
Jednym z wielu wyzwań, z jakimi 
mierzą się przedsiębiorcy 
w czasie pandemii, jest 
zapewnienie bezpiecznego 
a zarazem produktywnego 
środowiska pracy...  Strona 8

BEZPIECZNIE 
W PRACY

Czym tak naprawdę jest 
marketing relacji? Czemu 
kobietom mocniej bije serce na 
widok ubrań w TĘ konkretną 
kratkę? Jakie są błędy...  Strona 10

Marketing relacji 
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zbieranie punktów

Z życia Izby...
Strona 2

Z rynku...
Strona 6

Edukacja i szkolenia
Strona 12

Lifestyle 
Strona 14

Kalendarz wydarzeń
Strona 16

PIAP – to brzmI dumnIe

 Słowo wstępu

Magda 
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edyta 
Lisowska
Członek Zarządu PIAP

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

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

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

Maciej 
Dembiński
Członek Zarządu PIAP

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

a nawet lata. Dlatego z niekłamaną przy-
jemnością oddajemy w Wasze ręce nasze 
nowe dziecko - pierwszy numer Biulety-
nu PIAP. Pismo, którego czytanie ma być 
dla Was czystą przyjemnością, a jednocze-
śnie ma Wam pomóc w codziennym pro-
wadzeniu biznesu. Będziemy w nim pisać 
o bezpieczeństwie i płynności finansowej, 
jak zatrudniać i  utrzymać pracowników, 
o  etyce w  życiu i  w  biznesie. Znajdziecie 
w nim wywiady z ciekawymi ludźmi, a tak-
że podpowiemy Wam jak spędzić wolny 
czas oraz jak zainwestować ciężko zapra-
cowane przez Was pieniądze. Nie zabrak-
nie również dawki humoru. Wierzymy, że 
pierwszy numer pisma spotka się z Waszą 
aprobatą, i dacie nam tym samym zielone 
światło, by za pół roku, a może i  szybciej 
wydać kolejny numer publikacji PIAP.
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Kody GTU czyli Grupy Towarów 
i Usług zostały wprowadzone 
przez Rozporządzenie Ministra 
Finansów ...  Strona 13

Wątpliwości 
wokół 
kodów GTU

O tym, jak stworzyć szytą na miarę 
kampanię reklamową skierowaną 
do dojrzałych osób, rozmawiamy 
z Moniką Boczek od kilku lat 
dzielącą się wiedzą...  Strona 5

„Atrakcyjni 
bardziej niż ich 
wnukowie...

Targi branżowe, jak cały sektor 
eventowy, przeżywają trudny 
okres. Przesuwają terminy, szuka-
ją bezpiecznych rozwiązań, anga-
żują się w realizację...  Strona 10

Targi branżowe 
w stanie 
gotowości

Praca zdalna to nie jest nowe 
zjawisko w przedsiębiorstwach. 
Wykonywanie pracy poza 
zakładem pracy...  Strona 12

Praca zdalna 
- czy i jak ją 
uregulować 
w firmie?
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. todit, c. Ublis, ut nos, 
cupio, ca; ina, nonsignatene que fue talabusa ret propublina, sitabul icipiem se nihil vividiu ssilintrimum audam ut quem hem que poris?
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LOrem IPSum
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12. Forum Marketingu 
Zintegrowanego – podsumowane
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB podsu-
mowało 12. edycję Forum Marketingu Zintegro-
wanego przebiegającego pod hasłem - Marketing 
jutra przyszedł wczoraj!

- Wspólnie z prelegentami i uczestnikami Forum sta-
raliśmy się odpowiedzieć na pytanie jak w bieżącej 
sytuacji z aktualnymi wyzwaniami radzi sobie bran-
ża. Naszym celem było przedstawienie po jakie roz-
wiązania w obecnych trudnych czasach warto sięgać 
i  gdzie szukać rozwiązań - mówi Urszula Zarańska, 
Dyrektor Generlana Polskiego Stowarzyszenia Mar-
ketingu SMB. - Zdajemy sobie sprawę, że to dopiero 
początek wyzwań. Wyjątkowe warunki makro pan-
demii napędzają recesję gospodarczą i skłaniają kon-
sumentów do weryfikacji potrzeb i nawyków zaku-
powych. Marketerzy i agencje nieustannie muszą re-
agować na te wyzwania, aby być blisko swoich klien-
tów. Podczas cyku spotkań i warsztatów FMZ Clinic 
zaplanowanych na najbliższe 3 miesiące, odniesiemy 
się do bieżących wyzwań towarzyszących pandemii.

Bloki tematyczne na jakie podzielone zostały spo-
tkania, dotyczyły zagadnień: „Marki zajmują stanowi-
sko", „Planowanie strategiczne w czasach niepewno-
ści. Kryzys szansą dla marek" oraz „360/24 narzędzia 
marketingu zintegrowanego w praktyce” i skupione 
były wokół konkretnych działań oraz przykładów ich 
realizacji. Trzon programu stanowiły najciekawsze 
z projektów nagrodzonych podczas konkursu efek-
tywności i innowacyjności Golden Arrow, realizowa-
nego przez SMB wspólnie z Media Marketing Polska.

Często przewijającym się w  prelekcjach stwierdze-
niem było określenie - „konsumenci głosują portfe-
lami", wybierając marki spójne ze swoim światopo-
glądem. Jednocześnie konsumenci oczekują więk-
szego wpływu marek na rzeczywistość i brania od-
powiedzialności za to, w którą stronę zmierza świat. 
Marka bez wartości i swojego zdania przestaje być 
wiarygodna.

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

Ten numer Gazety PIAP miał być już bez celebryty w koronie, ale niestety nowa rzeczywistość tak mocno daje się we znaki, że tematy, chcąc 
nie chcąc, krążą wokół tego, jak poukładać pracę w dobie pandemii. Po raz kolejny, oby ostatni, chcemy dostarczyć Państwu praktycznych 
informacji m.in. o tym, jak zorganizować bezpieczną pracę w biurze, jak zarządzać pracą zdalną, jak wygląda rynek nieruchomości biurowych 
i jaka jest jego przyszłość, jak prowadzić sprzedaż i komunikację z klientem zupełnie on-line. Wracamy także do tematu targów branżowych, 
które jako namiastka „normalności” czekają w blokach startowych. Dowiecie się także co nieco o nowej kampanii PIAP, która już niebawem 
będzie skutecznie odmrażać upominki reklamowe, po czasie gospodarczej, ogólnej stagnacji. Konkurs na kampanię wygrał Radosław 
Kuleszewicz, z którym rozmawiamy o koncepcji akcji reklamowej i potencjale upominków. Mamy także na dobry początek roku, pełen energii 
i ciekawych przykładów wywiad z Maciejem Tesławskim, który opowiada nam o sztuce budowania relacji. Zapraszamy Państwa do lektury, 
a w nowym roku życzymy wielkiego reklamowego boom’u, optymizmu i przede wszystkim dużo zdrowia!

PIAP zorganizował latem konkurs na najlepszą kampanię reklamową pod 
hasłem „Odmrażamy upominki reklamowe”. Adresowany był do wszystkich 
firm z branży artykułów promocyjnych i szeroko pojętej reklamy. Izba 
chce dać impuls do pobudzenia reklamowego branży i zainspirować 
marketingowców do wykorzystania upominków w aktywnościach 
promocyjnych. Wygrał projekt Radosława Kuleszewicza...  Strona 2

PIAP ODMRAŻA UPOMINKI

Poradnik dla przedsiębiorców 
działających w Internecie
Agencja NPROFIT, prowadząca ogólnopolską 
kampanię #bądźwidoczny kierowaną do przed-
siębiorców, opublikowała już III część bezpłatne-
go poradnika. W całości została poświęcona tre-
ści w e-commerce.

Zespół działu SEO Agencji NPROFIT przygotowując 
tę ostatnią część poradnika skupił się na treściach 
dla e-commerce. Jednak trzeba podkreślić, że wiele 
ma zastosowanie również w przypadku stron usłu-
gowych czy informacyjnych.

Codziennie pojawiają się nowe witryny, a każda ma 
jeden cel – znaleźć się jak najwyżej w wynikach wy-
szukiwania. Nie jest to możliwe m.in. bez właściwe-
go contentu. W poradniku odpowiedziano na py-
tanie czy treści w e-commerce są istotne i co wpły-
wa na ich poprawność zarówno pod kątem robo-
tów indeksujących, jak i użytkowników.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że atrakcyjność 
treści umieszczanych na stronie może być jednym 
z  czynników wpływających na dokonanie zaku-
pów.

Jak wiadomo e-commerce to szeroko pojęty han-
del internetowy. To przede wszystkim sklepy in-
ternetowe prowadzące sprzedaż B2B, C2C oraz 
C2B. Rynek ten na przestrzeni lat rozwijał się w za-
wrotnym tempie. Obecna sytuacja przyczyniła się 
do kolejnych wzrostów. Niewątpliwe firmy powin-
ny zaistnieć w Internecie, bez różnicy czy to lokal-
ny biznes, czy globalny. W  ostatnim czasie wielu 
przedsiębiorców stanęło przed wyborem przenie-
sienia biznesu do Internetu. Pytanie, jednak jak się 
wyróżnić na tle konkurencji? Odpowiedź na to py-
tanie można znaleźć w poradniku Agencji NPROFIT 
dostępnym tutaj.

Kampania #bądźwidoczny została przygotowana 
z  myślą o  małych i  średnich przedsiębiorstwach, 
które znalazły się w niestabilnej sytuacji, wywoła-
nej przez pandemię koronawirusa. Wiele firm mu-
siało zmodyfikować swoje plany, zdecydować się 
na szybką reorganizację, czy zmianę profilu działal-
ności. Agencja NPROFIT podpowiada jak wyróżnić 
się w Internecie.

Z  uwagi na zainteresowanie przedsiębiorców 
w 2021 roku odbędzie się II edycja kampanii. Obok 
Agencji NPROFIT do grona organizatorów dołączy 
również platforma Terdeals.com.
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PIAP zorganizował latem konkurs na najlepszą kampanię reklamową 
pod hasłem „Odmrażamy upominki reklamowe”. Adresowany był do 
wszystkich firm z branży artykułów promocyjnych i szeroko pojętej 
reklamy. Izba chce dać impuls do pobudzenia reklamowego branży 
i zainspirować marketingowców do wykorzystania upominków 
w aktywnościach promocyjnych. Wygrał projekt Radosława 
Kuleszewicza, z którym rozmawiamy między innymi o pomyśle na 
kampanię i roli upominków reklamowych.

Upominki reklamowe 
to najbardziej lubiana 
forma marketingu

Panie Radosławie, gratulujemy zwycięstwa 
w konkursie PIAP na kampanię promującą 
upominki reklamowe po zastoju spowodo-
wanym pandemią. Proszę odpowiedzieć na 
jakie narzędzia marketingu internetowego 
postawił Pan w swoim projekcie i dlaczego?

Dziękuję, cieszę się, że Państwo docenili 
moją propozycję. Jestem orędownikiem pro-
stych pomysłów, dlatego głównym działaniem 
jakie zaproponowałem jest direct mailing, czy-
li wysyłka pakietu reklamowego, zawierające-
go przede wszystkim... upominek. Bo co jeżeli 
nie kreatywny upominek mogłoby lepiej i bar-
dziej przekonująco przemawiać na rzecz wyko-

rzystywania upominków w kampaniach rekla-
mowych? Oprócz tego zaproponowałem zin-
tegrowaną komunikację w mediach społecz-
nościowych, inne formy reklamy internetowej 
oraz landing page jako wirtualny hub realizo-
wanej kampanii.

Proszę opowiedzieć więcej o swoim po-
myśle.

Wymyśliłem, by w pakiecie mailingowym 
znalazła się pewna oryginalna, zaskakująca, 
a jednocześnie przydatna rzecz, która będzie 
trafnie komunikować ideę kampanii i przypo-
minać o niej każdego dnia. Upominki reklamo-
we staną się też głównym motywem wizualnym 
kampanii internetowej. Mówić będzie o nich 
także seria haseł zaprojektowanych do wyko-
rzystania w tej kampanii. Cały przekaz kampa-
nii kręci się wokół upominków.

Jakie hasła reklamowe będą wykorzysta-
ne i co mają komunikować?

Nie jestem pewny czy warto zdradzać czy-
telnikom aż takie szczegóły jak hasła reklamo-
we planowanej kampanii. Natomiast idea tej 
komunikacji polega na tym, by przypomnieć 
marketerom, że upominki reklamowe są waż-
ne, skuteczne i w wielu przypadkach niezastą-
pione.

Jak ocenia Pan skuteczność upomin-
ków w  kampaniach reklamowych w  ogó-
le? Od czego Pana zdaniem zależy ich sku-
teczność?

To zależy jakich efektów konkretnie ocze-
kujemy i co będzie wskaźnikiem tej skuteczno-
ści. Upominki reklamowe na pewno są dobrym 
sposobem budowania i wzmacniania świado-
mości marki. Na przykład takie parametry jak 
częstotliwość i czas kontaktu z marką wyeks-
ponowaną na kalendarzu ściennym wskazu-
ją jego wyraźną przewagę nad wieloma inny-
mi formami reklamy, choćby nad reklamą tele-
wizyjną. Na kalendarz spoglądamy niemal co-
dziennie przez okrągły rok, a reklama w telewi-
zji to efemeryda, którą zobaczymy kilka-kilka-
naście razy na ekranie i to wszystko. 

Zasadnicza różnica w percepcji jednego 
i drugiego polega jednak na wartościach, które 
trudno zmierzyć, aczkolwiek są one ewidentne. 
Użytkownik samodzielnie decyduje o tym, że 
przez 12 miesięcy niemal każdego dnia ogląda 
reklamę marki na kalendarzu ściennym. W od-
różnieniu od spotu TV czy każdej innej rekla-
my inwazyjnej nikt mu codziennego kontak-
tu z upominkiem reklamowym nie narzuca. To 
jest jego osobisty wybór. 

Czy upominki reklamowe mogą być cen-
nym narzędziem do budowania relacji, 
zwłaszcza w dobie pandemii?

Oczywiście. Ludzie uwielbiają upominki. 
Zwyczaj wręczania i przyjmowania upominków 
jest na całym świecie wyrazem szacunku, sym-
patii czy wdzięczności. Upominki reklamowe to 
jest chyba najbardziej lubiana i akceptowana 
forma marketingu, która jak żadna inna buduje 
więzi międzyludzkie, a także kreuje relacje kon-
sumenta z marką. Dlatego używamy ich zarów-
no w marketingu B2B, gdzie ważne są relacje 
międzyludzkie, jak i w marketingu konsumenc-
kim – do budowania pozytywnego wizerunku 
marki. Upominki reklamowe to są często przed-
mioty użytku osobistego, których wartość senty-
mentalna może wzrastać w miarę użytkowania. 
Każdy z nas ma ulubiony kubek do porannej 
kawy czy herbaty, z którym nie potrafi się roz-
stać. Poza tym w dobie pandemii, po wielu mie-
siącach wymuszonej izolacji jesteśmy stęsknie-
ni bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Upominek 
może być choćby namiastką takiego kontaktu.

Jakie inne narzędzia marketingowe, 
Pana zdaniem, zyskują w czasie pandemii?

Pandemia stała się katalizatorem przy-
spieszonej transformacji cyfrowej w biznesie. 
W marketingu bardzo zyskały na znaczeniu na-
rzędzia i kanały online. Dynamicznie rozwi-
ja się e-commerce, reklama przenosi się do in-
ternetu, rośnie aktywność marketingowa w me-
diach społecznościowych. Jednak o ile więk-
szość działań reklamowych można bez proble-
mu przenieść do sieci, to nie ma i przynajmniej 
w najbliższym czasie raczej nie będzie cyfrowe-
go substytutu upominków reklamowych. Out-
door, reklamę prasową czy różne formy rekla-
my drukowanej typu BTL można z powodze-
niem zastąpić marketingiem w kanałach cy-
frowych. Nawet eventy realizujemy teraz onli-
ne. Natomiast upominków reklamowych – re-
alnych przedmiotów, "rzeczywistych rzeczy", 
których możemy dotknąć i cieszyć się nimi 
w prawdziwym świecie – tego nie da się zastą-
pić wirtualnie.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska
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RADOSŁAW KULESZEWICZ 
Właściciel agencji reklamowej The Range. Zajmuje 
się kreowaniem wizerunku marek i organizacji. 
W branży od 1999 r. Realizował projekty na rzecz 
marek budowlanych, wnętrzarskich, meblarskich, 
wydawniczych, chemicznych, rolniczych, 
farmaceutycznych, motoryzacyjnych, modowych, 
kosmetycznych, spożywczych (wszystkich 
najważniejszych kategorii FMCG, włącznie 
z papierosami i alkoholem), a także HoReCa, 
rozmaitych usług B2B, marek edukacyjnych, 
rozrywkowych, telekomunikacyjnych, finansowych 
i ubezpieczeniowych, w tym fin-tech oraz 
innych marek technologicznych, przemysłowych 
i e-commerce. Projektuje też kampanie społeczne 
i polityczne. Więcej na: www.therange.pl

PIAP walczy o 
pomoc dla branży 
reklamowej!
Polska Izba Artykułów Promocyjnych zwróciła się z apelem do 
Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, o ujęcie branży 
reklamowej we wsparciu przedsiębiorstw poszkodowanych 
skutkami pandemii. Sektor reklamowy, m.in. jako ogniwo 
zamrożonej branży eventowej, konferencyjnej i targowej wyraźnie 
odczuwa następstwa regresu gospodarczego.

PIAP uzasadnia swoje stanowisko tym, że 
dla wielu tych mikro i małych firm samo zwol-
nienie z opłacania ZUS oraz postojowe na 3 
m-ce, czy mikropożyczka, to ich być albo nie 
być. Podkreśla także, że pomoc oczekiwa-
na jest według dotychczasowych zasad, czyli 
na podstawie spadków obrotów za dany okres 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Pismo Polskiej Izby Artykułów Promocyj-
nych zostało także skierowane do Rzeczni-
ka Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adama 
Abramowicza, Wiceprezesa Rady Ministrów 
Jarosława Gowina oraz Sekretarza Stanu  
Andrzeja Gut-Mostowy.
■ Joanna Muszyńska

PIAP w swoim liście przedstawia trudną sy-
tuację w branży, która jest pokłosiem zamro-
żenia wielu gałęzi gospodarki, spowolnieniem 
w pokrewnych branżach i wstrzymaniem lub 
odczuwalnym ograniczeniem budżetów mar-
ketingowych. Zauważalna jest m.in. mniejsza 
sprzedaży upominków reklamowych na po-
trzeby jubileuszy firmowych, czy gratyfikacji 
dla pracowników, którzy często pracują zdal-
nie. Izba zwraca uwagę, że problem dotyczy 
ogromnej liczby mikro i małych przedsiębior-
ców z branży reklamowej. Negatywne skut-
ki pandemii COVID-19 po raz kolejny od-
czuł cały rynek reklamowy, a w szczególno-
ści producenci: medali i statuetek, toreb rekla-
mowych, smyczy reklamowych, opasek even-
towych, artykułów konferencyjnych, stro-
jów maskotek, strojów dla promotorów, firmy 
świadczące usługi w postaci hostów i hostess. 
PIAP zauważa, że dla firm PKD 82.30.Z (Or-
ganizacja targów, wystaw i kongresów) prze-
widziana jest pomoc finansowa, niestety dla 
pozostałych firm żyjących wyłącznie z do-
starczania usług i produktów reklamowych na 
wszelkie imprezy masowe już nie. - Jest wie-
le firm, których działalność jest ściśle związa-
na z branżą eventową, konferencyjną albo tar-
gową, niestety mają inny numer PKD – czyta-
my w liście do Premiera. 
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Alwero to rdzennie polska 
marka i rodzinna firma spe-
cjalizująca się w projektowa-
niu i produkcji tekstyliów weł-
nianych. - Upominkiem może 

stać się każdy z naszych produktów i tak naj-
częściej właśnie się dzieje. Dlatego posta-
nowiliśmy wprowadzić się na rynek artyku-
łów reklamowych i upominków. Szczególnie 
kiedy tak bardzo pożądane są produkty eko, 
100% naturalne i niebanalne. My gwarantu-
jemy 100% made in Poland, z zachowaniem 
zasad fair play i niebywałą dbałością o ludzi, 
zwierzęta oraz środowisko naturalne - mówi 
Aleksandra Turek, Prezes Zarządu Alwero 
Sp.z o.o.. W Alwero produkowane są nietu-
zinkowe, niszowe i bardzo indywidualne pro-
jekty. Firma posiada wypracowany przez lata 
warsztat, zbudowała pełne zaplecze, a kunszt 
i otwartość ma z natury.  Od ponad dwudzie-
stu lat podziwia, uwielbia i bawi się tym nie-
zwykłym surowcem jakim jest wełna. Zaska-
kuje formą, rzuca wyzwania sztucznym mate-
riałom, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
świadomych klientów. - Jeśli nie znasz jesz-
cze Alwero to wyobraź sobie motek wełny pe-
łen ciepłych uczuć, miękkiej naturalności, dzi-
kiej swobody i bezpiecznego komfortu. - doda-
je Aleksandra Turek.

BeePack® to pierwszy polski 
producent woskowijek – eko-
logicznych opakowań do prze-
chowywania żywności za-
miast plastikowych pude-

łek, torebek i folii. Produkt pozytywnie prze-
szedł badania jednostki certyfikującej TÜV  
Rheinland Polska. Jest biodegradowalny 
i wielokrotnego użytku. Powstaje z certyfiko-
wanych, naturalnych składników. Woskowi-
jek można używać m.in.: do pakowania pie-
czywa, przekąsek, kanapek, warzyw, owoców 
i nabiału. Są idealnym ekologicznym i funk-
cjonalnym prezentem/gadżetem reklamowym 
na miarę obecnych czasów. Można je w peł-
ni spersonalizować pod klienta. - Do PIAP
-u przystępujemy chcąc cały czas się rozwijać 
i docierać do coraz szerszego grona odbior-
ców. Zaufały nam już takie firmy jak: Empik, 
Miasto Stołeczne Warszawa, Henkel, Łacia-
te, Mazda, Gumtree, firmy cateringowe, wy-
dawnictwa i wiele innych. Nasz funkcjonalny 
eko-gadżet świetnie sprawdza się w świecie, 
w którym ekologia nie może być już tylko pu-
stym frazesem – mówi współzałożycielka fir-
my BeePack, Marta Gruchała vel Gruchalska.

DTB EU est dostawcą teksty-
liów reklamowych oferują-
cym torby bawełniane i juto-
we, a także odzież (T-shirty, 
polówki, bluzy). Firma ma 

ogromne doświadczenie w znakowaniu róż-
nymi metodami (sitodruk, DTG, transfer, 
haft). Stany magazynowe w Polsce gwaran-
tują błyskawiczną realizację, a regularne do-
stawy ułatwiają import produktów sperso-
nalizowanych. Kierując się mottem „cokol-
wiek wymyślisz – my to zrobimy!” firma 
zdobyła zaufanie ponad 200 agencji z Polski  
i Europy w niecałe 2 lata działalności. DTB 
EU jest partnerem DTB UK i obsługuje na 
wyłączność rynek Europejski, razem posiada-
ją 3 i pół miliona produktów magazynowych 
z możliwością wykonania 50 tysięcy nadru-
ków, 20 tysięcy transferów i 25 milionów 
szwów dziennie. - Z dumą dołączamy do gro-
na członków PIAP-u – mówi Rishabh Bahety, 
Prezes DTB EU – Wiem, że pozwoli nam to 
stworzyć sieć kontaktów z firmami, które kie-
rują się tymi samymi wartościami, dedykacją 
i pasją w dostarczaniu klientom wysokiej ja-
kości gadżetów i usług.

ESKADA Sławomir Kubiak 
to kompleksowa agencja re-
klamowa, która specjalizu-
je się w reklamie zewnętrz-
nej. Zapewnia fachowe do-

radztwo, usługi graficzne oraz wykonanie 
i montaż elementów reklamowych. W swo-
jej regularnej ofercie posiada kasetony i py-
lony reklamowe, litery przestrzenne 3D, okle-
janie samochodów oraz witryn i billboardy. 
Agencja zajmuje się również projektowa-
niem stron www oraz sklepów internetowych.  
ESKADA ma w swojej ofercie Vicards – kar-
tę będącą zawieszką do kluczy, która ma na-
drukowany kod QR z informacjami przydat-
nymi w przypadku zagubienia kluczy, czy 
wypadku właściciela. Karta gromadzi rów-
nież inne informacje, jak punkty w progra-
mach lojalnościowych czy pełni funkcję 
książki serwisowej pojazdu.

LimeBOX to firma zajmują-
ca się produkcją wysokiej ja-
kości kosmetyków pielęgna-
cyjnych, które niewątpliwie 
stanowią bardzo unikalną for-

mę upominku reklamowego. Odpowiednio 
dobrany park maszynowy pozwala firmie 
na produkcję szerokiej gamy produktów ko-
smetycznych, które mogą być dowolnie per-
sonalizowane, tak by mogły wspierać indy-
widualne strategie marketingowe klientów. 
- Chcąc mieć realny wpływ na kształt rynku 
artykułów reklamowych w Polsce niezbęd-
na jest współpraca na poziomie ogólnokra-
jowym, i właśnie takie możliwości daje nam 
członkostwo w PIAP, to naturalny etap rozwo-
ju naszej firmy. Dzieląc się swoją wiedzą i do-
świadczeniem chcemy kształtować i rozwijać 
polski rynku artykułów promocyjnych, budu-

Działając razem można poczuć siłę i wzajemne wsparcie, właśnie dlatego 
w trudnym dla gospodarki okresie, firmy z sektora reklamowego stawia-
ją na PIAP. W ubiegłym kwartale grono członków Izby powiększyło się o aż 
osiem firm: Alwero Sp.z o.o., BeePack®, DTB EU, ESKADA Sławomir Kubiak, 
LimeBOX, FUH NANA Wiesław Garbień, Printing Season, SAVI INSTITUTE. 
Poznajmy nowych członków!

Osiem nowych firm w PIAP
jąc jego silną pozycje na rynkach europej-
skich. – mówi Joanna Suchecka-Lipka z fir-
my LimeBox.

FUH NANA Wiesław  
Garbień już od wielu lat 
tworzy produkty wykorzy-
stywane w różnych dziedzi-
nach życia. Posiada szero-

ki zakres specjalizacji, takich jak: poligra-
fia, sprzedaż i znakowanie gadżetów re-
klamowych, projekty graficzne, reklama, 
pieczątkarstwo. Tworzy oryginalne upo-
minki, dyplomy, trofea, puchary, tablicz-
ki informacyjne oraz identyfikatory per-
sonalne. Specjalizuje się również w usłu-
gach: znakowaniu, cięciu, grawerowaniu, 
tłoczeniu, druku. Znakuje każdą możliwą 
powierzchnię: papier, tworzywa sztucz-
ne, gumę, skórę, drewno, szkło oraz me-
tale. NANA posiada wysokiej klasy park 
maszynowy, co gwarantuje wszechstron-
ność i jakość. - Dołączyliśmy do PIAP, 
gdyż chcemy się rozwijać i poszukiwać 
nowych klientów – mówi Michał Garbień 
z firmy NANA - Chcemy także promować 
nietypowe produkty np. identyfikatory per-
sonalne, tabliczki informacyjne z czcionką  
Braille'a, czy bombki choinkowe z nadru-
kiem kolorowym – dodaje Michał Garbień.

Printing Season to pracow-
nia sitodruku, która dzia-
ła już od ponad 10 lat. Przez 
ten czas firma zebrała dużo 
doświadczeń i obsłużyła set-

ki zadowolonych klientów. W pracy stawia 
na jak najlepsze efekty. Od początku istnie-
nia Printing Season stara się wciąż rozwi-
jać i poszerzać ofertę po to, żeby dostar-
czyć swoim klientom jak najlepsze koszul-
ki z nadrukiem. Inwestuje zarówno w lu-
dzi, jak i w profesjonalny sprzęt, wszystko 
po to, aby ciągle zwiększać jakość ofero-
wanych usług. - Dołączenie do grona PIA-
P-u to kolejny krok w rozwoju naszej firmy, 
ponieważ nieustannie dążymy do poszerza-
nia naszych horyzontów. Chcemy wykorzy-
stać nowe możliwości zaprezentowania się 
wśród innych a przede wszystkim pewnych 
dostawców. – mówi Jacek Wysmyk, wła-
ściciel firmy Printing Season.

SAVI INSTITUTE to firma 
doradcza o statusie agencji 
reklamowej. Korzysta z do-
świadczenia uznanych spe-
cjalistów z USA, UK i Bli-

skiego Wschodu. Firma doradza i realizu-
je strategie kompleksowego rozwoju bizne-
su i obecności na rynkach międzynarodo-
wych, indywidualnie dobierając stosowane 
narzędzia do celów zaplanowanych wspól-
nie z Klientem. - Nasi Klienci należą do 
najbardziej wymagających a członkostwo 
w PIAP to dla nas gwarancja pracy z li-
derami rynku. To również okazja dzielenia 
się metodyką SAVI i wzajemnego wspiera-
nia w rozwoju – mówi Michał Kacprowicz, 
właściciel firmy SAVI INSTITUTE.
■ Joanna Muszyńska
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Polska Izba Artykułów Promocyjnych w grudniu 2020 roku za-
inicjowała w mediach społecznościowych konkurs o nazwie 
#SuperRzecz, który polegał na wykonaniu zdjęcia ulubionego 
upominku reklamowego, którego uczestnik używa na co dzień, 
a następnie opublikowaniu go w formie postu z publicznym 
ustawieniem prywatności na swoim profilu na portalu Facebo-
ok. Ważnym elementem było oznakowanie posta hasztagiem 
kampanii: #SuperRzecz, tak aby organizator mógł go zobaczyć 
i policzyć zebrane pod nim reakcje. Czas trwania akcji: od 6 do 
19 grudnia 2020 r. (do godz. 12.00).
Konkurs jest ważną częścią kampanii PIAP „Odmrażamy upo-
minki reklamowe”, mającej na celu pobudzenie reklamowe 
branży po okresie zamrożenia spowodowanego pandemią i za-
inspirowanie marketingowców do wykorzystania upominków 
reklamowych w aktywnościach promocyjnych.
■ PIAP

konkurs
#SuperRzecz



Jak sprzedawać 
i prezentować produkty 
w nowej rzeczywistości?
W czasie pandemii wiele firm i instytucji musiało przenieść swoją działalność do internetu. I o ile narzędzia 
do pracy zdalnej i wirtualnej sprzedaży dla większości przedsiębiorstw, z pewnością nie były niczym nowym, 
o tyle efekty sprzedaży w czasie kiedy praktycznie wszystkie firmy zaczęły działać on-line, nie zawsze były 
zadowalające. Jak przebić się przez konkurencję? Przyglądnijmy się bliżej najlepszym. 

sądowej. Dr Maciej Szaszkiewicz, zna-
ny profiler, psycholog sądowy zapropo-
nował webinarium zatytułowane „Sek-
sualne motywacje sprawców zabójstw”. 
– Nie przewidzieliśmy, że zainteresowanie 
będzie aż tak duże. Na platformie Click-
Meeting, z której korzystaliśmy, pojawiło 
się ponad 8000 zapisów w zaledwie kilka 
dni, a na wydarzenie na Facebooku od-
powiedziało ponad 20 tysięcy osób. Prze-
kierowaliśmy transmisję na żywo na do-
datkowe kanały, aby wszyscy mogli wziąć 
udział w wykładzie. Ostatecznie zebrali-
śmy przed komputerami i telefonami po-
nad 5 tysięcy osób w czasie rzeczywistym, 
to więcej niż przy transmitowanej w tym 
czasie konferencji Ministerstwa Zdrowia 
dotyczącej nowych zakażeń SARS-CoV-2 
na znanych portalach informacyjnych – 
podsumowuje szefowa działu marketin-
gu WSH.

Efekty sprzedażowe?
Otwarte webinary to forma, któ-

ra daje potencjalnym studentom możli-
wość sprawdzenia, jak wyglądają stu-
dia na uczelni oraz czy dyscyplina, którą 
się interesują to dobry wybór pod kątem 
studiowania. To też możliwość zapozna-
nia się ze specyfiką studiów online, któ-
re w tej chwili są jedyną opcją narzuco-
ną przez Ministerstwo Edukacji. Otwar-
te webinaria, które Wyższa Szkoła Huma-
nitas przeprowadziła wiosną 2020 roku, 
były swoistą „próbą” studiów, która oka-
zała się niezwykle skuteczna. Kierunki ta-
kie jak psychologia czy prawo, zanotowa-
ły ponad 100-procentowy wzrost rekruta-
cji w stosunku do poprzedniego roku. 

Zdjęcia 360 stopni, prezentacje 
wideo

O to jak ważna jest prezentacja produk-
tów na naszych stronach internetowych 
zapytaliśmy natomiast w Superauto.pl, 
przedsiębiorstwa należącego do holdin-
gu Wirtualnej Polski. Firma ta bowiem 
znalazła się w czołówce Rankingu Naj-
cenniejszych Polskich Firm e-commerce 
2020 według magazynu Forbes.  

Jednym z największych sukcesów 
w oglądalności webinarów może po-
chwalić się Wyższa Szkoła Humanitas, 
która przed komputerami i telefonami ze-
brała ponad 5 tysięcy osób w czasie rze-
czywistym, to więcej niż przy transmi-
towanej w tym czasie konferencji Mini-
sterstwa Zdrowia dotyczącej nowych za-
każeń SARS-CoV-2, na znanych porta-
lach informacyjnych! Dlaczego to dosko-
nały przykład? Ano dlatego, że o ile por-
tale informacyjne podczas trwającej pan-
demii miały już przecież pozyskanych 
przez lata odbiorców, więc chwalenie się 
w ich przypadku oglądalnością nie należy 
do większych wyczynów, o tyle prywatna 
szkoła zdobyła ją w czasie rzeczywistym. 
Jak to zrobić?

Gdy w marcu 2020 był pierwszy lock-
down i uczelnie skupiały się na wdraża-
niu zdalnych rozwiązań, Wyższa Szko-
ła Humanitas wyszła z inicjatywą otwar-
tych webinarów. Zasięg projektu pod ha-
słem „Nie izoluj się od wiedzy” prze-
szedł najśmielsze oczekiwania – Zaczęli-
śmy nieśmiało od czterech tematów, któ-
re poprowadzili rektor i prorektor uczel-
ni oraz dziekani. Zainteresowanie było 
tak duże, że postanowiliśmy zrobić cały 
cykl spotkań online. Ci wykładowcy, któ-
rzy już wcześniej takie zajęcia prowa-
dzili, nie mieli oporów, byli doświadcze-
ni i świetnie przygotowani – mówi Kata-

rzyna Romaniec, kierownik działu marke-
tingu Wyższej Szkoły Humanitas i doda-
je – wykłady oglądali nasi dydaktycy, któ-
rzy jeszcze nie występowali online przy 
tak dużym i jednak rozproszonym audy-
torium. Kiedy jednak zobaczyli, ile osób 
zainteresowanych jest taką formą wykła-
dów, sami zaczęli zgłaszać swoje propo-
zycje webinarów.

Ponad 30 000 uczestników
Projekt trwał od końca marca aż do 

czerwca, czyli przez cały okres lockdow-
nu. Na pierwszych wykładach Wyższa 
Szkoła Humanitas notowała od 300 do 
800 zapisów. Webinaria z początku doty-
czyły sytuacji okołopandemicznej – pra-
wa i obowiązki pracodawców w czasie 
lockdownu czy sytuacja prawna państwa 
w czasie stanu epidemii. Jednak były to 
tematy, które i tak przewijały się w me-
diach. – Następnie zdecydowaliśmy się 
pokazać, jak wyglądają nasze studia, jak 
zajęcia prowadzą nasi wykładowcy, ja-
kie tematy poruszane są realnie na zaję-
ciach. To był strzał w dziesiątkę. Zapisów 
na takie webinaria było po kilka tysięcy 
– mówi Katarzyna Romaniec.

Przebili oglądalność konferencji 
rządu

Największym hitem okazał się temat 
z pogranicza psychologii i psychologii 

Na początek wspominany już przez nas 
w materiale on-line importer artykułów 
reklamowych. Dla tych, którzy nie mie-
li okazji zaznajomić się z owym materia-
łem, przypomnijmy, że firma Par Bakuła 
przygotowała dla swoich agencji na ka-
nale YouTube cykl webinarów. Impor-
ter w tym trudnym okresie, mając ogra-
niczone możliwości spotykania się twa-
rzą w twarz ze swoimi klientami, zde-
cydował się na wprowadzenie prezenta-
cji gadżetów on-line. Forma okazała się 
o tyle innowacyjna, że prezentacja prowa-
dzona jest w formie interaktywnego we-
binaru, w którym agencje mogą na bieżą-
co zadawać pytania i rozmawiać z prowa-
dzącym handlowcem. Na okres wakacji 
Par Bakuła zrobił przerwę, ale na prośbę 
agencji reaktywował działania zaraz od 
pierwszego tygodnia września i robi to re-
gularnie do teraz. Co drugi wtorek, poja-
wiają się nagrania, które są bardzo przy-
datnym narzędziem dla wielu agencji re-
klamowych. Materiały można pobrać tak-
że ze strony www importera. Prezentacje 
są przygotowywane tematycznie, tak aby 
zainspirować agencje i pomóc w przygo-
towywaniu ofert dla klientów końcowych. 
I jak się okazuje, właśnie o temat tu cho-
dzi. Aby przygotowany przez nas webi-
nar odniósł zamierzony cel, musi być cie-
kawy i przede wszystkim klikalny – czy-
li oglądany. 

- W e-commercie, w nowoczesnym po-
dejściu do sprzedaży, najważniejszy jest 
pierwszy etap, czyli prezentacja oferty. 
Należy stworzyć takie środowisko i takie 
warunki potencjalnemu klientowi, by po-
czuł się swobodnie na serwisie, żeby zna-
lazł to czego szukał, a opis produktu lub 
obsługi był pełnowartościowy i zawierał 
jak najwięcej szczegółów. Dlatego waż-
ne są m.in. dobre zdjęcia w wysokiej roz-
dzielczości, zdjęcia 360 stopni, prezenta-
cje wideo - tłumaczy Krzysztof Szczęsny, 
odpowiedzialny za rozwój serwisu i po-
zyskanie ruchu w Superauto.pl. 

Oczywiście, zlecenie zdjęć czy prezen-
tacji wideo naszych produktów, profesjo-
nalnym firmom, może nas sporo koszto-
wać. Pamiętajmy jednak, że wydatek ten 
powinniśmy traktować jak inwestycję. 
W czasach praktycznie wyłącznej sprze-
daży internetowej wygląd naszych pro-
duktów odgrywa kluczowe znaczenie. 
Nawet najlepszy opis produktów w dobie 
obrazkowej nie odda tego samego efektu, 
co dobre zdjęcie czy wideo. 

Nie tylko formularz kontaktowy
- I to, co jest bardzo ważne, a o czym 

niektórzy zapominają. Firmy mają super 
serwisy, ale utrudniają kontakt kliento-
wi ze sobą. Trzeba o tym pamiętać, żeby 
umożliwić łatwy, szybki kontakt w przy-
padku zainteresowania produktem czy 
usługą. Mówiąc o tym kontakcie, mam na 
myśli nie tylko formularz czy telefon, ale 
jest sporo narzędzi jak live chaty, połą-
czenia z konsultantem na różnych platfor-
mach – przekonuje Szczęsny. I jak doda-
je - handel nadal niespecjalnie się zmienił, 
jest wciąż oparty na relacjach. Co prawda 
nie mówimy już o kontakcie bezpośred-
nim, osobistym, ale przecież przez telefon 
czy przez komunikator internetowy rów-
nież te relacje można zbudować. A na-
wet należy. Więc to, co na pewno moż-
na wykorzystać, to nowoczesne narzędzia 
w komunikacji. Choćby prosty messen-
ger. Pamiętając oczywiście o szybkim re-
agowaniu na pytania.
■ Zofia Smolarek
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O tym, jak stworzyć szytą na miarę kampanię reklamową 
skierowaną do dojrzałych osób, rozmawiamy z Moniką 
Boczek, od kilku lat dzielącą się wiedzą o marketingu 
i dojrzałym konsumencie.

„Atrakcyjni bardziej niż ich 
wnukowie... z własnym mieszkaniem 
i stałym źródłem dochodu”

wsiąść, zapewne nie będzie ich w sta-
nie nieść, ale może je pociągnąć po 
śniegu. Od 15 lat dokonuje się prze-
miana w naszym społeczeństwie, zna-
cząco spada liczba urodzin a pokole-
nie powojennego boomu (tzw. Baby 
boomers) starzeje się i przechodzi 
na emeryturę. GUSowski wykres wie-
ku coraz mniej przypomina pirami-
dę a coraz częściej maczugę. Ponad-
to ostatnie 10-12 lat to też znacząca 
zmiana w prawie pracy, które wypy-
cha młodych ludzi na niestałe i nie-
standardowe formy zatrudnienia, zna-
cząco utrudniając im zarabianie. To 
powoduje, że dla coraz większej ilości 
firm konsumenci 50+ nazwani prze-
ze mnie dojrzałymi konsumentami 
są bardziej atrakcyjnym klientem niż 
ich wnukowie. Mają stałe źródło do-
chodów, nie zawsze wysokie, ale sta-
łe, mają zaspokojone podstawowe po-
trzeby takie jak mieszkanie, mają bar-
dzo dużą praktykę w zarządzaniu bu-
dżetem, którym dysponują, co pozwa-
la im "zaszaleć" od czasu do czasu. 
Równocześnie nie jest to grupa jedno-
rodna i stereotypowy chory staruszek 
nie jest rzeczywistym dzisiejszym doj-
rzałym konsumentem w 100-procen-
tach, jest ich drastycznie mniej.

Mając na myśli dojrzałego kon-
sumenta, o jakim przedziale wieko-
wym mówimy? Czy jest on taki sam 
zarówno dla mężczyzn, jak i  ko-
biet?

Nie ma jednej przyjętej ogólnie 
granicy dla dojrzałego konsumenta. 
Dane statystyczne podawane przez 
polskie agencje badawcze i GUS oraz 
zagraniczne agencje badawcze bar-
dzo się różnią. Często za wiek "doj-
rzały" przyjmuje się zadekretowany 

przez władze wiek nabycia uprawnień 
emerytalnych. Ale patrząc na zmianę 
zachowań, możemy też przyjąć w Pol-
sce granicę około 50 roku, gdy najczę-
ściej dzieci opuszczają dom rodziców, 
bądź (nie opuszczając go) zakładają 
własne gospodarstwo domowe. Dlate-
go czytając dane o dojrzałym konsu-
mencie, warto sprawdzić, w jakim wie-
ku byli respondenci.

Jeżeli prowadzimy agencję rekla-
mową, to na co powinniśmy zwrócić 
uwagę, tworząc kampanię skiero-
waną do dojrzałych konsumentów? 

Po pierwsze trzeba sobie zadać py-
tanie czy dojrzały konsument w ogó-
le może być konsumentem produktów, 
które mamy obecnie i czy jesteśmy za-
interesowani włączeniem go do od-
biorców. Produkując i sprzedając pro-
dukty wymagające precyzji i szybko-
ści w obsłudze musielibyśmy znaczą-
co przeprojektować ofertę oraz włożyć 
wiele w informacje o tym skierowa-
ną do dojrzałego konsumenta. Wszy-
scy pozostali powinni w pierwszej ko-
lejności przejrzeć ofertę i sprawdzić, 
w jakim stopniu może ona być przy-
datna osobom dojrzałym. Pamiętajmy, 
że przez lata "obrastamy" rzeczami, 
z wiekiem coraz trudniej jest je wyrzu-
cać, bo nabierają wartości sentymen-
talnej, a osoby, które pamiętają lata 
niedoboru, mają z tym problem jeszcze 
większy. Tak więc wyjdźmy od tego, że 
dojrzali konsumenci mają wszystko, 
co rozwiązywało im problemy w prze-
szłości. Nie są również chętni do za-
kupu rzeczy, które uważają za nietrwa-
łe. Natomiast są otwarci na nowości, 
które pozwolą im rozwiązać problemy, 
które pojawiły się w ich życiu niedaw-
no, na przykład związane z techno-
logią. Dobrym przykładem może być 
pilot do telewizora z dużymi wyraź-
nymi klawiszami. Podobnie telefony 
z mniejszą liczbą funkcji, ale odporne 
na upadek. A teraz sama komunikacja. 
Nie komunikujmy nigdy wiekiem. Do-
danie napisu "dla seniora" na jogur-

Na początek najistotniejsze. Wyja-
śnijmy, dlaczego dojrzały konsu-
ment, jest ważny dla przyszłości 
firm?

Są firmy, dla których wiek odbiorcy 
/ klienta nie jest istotny. Chleb jemy 
prawie wszyscy, przytłaczająca więk-
szość z nas używa mydła i tak dalej. 
Ale większość produktów ma odbior-
cę dokładniej zdefiniowanego i z my-
ślą o jego oczekiwaniach, potrzebach, 
ale również możliwościach fizycznych 
i ekonomicznych firmy przygotowują 
produkt. Na przykład robiąc sanki dla 
dzieci, firma zrobi je na tyle niskie, by 
czterolatek mógł samodzielnie na nie 
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MONIKA BOCZEK 
Zajmuje się marketingiem od ponad 20 lat. 

Od strategii do egzekucji, od zaprojektowania 

produktu dla konkretnej grupy celowej, poprzez 

przygotowanie go, komunikacji do sieci sprzedaży 

i komunikacji do klienta. Od 2008 roku zbiera 

informacje o dojrzałym konsumencie, który 

stanowi coraz większą część społeczeństwa. 

O jego zachowaniach, preferencjach i wpływie, 

jaki jego wybory mają na całą gospodarkę. Więcej 

informacji na ten temat można znaleźć na stronach: 

monikaboczek.com/dojrzaly-konsument/ oraz 

linkedin.com/company/konsument50plus.

tach znanej marki nie pomogło pro-
duktowi, zniknął po kilku miesiącach. 
Nikt nie chce być widziany z produk-
tem krzyczącym o podeszłym wieku. 
Komunikujmy rozwiązanie proble-
mu: wzmocnienie kości, łatwe otwar-
cie, na problemy z… W Polsce świet-
ną komunikację do dojrzałych konsu-
mentów prowadzi marka Tena.

A jakie nośniki przekazu reklamy 
będą najlepsze dla dojrzałych kon-
sumentów? Wciąż radio, TV, prasa, 
czy może już internet?

Każde, nie wykluczajmy dojrzałych 
konsumentów z internetu, bo są bar-
dzo różni, w różnym wieku (wyróżnia-
my 3 etapy dojrzałości! I one różnią 
się od siebie), dojrzali konsumenci 
korzystają z wielu kanałów, by zdobyć 
informacje o interesujących ich rze-
czach. Miejsce reklamowania się bę-
dzie różne w zależności od typu pro-
duktu, a gadżety według mnie należą 
do zupełnie innych kategorii od od-
blaskowych toreb do kulek Kegla. Je-
śli ktoś przez wiele lat chodził na si-
łownię i czytał prasę tematyczną, za-
pewne czyta ją dalej, może jej nie ku-
puje, ale ją czyta bądź przegląda.

To może jesteśmy w stanie wska-
zać, jakie gadżety reklamowe mo-
głyby zainteresować dojrzałego 
konsumenta?

Zamknięcie do puszki było hitem 
w Zachodniej Europie kilka lat temu. 
Osoba, której trudno wypić jednora-
zowo całą zawartość puszki, łatwo 
mogła oblać siebie zawartością lub 
po prostu ją wylać. Zamknięcie da-
wało możliwość zabezpieczenia się 
przed tego typu wypadkami. Jeszcze 
dawniejszy wynalazek to brelok do 
kluczy, który odpowiadał na gwizda-
nie lub klaskanie. Telefony i piloty do 
telewizora, o których już wspomina-
łam. Dość toporne w tej chwili są dys-
pensery do leków - a branża farma-
ceutyczna z pewnością byłaby świet-
nym odbiorcą tego typu gadżetu dla 
swoich klientów. Ale to wszystko już 

było - na pewno jest wiele rzeczy, któ-
re można dojrzałym konsumentom uła-
twić bądź umożliwić.

Dojrzały konsument jest więc 
trudniejszym klientem?

Myślę, że ani trudniejszym, ani ła-
twiejszym. Wydają pieniądze na to 
co ma im pomóc w funkcjonowaniu, 
są otwarci na nowości, ale nowość 
nie może być jedyną cechą produktu. 
Produkt musi coś wnieść do ich życia 
i tak już pełnego przedmiotów. Chyba 
że chodzi o produkty budujące image. 
W Stanach Zjednoczonych największą 
grupą odbiorców każdej nowej wersji 
iPhona są mężczyźni po 65 roku życia.

Czyli dojrzały konsument jest bar-
dziej wymagający od konsumenta 
młodszego?

Nie ma jednej odpowiedzi - myślę, 
że z plastikowych słomek w pierwszej 
kolejności zrezygnowali młodzi ludzie 
i to oni wymusili zmiany na wszyst-
kich, z drugiej strony dojrzali konsu-
menci inaczej będą oceniali jakość bu-
tów. Jednorazowe długopisy używane 
są przez wszystkich, ale również osoby 
w każdym wieku można spotkać na tar-
gach wiecznych piór. Myślę, że ten po-
dział nie ma nic wspólnego z wiekiem.
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

Dojrzali konsumenci są 
otwarci na nowości, które 
pozwolą im rozwiązywać 
problemy, które pojawiły się 
w ich życiu niedawno, na 
przykład związane z nową 
technologią. W Stanach 
Zjednoczonych największą 
grupą odbiorców każdej 
nowej wersji iPhona są 
mężczyźni po 65 roku życia.
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Relacje targowe Q4 2020

Targi Packaging Innovations w dobrej formie!

W dniach 24-25 września 2020 w EXPO XXI Warszawa odbyły się Targi Opakowań Packaging Innovations organizowa-
ne przez firmę Targi w Krakowie. Wydarzenie jest przykładem na to, że przy zachowaniu restrykcyjnych obostrzeń sani-
tarnych możliwe jest przygotowanie targów na najwyższym poziomie. Dwa dni prezentacji i warsztatów w strefie work-
Shops, w której wiedzą i doświadczeniem dzielili się wybitni specjaliści z branży, sesja naukowa z udziałem przedstawi-
cieli świata nauki i biznesu, konkurs dla młodych projektantów – Strefa Studenta, szeroka oferta wystawców i pozytywne 
nastawienie gości – tak w skrócie można podsumować minioną edycję, która spotkała się z wysoką oceną uczestników. 
 
Więcej informacji: www.packaginginnovations.pl 

GWW-Trend: Rodzinne spotkanie na dystans

Wydarzenie GWW-Trend odbywające się w Niemczech i poświęcone produktom promocyjnym nazywane jest w branży 
„zjazdem rodzinnym” dzięki swojej przyjaznej i otwartej atmosferze. W tym roku zaplanowane były dwie jego edycje: wio-
senna, 13 lutego w Offenbach i druga, zaplanowana na 16 września, która odbyła się w warunkach podyktowanych pan-
demią koronawirusa. O bezpieczeństwo higieniczne podczas wydarzenia zadbał zespół kierowników niemieckiego sto-
warzyszenia branżowego. Według organizatorów niemal 100 wystawców zaprezentowało swoje nowości, a 364 dystry-
butorów skorzystało z okazji, by nawiązać nowe relacje po długim okresie przestoju. Oczywiście osiągnięcie frekwencji 
z ubiegłego roku nie było możliwe, ale i tak odzew był lepszy niż się spodziewano.
Więcej informacji: www.gww-trend.de

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2020 Zdjęcia: Mischa Delbrouck © WA Media

marke|ding| Switzerland: powrót do komunikacji na żywo

Na to wszyscy czekali: pierwsze większe wydarzenie związane z branżą produktów promocyjnych w niemieckojęzycz-
nej części Europy od czasu lockdownu w marcu. Początkowo szósta edycja marke|ding| Switzerland miała się odbyć 11 
marca 2020 roku, ale została przesunięta na 19 sierpnia i odbyła się w rygorystycznych warunkach higienicznych związa-
nych z pandemią COVID-19. Sześciu producentów produktów promocyjnych działających jako sponsorzy zaprosiło swo-
ich klientów z sektora marketingu i zakupów, by zapoznali się z ofertą zaproszonych wystawców. Według danych organi-
zatora – promoFacts GmbH – w wydarzeniu wzięło udział 80 wystawców i 600 odwiedzających, co stanowi naprawdę do-
brą frekwencję, biorąc pod uwagę okoliczności.
Więcej informacji na: www.markeding-schweiz.ch

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2020 Zdjęcia: Michael Scherer © WA Media

HAPTICA® live ’20: Udane wydarzenie mimo ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa

Po długim okresie oczekiwania i dwukrotnym przekładaniu imprezy ze względu na pandemię COVID-19, wreszcie nad-
szedł dzień 8 września 2020, kiedy to w Bonn odbyło się wydarzenie HAPTICA® live ’20. Był to niezwykle potrzebny za-
strzyk energii dla branży po miesiącach znacznie ograniczonej działalności. Łatwo można było dostrzec ożywienie odwie-
dzających. O bezpieczeństwo gości zadbał organizator – WA Media. Wszyscy obecni przestrzegali zaleceń dotyczących hi-
gieny. Ze swoimi produktami pokazało się 114 wystawców, a w wydarzeniu wzięło udział 759 gości (dane z roku ubiegłe-
go: 1840). Niemal trzy czwarte stanowili użytkownicy końcowi i agencje reklamowe, a pozostała część to przedstawicie-
le branży produktów promocyjnych.
Więcej informacji: www.haptica-live.de, www.promotionaward.com

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2020 Zdjęcia: Michael Scherer, Brit München, Till Barth © WA Media

FestiwalMarketingu.pl – udany reSTART branży!

W dniach 9-10 września 2020 r. w EXPO XXI Warszawa odbyły się targi FestiwalMarketingu.pl. Swoją ofertę zaprezento-
wali przedstawiciele branży artykułów promocyjnych, drukarni, POS, sektora event oraz dostawcy mediów i maszyn dla 
reklamy i poligrafii. Event dedykowany był przedstawicielom agencji reklamowych, drukarń oraz pracownikom działów 
marketingu. Wydarzenie zgromadziło blisko 1300 zwiedzających i prawie 130 wystawców. Ponad 150 osób uczestniczy-
ło w konferencjach EVENT MIX i MARKETING MIX. Po raz kolejny przeprowadzono także konkurs na najlepsze displaye re-
klamowe POS STARS i na najlepsze artykuły promocyjne – SUPER GIFT. Była to wyjątkowa edycja, którą organizatorzy i wy-
stawcy zgodnie nazwali prawdziwym reSTARTem branży.
Kolejna edycja targów odbędzie się 15-16 września 2021 r.
Więcej informacji: www.festiwalmarketingu.pl

Leveranciersdagen: wydarzenie, które przetarło szlak

W dniach 3-4 września 2020 roku w Expo Houten, niedaleko Utrechtu odbyło się wydarzenie Leveranciersdagen. Według 
organizatorów w tegorocznej edycji wzięło udział 811 odwiedzających (rok temu było ich 1198) z holenderskiej branży 
artykułów promocyjnych, którzy mogli zapoznać się z nowymi trendami, nawiązać kontakt, dokonać wymiany doświad-
czeń, a wszystko to po długim okresie przestoju. Według oficjalnych danych swoje produkty przedstawiło 120 wystawców 
(w 2019 było ich 150). Tak jak w roku ubiegłym, wydarzenie wspierało holenderskie stowarzyszenie produktów promocyj-
nych – Platform Promotional Products. Tegoroczna edycja była wyjątkowa: było to pierwsze wydarzenie w krajach Bene-
luksu, które odbyło się od czasu wiosennego lockdownu.
Więcej informacji na: www.deleveranciersdagen.nl

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2020 Zdjęcia: Sarah Vieten © WA Media



Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 14

Edukacja i szkolenia
 Strona 11

Z życia Izby...
 Strona 2

| 07

Z rynku

BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

To się nosi!
L-Shop-Team - 120 MAREK, 6.500 PRODKTÓW

spośród artykułów marki NEUTRAL jest 
synonimem uczciwości, transparentno-
ści i zrównoważone rozwoju, a ilość cer-
tyfikatów onieśmiela. MANTIS WORLD 
przyczynia się do ochrony środowiska po-
przez zastosowanie odpowiednich mate-
riałów np. poliestru pochodzącego z re-
cyklingowych butelek PET przy jedno-
czesnej rezygnacji z pestycydów i innych 
substancji toksycznych. Również takie 
marki jak: B&C, PURE ORGANIC VON  
RUSSELL, WESTFORD MILL, TEE 
JAYS, STEDMAN I REGATTA odnajdu-
ją się w tym temacie bardzo dobrze.

Sports Highlight
Czasy, w których odzież sportowa mu-

siała być tylko wygodna i funkcjonalna, 
już dawno minęły. Obecnie branżę odzie-
ży sportowej podbijają aktualne trendy 
w krojach i kolorach, jak również trendy 
dot. zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska. CONA SPORTS dumnie pre-
zentuje Evolution Tees z materiałów po-
chodzących z recyklingu. Odzież sportową 
ze zużytych plastikowych butelek przy-
gotowała na ten rok marka STEDMAN.  
Beechfield Original Headwear dowodzi, 
że dzięki odpowiedniemu nakryciu głowy 
możliwe jest uprawianie sportów outdo-
orowych o każdej porze roku i przy każdej 
pogodzie! Przyciągające wzrok i funkcjo-
nalne artykuły prezentuje jak zawsze mar-
ka SPIRO, której oferta skierowana jest 
do różnorodnej grupy sportowców. Marka 
TOMBO natomiast pokazuje przez swoje 
melanżowe, pastelowe topy, koszulki i le-
ginsy jak fajnie i atrakcyjnie można łączyć 
dobrą jakość z modą.

Exclusively Brands, Promotions Highlight, 
CorporateWord… 
Więcej inspiracji na www.l-shop-team.pl.

Fashion
Branża tekstylna produktów do zna-

kowania już od dawna nie obraca się 
wyłącznie wokół produktów typu basic 
oraz funkcjonalnych właściwości mate-
riałów. Coraz więcej producentów kieru-
je się trendami pochodzącymi ze sprze-
daży detalicznej przykładając większą 
wagę do modnych krojów i detali. Oczy-
wiście łącząc to z dbałością o środowisko, 
bo to również, na szczęście, jest modne. 
W ofercie największego w Polsce dystry-
butora L-Shop-Team z każdym rokiem 
pojawia się coraz więcej modnych pro-
duktów. Marki BUILD YOUR BRAND 
i BUILD YOUR BRANDIT od począt-
ku swojego istnienia wprowadzają aktu-
alne trendy tekstylne do świata odzieży 
do brandowania. Z sukcesem osiągając to 
dzięki stylom streetwearowym, wysokiej 
jakości materiałom oraz dobremu stosun-
kowi ceny do jakości. Marka ATLANTIS  
pokazuje, że modnie może być także 
na głowie, dbając równocześnie o śro-
dowisko. Producent bags2GO w swo-
ich kolekcjach toreb i plecaków skupia 
się na modnych detalach, a młoda marka  
MINERSMATE swoją stonowaną kolo-
rystyką trafia do gust młodych klientów. 
Mówiąc o modzie nie można nie wymie-
nić marki BELLA CANVAS! To raj dla 
fashionistów..

Organic /Recycling
Temat zrównoważonego rozwoju 

w branży tekstylnej staje się coraz waż-
niejszy. Poziom świadomości wzrasta 
zarówno u producentów tekstyliów, jak 
również u klientów. W ofercie L-Shop-
Team jest wiele marek, które poprzez 
przyjazne dla środowiska tekstylia anga-
żują się na rzecz lepszej przyszłości, opar-
tej na zrównoważonym rozwoju. Każdy 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



Jednym z wielu wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy w czasie pandemii, jest zapewnienie bezpiecznego 
a zarazem produktywnego środowiska pracy. Część firm przeszła na model pracy zdalnej, ale niestety 
w wielu przypadkach specyfika przedsiębiorstw, zwłaszcza skupionych na produkcji, wymusza wdrożenie 
bezpiecznych standardów pracy w firmie. Jakie są zalecenia organów rządowych w tej kwestii? Jak z tematem 
radzą sobie firmy z sektora reklamowego?

BEZPIECZNIE W PRACY
Odbiory osobiste ograniczyliśmy do minimum 
a z naszymi klientami kontaktujemy się głównie 
telefonicznie i e-mailowo. – mówi Anna Tomal 
z Mart Ceramic.

Jaki system pracy w reklamie?
Większość firm z branży reklamowej pra-

cuje stacjonarnie, przyjmując warianty pracy 
mieszanej lub opcję zdalną, jeśli wymaga tego 
sytuacja. W firmie Globalgift.pl została prze-
prowadzona ankieta i to pracownicy wybrali 
opcję pracy stacjonarnej. Takich firm jest wię-
cej. - U nas się nie sprawdziła praca zdalna. My 
zawsze stawialiśmy na relacje zarówno z klien-
tami jak i wewnątrz zespołu i codziennie razem 
wyznaczaliśmy zadania. Niestety po zamknięciu 
nas w domach nie mieliśmy narzędzi na sposób 
pracy zespołu, nie przynosiło to żadnych efek-
tów. – mówi Beata Dobrowolska z firmy EBK. 
Podobnie w firmie BHZ Reklama. - W zasadzie 
wszyscy z działu handlowego wolą pracę w biu-
rze niż zdalną. Łatwiej się pracuje pod wielo-
ma względami. – mówi Marek Zalewski z BHZ 
Reklama. Firmy z branży obserwują też nieza-
dowolenie pracowników z powodu delegowa-
nia do pracy zdalnej. - W rozmowach z pracow-
nikami obserwujemy pewną prawidłowość: im 
dłuższy czas izolacji w ramach home office czy 
też pracy w systemach „bezpiecznych zmian”, 
tym wyższy jest poziom ich niezadowolenia. 
Oczywiście pracownicy rozumieją sytuację i ko-
nieczność wprowadzenia takich rozwiązań, ale 
„tęsknią” do wspólnej pracy w zespole. – mówi 
Paweł Niciak.

W firmach produkcyjnych strategia funk-
cjonowania najczęściej opiera się o tryb pracy 
mieszanej. - Jesteśmy firmą produkcyjną, więc 
większość naszych pracowników nie ma moż-
liwości pracy zdalnej ze względu na charakter 
wykonywanych czynności. – mówi Anna Tomal 
- We wszystkich działach produkcji wprowadzi-
liśmy pracę zmianową co pozwala na ograni-
czenie kontaktów bezpośrednich. Nasz dział 
handlowy został podzielony na dwa zespo-
ły pracujące na przemian zdalnie i stacjonar-
nie. Każdy z zespołów tydzień pracuje zdalnie 
a kolejny tydzień - stacjonarnie. Dzięki temu 
handlowcy utrzymują stały kontakt z klienta-
mi i jednocześnie mają możliwość kontrolo-
wania procesu produkcji. Dział graficzny rów-
nież został podzielony i cześć prac jest wykony-
wana zdalnie. – dodaje Anna Tomal. Podobny 
system przyjęła firma Modern Forms. – Oso-
by, które mogą wykonywać obowiązki firmo-
we z domu, wykonują pracę zdalnie (67% dzia-
łu graficznego). Część pracowników w dziale 
handlowym i badawczo-rozwojowym pracuje 
zdalnie, pozostała część przychodzi do siedzi-
by firmy wykonywać wszystkie obowiązki, któ-
re nie mogą być wykonywane zdalnie. Pracow-
nicy na wszystkich działach produkcji zostali 
podzieleni na dwie zmiany, aby ograniczyć ich 
kontaktowanie – opowiada Tomasz Matłosz 
z Modern Forms. 

oraz z windy (ograniczenie ilości osób). Zasa-
dy ograniczenia ilość osób należy wypraco-
wać także w strategicznych momentach, kiedy 
zazwyczaj tworzą się skupiska, czyli w czasie 
wejścia do firmy i opuszczania budynku przez 
pracowników. 

Jeśli specyfika pracy wiąże się z bezpośred-
nimi kontaktami między pracownikami oraz 
z klientami, eksperci zalecają wprowadzenie 
przezroczystych ekranów, maksymalne ogra-
niczenie czasu kontaktu, stosowanie środków 
ochrony indywidualnej oraz dezynfekcję rąk 
i powierzchni. 

Niestety w dobie pandemii wiele firm zgod-
nie z zaleceniami rezygnuje z seminariów, 
szkoleń czy konferencji. W to miejsce pojawi-
ły się wszelkie formy spotkań on-line, wideo-
konferencje i chat’y. 

Niebagatelną rolę odgrywa higiena w miej-
scu pracy, zarówna ta indywidualna, jak profe-
sjonalna dezynfekcja powierzchni. Klamki, bla-
ty robocze, biurka, klawiatury, umywalki, to-
alety, dozowniki mydła i inne „wspólne” po-
wierzchnie powinny być na bieżąco odkaża-
ne. Pracownicy muszą mieć zapewniony do-
stęp do wody i mydła oraz środków dezynfe-
kujących. Eksperci zalecają unikanie korzysta-
nia ze wspólnych naczyń i przyborów stoło-
wych, a także usunięcie ogólnodostępnych ga-
zet i broszur. Korespondencja dostarczana przez 

kurierów powinna przez 2-3 godziny być zosta-
wiona w przygotowanych do tego celu pojem-
nikach. Kolejną rzeczą jest wietrzenie i wenty-
lacja powietrza.

Ilość zaleceń przyprawia o zawrót głowy. 
Przynajmniej na początku. Z czasem firmy 
przywykły do nowych procedur, wypracowując 
także swoje wewnętrzne zasady. 

Bezpieczeństwo w praktyce
Firmy z branży reklamowej przysposobi-

ły sobie powyższe rady, wypracowując szereg 
procedur, które najlepiej sprawdzają się w po-
szczególnych przedsiębiorstwach. Niektóre 
z nich przeszły w tryb pracy zdalnej adoptu-
jąc narzędzia on-line do codziennej komunika-
cji wzajemnej i z klientem. Firmy produkcyjne 
dostosowały system pracy stacjonarnej do stan-
dardów bezpieczeństwa. - W tych miejscach fir-
my, gdzie niemożliwym jest zastosowanie pra-
cy w trybie home office (jak magazyn, produk-
cja, drukarnia, pion operacyjny) wdrożone zo-
stały systemy zmianowe z przerwami na dezyn-
fekcję. – opowiada Paweł Niciak, Wiceprezes 
Zarządu w REFLOACTIVE NICIAK GRO-
UP - Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy pro-
dukcyjni zostali podzieleni na zespoły, które nie 
mają ze sobą styczności. Daje to nam pewien 
poziom bezpieczeństwa i ciągłości pracy na wy-
padek stwierdzenia choroby u jednego z pra-
cowników - w takim przypadku bowiem izolu-
jemy niewielką część pracowników produkcyj-
nych a pozostali pracują bez zmian. Oczywi-
ście przypadek taki spowolni w znacznym stop-
niu procesy produkcyjne, ale ich nie zatrzyma. 
Oczywiście wszystkie działy firmy otrzymały 
własne dozowniki do dezynfekcji, wszędzie do-
stępne są maski i rękawice. Pracownicy komu-
nikują się poprzez wewnętrzne komunikatory, 
kontakty osobiste zredukowaliśmy do niezbęd-
nego minimum. – mówi Niciak. Mniej więcej 
w każdej firmie sytuacja wygląda podobnie: są 
miejsca do dezynfekcji, maseczki dla pracowni-
ków, osłony z plexi, ograniczono przemieszcza-
nie między działami do minimum, promowa-
ny jest dystans społeczny, a także ograniczenie 
kontaktów zewnątrz. - Od początku wdrożyli-
śmy ograniczenia w kontaktach z osobami z ze-
wnątrz jak i w samym zakładzie pracy. Odbiory 
i dostawy są realizowane w większości przez fir-
my kurierskie w jednym, wyznaczonym miejscu. 

Porady z broszury
Opracowanie strategii działań w firmie wy-

maga indywidualnej analizy w zależności od 
rodzaju przedsiębiorstwa. Należy wziąć pod 
uwagę szereg czynników, które mogą mieć 
wpływ na bezpieczeństwo, m.in. wszelkie 
kontakty społeczne w jakie wchodzą pracow-
nicy wewnątrz firmy i na zewnątrz, wspól-
ne użytkowanie wyposażenia i sprzętu, czy 
wspólne korzystanie z pomieszczeń i ciągów 
komunikacyjnych. A więc, wszelkie punk-
ty styku, które potencjalnie mogą być drogą 
przenoszenia wirusa. Oczywiście podstawo-
wym celem profilaktyki w miejscu pracy jest 
zapewnienie dystansu społecznego. Jak czyta-
my w poradniku opracowanym przez Central-
ny Instytut Ochrony Pracy, należy ograniczyć 
liczbę osób przebywających w zakładzie jed-
nocześnie. W praktyce często oznacza to mo-
dyfikację systemu na zmianowy (jeśli koniecz-
na jest praca w zakładzie), lub oddelegowanie 
części pracowników do pracy zdalnej. Kolej-
nym krokiem jest umiejscowienie stanowisk 
pracy w sposób bezpieczny, z zachowaniem 
dystansu, tak, ale zapewnić co najmniej 1,5 
metra odstępu między biurkami. Zalecane jest, 
aby w miarę możliwości pracownicy byli od-
wróceni do siebie plecami. Eksperci radzą tak-
że wprowadzenie zasad korzystania z ciągów 
komunikacyjnych (np. ruch jednokierunkowy) 

Uczymy się sobie radzić
W drugiej fali pandemii przedsiębiorcy są 

już mądrzejsi o doświadczenia z pierwszego 
ataku. Nasza strategia jest cały czas taka sama, 
nieprzerwanie stosujemy zalecenia Sanepi-
du i GIS. - mówi Łukasz Bujanowicz z firmy 
Avant - Nawet podczas miesięcy letnich, kiedy 
pandemia nam trochę „odpuściła” pilnowali-
śmy reżimu sanitarnego i tzw. dystansu społecz-
nego. To na pewno wpłynęło na znikomą licz-
bę zachorowań i brak problemów z tym zwią-
zanych. Jesteśmy pewni, że to najprostsze i naj-
bardziej skuteczne z działań jakie możemy pod-
jąć i jednocześnie utrzymać pracę naszej fabry-
ki bez większych utrudnień. – dodaje Bujano-
wicz. 

Potencjalne wykrycie ogniska wirusa w fir-
mie jest dużym zagrożeniem dla jej płynno-
ści, więc przedsiębiorstwa są niezwykle czuj-
ne w tej kwestii. - Jesteśmy obecnie tak wyczu-
leni na wszelkie zagrożenia, że wprowadzili-
śmy również zasadę bezwzględnej izolacji osób 
pracujących w grupach w przypadku zgłosze-
nia przez pracownika już najmniejszych symp-
tomów przeziębienia czy grypy. – mówi Paweł 
Niciak - Jak na razie w firmie mieliśmy dwa 
przypadki potwierdzonego SARS-COV-2 oraz 
dwa przypadki podejrzenia i skierowania pra-
cowników na kwarantannę, ale dzięki przyjęte-
mu wcześniej rozwiązaniu firma w żaden spo-
sób tego nie odczuła. – dodaje Niciak. Marek 
Zalewski z firmy BHZ Reklama podkre-
śla wartość otwartości i szczerości w tej kwe-
stii zdrowotnej w swoim zespole. - Każda oso-
ba z podejrzeniem nawet lekkiego przeziębie-
nia miała przejść w tryb pracy zdalnej. – mówi 
Marek Zalewski – Bardzo ważna jest dla nas 
otwartość w informowaniu współpracowników 
o wszelkich kontaktach z osobami podejrzany-
mi o ewentualne zarażenie COVID. – dodaje 
Zalewski.

Edyta Lisowska, Dyrektor zarządzają-
cy EBLIS B&L podkreśla także inne niezbęd-
ne w czasie pandemii atrybuty, które wynika-
ją z kondycji psychicznej. - Nie poddajemy 
się, myślimy pozytywnie, dbamy o siebie i sta-
ramy się pomagać naszym Klientom najlepiej 
jak potrafimy, z optymizmem patrząc w przy-
szłość. Obok zdrowia fizycznego ważne jest tak-
że zdrowie psychiczne i optymizm – mówi Edy-
ta Lisowska. 

Jak widać z powyższych przykładów fir-
my do tematu organizacji pracy w czasie pan-
demii podeszły zadaniowo. Nie ma już miejsca 
na załamywanie rąk, tylko rzeczowe, konkret-
ne rozwiązania, w większości rekomendowa-
ne przez instytucje państwowe. Wiosenny, nie-
spodziewany atak, dziś przynosi otrzeźwienie. 
Przedsiębiorstwa reklamowe przystosowały się 
i są gotowe do pracy. Jedyne co jest potrzebne 
branży, to konkretny rozruch w budżetach mar-
ketingowych firm, na który wszyscy czekamy.
■ Joanna Muszyńska
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Od kilku miesięcy większość z nas wykonuje swoją pracę zdalnie. 
Ze względów na niwelowanie zagrożenia rozpowszechniania się 
koronawirusa, praktycznie wszyscy pracownicy biurowi, pracują 
dziś z domów. Czy przysługują pracownikom jakieś dodatki 
za wykorzystany prąd, lub internet? Niekoniecznie, prace nad 
umieszczeniem pracy zdalnej w kodeksie pracy ciągle trwają. 

Praca w czasie zarazy. Czy 
pracownikom przysługują 
jakieś dodatki?

wano, by pracownikowi przysługiwało 
dodatkowe 100 zł za poniesione kosz-
ty związane z pracą zdalną, pomysł ten 
nie został jednak przyjęty. - W przypad-
ku braku stosownych unormowań, stro-
ny stosunku pracy powinny same doko-
nywać stosownych ustaleń związanych 
z rozliczaniem pracy zdalnej – alarmu-
je MRPiT. Większość osób pracujących 
zdalnie, wciąż jednak czeka na uregu-
lowanie tych przepisów. Oczywiście 
istnieją firmy, które od wybuchu pan-
demii, za poniesione koszty związane 
z pracą zdalną płacą swoim pracowni-
kom, nawet 300 zł miesięcznego ekwi-
walentu. Koszty związane z energią to 
jednak niejedyny problem. Dla więk-
szości firm największym wyzwaniem 
pracy z domu jest ochrona danych, a co 
za tym idzie bezpieczne łącze interne-
towe. Pracodawcy sugerują więc, aby 
korzystać z przydzielonego służbowe-
go internetu mobilnego lub łącza z tele-
fonu, te jednak, wyczerpują się w tem-
pie ekspresowym a dodatkowe pakiety, 
wiążą się z kolejnymi kosztami. 

Wypadek w domu czy w pracy?
I to wciąż nie wszystko, bo co jeśli 

podczas pracy zdalnej pracownik ule-
gnie wypadkowi? Pojawia się więc ry-
chła potrzeba uregulowania także prze-
pisów bhp. - Obowiązujące przepisy 
o pracy zdalnej nie regulują także kwe-
stii związanych z wypadkiem przy pra-
cy. W tym zakresie mają więc zastoso-
wanie ogólne zasady określone w Ko-
deksie pracy oraz rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie ustalania okolicz-
ności i przyczyn wypadków przy pracy 
– informuje Wojciech Gonciarz dyrek-
tor departamentu prawnego Państwo-
wej Inspekcji Pracy. - Pracownik, który 

uległ wypadkowi podczas pracy zdalnej, 
jest zobowiązany niezwłocznie zawiado-
mić o tym fakcie przełożonego. W razie 
zgłoszenia takiego wypadku obowiązu-
ją te same przepisy, co w przypadku wy-
konywania pracy w siedzibie przedsię-
biorstwa – dodają w MRPiT. Co więc 
jeśli podczas pracy w domu pracow-
nik oparzy się gorącą zupą? - Dla uzna-
nia danego zdarzenia za wypadek przy 
pracy istotne jest, czy miało ono zwią-
zek z wykonywaniem czynności służbo-
wych – podkreśla Gonciarz. Natomiast 
fakt, czy potencjalny wypadek można 
zaliczyć, do wypadku przy pracy, roz-
strzygnie wówczas specjalna komi-
sja. - W sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy, pra-
codawca powołuje zespół powypadko-
wy, w skład którego wchodzi pracownik 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz społeczny inspektor pracy. Do ze-
społu powypadkowego należy ustalenie, 
czy dany wypadek był wypadkiem przy 
pracy i jakie były jego przyczyny – wy-
jaśnia MRPiT. I jak dodaje - Przestrze-
ganie przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy jest podstawowym obo-
wiązkiem pracownika, również wów-
czas gdy wykonuje on pracę w miejscu 
zamieszkania.

Praca bez kontroli
Przy okazji wypadów pojawia się 

jeszcze jedna kwestia związana z pra-
cą zdalną, mianowicie czas pracy, bo 
i w tym wypadku - przepisy nie okre-
ślają zasad kontroli wykonywania pracy 
zdalnej przez pracownika. - Aktualnie 
pracodawca nie ma jasno wskazanych 
przepisów, które pozwoliłyby mu na do-
konywanie kontroli pracy zdalnej, poza 
obowiązkiem sporządzania ewidencji 
wykonanych czynności. Czas pracy pra-
cownika potwierdzać może natomiast 
kontrola korespondencji mailowej pra-
codawcy z pracownikiem, czy też prze-
kazane efekty pracy – sumuje Gonciarz. 
Kiedy nowe przepisy, regulujące zasady 
pracy zdalnej wejdą w życie? Zarówno 
Państwowa Inspekcja Pracy jak i Mini-
sterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
nie podają takiej informacji.
■ Zofia Smolarek

- Praca zdalna w Kodeksie pracy bę-
dzie wykonywana w warunkach typo-
wych, nie zaś w nadzwyczajnych, stąd 
konieczne jest wypracowanie takiej re-
gulacji, która zabezpieczy interesy obu 
stron stosunku pracy – informuje De-
partament Komunikacji Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii. Pierwszy 
projekt zawierający uregulowania pra-
cy zdalnej został złożony we wrześniu 
w Radzie Dialogu Społecznego. I dopó-
ki prace nad nowymi przepisami nie zo-
staną zakończone, pracodawca nie ma 
obowiązku rekompensować m.in. po-
niesionych kosztów za prąd. - Nie ozna-
cza to jednak, że pracownik, który po-
niósł koszty związane z taką pracą, nie 
może domagać się ich zwrotu – zazna-
czają w MRPiT. - Należy jednak podkre-
ślić, że wszelkie koszty związane z pracą 
w istocie obciążają pracodawcę. Ozna-
cza to, że pracownik, który je poniósł, 
ma prawo domagać się od pracodawcy 
rekompensaty. Prawo do określonej re-
kompensaty powinno być jednak udoku-
mentowane, w tym celu pracownik po-
winien przedstawić pracodawcy np. ra-
chunki potwierdzające poniesione kosz-
ty – dodają.

Nawet 300 zł dodatku 
MRPiT podkreśla, że w zakładach 

pracy mogą zostać w tej kwestii ustalo-
ne przepisy tymczasowe. - Pracodaw-
ca może określić tryb i zasady wypła-
cania np. ekwiwalentu dla pracowni-
ka w razie wykorzystywania przy pra-
cy jego prywatnych narzędzi, sprzętu, 
materiałów, a także zasady pokrywa-
nia kosztów zużycia przez pracownika 
np. energii elektrycznej. To wciąż jed-
nak rzadkość. Przypomnijmy, że w pro-
jekcie tarczy antykryzysowej propono-
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MACIEJ TESŁAWSKI
współpracował na stanowiskach kierowniczych 
z największymi agencjami w kraju: McCann Relationship 
Marketing, J. Walter Thompson czy Grey Worldwide, mając 
na swoim koncie szereg spektakularnych kampanii dla 
czołowych marek. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia 
Marketingu Bezpośredniego (SMB), a także członkiem 
jury najbardziej prestiżowych konkursów branży 
marketingowej Superbrands, Golden Arrow i Boomerang. 

Marketing relacji to coś 
więcej niż zbieranie punktów

to nie jest zbieranie punktów. David Aaker uwa-
ża, że tym większy jest współczynnik lojalności 
klientów im więcej logo wytatuowanych na cia-
łach klientów. Pierwsze miejsca ma Harley-Da-
vidson, który jest klasycznym przykładem mar-
ki lojalnościowej.

Byłem na kawie z klientem w jednej ze zna-
nych sieci cukierni, gdzie przy płaceniu kelner-
ka zapytała mnie czy biorę udział w progra-
mie lojalnościowym. Dostałem kartkę, z której 
wynikało, że jak kupię 10 razy za minimum 30 
zł, to dostanę kawę gratis w sąsiedniej restau-
racji. Czyli jak wydam minimum 300 zł to zy-
skam kawę, która kosztuje 9 zł. To jest poważ-
na, duża firma. Inny przykład: Coca-Cola pro-
wadziła ogólnopolską kampanię „Zapunkto-
wani”, która polegała na zbieraniu nakrętek 
w zamian za nagrody. Przelicznik tej promo-
cji był taki, że gdyby ktoś codziennie pił 2l Co-
ca-Coli to zebranie punktów na świeczkę zapa-
chową zajęłoby 4 lata i 260 dni. Ale budżet na-
gród się wysypał, z tym, że nagrody odbiera-
li głównie barmani. Takie są niestety programy 
lojalnościowe. 

Czy budowanie marki lojalnościowej jest 
drogie?

Byłem bardzo długo lojalnym użytkownikiem 
zapalniczki Zippo. Moi studenci rozpoznawali 
markę zapalniczki po dźwięku otwierania i za-
mykania, mimo, że nie byli palaczami. Ten cha-
rakterystyczny dźwięk został nawet zarejestro-
wany przez markę. Zippo ma tylko jedną prze-
wagę konkurencyjną - dożywotnią gwarancję, 

ale musiałbym wysłać zapalniczkę do Niemiec, 
żeby zwrócili mi nową po 8 tygodniach. Nieste-
ty w mojej skończyła się benzyna akurat wtedy, 
kiedy szedłem na spotkanie autorskie w związku 
z moją książką. Napisałem na moim profilu na 
Facebook’u, że benzyna w Zippo kończy się naj-
bardziej nieodpowiednich momentach. W prze-
rwie w spotkaniu, w palarni, otrzymałem wiado-
mość do mojego wpisu „Maciej, radzimy zawsze 
przed wyjściem uzupełnić benzynę”. Ile kosztuje 
budowanie relacji prawdziwej? Kosztuje zauwa-
żenie czegoś takiego i napisanie krótkiej wiado-
mości. Marketing relacji polega na budowaniu 
więzi z klientem, a nie zbieraniu punktów i od-
bieraniu scyzoryków. 

Czy dobra relacja uniewrażliwia na cenę 
produktów marki?

Po śmierci Steve’a Jobsa, Apple wprowadzi-
ło taniego iPhone’a. Nie ma go już na rynku, bo 
dla fanów, marka, która jest tak przez nich ce-
niona, nie może być tania. Jeśli zbudujesz rela-
cję z marką, to możesz podnieść cenę jej pro-
duktów. Dziś wszystko jest obrandowane. Pro-
szę wskazać jeden produkt, który się sprzedaje 
bez marki. Niektórzy wymieniają ziemniaki, ale 
jeden dostawca ma lepsze, a inny gorsze i stali 
klienci doskonale wiedzą, gdzie najlepiej kupić. 
Płacimy za markę. Nie znam marki naprawdę 
lojalnościowej, która jest powszechna i tania. 

Dlaczego klienci identyfikują się z marką 
aż tak mocno? 

W Londynie przeprowadzono neurologiczne 
badanie, w którym stwierdzono, że jak fani wi-

dzą logo swojej ulubionej marki, to im się otwie-
rają w mózgu ośrodki odpowiedzialne za reli-
gię. 

Była taka anegdota, że pierwszy iPhone tra-
cił zasięg. Co zrobił Jobs? Zwołał konferencję, 
na której przyznał, że traci zasięg, ale skierował 
winę na użytkowników: traci zasięg, bo jest źle 
trzymany. Palcem jest zakrywana antena. Za-
proponował specjalny pokrowiec, który zapew-
ni właściwe użytkowanie. Fani rzucili się po po-
krowiec. 

Inny przykład. Szedłem z koleżanką z agencji 
i nagle słyszę jak zachwyca się sukienką prze-
chodzącej obok kobiety. Koleżanka od razu roz-
poznaje, że to Burberry. Pytam, czy widziała 
metkę, ale oczywiście kobiety doskonale wie-
dzą, że chodzi o „tę kratkę”. Dlaczego kobiety 
kupują sukienki w „tę kratkę”? Bo ta marka bu-
duje ich marki osobiste. Tak samo, jak mężczy-
zna, który wsiada na Harleya, czuje się po pro-
stu wyjątkowo. Jak słychać „ten” dźwięk zapal-
niczki to od razu wszyscy mówią „Zippo”. To 
chodzi o to, żeby mieć coś, czego inni nie mają. 

Czy upominki reklamowe mogą być na-
rzędziem w  marketingu relacji? Jakie po-
winny być upominki promocyjne, żeby naj-
lepiej spełniały swoje funkcje w budowaniu 
relacji?

PIAP jest klinicznym przykładem tego, że 
upominki są narzędziem w marketingu relacji. 
Dostałem od Izby paczkę, w której była zapal-
niczka. Dostałem ją akurat w momencie, kiedy 
wspomniana Zippo mi się popsuła, o czym pi-
sałem w mediach społecznościowych. Używa-
łem wtedy zapałek. A tu nagle dostaję upomi-
nek z elegancką zapalniczką. Zwróciliście uwa-
gę na moją indywidualną potrzebę. I taka wła-
śnie personalizacja działa, bo klienci nie chcą 
kolejnego scyzoryka za punkty. Warto się zapy-
tać klientów, co ich interesuje i dopasować do 
tego przesyłkę. Wymienię jeszcze jeden przykład 
marketingu relacji w kontekście personalizacji. 
Pracowałam dla marki opon. Próbowano stwo-
rzyć program lojalnościowy, ale nie wiadomo 
było co zaoferować klientom. Opony się zmienia 
co trzy lata, więc chcieliśmy komunikować się 
z konsumentami przez ten czas tak, żeby powtó-
rzyli zakup. Postanowiliśmy zapytać klientów 

o czym chcą czytać w newsletterach, co ich in-
teresuje. Były to cztery tematy zupełnie niezwią-
zane z oponami, jak design, muzyka, czy sport. 
96 % klientów powtórzyło zakup po 3 latach, bo 
dostawali to, czego potrzebowali, coś przygoto-
wanego specjalnie dla nich. 

Upominki powinny być przede wszystkim 
funkcjonalne i spersonalizowane. Personaliza-
cję widzę przez pryzmat rozpoznania indywidu-
alnych potrzeb, ale nie tylko. Zapalniczkę, na 
której jest napisane „Dla Macieja”, lubię bar-
dziej. Przecież taki grawer kosztuje niewiele. 
Marzeniem marketera jest jak najdłuższy kon-
takt z marką w miejscu sprzedaży. Byłem kiedyś 
w markecie i spotkałem mężczyznę, który brał 
do ręki każdą puszkę Coca-Coli. Wreszcie po 
jakimś czasie znalazł właściwą puszkę, włożył 
do koszyka i znowu przeglądał kolejne. Podsze-
dłem do lodówki, a tam na puszkach były imio-
na. Były też w supermarketach stoiska, gdzie 
można było sobie zażyczyć indywidualny na-
druk. Personalizacja niewiele kosztuje a efekt 
jest świetny. 

Trudne czasy, jak panująca pandemia, to 
okazja do budowania relacji. Jakie pozytyw-
ne praktyki w  tym zakresie zaobserwował 
Pan na rynku? Jak marki wspierają swoich 
konsumentów?

Pobliska restauracja w jednej z dzielnic War-
szawy ogłosiła, że jeśli ktoś zna starsze osoby 
z otoczenia, które mają problem z zaopatrze-
niem w czasie pandemii, to restauracja im po-
może. Nie dostawami jedzenia z restauracji, 
tylko tego, co akurat konkretna osoba potrze-
buje kupić. Świetny przykład marketingu rela-
cji. Ja zadeklarowałem, że jak tylko restauracje 
zostaną znowu otwarte, to pójdę tam właśnie 
na obiad. Marki powinny pomyśleć, co mogą 
zrobić dla ludzi w swoim lokalnym otoczeniu. 
Mogą to być paczki z podstawowymi produkta-
mi na śniadanie, które jedna z pracownic np. lo-
kalnej stacji benzynowej zawiesi na klamce dla 
osób potrzebujących pomocy, dla których wyj-
ście po zakupy to wyprawa, a w czasie pande-
mii zagrożenie. Takich rozwiązań powinny szu-
kać marki w specyficznym okresie jaki stworzy-
ła trwająca pandemia. 
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

Czym tak naprawdę jest marketing relacji? Czemu kobietom mocniej bije serce na widok ubrań w TĘ 
konkretną kratkę? Jakie są błędy programów lojalnościowych? Jak można ocieplić relację zapalniczką? 
Zapraszamy na pełen anegdot i ciekawych przykładów wywiad z Maciejem Tesławskim, strategiem 
rozwoju marek, filozofem, dydaktykiem, autorem książek o tematyce marketingowej. 

Czym tak naprawdę jest marketing relacji 
i czy są nim programy lojalnościowe?

Uprawiałem marketing relacji już w ’95 
roku. Nie było wtedy ustawy o ochronie danych 
osobowych a firma, w której pracowałem, mia-
ła dostęp do danych posiadaczy aut w Polsce. 
Wysyłaliśmy im oferty listownie. Takie były po-
czątki marketingu relacji. Bo marketing relacji 

Targi branżowe, jak cały sektor eventowy, przeżywają trudny okres. Przesuwają terminy, szukają bezpiecznych 
rozwiązań, angażują się w realizację zaplanowanych na początek roku wydarzeń pod znakiem niepewności czy 
te wysiłki nie pójdą na marne. Rząd reaguje na rozwijającą się pandemię elastycznie, ale biznesom niełatwo jest 
się dopasować do falującej krzywej zachorowań i „elastycznych” decyzji. Mimo wszystko widać, że biznes targowy 
walczy z żywiołem i robi wszystko, żeby zapewnić wystawcom i odwiedzającym bezpieczną przestrzeń.

Targi branżowe w stanie gotowości
gotowując się na każdą ewentualność. – mówi 
Sławomir Giefing, Prezes GJC International. 
- Cierpliwie obserwujmy rozwój wydarzeń na 
rynku oraz monitorujemy sytuację epidemiczną, 
która ma miejsce w kraju i Europie. Widzimy, 
jak bardzo dynamicznie zmienia się sytuacja, 
która utrudnia podejmowanie decyzji. Spodzie-
wamy się każdego rozstrzygnięcia i staramy się 
przygotować na każdą ewentualność. Ostatecz-
nych rozstrzygnięć należy się jednak spodzie-
wać w styczniu. – mówi Giefing. Jak się oka-
zuje zainteresowanie targami RemaDays w do-
bie pandemii jest całkiem spore. W połowie li-
stopada uczestnictwo w wydarzeniu potwier-
dziło 226 wystawców, a liczba ta sukcesywnie 
rośnie. Jest wiele firm, które nadal monitoru-
ją sytuację, zostawiając ostateczną decyzję na 
styczeń. Organizator targów RemaDays patrzy 
optymistycznie w przyszłość i pracuje nad bez-
pieczeństwem wydarzenia. - Przez cały czas je-
steśmy w kontakcie z odpowiednimi instytucja-
mi i wprowadzamy wszystkie niezbędne zalece-
nia. – mówi Sławomir Giefing - Wprowadzili-
śmy m.in. szersze ciągi komunikacyjne, na wej-
ściu będzie badana temperatura czy też będzie-
my kontrolować liczbę osób na halach. Cała 
hala będzie na bieżąco wentylowana i dezyn-
fekowana, środki ochrony osobistej ogólnodo-
stępne, a na terenie targów będzie czuwać pro-
fesjonalny zespół medyczny. Te i wiele innych 
drobniejszych zadań zrealizowane będą po to, 
by nasi Goście mogli czuć się w pełni bezpiecz-
nie. – dodaje Giefing.

Targi w wersji on-line
Organizatorzy targów wykorzystują róż-

ne formy spotkań internetowych, żeby zapew-
nić alternatywę do bezpośredniej komunikacji 
biznesowej. Przodują w tym targi chińskie, któ-
re zapraszają na wirtualne spotkania do Hong-

wych o charakterze biznesowym w nowym re-
żimie sanitarnym. Firma także wprowadzi-
ła szereg procedur, które pozwalają zachować 
bezpieczeństwo spotkań bezpośrednich. - Każ-
dy, kto decyduje się na udział w targach, czy to 
jako wystawca, czy zwiedzający, może się za-
rejestrować i kupić bilet tylko online, wypeł-
niając przy okazji ankietę epidemiologiczną. – 
opowiada Iwona Kasprzak, rzecznik prasowa 
Grupy MTP - Po przyjeździe na teren targów 
przy wejściu wszyscy mają mierzoną w spo-
sób bezdotykowy temperaturę – zakupiliśmy 
specjalnie kamery termowizyjne. Obowiązko-
we jest zasłanianie ust i nosa, pilnują tego nasi 
pracownicy, a maseczki można zakupić w ma-
seczkomacie na naszym terenie. Planując eks-
pozycję, zapewniamy szersze ciągi komunika-
cyjne. Pawilony są wietrzone i dezynfekowa-
ne, a personel sprzątający wiele razy dziennie 
myje i dezynfekuje często dotykane powierzch-
nie – np. klamki, poręcze czy przyciski. W to-
aletach wiszą instrukcje prawidłowego mycia 
rąk. W wielu miejscach stoją dozowniki z pły-
nem do dezynfekcji. Większość z tych procedur 
wprowadziliśmy latem, organizując szereg im-
prez dla mieszkańców Poznania. We wrześniu 
byliśmy więc gotowi na przyjęcie biznesowych 
gości i te procedury zastosowaliśmy podczas 
targów Drema czy Polagra. – mówi Kasprzak. 
Zorganizowanie tych wszystkich zabezpieczeń 
to dla organizatorów targów zupełnie nowe do-
świadczenie, ale rok 2020 stał się poligonem 

do trenowania procedur bezpieczeństwa, od-
najdywania się w nowej rzeczywistości. Nowy 
rok powinien być już dla sektora targowego 
znacznie łatwiejszy.

Co nas czeka w nowym roku?
Wydaje się (przynajmniej w momencie pisa-

nia tego artykułu), że wprowadzony lockdown 
obniżył statystykę zakażeń. Ale niestety doba 
pandemii nie jest łatwa dla tych uczestników 
rynków, dla których precyzyjne planowanie 
jest podstawą, a tak właśnie funkcjonują orga-
nizatorzy targów. Połączone targi PSI, Promo-
Tex Expo i Viscom, miały odbyć się w dniach 
12-14 stycznia 2021 w Düsseldorfie, ale zostały 
przesunięte na 18-20 maja 2021. - Środki pod-
jęte przez rząd i kraje związkowe od początku 
listopada pokazują, jak dynamiczny jest rozwój 
wydarzeń wokół pandemii COVID-19. Wraz 
z ponownym rozprzestrzenianiem się pandemii 
w Europie planowanie gospodarcze jest trudne. 
Po konsultacjach z naszymi wystawcami i part-
nerami oraz przy ich wsparciu podjęliśmy tę 
trudną decyzję o odroczeniu - powiedział Mi-
chael Freter, dyrektor zarządzający Reed Exhi-
bitions Deutschland GmbH.

Polskie targi RemaDays póki co deklarują 
pełną gotowość na realizację wydarzenia zapla-
nowanego na 10-12. lutego 2021. - Organiza-
cja targów to długi i intensywny proces, dlate-
go podejmujemy kolejne kroki zgodnie z przyję-
tym przez nas harmonogramem działań, przy-

Bezpieczne targi są możliwe
W ubiegłym roku na rynku reklamowym 

sezon targowy po pandemicznym tsunami za-
inaugurował Festiwal Marketingu. Wrzesień 
był już miesiącem, kiedy z dnia na dzień dra-
stycznie rosła liczba zachorowań. Wydarzenie 
jednak się odbyło, a jak zapewniają organiza-
torzy, reżim sanitarny zdał egzamin. - Wystaw-
cy i zwiedzający nie zawiedli. Z racji faktu, że 
niejako otwieraliśmy sezon targowy w Polsce 
największe zainteresowanie mieliśmy po po-
niedziałkowym opublikowaniu zdjęć z monta-
ży. – mówi Robert Załupski, organizator Festi-
walu Marketingu - Nie było problemów z do-
pilnowaniem procedur. Mieliśmy 2000 ma-
seczek od firmy Headwear, 300 od Haftkomu 
i 400 przyłbic od firmy Raster. Żele antybak-
teryjne od: Żejmo&Siatecki, Capira, USB sys-
tem i COS Derm Med. Kilkanaście stacji de-
zynfekujących SQM, Star Event i Colors of 
Design. Na wejściu mieliśmy bramkę dezyn-
fekującą Sangate i pomiar temperatury PRO-
TEKT. Expo XXI Warszawa zapewniało bieżą-
cą dezynfekcję części wspólnej. Duże podzię-
kowania należą się dla wystawców i zwiedza-
jących. Za zachowanie dystansu i używanie 
środków ochrony osobistej. Naprawdę ciężko 
było spotkać osobę bez maseczki czy przyłbicy. 
Pokazaliśmy, że bezpieczne targi właśnie z za-
chowaniem dystansu są możliwe i mogą za-
kończyć się sukcesem. – dodaje Załupski. Gru-
pa MTP zorganizowała już kilka imprez targo-

kongu. Polscy organizatorzy są jednak scep-
tycznie nastawieni do takich rozwiązań i nie 
widzą w tym długofalowego trendu. - Opisu-
jąc targi, można użyć słowa „wielość”. Targi to 
wielość bodźców, wielość spotkań, wielość do-
świadczeń. Wszystko w jednym miejscu i cza-
sie. To możliwość odbycia wielu spotkań biz-
nesowych, poznania i przetestowania nowo-
ści rynkowych, zapoznania się z tym, co nowe-
go w branży i co prezentuje konkurencja. Tar-
gi oddziałują na wszystkie zmysły i nie da się 
ich przenieść do Internetu. Ludzie potrzebują 
spotkań, biznes potrzebuje spotkań. – tłumaczy 
Iwona Kasprzak. Tego samego zdania jest Ro-
bert Załupski. – W mojej opinii trudno za po-
średnictwem targów wirtualnych budować re-
lacje. – mówi organizator Festiwalu Marketin-
gu - Świetnie przygotowane zostały np. targi on-
line dla druku. Z perspektywy wystawców i me-
diów. Jednak nie sądzę, aby godzinami surfował 
po nich drukarz czy pracownik agencji reklamy 
zewnętrznej. Spotkania face to face dają szyb-
ką możliwość uzyskania odpowiedzi na waż-
ne pytania dotyczące np. rozwiązań w druku 
a w przypadku naszej gadżetowej branży np. sa-
mego „dotknięcia” produktu. Sprzedaż online 
artykułów promocyjnych jest ciężka, bo nie mo-
żemy poznać ich jakości. Dziś obawiam się psy-
chozy strachu oraz faktu pozostania pracowni-
ków korporacji na home office. Branża targo-
wa przechodzi zapaść, ale liczę na jej odbicie 
w pierwszym kwartale 2021. – dodaje optymi-
stycznie Robert Załupski.

Otwarcie wydarzeń targowych jest jaskół-
ką odmrażania się gospodarki. Jest to zastrzyk 
energii potrzebnej biznesom z branży reklamo-
wej, jest impulsem do działania, przestrzenią do 
normalnej rozmowy i nadzieją na rozruch w bu-
dżetach marketingowych. Wszyscy uczestni-
cy rynku czekają na spotkanie, mimo że w ma-
seczce czy za tablicą plexi, ale w cztery oczy. To 
już namiastka normalności.
■ Joanna Muszyńska
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Edukacja i szkolenia

Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się proste: chcesz zacząć kampanię, więc wzorujesz się na 
najskuteczniejszych reklamach, jakie miałeś, określasz budżet i czekasz na wielkie zyski, jak górnicy na 
trzynastkę. Ale bez koncepcji nawet jajko na miękko nie wyjdzie, a tym bardziej promocja sklepu. Przekonaj 
się, jak drobne zmiany mogą wpływać na skuteczność Twoich działań promocyjnych. 

JAK PLANOWAĆ SKUTECZNE 
DZIAŁANIA PROMOCYJNE 
DLA E-SKLEPU

Podobnie było z nami w x-komie, kie-
dy zbliżał się Czarny Piątek. Z jednej strony 
chcieliśmy, żeby potencjalni klienci o nas roz-
mawiali, z drugiej jednak – baliśmy się, że jak 
co roku padną nam serwery. Idealnym rozwią-
zaniem okazało się połączenie obu tych tema-
tów i obrócenie ich w żart. Tak powstały spe-
cjalne japońskie serwery marki Nee Yebniee, 
które miały nas chronić podczas tego wielkie-
go święta zakupów (ilustracja 2). Internet był 
tak zachwycony akcją, że do teraz, gdy pada 
strona banku, ministerstwa, czy nawet CKE, 
od razu w komentarzach pojawiają się linki do 
tego produktu (ilustracja 2).

NIE LUBIĘ REKLAM TYSKIEGO, A JEDNAK 
OCENIAM JE BARDZO DOBRZE

Dlaczego? Po prostu nie jestem w ich gru-
pie docelowej. Strzelanie na oślep było złą tak-
tyką nawet w słynnych kaczkach na pegasusa, 
więc wrócę jeszcze na chwilę do podstaw. Czy 
zawsze wiesz, do kogo kierujesz swoją kam-
panię?

Mimo że x-kom jest sklepem ze sprzętem 
komputerowym, który częściej kupują mło-
dzi ludzie, to jednak czasem warto pochy-
lić się nad starszymi. Kiedy wszyscy utknęli-
śmy w domach na czas narodowej kwarantan-
ny, zauważyliśmy, że seniorzy zostali odcięci 
od świata. To właśnie wtedy uruchomiliśmy 
specjalną infolinię, którą obsługują doradcy ze 
znacznie większą cierpliwością. Każdy mógł 
tam zadzwonić i zadać dowolne pytanie doty-
czące technologii, a nawet złożyć zamówienie 
bez konieczności uruchamiania komputera. 
Dla zbudowania zaufania „odkopaliśmy” Ta-
deusza Drozdę, który z chęcią został twarzą tej 
kampanii (ilustracja 3).

A kiedy starsze pokolenie łączy się 
z tym młodym? Na przykład w Dzień Bab-
ci, do którego też podeszliśmy kreatywnie. 
Sprawa była prosta: w telegazecie ukryli-
śmy kod rabatowy na nowe telewizory Phi-
lipsa. I to nie byle jaki, bo niektóre mo-
dele przeceniał o 900 zł. Wystarczyło tyl-
ko pójść do babci i u niej sprawdzić naszą 
specjalną stronę w tym „internecie lat 90.”. 
Hasło, które wywoływało rabat, to „KO-
CHAMCIE” (ilustracja 4). Fajne, prawda?  

DOBRA, DOBRA, ALE KTO OŚWIADCZA 
SIĘ NA PIERWSZEJ RANDCE?

Oczywiście zrozumiem, jeśli dziewczyna 
przyniesie Ci schabowego i poda go do play-
station, jednak takie sytuacje się nie zdarza-
ją. Nie bez powodu przywołałem tutaj rand-
kę, bo trochę przypomina ona kontakty z re-
klamą Twojego sklepu: kiedy przy pierwszym 
kontakcie uderzysz z grubej rury, to raczej 
masz małe szanse na powodzenie. Podobnie 
jest z kampaniami: strzelanie ceną i głośnym 
„kup teraz” może zadziałać, ale na pewno nie 
będzie tak skuteczne, jak zaplanowanie dobrej 
ścieżki zakupowej (przykład poniżej).

PRZYKŁAD
Planowanie ścieżki zakupowej
Pięć lat temu rozrysowałem kilka takich 

ścieżek dla producenta AGD – firmy Solgaz 
– i podniosło nam to skuteczność niektórych 
działań aż o 50%. Spójrz, jak wyglądała jed-
na ze ścieżek, opierająca się na marketingo-
wym modelu AIDA:
1. Klient na Facebooku trafia na film o inno-

wacyjnej polskiej firmie (mamy jego uwa-
gę – etap attention).

2. Chwilę później „zupełnym przypadkiem” 
pokazuje mu się link do artykułu na temat 
tej firmy, tym razem już z konkretnymi pro-
duktami (mamy zainteresowanie – etap in-
terest).

3. Tego samego dnia wieczorem, gdy klient 
włącza YouTube’a, wyświetla mu się peł-
na wideo-recenzja flagowego produktu 
(mamy zbudowane pożądanie – etap de-
sire).

4. I dopiero teraz kierujemy go do sklepu 
i wyświetlamy reklamy z cenami (bo jest 
gotowy na działanie – etap action).

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:
• jak przygotować plan promocji sklepu in-

ternetowego,
• jak wygląda ścieżka zakupowa, która 

sprzedaje,
• na co zwrócić uwagę podczas planowania 

budżetu kampanii promocyjnej,
• w jaki sposób mierzyć efektywność działań 

reklamowych,
• jak niskim kosztem lub całkowicie bezkosz-

towo docierać do potencjalnych klientów.

Przejdźmy przez najważniejsze etapy pla-
nowania kampanii reklamowej dla Twojego 
sklepu. Każdy krok poparłem przykładami 
z własnego doświadczenia, więc przygotuj się 
na same konkrety. Już pierwszy punkt pozwo-
li Ci sporo zaoszczędzić, a tak wielu markete-
rów o nim zapomina.

JAKI CEL CHCESZ OSIĄGNĄĆ?
Wyobrażasz sobie, że mógłbyś wyruszać 

w trasę, nie wiedząc gdzie? Ja też nie, choć pa-
miętam pierwszy miesiąc po zdaniu egzaminu 
na prawo jazdy, kiedy jeździłem ze znajomy-
mi bez celu. W marketingu jest zupełnie ina-
czej, bo chodzi przecież o Twoje pieniądze. 

Kiedy mówię studentom, że nie każda kam-
pania jest nastawiona na sprzedaż, patrzą na 
mnie ze zdumieniem. Zazwyczaj kontynuuję 
wątek pytaniem, na które nie da się właściwie 
odpowiedzieć: „A gdzie jest sprzedaż w »Po-
czuj magię świąt« Coca-Coli, czy nawet »Cze-
go szukasz?« Allegro z dziadkiem, który uczy 
się angielskiego?”. W żadnej z tych reklam nie 
pojawia się nawet cena, bo rozsądni marke-
terzy wiedzieli, jaki efekt chcą osiągnąć: Co-
ca-Coli zależało na wbiciu nam do głowy, że 
na świątecznym stole musi się znaleźć napój 
z czerwoną etykietą, a Allegro – na przyzwy-
czajeniu nas do szukania bezpośrednio u nich, 
bez względu na to, co chcemy kupić. 

Choć PizzaPortal zmienia się już w Glovo, 
to przez ostatni rok mogliśmy zauważyć wie-
le prób odejścia tego serwisu od skojarzenia 
tylko z okrągłym darem Włochów dla całego 
świata. Robiono to sukcesywnie, np. w social 
mediach, gdzie pojawiało się mnóstwo postów 
z innym jedzeniem niż pizza, a jednocześnie – 
sporym potencjałem na zasięg (ilustracja 1). 

Produkt był dość drogi. Wiedzieliśmy, 
ile dni trwa typowy proces zakupowy, dla-
tego po prostu codziennie karmiliśmy klien-
tów filmami z testami i najczęściej zadawa-
nymi pytaniami, co tylko zwiększało naszą 
skuteczność. 

Wraz z budowaniem rozpoznawalności 
marki ta ścieżka się skracała, bo klienci ufali 
firmie. Czyli reklama, która nie zachęcała do 
zakupu, po prostu podnosiła nam konwersję.

A CO Z BUDŻETEM?
Najważniejsze: nie planuj wszystkiego na 

sztywno. Oczywiście konieczne jest spisanie 
założeń i podzielenie budżetu, ale przy kam-
paniach, które nie są jednym strzałem (Black 
Friday), tylko trwają, warto wziąć pod uwa-
gę pewną elastyczność. To wszystko na wypa-
dek, gdyby okazało się, że np. ta mała rekla-
ma na Instagramie działa dwa razy lepiej niż 
na Facebooku. Po co przepalać budżet, skoro 
można zareagować w trakcie? 

WSKAZÓWKA
W internecie elastyczna modyfikacja dzia-

łań jest znacznie prostsza niż w telewizji czy 
prasie, w których umowy trzeba podpisać 
z wyprzedzeniem. Ale może rozwiązaniem bę-
dzie umowa na dwa tygodnie i rozpisanie dru-
giej kampanii w jej trakcie lub umówienie się 
na możliwą zmianę kreacji czy spotu po okre-
ślonym czasie.

JAK MIERZYĆ EFEKTYWNOŚĆ REKLAM?
Wróćmy do kampanii z seniorami. Skąd 

wiedzieliśmy, że działa? Po prostu w prasie 
podaliśmy specjalny numer telefonu, z któ-
rego i tak trafiało się na naszą infolinię, ale 
pomagał nam on sprawdzać liczbę i długość 
połączeń. To prosta i niemal bezkosztowa 
sztuczka, która dała nam bardzo dużo warto-
ściowych informacji.

Jeśli skala Twojego biznesu jest znacznie 
mniejsza, to może wystarczyć zwyczajne… 
pytanie klientów. Krótkie „Skąd pan wie o fir-
mie?” albo „Co skłoniło panią do zakupu?”. 
To tylko 30 s rozmowy, a po odpowiednim 
spisaniu może przynieść sporo dobrego. 

Podobnie z ankietami w potwierdzeniach 
zamówień – w jednym bardzo małym skle-
pie po prostu wysyłałem takie z pięcioma py-
taniami. Dzięki temu dowiedziałem się, jakie 
materiały filmowe po kolei oglądali klienci, 
co było dla nich ważne i jak dużo czasu zajęło 
im podjęcie decyzji.

PAMIĘTAJ
W internecie nie ma lepszej metody mie-

rzenia efektywności działań niż instalacja Go-
ogle Analytics na stronie i tagowanie linków 
parametrami UTM, ale przeważnie to nie wy-
starcza. Jeśli skuteczną nazwiemy tylko tę re-
klamę, która sprzedaje, to znowu odpuścimy 
całą ścieżkę zakupową. Czyli efektywna rekla-
ma to ta, która przynosi zakładane przez nas 
efekty – może to być ruch na stronie, telefon, 
pobranie e-booka czy obejrzenie filmu. To Ty 
musisz zdefiniować skuteczność.

MAM INNE KOSZTY, ZRÓBMY TĘ 
REKLAMĘ ZA DARMO

Często to słyszę od swoich klientów i naj-
lepsze jest to, że to możliwe. Wystarczy trochę 
sprytu, a do tego znajomość klientów i szyb-
ka reakcja. W x-komie zakładamy z góry, że 
część ruchu na stronie przyniosą nam kreatyw-

ne działania, choćby real-time marketing. Tu 
mam dwa przykłady z kwietnia tego roku, któ-
re zadziałały nam świetnie (przykłady w ram-
ce poniżej).

W internecie dzieje się tyle, że czasem trud-
no nadążyć za wydarzeniami takimi, jak te 
przedstawione w przykładach. Na szczęście 
kre-atywne kampanie można też zaplanować 
z wyprzedzeniem, czego najlepszym dowo-
dem są walentynki 2020 r., kiedy chcieliśmy 
wypro-mować nasz czat w aplikacji. A jak to 
zrobić? No oczywiście przez zachęcenie ludzi 
do zadawania pytań – powiedziałby Watson 
do Sherloc-ka. Namówiliśmy więc naszych 
fanów, żeby… pytali nas o cokolwiek. Na-
prawdę, o wszystko, co przyjdzie im do gło-
wy, a najlepiej o sprawy sercowe. Ciekawych 
rozmów było co niemiara, a wesoła młodzież, 
która pytała nas o przedziwne kwestie, została 
już z nami na dłużej (ilustracja 5). Teraz, gdy 
nie wie czegoś ze spraw sprzętowych, od razu 
czuje, że może się przecież odezwać do walen-
tynkowego kumpla.

Ostatnim działaniem bezkosztowym, do 
którego podeszliśmy strategicznie, jest aktyw-
ność na TikToku. Wydaliśmy tam 0 zł (tak, 
zero złotych), a w ciągu pół roku dobiliśmy do 
15 mln odsłon naszych filmów (ilustracja 6). 
Co ciekawe, publikujemy tam nie tylko wy-
głupy, lecz także lokowania elektroniki czy po-
rady sprzętowe. Wszystko przez odpowied-
nie wtopienie się w tłum, wyczucie grupy do-
celowej, no i szczyptę szaleństwa. Z początku 
nagrywaliśmy bardziej dla zabawy, ale takich 
wyników nie można ignorować.

PODSUMOWANIE
Oczywiście może się okazać, że Twoje do-

tychczasowe kampanie – bez elementów wy-
mienionych wyżej – już sprzedają. Ale jeśli 
możesz zwiększyć ich skuteczność albo ob-
niżyć koszty, to warto się trzymać gotowego 
i sprawdzonego planu.

■ Jakub Biel / przedruk z Marketer+

Artykuł pierwotnie ukazał się w magazynie 
E-commerce w Praktyce nr 2(9) 2020. 
Czasopismo możesz zamówić na 
sklep.marketerplus.pl

JAKUB BIEL
Znany z niestandardowego podejścia do marketingu, 
co udowodnił m.in. pierwszą głośną polską kampanią 
na Porn-hubie; obecnie odpowiada za komunikację 
grupy x-kom (zespoły: social media, YouTube, PR, 
komunikacja wewnętrzna i eventy); wcześniej 
pracował m.in. w firmach Solgaz, Onet.pl czy kilku 
stacjach radiowych; wykładowca akademicki, 
prelegent, a w wolnych chwilach bloger na jakubbiel.
pl (który jest bardziej kreatywny niż adres tej strony).
jakub@ambaje.pl

Ilustracja 1. Zmiana komunikacji PizzaPortalu. Źródło: Facebook.com.

Ilustracja 3. Kampania promocyjna x-komu z udziałem Tadeusza Drozdy. Źródło: materiały własne autora.

Ilustracja 2. Serwery marki Nee Yebniee wprowadzone 
do oferty x-komu z okazji Czarnego Piątku. 
Źródło: materiały własne autora.

Ilustracja 4. Akcja promocyjna x-komu z okazji Dnia 
Babci z wykorzystaniem telegazety. 
Źródło: materiały własne autora.

Ilustracja 5. Walentynkowy czat z botem x-komu.
Źródło: Facebook.com.

Ilustracja 6. Konto x-komu na TikToku.



Praca zdalna to nie jest nowe zjawisko w przedsiębiorstwach. Wykonywanie pracy poza zakładem przez 
pracowników, było już stosowane sporadycznie przez niektóre branże, jako rodzaj benefitu czy nagrody dla 
pracownika. Jednakże w 2020 r. praca zdalna czy inaczej „home office” nabrała innego znaczenia oraz okazała 
się dobrym rozwiązaniem dla wielu firm, które ją wprowadziło a wcześniej nawet nie rozważało. 

wanie, wysyłanie wiadomości czy inny)? 
Jakie dodatkowe benefity przysługują pra-
cownikom i w jakich sytuacjach? Jaki sprzęt 
zapewnia pracodawca podczas pracy zdal-
nej? Czy są dofinansowania do zakupu lap-
topa, monitora, fotela biurowego itp.? Do 
jakiej wysokości, w jakich sytuacjach, czy-
jej akceptacji potrzebuje pracownik? Czy 
pracodawca dokonuje częściowego zwro-
tu kosztów np. zużycia energii, internetu 
(na podstawie czego będzie dokonywany 
zwrot, jak będzie wyliczany ekwiwalent)?

A co z BHP?
Jak powinien postąpić pracownik 

w przypadku wypadku w godzinach pra-
cy (do kogo się zgłosić, kiedy itd.)? W tym 
zakresie odsyłam Państwa do swoich służb 
BHP czy specjalistów ds. BHP, aby się wy-
powiedzieli jakie ryzyka, zagrożenia mogą 
zaistnieć przy pracy zdalnej i jak pracodaw-
ca powinien się zabezpieczyć na wypadek 
ewentualnych roszczeń ze strony pracow-

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. Była to regula-
cja, na podstawie której to pracodawcy zy-
skali uprawnienie do kierowania pracowni-
ków do wykonywania pracy w formie zdal-
nej jedynie na podstawie jednostronnego 
polecenia pracodawcy.

Już ponad pół roku jak korzystamy 
z wprowadzonych rozwiązań, które nie były 
zbyt doprecyzowane. W praktyce spowodo-
wało to wiele pytań jak np. czy pracowni-
kowi użytkującemu swój sprzęt, internet itd. 
do celów służbowych należy się jakiś zwrot 
kosztów? Jeśli tak, to jak go wyliczyć? Za-
tem warto je na spokojnie ustalić i uregulo-
wać w wewnętrznych przepisach w przed-
siębiorstwie, zanim zostaną uregulowane 
przesz ustawodawcę i zapisane do kodek-
su pracy. 

W jaki sposób można to uczynić?
Pracodawca może tego dokonać za po-

mocą wewnętrznego regulaminu pracy 
zdalnej czy rozporządzenia. 

Czy taki regulamin pracy zdalnej może 
być pomocny? 

Zdecydowanie tak. Pracodawca może 
w nim uregulować wiele kwestii, których na 
chwilę obecną nie mamy w KP czy w Tar-
czach Antykryzysowych a budzą wątpliwo-
ści oraz pytania po obu zainteresowanych 
stronach. 

„COVID-19” zmienił nie tylko m.in. po-
strzeganie pracy zdalnej, ale także pokazał, 
że pracownicy są w stanie wydajnie praco-
wać, pomimo innych domowników „w po-
bliżu”, co też zapewne, w pewien sposób 
uspokoiło pracodawców. Oczywiście szyb-
kie wprowadzenie pracy zdalnej w wie-
lu firmach zostało wymuszone czynnikami 
zewnętrznymi przez m.in. ustawę z dnia 2 
marca 2020 roku, o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

ników w przypadku takiego zdarzenia lo-
sowego.

Oczywiście specyfika każdego przedsię-
biorstwa na pewno będzie wymagać innych 
uregulowań a może nawet bardziej szcze-
gółowych zapisów. Zapisanie zasad korzy-
stania z pracy zdalnej pozwala ograniczyć 
ewentualne pytania czy roszczenia po stro-
nie pracowników, które mogą pojawić się 
z biegiem czasu.

Jak zapewne Państwo wiedzą obecnie 
trwają prace nad aktualizacją Kodeksu Pra-
cy, aby wprowadzić zmiany, które usyste-
matyzują pracownikom i pracodawcom ko-
rzystanie m.in. z pracy zdalnej przez prze-
pisy. Poniższy rysunek przedstawia niektó-
re z proponowanych zmian. Ponieważ te-
mat jest wielowątkowy, to w okresie ocze-
kiwania na nowelizację KP, zachęcam i jed-
nocześnie rekomenduję przygotowanie we-
wnętrznych Regulaminów dotyczących pra-
cy zdalnej w Państwa organizacji. 
■ Zredagowała Joanna Muszyńska

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

Praca zdalna - czy i jak ją 
uregulować w firmie? 
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Jakie kwestie warto uregulować?
W jakich sytuacjach mówimy o pracy 

zdalnej w naszej organizacji i gdzie może być 
świadczona - czy tylko w miejscu zamieszka-
nia pracownika czy dopuszczamy inny ad res, 
czy tylko na terenie Polski? Kto może o nią 
się ubiegać? Jak często? Jak pracownicy po-
twierdzają swoją obecność (poprzez zalogo-



Kody GTU czyli Grupy Towarów i Usług zostały wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra 
Finansów z października 2019 w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Nakłada ono na 
przedsiębiorców obowiązek oznaczania sprzedawanych towarów i usług właściwym kodem, 
a wszelkie błędy są ścigane wysoką grzywną. Firmy z branży reklamowej, i nie tylko, szukają 
więc rzetelnych informacji, jak dopasować swoje towary i usługi do klasyfikacji GTU.

Wątpliwości wokół 
kodów GTU

skutkujących pojawieniem się podat-
ku należnego (np. WNT, import usług). 
Przykładami towarów i usług, do któ-
rych znajdzie zastosowanie oznacze-
nie GTU pod pewnymi warunkami, są 
np. dostawa leków oraz wyrobów me-
dycznych – kod GTU_09, świadczenie 
usług o charakterze niematerialnym 
– kod GTU_12 czy świadczenie usług 
transportowych i gospodarki magazy-
nowej. – mówi Łukasz Kacprzyk. Jak 
dodaje Anna Dąbek z biura rachunko-
wego Vademecum, oznaczenie GTU 
trzeba zastosować również przy trans-
akcjach, gdzie wystawiane są faktu-
ry zaliczkowe, faktury wystawiane do 
paragonów na rzecz podmiotów pro-
wadzących działalność gospodarczą, 
faktury za sprzedaż towarów używa-
nych, refakturowania usług, eksportu 
lub dostaw wewnątrzwspólotowych, 
czy faktury dotyczące bonów jednego 
przeznaczenia.

Oznaczenia, nad którymi głowią się 
przedsiębiorcy, mają służyć uszczel-
nieniu systemu podatkowego a wy-
mienione towary i usługi występują 
w branżach szczególnie narażonych 
na nadużycia podatkowe. - Ewiden-
cje VAT, prowadzone na nowych za-
sadach, od rozliczenia za paździer-
nik 2020 r. są przesyłane do urzędów 
skarbowych i będą wykorzystywane do 
bardzo dokładnej analizy podatników, 
głównie w celu typowania ich do kon-
troli. Dzięki oznaczaniu faktur kodami 
organy podatkowe zyskają mnóstwo 
dodatkowych informacji o działalno-
ści podatników. – informuje Leszek 
Lewandowicz.

Błędy surowo karane
Nie dość, że mechanizmy właści-

wego przyporządkowania grup towa-
rów i usług są dla przedsiębiorców nie-
jasne, to jeszcze wiszą nad nimi su-
rowe kary finansowe za błędy w no-
wych oznaczeniach. Jednak nie od 
razu. - 25 listopada 2020 r. podatnicy 
po raz pierwszy byli obowiązani do zło-
żenia nowego pliku JPK. – mówi Mi-
chał Rodak, doradca podatkowy w fir-
mie Grant Thornton - Czy zrobili to po-
prawnie, okaże się w najbliższych mie-
siącach. Stawka jest wysoka, bowiem 
organ podatkowy za każdy błąd w no-
wym JPK może wymierzyć karę w wy-
sokości 500 zł. Na szczęście nie jest 
to kara, którą organ podatkowy na-
łoży automatycznie po zweryfikowa-
niu poprawności pliku JPK. Taka kara 
może bowiem zostać nałożona dopiero 
po nieustosunkowaniu się do wezwa-
nia organu podatkowego. Przydatnym 
narzędziem dla podatników w tym za-
kresie może okazać się posiadanie pro-
cedury JPK, która zabezpieczy podat-
nika przed popełnieniem błędów oraz 
usystematyzuje stosowanie poszczegól-
nych kodów GTU. – doradza Michał 
Rodak. Na poprawienie błędów podat-
nik ma 14 dni od daty doręczenia we-

zwania. - Podatnik ma przy tym moż-
liwość złożenia odwołania od decyzji, 
z którą się nie zgadza. Z kolei od de-
cyzji organu odwoławczego można zło-
żyć skargę do sądu administracyjnego. 
Warto dodać, że kary pieniężnej nie na-
kłada się na podatnika będącego oso-
bą fizyczna, który za ten sam czyn pod-
lega odpowiedzialności karnej skarbo-
wej. – mówi Leszek Lewandowicz. 

Jak ustalić właściwy kod
Biura rachunkowe, które również 

dopiero uczą się nowych przepisów, 
często zostawiają z problemem GTU 
klientów samych sobie. Nie są pew-
ne trafności przyporządkowania do da-

nego kodu, więc nie chcą brać odpo-
wiedzialności za surowo karane błędy. 
Z tymi decyzjami zgadza się sekretarz 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce, Leszek Lewan-
dowicz. - Biura rachunkowe trafnie nie 
podejmują się dokonywania klasyfika-
cji statystycznej towarów lub usług. 
Moim zdaniem, dokonywanie klasyfi-
kacji statystycznej nie mieści się w za-
kresie usług księgowych, choć część 
klientów oczekuje, że księgowy zrobi 
„wszystko”. W statystyce opieranie się 
na potocznym rozumieniu pojęć może 
łatwo prowadzić do błędnych wnio-
sków. Rozstrzygnięcia w tym zakresie 
wymagają specjalistycznej wiedzy i do-
świadczenia. – mówi Lewandowicz. 
Gdzie więc przedsiębiorcy chcąc unik-
nąć błędów powinni szukać pomocy? 
- Większość kodów dotyczy towarów 
i usług opisanych za pomocą klasyfika-
cji (przede wszystkim PKWiU). Znacz-
na ich część to przy tym towary wymie-
nione w załączniku nr 15 do ustawy, 

Czym są i czemu służą
Obowiązek oznaczania kodami 

GTU faktur dotyczących sprzedaży 
wybranych towarów oraz usług wszedł 
w życie 1 października 2020 roku. Co 
ważne, oznaczeń należy dokonywać 
wyłącznie w pliku JPK, nie ma obo-
wiązku wskazywania ich na fakturach. 
- Kody GTU to dodatkowe oznacze-
nia faktur ujętych w ewidencji sprze-
daży VAT. – wyjaśnia Leszek Lewan-
dowicz, sekretarz Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Księgowych w Pol-
sce, doradca podatkowy - Określają 
przynależność towarów lub usług do 
jednej z trzynastu grup. Kody przypi-
sano towarom i usługom uważanym za 
szczególnie podatne na oszustwa po-
datkowe (np. paliwa, wyroby alkoho-
lowe, części samochodowe, niektóre 
usługi niematerialne). Kod jest przypi-
sywany fakturze, jeśli występuje w niej 
towar lub usługa z tych grup. Z tego 
powodu jednej fakturze może zostać 
przypisanych nawet kilka kodów. – do-
daje Lewandowicz.

Dla określonych towarów zostały 
przewidziane kody od „01” do „10”, 
zaś dla określonych usług – kody od 
„11” do „13”. Wśród nich są takie 
grupy, jak: sprzedaż alkoholu (kod 
GTU 1), handel paliwem (kod GTU 
2), sprzedaż oleju opałowego i ole-
jów smarowych (kod GTU 3), wy-
roby tytoniowe (kod GTU 4), handel 
odpadami, surowcami wtórnymi itp. 
(kod GTU 5), urządzenia elektronicz-
ne (kod GTU 6), sprzedaż pojazdów 
i części (kod GTU 7), wyroby z meta-
li szlachetnych i nieszlachetnych, ju-
bilerskie (kod GTU 8), handel leka-
mi (kod GTU 9), budynki i budowle 
(kod GTU 10), usługi w zakresie prze-
noszenia uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych (kod GTU 11), usługi 
o charakterze niematerialnym , m.in. 
doradcze, księgowe, prawne, zarząd-
cze, szkoleniowe, marketingowe, firm 
centralnych (head offices), reklamo-
we, badania rynku i opinii publicznej, 
w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych (kod GTU 12), usługi 
transportowe i gospodarki magazyno-
wej (kod GTU 13). - Takie pola w no-
wym JPK wypełnia się dla całej faktu-
ry poprzez zaznaczenie „1” we właści-
wych polach odpowiadających symbo-
lom od GTU_01 do GTU_13. – tłuma-
czy Łukasz Kacprzyk, senior konsul-
tant w firmie Grant Thornton - Bar-
dzo istotne jest, aby podatnik miał na 
uwadze, iż oznaczeń tych nie nale-
ży stosować do zbiorczych informacji 
o sprzedaży ewidencjonowanej przy 
użyciu kasy rejestrującej (oznacza-
nych symbolem RO), zbiorczych infor-
macji o sprzedaży nieudokumentowa-
nej fakturami oraz nieobjętej obowiąz-
kiem prowadzenia ewidencji sprzedaży 
przy użyciu kasy rejestrującej (ozna-
czanych symbolem WEW). Nie stosu-
jemy ich również do transakcji zakupu 

który obowiązuje od 1 listopada 2019 
r. dla celów obowiązkowej podzielo-
nej płatności. W przypadku niektórych 
usług niematerialnych, w tym reklamo-
wych, Ministerstwo Finansów również 
wskazało na konieczność ustalenia ro-
dzaju usługi na podstawie klasyfikacji 
PKWiU. – tłumaczy Leszek Lewando-
wicz. W przypadku gdy samodzielne 
ustalenie klasyfikacji sprawia problem, 
od 1 listopada 2019 r. można uzyskać 
wiążącą informację stawkową (WIS), 
wydawaną przez Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej dla potrzeb VAT. 
Firmy mogą także zasięgnąć opinii do-
radcy podatkowego specjalizującego 
się w zagadnieniach JPK. 

Reklama ma swój odpowiednik 
w kodach GTU, ale niestety nie zamy-
ka drzwi do indywidualnych analiz. 
- Firmy z branży reklamowej świad-
cząc usługi reklamowe oraz wystawia-
jąc faktury dotyczące takich usług po-
winny zastosować w nowym pliku JPK 
oznaczenie GTU_12. Kod ten znajduje 
bowiem zastosowanie do świadczenia 
usług niematerialnych (w tym wskazuje 
wprost na usługi reklamowe). – mówi 
Michał Rodak z Grant Thornton. Jak 
dodaje Aleksandra Grygierczyk, rzecz-
nik prasowy Krajowej Informacji Skar-
bowej, należy zwrócić uwagę, że za-
równo w ustawie o podatku od towa-

rów i usług, jak i w przepisach wyko-
nawczych wydanych na jej podstawie, 
brak jest definicji usług o charakterze 
niematerialnym, które należy oznaczać 
kodem GTU_12. Z tego powodu zapis 
należy rozumieć względnie szeroko, 
uwzględniając faktyczną treść świad-
czonej usługi. Pomocniczo w stosun-
ku do usług reklamowych stosuje się 
PKWiU: 73.1. - Oznaczenie danej 
transakcji prawidłowym kodem GTU 
wiąże się przede wszystkim z prawi-
dłowym określeniem przedmiotu doko-
nanej transakcji. - tłumaczy Aleksan-
dra Grygierczyk - Ustalenie, czy mamy 
do czynienia z kompleksową usługą re-
klamy czy transakcjami, których przed-
miotem jest dostawa towarów o cha-
rakterze reklamowym albo świadcze-
nie złożone, w którym głównym ele-
mentem jest dostawa towarów o cha-
rakterze reklamowym. Analiza wymaga 
wzięcia pod uwagę wszelkich okolicz-
ności, w jakich następuje transakcja, 
w celu określenia jej elementów cha-

rakterystycznych i dominujących. Ele-
ment dominujący określa się z punk-
tu widzenia przeciętnego konsumen-
ta oraz z uwzględnieniem, w ramach 
całościowej oceny, wagi jakościo-
wej – a nie tylko ilościowej – elemen-
tów świadczenia usług w stosunku do 
elementów dostawy towarów. – mówi 
rzecznik KIS. Możemy to rozumieć 
w ten sposób, że w sytuacji wykona-
nia kompleksowej usługi reklamowej, 
w której dostawa towarów jest tylko 
elementem pomocniczym, transakcja 
taka powinna zostać oznaczona kodem 
GTU_12. W tym przypadku oznacze-
nie kodem dotyczy usługi reklamowej, 
a nie wydawanych w ramach tej usługi 
towarów o charakterze reklamowym. 
- Inaczej sytuacja wygląda w przypad-
ku transakcji, których przedmiotem jest 
dostawa towarów o charakterze re-
klamowym albo świadczenie złożone, 
w którym głównym elementem jest do-
stawa towarów o charakterze reklamo-
wym, analiza w kontekście oznaczenia 
kodem GTU dokonywana jest dla kon-
kretnego towaru o charakterze rekla-
mowym. – mówi Aleksandra Grygier-
czyk. I w takim przypadku, jeżeli towa-
ry i usługi stanowią przedmiot odręb-
nej transakcji, a nie element komplek-
sowej usługi reklamowej, klasyfikacja 
do właściwego kodu GTU będzie już 

bardziej zróżnicowana, np. kosze pre-
zentowe spożywcze zawierające wino 
będą miały GTU_01, wyroby elektro-
niczne wymienione w poz. 7-9, 59-63, 
65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do 
ustawy o podatku od towarów i usług – 
GTU_06. Wiele popularnych rodzajów 
upominków lub usług na naszym ryn-
ku, nie będzie w ogóle oznaczone ko-
dem, jak np. usługi poligraficzne (druk 
ulotek, kalendarzy, katalogów itp.), 
usługi graficzne, produkcja flag i in-
nych tekstyliów czy ceramika.

Firmy z branży reklamowej, mu-
szą więc indywidualnie przeanalizo-
wać swoje towary i usługi, korzysta-
jąc z rad wymienionych przez naszych 
ekspertów. Na początku jest to niestety 
uciążliwa praca i konieczność korekt, 
ale z czasem stanie się kolejną ruty-
nową procedurą. Aż do momentu, kie-
dy w prawie pojawią się kolejne zmia-
ny…
■ Joanna Muszyńska
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Miała być to kolejna odsłona cyklu o pozazawodowych zainteresowa-
niach członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. I będzie, ale 
nazwać je tym razem jednym określeniem jest bardzo trudno, jednak 
nie tylko nazwa hobby będzie tu na opak. Z Katarzyną Zakrzewską 
z firmy Cookie Słodycze Reklamowe rozmawiamy o jej pasji do życia.

Tata i brat szykują 
kampervana, ale 
czy zmieści się  
w nim kajak? 

Początek tego wywiadu jest zupełnie 
inny niż wszystkie. Bo kiedy ze „słowa, czy 
tytułu wstępu” rozmówcy, redaktor może 
uszyć całą rozmowę, to brzmieć muszą one 
tak...

Moją pasją jest nie tyle sport ile doświad-
czanie. Lubię próbować nowych rzeczy, no-
wych aktywności, zwiedzać nowe miejsca. 
Przy czym pewne zajęcia i miejsca zostają ze 
mną na dłużej, inne stają się kolejnym odha-
czonym punktem na liście rzeczy "do zrobie-
nia". I tak - próbowałam m.in. polubić się ze 
strzelaniem z broni krótkiej, jazdą konną, czy 
jazdą na motorze - nie mówię, że nie wrócę 
do tych zajęć, niemniej nie zagościły one na 
długo w mym życiu. Nie wątpliwie natomiast 
mam ciągoty do aktywności na świeżym po-
wietrzu. I tutaj numerem jeden są zdecydo-
wanie góry. Uwielbiam wszelkie tatropodob-
ne masywy górskie. I o ile na nizinach ranek 
nie jest moją ulubioną porą dnia, tak w górach 
wybiegam ze schroniska na szlak już o świcie. 
Omijam dzięki temu burze i tłumy turystów. 
Góry bowiem preferuję zwiedzać w pojedyn-
kę lub ewentualnie, plus jeden. Daje to ogrom-
ną swobodę, ale i możliwość pobycia samej 
ze swoimi myślami. Z kajakami znamy się bli-
żej od kilku lat. Zaczęło się zupełnie turystycz-
nie, po czym dość szybko ewoluowało w stro-
nę kajakarstwa zwałkowego - czyli im więcej 
przeszkód, powalonych drzew, jazów, tym le-
piej. Mam za sobą również zajęcia szkolenio-
we organizowane na basenie, które pozwoli-
ły nabyć większej praktyki w ujarzmianiu ka-
jaka, co skutkuje chrapką na zabawy z kaja-
karstwem górskim. Czyli jak widać i tu poja-
wia się element umiłowanych gór. Stałam się 
w tym roku szczęśliwą posiadaczką kajaka 
wraz z całym osprzętem, dzięki czemu jestem 
w pełni niezależna, co w obecnych czasach jest 
w mojej opinii bardzo istotne. Mam tu na my-
śli możliwość realizowania swoich pasji nieza-
leżnie od ograniczeń, oczywiście nie szkodząc 
innym. Jak wspomniałam na początku, lubię 
również, odkrywać nowe miejsca. Aktualna 
sytuacja nieco ułatwiła proces decyzyjny i na-
byłam jesienią busa, którego własnym sump-
tem będę adoptować na kampervana (wła-
snym sumptem czyt. Tata i Brat, którzy mają 
ogromną techniczną wiedzę i których z tego 
miejsca serdecznie pozdrawiam). Mam na-

dzieję, że projekt ten zrealizujemy na wiosnę, 
a aktualna wówczas sytuacja pozwoli na swo-
bodne przemieszczanie się i eksplorację tere-
nów nieznanych. 

No i  szkoda było ciąć, żal przerywać. 
Więc dopiero teraz wróćmy do pytań. Od 
kiedy jest Pani tak aktywna?

Jestem jeszcze z tego rocznika, dla które-
go karą było zostać w domu, zamiast biegać 
po podwórku, tak więc odkąd pamiętam, by-
łam aktywna. Co prawda nigdy nie skupiłam 
się na uprawianiu jednej konkretnej dziedzi-
ny sportu choćby amatorsko, niemniej lubiłam 
wszelkie aktywności od grania w piłkę ręczną, 
po zbijaka, siatkówkę czy ping-ponga. 

Co dziś się zmieniło? 
Należę do osób "uaktywniających się cza-

sowo". Miewam chwalebne momenty regu-
larnych ćwiczeń przerywane kilkumiesięczny-
mi okresami stagnacji, które cechuje bardziej 
spontaniczna niż systematyczna aktywność. 
Lubię myśleć, że taki stan rzeczy spowodowa-
ny jest moją kreatywnością, a nie lenistwem. 
Zaprogramowana jestem bowiem na szukanie 
nowych rozwiązań, nowych pomysłów i zda-
rza się, iż moją uwagę i czas przekierowuję na 
inny projekt. 

No dobrze a jak już uaktywnia się pani, 
to w grupie czy podobnie jak w górach? 

O ile wycieczki górskie preferuję w moc-
no okrojonym składzie, o tyle wszelakie zaję-
cia typu siłownia, czy "fitnessy" zdecydowa-
nie sprawiają większą przyjemność w grupie. 
Energia grupy daje większą motywację, żeby 
"cisnąć", żeby mierzyć się ze sobą. 

I na koniec może trochę tej energii dla 
czytelników. Proszę zdradzić, jak to się 
robi? 

Wychodzę z założenia "każdemu według 
potrzeb". To, co działa na mnie, dla drugiej 
osoby może nie być atrakcyjne. Niemniej prze-
myśleniem, jakim mogę się podzielić, które jest 
dość uniwersalne, to starać się być w ciągłym 
ruchu. I nie mam tu na myśli biegania bez wy-
tchnienia oczywiście, a raczej podejmowanie 
nowych wyzwań, nabywanie nowych umie-
jętności. Aktualnie mamy dostęp do ogrom-
nej ilości wiedzy, którą możemy nabywać, nie 
wychodząc z domu. Dzięki temu nawet siedząc 
we własnym fotelu nie stoimy w miejscu. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek
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W marcu większość biur w Polsce opustoszała i choć na początku wydawało 
się, że pandemia i w tym sektorze rynku wywoła spustoszenie, to m.in. raport 
firmy doradczej Colliers International udowadnia, że aż tak źle nie będzie.

Oto rynek 
przyszłości. Biuro 
na telefon jak Uber?

W Katowicach są 94 biurowce i wciąż po-
wstają nowe. Obecnie w biurowcach jest 560 
tys. metrów kwadratowych powierzchni, a we-
dług raportu Colliers International, do 2023 roku 
będzie tu milion metrów kwadratowych po-
wierzchni biurowych. Tak, milion. - Miasto Ka-
towice plasuje się na piątym miejscu w Polsce 
wśród rynków regionalnych - czytamy w rapor-
cie Colliers International. Dla porównania: aby 
pomieścić tyle biur, potrzeba aż 53 potężnych 
bloków mieszkalnych. Wydaje dużo? Warszawa 
ma rynek biurowy na poziomie 5,5 mln mkw. 
Czy rzeczywiście więc na rynku biurowym kry-
zys, wywołany pandemią jest odczuwalny?

Oto kilka przykładowych danych: na koniec 
I poł. 2020 r. wolumen transakcji najmu na ryn-
ku katowickim wyniósł 26,5 tys. mkw., tylko o 11 
proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłe-
go roku, pomimo znacznego spowolnienia eko-
nomicznego wywołanego pandemią COVID-19 
- czytamy w raporcie Colliers International. - Co 
ważne, największy udział w całkowitym popy-
cie (64 proc.) stanowiły nowe umowy, ekspan-
sjom przypadło 21 proc., a renegocjacjom 15 
proc. Umowy typu pre-let w projektach w budo-
wie lub planowanych stanowiły niemal 60 proc. 
całkowitego popytu, co wskazuje na duże zain-
teresowanie najemców nowymi projektami.

I choć rzeczywistość mogłaby wydawać się 
inna, wiele firmy już przecież podpisało anek-
sy do umów ze swoimi pracownikami dotyczą-
ce przejścia na całkowity tryb pracy zdanej, ry-
nek biur wciąż będzie się rozwijał. Nowe biu-
rowce wciąż będą powstawały, ale ich wyna-
jem ma w przyszłości wyglądać zupełnie ina-
czej niż dotychczas.

Higiena pracy najważniejsza
Human Centered by Colliers, blog dla na-

jemców powierzchni biurowych, magazyno-
wych i handlowych przeprowadził badania, 
z których wynika, że większość osób chciała-
by pracować zdalnie 1-2 dni w tygodniu a 38 
proc. ankietowanych już teraz doświadcza izo-
lacji społecznej. - Pracownicy deklarowali, 
że w obecnej sytuacji (całkowitej lub przewa-
żającej pracy zdalnej) brakuje im spotkań ze 
współpracownikami, spontanicznych rozmów 
przy kawie oraz wyraźnego rozgraniczenia ży-
cia zawodowego i osobistego. To tylko jeden 
z dowodów na to, że środowisko biurowe jest 
nam potrzebne – alarmują autorzy badań.

Przyszłość to human-centered, czyli two-
rzenie rozwiązań skupionych na człowieku, 
jego zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Biura 
będą oferować nam coś więcej, niż tylko biur-
ko. – Będą technologicznie zaawansowane, by 
dostosowywać się do potrzeb pracowników 
i oferować większą elastyczność – czytamy na 
blogu Human Centered by Colliers. Co ozna-
cza to w praktyce?

- Nieprzewidywalność cykli bizneso-
wych jest w tej chwili tak duża, że elastycz-
ność i zdolność adaptacji stają się kluczowy-
mi aspektami strategii biznesowej. Idąc za tym 
trendem, wprowadziliśmy na polski rynek in-
nowacyjne narzędzie – Colliers Mobility Pass. 
Jest to wirtualna platforma, która pozwala re-
zerwować przestrzenie coworkingowe za po-
średnictwem łatwej w nawigacji aplikacji na 
smartfony. Pracodawca wykupuje abonament, 
dzięki któremu pracownicy mają dostęp do po-
nad 5 tys. lokalizacji powierzchni elastycznych 

w 70 krajach. Przez intuicyjną aplikację mo-
bilną każdy może zarezerwować sobie biurko, 
prywatny gabinet czy salę konferencyjną w do-
wolnym miejscu w Polsce i na świecie oraz ko-
rzystać ze wszystkiego, co oferuje taka prze-
strzeń – opisuje Monika Rajska-Wolińska Part-
ner Zarządzający Colliers International.

Za elastyczność przedsiębiorcy zapłacą 
więcej

- Wiele organizacji skupia się obecnie na ge-
nerowaniu oszczędności, jednak w przyszłości 
będą oni skłonni płacić więcej za elastyczność, 
aby nie wiązać się długoletnimi umowami naj-
mu. Coraz więcej firm będzie myślało o włącze-
niu powierzchni flex do swojej strategii utrzy-
mania biznesu. To pozwoli odpowiednio zarzą-
dzać ryzykiem i kosztami, np. planując część po-
wierzchni w tradycyjnym układzie, a pozosta-
łą w coworkach, w zależności od bieżących po-
trzeb. Taki kierunek obierały już od dawna za-
chodnie korporacje, przez co rynek powierzchni 
elastycznych rósł tam o wiele szybciej niż w Pol-
sce. Obecnie w Londynie flexy stanowią ponad 
5 proc. wszystkich powierzchni biurowych, na 
Manhattanie jest to aż 15 proc., a w Warszawie 
jedynie 2,5 proc. - dodaje Rajska-Wolińska.

Oczywiście, jak wszystko, co nowe niesie 
z sobą sporo wątpliwości. Czy taki tryb pracy 
się sprawdzi? Czy będzie efektywny? Jak pra-
codawcy będą zarządzać czasem, który ludzie 
spędzają w biurze? Pytań bez odpowiedzi po-
zostaje na razie całkiem sporo.

Jednak, jak zauważa Colliers Internatio-
nal, już kilka lat temu profesor Timothy Gol-
den, psycholog i koordynator obszaru zarządza-
nia przedsiębiorstwem i organizacją w Rensse-
laer Polytechnic Institute w Troy w stanie Nowy 
Jork, w swoich badaniach przekonywał, że praca 
zdalna powoduje izolację społeczną i zawodo-
wą. Badania wskazują też na mniejszą możliwo-
ści wymiany informacji oraz zacieranie się gra-
nic między życiem zawodowym a osobistym. 
Z badań wynika też, że z jednej strony obowiąz-
ki rodzinne i społeczne mogą łatwo pojawić się 
w godzinach pracy, jednak to obowiązki zawo-
dowe wkraczają w życie prywatne. Tak więc 
można stwierdzić, że bez firmowego „biurka” 
pracownicy mogą doświadczyć chronicznego 
zmęczenia i szybkiego wypalenia zawodowego 
a wówczas nasza praca przestaje być efektywna.
■ Zofia Smolarek

Powszechnie wiadomo, że nieodłącznym elementem naszego życia są sytuacje, 
które wywołują napięcia i niezwykle silne emocje. To stres, który czasem działa 
mobilizująco, ale bywa także źródłem chorób i fatalnego samopoczucia. Dlatego 
warto znać kilka sprawdzonych sposobów na jego niwelacje, szczególnie 
podczas trwającej pandemii, która dostarczyła nam dodatkowych zmartwień.

Co na stres?

Na co dzień stresujemy się pracą, kłopota-
mi w domu, czy ważnym egzaminem. W ostat-
nim czasie zmartwień nam niestety przybyło. 
Wszystko przez sytuację spowodowaną pande-
mią. Martwimy się o zdrowie swoje i bliskich 
a kryzys gospodarczy powołuje lęk przed utra-
tą pracy. Gdyby tego było mało, niektóre ze zna-
nych nam dotąd metod na rozładowanie napię-
cia są dziś niedostępne. Nie zostawiamy złych 
emocji na siłowni, czy basenie. Trudno też o roz-
rywkę, która także pozytywnie wpływałaby na 
nasz nastrój. Kina, teatry, kluby muzyczne są 
przecież zamknięte.

Jak wyjaśniają w Uniwersytecie SWPS od-
czuwanie stresu jest codziennym doświadcze-
niem każdego człowieka. Krótkotrwały stres 
jest czasem potrzebny, bo działa mobilizują-
co, zwiększa kreatywność i intensywność dzia-
łania. Dzięki niemu lepiej wypadamy podczas 
prezentacji i skuteczniej negocjujemy. Nato-
miast długotrwały bywa źródłem chorób i fatal-
nego samopoczucia. Jego objawy są dobrze zna-
ne: ataki paniki, problemy z zasypianiem, napię-
cie mięśniowe, zawroty głowy, częste infekcje. 
Jednym z efektów działania stresu na organizm 
jest też podwyższony poziom napięcia mięśnio-
wego, który często opisujemy określeniami: „je-
stem spięta, spięty”, „ale napięcie”, „muszę się 
sprężyć”. Przewlekły stres może natomiast być 
przyczyną depresji i prowadzić do wypalenia za-

wodowego. Dlatego ze stresem najlepiej rozpra-
wiać się na bieżąco. Jak? Oto kilka powszech-
nych sposób.

Zacznijmy od aktywności fizycznej
O siłownię i basen faktycznie teraz trudno, ale 

badania mówią, że wystarczy 30 minut aktyw-
ności, trzy raz w tygodniu, abyśmy poczuli się 
lepiej. Gdy się ruszamy do krwiobiegu, uwalnia-
ne są endorfiny, które naturalnie poprawiają na-
strój. Możemy więc wybrać się na żwawy spa-
cer po lesie lub poćwiczyć na macie w domu. 
Podczas trwającej pandemii całkiem sporo tre-
nerów personalnych udostępniło w sieci filmy 
z przykładowymi treningami za darmo. Wybór 
jest naprawdę spory, znajdziemy wideo z typo-
wym kardio, ćwiczeniami siłowymi, ale też re-
laksacyjnymi, jak joga, stretching czy zdrowy 
kręgosłup. A jeżeli już o aktywności mowa, to 
badania pokazują, że także seks może obniżyć 
poziom stresu, a także poprawić jakość snu.

Jedz bardziej wartościowo
Zadbajmy także o to, co jemy. Zajadanie stre-

su nie jest bowiem najlepszym pomysłem. Fak-
tycznie słodycze poprawiają nasz nastrój, ale 
efekt ukojenia nerwów jest bardzo krótkotrwa-
ły. Podobnie jest w przypadku kompulsywnego 
objadania się np. fast foodami. Kojąco na nasze 
nerwy wpłynie natomiast racjonalna dieta, boga-

ta w magnez, potas, cynk, witaminę z grupy B 
i C. Po prostu jedzmy zdrowiej, zamieńmy ja-
sne pieczywo na chleb razowy, masło na oliwę, 
ciastko na jabłko. Nastrój z pewnością popra-
wi nam też kostka gorzkiej czekolady czy garść 
orzechów. 

Zrelaksuj się 
Kiedy będziemy się już więcej ruszać i lepiej 

jeść warto spróbować też medytacji. Tu internet 
również stoi otworem, ale jeśli jesteśmy opor-
ni na tego typu metody, po prostu zrelaksujmy 
się na kanapie czy w gorącej kąpieli. Pomoże też 
muzyka o wolnym tempie, zwłaszcza klasyczna, 
zwalnia tętno i obniża ciśnienie krwi.

Zadzwoń do przyjaciela 
W walce ze stresem na pewno potrzebna jest 

psychoterapia, czyli leczenie rozmową. Z kłopo-
tami nie powinniśmy zostawać sami, wsparcie 
bliskich, czy to rodziny, czy przyjaciół jest nie-
ocenione! Rozmowa pomaga rozładować na-
gromadzone napięcie.

Wyłącz telefon 
Każdego dnia powinniśmy wyznaczyć sobie 

też czas, kiedy jesteśmy niedostępni dla świata. 
Internet, telefon, TV czy radio warto wyłączyć 
około 40 minut przed snem. To czas kiedy po-
winniśmy się wyciszyć, pomyśleć o sobie i swo-
ich emocjach. Kojąco na stres wpływa właśnie 
też sen, dlatego przed położeniem się do łóżka 
wywietrzmy sypialnie, temperatura w pomiesz-
czeniu, którym śpimy, nie powinna być zbyt wy-
soka. Te czynniki z pewnością przyczynią się do 
łatwiejszego, bezstresowego zasypiania.

A kiedy każda z powyższych metod nas za-
wiedzie, zostają . . . trzy głębokie wdechy. Skup-
my się na oddechu i spróbujmy go uspokoić. 
To najlepsze z naturalnych metod, ale kiedy nie 
przynoszą pożądanego efektu, powinniśmy udać 
się do specjalisty.
■ Zofia Smolarek 





PTE kompleksowo skupia włoskich producentów i dostawców 
produktów promocyjnych, upominków biznesowych i sprzętu 
do personalizacji. Zaplanowane w strategicznym okresie 
roku, targi PTE są dedykowane agencjom reklamowym, 
przedstawicielom działów marketingu i innym podmiotom 
skupionym wokół świata reklamy.

Na RemaDays Warsaw w trakcie trzech dni, na powierzchni ponad 
35 000 m² spotykają się przedstawiciele branży z całego świata. 
Ostatnia edycja przyciągnęła około 800 wystawców i 21 000  
zwiedzających, w tym 3700 z zagranicy. Targi RemaDays Warsaw 
to 11 sektorów kompleksowo opisujących rynek reklamy 
i druku. Targom towarzyszom prelekcje i szkolenia w ramach 
RemaCongress oraz konkursy: Gifts of the Year, Korony Reklamy, The 
Prize od Innovations, POS of the Year oraz Catalogue of the Year. 

RemaDays Kijów łączy w sobie trzy sektory: Gifts&Textile, 
Sign&Visual, Print&Tech oraz znany już z polskiego podwórka 
RemaCongress. Targi dają możliwość zapoznania się 
z najnowszymi produktami, rozwiązaniami oraz trendami 
w marketingu i reklamie w tej części Europy.

Targi Warsaw Gift & Deco Show mają na celu promocję i rozwój 
handlu. Podczas targów zaprezentuje się około 700 wystawców, 
a będą to: producenci, dystrybutorzy, importerzy prezentów, 
upominków, pamiątek, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia 
wnętrz, małej elektroniki, zabawek, tekstyliów dla dzieci, 
drukarnie, producenci aplikacji do e-commerce.

Targi w niemieckim Bonn skupiają ponad 190 wystawców, w tym 
producentów, dostawców i użytkowników nowoczesnych 
rozwiązań z szeroko rozumianego rynku reklamy. Obok 
głównego wydarzenia, uczestnicy Haptica Live mogą 
uczestniczyć w serii warsztatów, które mają miejsce nieopodal 
hali głównej.

4 edycja spotkań wyłącznie dla profesjonalistów. Oferta TOP 
Dostawców dla TOP Agencji. Kameralna atmosfera. Edycja 2020: 
32 wystawców, 650 gości z Polski i ponad 150 przedstawicieli 
zagranicznych agencji z kilkunastu krajów. 
Bezpieczne wydarzenie: ograniczona liczba gości i możliwość 
panowania nad ich przepływem na poszczególnych salach. 
Doświadczony organizator bezpiecznego FestiwalMarketingu.pl 
2020. Zwieńczeniem wydarzenia jest impreza integracyjna. 

Targi INTERGIFT skupiają firmy związane z dekoracją oraz 
upominkami. W targach co roku bierze udział ponad 800 
wystawców z 30 krajów. Są czołową imprezą w tej branży 
w Hiszpanii, powierzchnia wystawiennicza zajmuje 40 tys. 
m². Jedna z hal skupia firmy prezentujące oferty prezentów, 
gadżetów, artykułów do kuchni i akcesoriów domowych oraz 
produkty ręcznie robione.

Paperworld to wiodące, międzynarodowe targi artykułów 
biurowych i szkolnych, materiałów dla grafików oraz artystów, 
opakowań ozdobnych, wstążek i serwetek, kalendarzy 
oraz biurowej galanterii skórzanej, a także materiałów 
eksploatacyjnych i akcesoriów do drukarek, kopiarek 
i pozostałych urządzeń biurowych, a także grupy towarowe 
związane z bezpieczeństwem i cateringiem w pracy.

Targi PSI Düsseldorf to wiodące europejskie targi branży 
artykułów promocyjnych. Około 1000 wystawców z ponad 35 
krajów przedstawia co roku ofertę nowych produktów i usług 
w branży reklamowej. Targi te są idealną platformą dla rozwoju 
biznesu firm związanych z marketingiem i reklamą. Profesjonaliści 
z branży artykułów reklamowych, będą mieli okazję zapoznać się 
z najnowszymi trendami i innowacjami w branży.
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Kalendarz wydarzeń

Promotion Trade Exhibition
27-29.01.2021 
Fieramilanocity
Mediolan, Włochy
www.promotiontradeexhibition.it

Międzynarodowe Targi 
Reklamy i Poligrafii 
RemaDays Warsaw 2021
10-12.02.2021  
Ptak Warsaw EXPO
Warszawa, Polska
www.remadays.com

RemaDays Kijów
10-12.03.2021
Międzynarodowe Centrum IEC
Kijów, Ukraina
www.remadays.com.ua

Warsaw Gift & Deco Show
11-13.03.2021
Ptak Warsaw Expo
Warszawa, Polska
www.warsawgiftshow.com

Haptica Live
17.03.2021
World Conference Center Bonn
Bonn, Niemcy
www.haptica-live.de

Promo Show Professional
kwiecień 2021   
Novotel Centrum
Warszawa, Polska
www.promoshowprofessional.pl

Intergift by IFEMA
07-11.04.2021
International Gift & 
Decoration Trade Fair 
Madryt, Hiszpania
www.ifema.es/intergift

Paperworld
17-20.04.2021
Messe Frankfurt
Frankfurt nad Menem, Niemcy
www.paperworld.messefrankfurt.com

PSI
19-20.05.2021  
Messe Düsseldorf
Dusseldorf, Niemcy
www.psi-messe.com

imprezy targowe Q1-Q2 2021
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