bizneso-
wej, ale również wziąć udział w konferencjach, warsztatach czy  
prelekcjach. Podobnie jak w poprzednich edycjach również  
i w roku 2019 podczas Targów będzie prezentowana wystawa Art 
of Packaging, będąca pokłosiem konkursu dla projektantów, na naj-
lepsze, najciekawsze, najbardziej innowacyjne opakowania. W 2018  
TAROPAK odwiedziło 42640 profesjonalistów z branży, powierzch-
nia wystawiennicza objęła ponad 25 000 metrów kwadratowych, 
gdzie zaprezentowało się 430 wystawców z 19 krajów świata. 

Targi skierowane są do grupy profesjonalistów z sektora 
komunikacji wizualnej, gównie przedstawicieli drukarni, 
producentów oznakowania, papieru, opakowań, fotografów, 
agencji reklamowych, ale także artykułów promocyjnych. 

27. edycja targów Reklama 2019 zaprezentuje pełen zakres 
technologii i usług związanych z produkcją reklamową. 
To najważniejsze tego typu wydarzenie branżowe w Rosji. 
Wcześniejsza edycja zgromadziła 228 firm uczestniczących z 23 
krajów świata, 13 tysięcy gości z 80 regionów Rosji z 52 krajów, 
a wszystko na 12,379 m² przestrzeni wystawienniczej.

Creativ Salzburg
30.08-01.09.2019 
Centrum targowe salzburg
salzburg, Austria
www.creativsalzburg.at

Big Promotional Trade Show 
03.09.2019   
the International suite, 
Manchester united FC old trafford
Menchester, wielka brytania 
www.promotional-showcase.co.uk

PSI Russia
10-12.09.2019   
Crocus expo
Moskwa, rosja
www.psi-russia.com

FestiwalMarketingu.pl
18-19.09.2019
eXPo XXI
warszawa, Polska
www.FestiwalMarketingu.pl

C!Print Madrid
24-16.09.2019
Casa de Campo
Madryt, Hiszpania
www.salon-cprint.es

COPI’S Sofia 
25-17.09.2019   
Inter expo Center
sofia, bułgaria
www.copi-s.com

TAROPAK
30.09-03.10.2019  
Międzynarowdowe targi 
Poznańskie
Poznań, Polska
www.taropak.pl

VISCOM ITALIA 
10-12.10.2019   
Fiera Milano
Mediolan, włochy
www.viscomitalia.it

REKLAMA 2019 
21-24.10.2019   
expocentre
Moskwa, rosja
www.reklama-expo.ru
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