
W ostatnich miesiącach szeroką 
publiczność elektryzuje temat 
szybko rosnących...  Strona 6

Przystępne 
ceny – to 
tak łatwo 
powiedzieć…

Ostatni rok upłynął pod znakiem 
migracji biznesów do świata 
online. To, co dla wielu z początku 
było jedynym sposobem na 
przetrwanie, z czasem okazało się 
doskonałym...  Strona 13

Daj się znaleźć  
w sieci!
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PIAP – to brzmI dumnIe

 Słowo wstępu

Magda 
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edyta 
Lisowska
Członek Zarządu PIAP

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

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

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

Maciej 
Dembiński
Członek Zarządu PIAP

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

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

,
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Pandemia okazała się trzęsieniem 
ziemi dla wielu biznesów, a jej 
daleko idące skutki możemy 
obserwować do dziś...  Strona 4

Dlaczego 
upominki 
drożeją

Dostępność wszelakich 
produktów w nieograniczonych 
ilościach sprawia, że tak naprawdę 
już mało co nas cieszy...  Strona 8

Rękodzieło 
jest w cenie 
a drogi prezent 
zobowiązuje Cały tekst warto rozpocząć od 

stwierdzenia, że kodeks etyczny 
SEO opublikowany na portalu an-
tykorupcja.gov.pl liczy sobie nie-
spełna trzy strony. Jedni powie-
dzą, że dużo, drudzy,..  Strona 10

Etyka w SEO — czy  
ma rację bytu?

„Szkoła nauczycielką życia” 
mówi znane przysłowie. Raptem 
3 słowa a tak wiele znaczeń. 
Podpisuję się pod tym obiema 
rękoma, choć mam...  Strona 14

Czy rzeczywiście 
jesteś już po 
szkole? 
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. todit, c. Ublis, ut nos, 
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tus? quidin vivertem inclabu nteatua 
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sultor labem, utus nostra, notent nius 
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viverum a etordiest quo clum rem facre 
andame crio, sentis.
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LOrem IPSum
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Janina Bąk, Paweł Tkaczyk, dr 
Aleksander Poniewierski i TikTok 
na Golden Marketing Conference 
w Poznaniu 7-8 września!
7-8 września po raz dziewiąty odbędzie się stacjo-
narna edycja Golden Marketing Conference. Będzie 
to jedna z pierwszych okazji do spotkania się przed-
stawicieli branży marketingowej twarzą w  twarz. 
Golden Marketing Conference to dwudniowe wyda-
rzenie skierowane do Top Managementu – członków 
zarządu, dyrektorów marketingu, osób decyzyjnych 
w  zakresie strategii rozwoju marki, specjalistów ds. 
public relations oraz osób prowadzących lub zarzą-
dzających firmami w  Polsce. Organizator konferen-
cji – Grupa MTP - ma jasno wyznaczony cel – prze-
kazać jak najwięcej merytorycznej treści, informacji 
o  trendach i  przygotować rynek marketingowy na 
nadchodzące zmiany.

W  ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami ogrom-
nych transformacji marketingowych, przyspieszonej 
digitalizacji usług oraz wzrostu zainteresowania pro-
wadzeniem działalności w  internecie. Właśnie te za-
gadnienia będą głównym nurtem przewodnim zbli-
żającego się spotkania marketingowców z całej Polski.

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

Nowy numer Gazety PIAP obfituje w tematy szczególnie ważne dla rynku reklamowego. Jedną z najgorętszych kwestii są podwyżki cen upominków, 
które jak efekt motyla, są pokłosiem kryzysu pandemicznego, problemów z kontenerami z Chin i całej wiązki innych czynników, które złożyły się 
na trudną sytuację. Importerzy i producenci wykorzystali już wszystkie możliwości obrony ceny. Niebawem większość z nich podniesie cenniki, 
dlatego ważne jest, żeby wszyscy uczestnicy rynku mieli świadomość złożoności kontekstu i wszelkich uwarunkowań, które do tego doprowadziły. 
Większość firm przygotowuje się już do gorącego, przedświątecznego okresu, dlatego szczególnie polecamy wysoce merytoryczny wywiad ze 
specjalistą w obszarze SEM, Krzysztofem Marcem, który podpowiada jak zdobyć przewagę w Internecie. On-line stał się niekwestionowanym 
królem komunikacji w czasie pandemii, dlatego pytamy ekspertów jak organizować profesjonalne webinary i wspólnie zastanawiamy się, czy 
wirtualny kuzyn wyprze szkolenia stacjonarne. Poza tym dowiecie gdzie i dlaczego sprawdziła się forma pracy zdalnej oraz jak rozwija się sektor 
upominków rzemieślniczych. To nadal nie wszystko - przede wszystkim chcielibyśmy serdecznie pogratulować Członkom PIAP imponujących 
jubileuszy! Zapraszamy wszystkich na wspólne wspomnienia i podsumowania sukcesów! Życzę owocnej lektury. 

W lipcu 2021 roku Polska izba Artykułów Promocyjnych zrealizowała badanie skierowane do 
firm działających w branży upominków reklamowych. Celem ankiety było...  Strona 3

Branża upominków reklamowych 
w obliczu epidemii COVID-19...

Weź udział w poparciu petycji Rzecznika 
MŚP ,,Uchrońmy podatek liniowy!

W imieniu Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, przesyłam link do strony Rzecznika MŚP, doty-
czący PETYCJI w sprawie podatku liniowego „Uchroń-
my podatek liniowy! – stop niekorzystnym zmianom 
w Polskim Ładzie”. 

Zachęcamy do elektronicznego poparcia petycji, aby 
zachować podatek liniowy w obecnej formie.

Link: https://rzecznikmsp.gov.pl/petycja/

NEWS

BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

15-16 września 2021

Festiwal Marketingu i Druku

PIAP zaprasza na stoisko
A4 w hali I na

PIAP zAPrAszA nA
stoIsko c26
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One Group jest producen-
tem spersonalizowanych 
tekstyliów reklamowych. 
Misją firmy jest dostarcza-
nie klientom produktów 

najwyższej jakości w najlepszej cenie 
bez narzucania minimów ilościowych. 
Wszystkie produkty One Group powsta-
ły z połączenia pasji, z dążenia do per-
fekcjonizmu i wieloletniego doświad-
czenia.  Sukcesem firmy One Group jest 
traktowanie każdego klienta jak VIP, 
tak, by dopasować ofertę do jego po-

trzeb. Oferta firmy skierowana jest wy-
łącznie do agencji reklamowych, pośred-
ników w sprzedaży B2B.

LOGO WIPES to produ-
cent antybakteryjnych chu-
steczek z logo lub dowol-
ną grafiką: nowy gift, który 
staje się coraz bardziej po-

pularny. Idealny dla branży HoReCa, po-
dróży, obsługi klienta (biura, banku, sie-
ci komórkowej, ubezpieczeń), farmaceu-
tycznej, kosmetycznej, strefy urody i in-

Nie było numeru gazety PiAP, w którym nie witalibyśmy nowych 
członków. Każdy kwartał roku owocuje nową współpracą, a nasze 
szeregi rosną w siłę, dzięki czemu organizacja może działać 
prężniej. Witamy na pokładzie firmy: One group oraz LOgO WiPES.

Kolejne firmy 
dołączają do PIAP 

nych. LOGO WIPES oferuje również 
chusteczki do demakijażu, do higieny in-
tymnej, odświeżające lub na powierzch-
nię. Firma charakteryzuje się błyska-
wicznym czasem realizacji zamówień, 
możliwością złożenia zamówienia już od 
1000 sztuk i niskimi cenami (od 20 gr. za 
chusteczkę). Chusteczki są produkowane 
w Polsce. Do produkcji używane są wy-
łącznie certyfikowane składniki wysokiej 
jakości. LOGO WIPES oferuje korzyst-
ne warunki dla dystrybutorów i zaprasza 
do współpracy agencje reklamowe, firmy 
sprzedające gadżety.
- Cieszymy się, że LOGO WIPES dołą-
czyło do PIAP, ponieważ ta organizacja 
skupia firmy z najciekawszymi pomysła-
mi promocyjnymi. Mamy możliwość do-
tarcia również do kilku tysięcy firm za po-
średnictwem PIAP. Na organizowanych 
przez PIAP spotkaniach na pewno pozna-
my wielu ciekawych ludzi, z którymi połą-
czymy się w miłej i skutecznej współpra-
cy - mówi Karolina Sieliwończyk, Busi-
ness Development LOGO WIPES.
■ Joanna Muszyńska
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Zgodnie z postulatem zmieniono pa-
ragraf 14.3 statutu: „Zebrania członków 
poszczególnych władz Stowarzysze-
nia mogą odbywać się z wykorzystywa-
niem środków komunikacji elektronicz-
nej, w takiej też formie mogą być podej-
mowane uchwały władz Stowarzyszenia. 
Dopuszcza się również udział i głosowa-
nie w formie hybrydowej, tj. częściowo 
przy wykorzystaniu środków komunika-
cji elektronicznej oraz częściowo przy 
zapewnieniu osobistej obecności człon-
ków władz Stowarzyszenia lub ich peł-
nomocników. Uszczegółowienie zasad 
wykorzystywania środków komunikacji 
elektronicznej może nastąpić w formie 
regulaminu uchwalanego przez Zarząd, 
po pozytywnym zaopiniowaniu regula-
minu przez Komisję Rewizyjną.” Zmia-
na ułatwi płynność i decyzyjność Stowa-
rzyszenia w razie ewentualnych, kolej-
nych lockdown’ów. Drugą ze zmian sta-
tutowych było wydłużenie kadencji Za-
rządu Izby – z trzech do czterech lat (li-
cząc od wyborów w 2018 roku).

Podczas Zwyczajnego Walnego Ze-
brania Członków PIAP udzielono abso-
lutorium Zarządowi Izby za rok 2020. 
Doszło także do jednej zmiany perso-
nalnej. Anna Roszczak w kwietniu br. 
złożyła rezygnację z funkcji Wicepre-
zesa Zarządu i nową Wiceprezes zosta-
ła Magdalena Humeńczuk z Inspirion 
Polska Sp. z o.o.

Walne Zebranie Członków PIAP to 
także okazja do podsumowania działań 
i wytyczenia nowych celów i prioryte-
tów. W planie na 2021/2022 jest konty-

głównym tematem poddanym głosowaniu podczas 
Nadzwyczajnego Walnego zebrania Członków PiAP były zmiany 
statutowe, które wyznaczyły m.in. nowe potrzeby uwypuklone 
przez pandemię koronawirusa. Jedną z nich był charakter 
spotkań, w jakim mogą odbywać się spotkania Członków izby.

Walne Zebranie 
Członków PIAP – 
zmiany i wyzwania 

nuacja spotkań regionalnych oraz Wie-
czoru Branżowego, dalsze wydawa-
nia Gazety PIAP i Katalogu. Izba ma 
w planie stworzenie nowej strony in-
ternetowej, która będzie miała większe 
możliwości zarządzania treścią. Poja-
wił się także zamysł kontynuacji kam-
panii „Odmrażamy upominki reklamo-
we” i intensyfikacja działań reklamo-
wych promujących upominek reklamo-
wy. Jednym z narzędzi ma być kolejne 
badanie, które sprawdziłoby siłę marke-
tingową upominków reklamowych. Izba 
zamierza także kontynuować działania 
lobbingowe, nadal aktywnie uczestni-
czyć w wydarzeniach branżowych oraz 
powiększać pakiet korzyści dla swoich 
Członków.
■ Joanna Muszyńska
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Branża upominków reklamowych 
w obliczu epidemii COVID-19 - edycja 2021

rencji -23% wiele zamówień okazało się nie-
potrzebnych lub odłożonych w czasie – wy-
mienia Edyta Lisowska. 

Respondenci zwracali uwagę na takie 
czynniki jak: „strach przed kontaktami spo-
łecznymi”, „Klienci zamknięci w domach 
nie mogli się spotykać ze swoimi Klientami, 
wręczać gadżetów”, „praca zdalna co spra-
wiło, że [...] wiele zamówień stało się niepo-
trzebnych lub bardzo odwlekanych w cza-
sie”, „widoczny był fakt, że ważniejsze były 
inne sprawy niż te zawodowe”, a dalej wy-
mieniany był brak zgromadzeń - imprez za-
równo masowych, eventów, konferencji, 
a także zawieszenie możliwości świętowa-
nia czy obchodzenia jubileuszy, podróżowa-
nia, zamknięcie hoteli.

Ponad dwie trzecie przedsiębiorców wy-
mieniło niepewność gospodarczą i koszty 
utrzymania pracowników jako największe 
przeszkody w prowadzeniu działalności go-
spodarczej. Dalej, ponad połowa responden-
tów wskazała wysokie podatki i niepewność 
polityczną jako problematyczne. Kilka gło-
sów dotyczyło rosnących cen i malejących 
marż oraz problemów z transportem z Chin.

Wiara we własne siły i walka o lepszą 
przyszłość

Pomimo niesprzyjających rozwojowi wa-
runków zewnętrznych, przedsiębiorcy są 
umiarkowanymi optymistami jeśli chodzi 
o ocenę kondycji własnych firm. Większość 
odpowiedzi na dziesięciostopniowej skali, 

kietowanych przewiduje obroty niższe niż 
w roku przed pandemią – mówi Edyta Li-
sowska Prezes Polskiej Izby Artykułów Pro-
mocyjnych. I jak dodaje - 17 % badanych 
spodziewa się wyników jak w 2019 roku, 
a 33 % przewiduje spadki w przychodach 
sięgające 25-50 %. Powodów do optymizmu 
nie dostarcza nam również zmniejszony po-
pyt, rosnące koszty pracy, koszty transportu, 
zmiany cen surowców oraz niepewność go-
spodarczo polityczna. 

65% ankietowanych ocenia, że w roku 
2021 uzyskają przychody niższe niż w ostat-
nim pełnym roku przed pandemią (2019). 
Jedynie co piąta firma prognozuje wzrosty 
w porównaniu do roku 2019.

Pomoc od państwa jest, ale 
nieadekwatna i niewystarczająca

Pomoc finansowa od państwa w ramach 
walki ze skutkami COVID-19 dotarła do 
przedsiębiorców, jednak jest oceniana jako 
niedostosowana do potrzeb i problemów 
firm dotkniętych kryzysem, ponadto niewy-
starczająca.

Nieco ponad 80% respondentów skorzy-
stało z pomocy finansowej udzielanej w ra-
mach przeciwdziałania skutkom gospodar-
czym epidemii COVID-19. Ponad poło-
wa firm jednocześnie stwierdza, że pomoc 
ta jest całkowicie niewystarczająca lub nie-
wystarczająca. Tylko 5% uważa, że otrzy-
mało wystarczającą jej wielkość. Dodatko-
wo dwie trzecie badanych uznaje, że pakie-

ty pomocowe od państwa nie są dostosowa-
ne do potrzeb i problemów przedsiębiorców 
dotkniętych kryzysem.

Branża boryka się ze zmniejszonym 
popytem, wysokimi kosztami 
i niepewnością gospodarczo-polityczną

- Prawie 60% ocenia sytuację w branży 
jako średnią, a jedna piąta firm określa sytu-
ację na rynku jako złą, choć drugie tyle uwa-
ża, że branża ma się dobrze. Zmniejszył się 
także popyt na artykuły reklamowe wg 70% 
badanych, a jedynie co 10 firma odnotowa-
ła wzrosty w sprzedaży – zauważa Edyta  
Lisowska. 

W edycji badania z roku 2020 nieco po-
nad połowa firm planowała zwolnienia. 

- 65% badanych nie przeprowadziło re-
dukcji etatów. Spośród pozostałej grupy, 
która przeprowadziła zwolnienia, zlikwido-
wanych zostało mniej niż 10%, lub do 30% 
etatów – zaznacza Edyta Lisowska. A zatem 
firmy, które były zmuszone zwolnić pracow-
ników, dokonywały jedynie korekt w swoim 
działaniu, niż drastycznych ruchów czy cięć.

Prawie połowa przedsiębiorców zaobser-
wowała zakłócenia w działalności spowo-
dowane społeczną izolacją klientów i zmia-
ną ich zachowań. - Wśród wymienianych 
trudności największe dotyczyły braku kon-
taktu bezpośredniego z Klientem - 65%, spa-
dek zamówień związany z zamrażaniem lub 
redukcją budżetów marketingowych - 45%, 
braku imprez masowych, eventów i konfe-

Podsumowanie wyników 
W lipcu 2021 roku Polska Izba Artyku-

łów Promocyjnych zrealizowała badanie 
skierowane do firm działających w branży 
upominków reklamowych.

Celem ankiety było zbadanie nastro-
jów panujących w branży w drugim roku 
epidemii COVID-19, poznanie najpoważ-
niejszych trudności, z jakimi borykają się 
uczestnicy rynku, ich oceny działań pomo-
cowych prowadzonych przez polski rząd, 
a także monitoring zmian w działalności 
firm ze względu na restrykcje w organizo-
waniu imprez masowych, osobistych spo-
tkań, czy eventów.

Odpowiedzi udzieliło 93 przedstawicieli 
firm: producentów i importerów artykułów 
reklamowych, agencji reklamowych, me-
diów i targów branżowych.

Pogłębienie spadków, jeszcze 
poczekamy na powrót do wyników 
sprzed COVID-19

Dwie na trzy ankietowane firmy przyzna-
ją, że odnotowały spadek obrotów w okresie 
styczeń-czerwiec 2021 w porównaniu do tego 
samego okresu w już pandemicznym roku 
2020. Co trzecia firma ocenia spadek na 25-
50%. Jedna czwarta firm odnotowała wzrost 
obrotów, z reguły niewielki, bo do 25%.

- Załączone wyniki wskazują powolną od-
budowę tego co zostało zatrzymane w 2020 
roku, powolną, ponieważ co piąta firma pro-
gnozuje powrót do roku 2019, a 65 % an-

gdzie 1 oznaczało: „beznadziejna, walczy-
my o przetrwanie”, a 10: „idealna, możemy 
spokojnie inwestować w rozwój”, zostało 
udzielonych w zakresie od 6 do 9, co moż-
na uznać za wolę walki o własne organizacje 
i wiarę we własne siły.

Potwierdzają to komentarze udzielone 
spontanicznie na końcu badania: „robić swo-
je i przygotować się na rozkwit po zakończe-
niu pandemii”; „wiele [...] możliwości sprze-
daży naszych produktów utraconych będzie 
bezpowrotnie, pozostaje zatem liczyć, że po-
jawią się nowe”; „przetrwają najlepsi”.

Nieco ponad połowa firm ankietowanych, 
pomimo trudnej sytuacji na rynku, spodzie-
wa się zysku i to nie uwzględniając pomo-
cy finansowej otrzymanej od państwa pol-
skiego w ramach przeciwdziałania skut-
kom epidemii. Tylko 15% przyznaje, że ich 
firma w 2021 roku, bez uwzględnienia po-
mocy, odnotowałaby stratę z działalności 
gospodarczej. Biorąc pod uwagę w świe-
tle wszystkich powyższych danych, wynik 
ten można interpretować jako oznakę zarad-
ności i skuteczności działania firm z branży, 
które wydają się kierować zasadą przywoła-
ną przez jednego z respondentów „umiesz li-
czyć? Licz na siebie”.

- Najważniejsze, że wracamy do normal-
ności, a pomimo trudności branża udowod-
niła, że determinacją i kreatywnością jest 
w stanie przetrwać nawet trudny czas - su-
muje Edyta Lisowska.
■ PiAP
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Dlaczego upominki drożeją
Pandemia okazała się trzęsieniem ziemi dla wielu biznesów, a jej daleko 
idące skutki możemy obserwować do dziś. Mocno postpandemiczne 
tąpnięcia odczuwają importerzy, którzy mierzą się z rekordowymi 
podwyżkami cen transportu produktów z Azji. Większość importerów 
wyczerpało już możliwości obrony dotychczasowych cenników. 

na rozbudowę portów, która to opłata 
została uchylona z dniem 01.01.2021 r.  
– tłumaczy Małgorzata Zawisza - Do-
datkowe opłaty mogą wynikać również 
z obecnej sytuacji w portach np. koniecz-
nością obowiązkowej rezerwacji terminu 
na wejście do portu. – dodaje Zawisza. 
Problemy są także z kontenerami. - 
W najważniejszych rejonach Chin bra-
kuje pustych kontenerów. Musimy czekać 
na potwierdzenie rezerwacji nie tylko 
na miejsce na statku, ale też na wolne 
kontenery do załadunku. Te nadzwyczaj-
ne okoliczności są bardzo zmienne. Na 
szczęście przewidując je, nasi partnerzy 
z Bremy zawczasu złożyli zamówienia nie 
tylko produkty, ale również założyli rezer-
wacje na kontenery i miejsce na statkach. 
– mówi Jolanta Kempa. 

To wszystko sprawia, że dostawcy 
upominków reklamowych są dalecy od 
optymizmu. - Duże opóźnienia w wy-
pływaniu kontenerowców, rolowanie 
kontenerów w portach, odmowa trans-
portu niektórych produktów sprawiają, 
że sytuacja nie ulegnie w najbliższym 
czasie poprawie. – mówi Łukasz Nowak, 
Specjalista ds. logistyki w ASGARD Sp. 
z o.o. - Niestety tak wysokie ceny trans-
portu mają bezpośrednie przełożenie na 
ceny produktów w Europie. Na tę chwilę 
niestety nie ma żadnych prognoz, aby sy-
tuacja miała się poprawić w najbliższych 
miesiącach. – dodaje Łukasz Nowak.

Co dalej z cenami produktów
Jak mówi Emilia Gniaź z ShipHub.pl, 

po wakacjach stawki frachtowe powinny 
zacząć lekko spadać, natomiast na pew-
no nie wrócą do cen sprzed pandemii. 
W październiku w Chinach obchodzone 
jest tygodniowe święto narodowe, które 
również nieco sparaliżuje transport i będą 
widoczne kolejne opóźnienia. - Ustabili-
zowanie się cen frachtu zależy od kilku 
zmiennych, w tym między innymi sytuacji 
pandemicznej zarówno w Chinach jak 
i na świecie. – mówi Małgorzata Zawi-
sza - Strona chińska wprowadza w związ-
ku z nowymi przypadkami zachorowań 
bardzo dotkliwe ograniczenia. W związ-
ku z wykryciem przypadku COVID 19 
w porcie Yantian w Shenzhen, ograniczo-
no jego pracę do 30% a następnie 70%. 

ze względu na zator w Kanale Sueskim, 
a następnie czasowe zamknięcie por-
tu w Shenzhen, ceny frachtu morskiego 
ponownie wzrosły. W efekcie, ceny za 
kontener wzrosły z 1 500 - 2 000 USD do 
12 000 - 15 000 USD, w tym cena samego 
transportu około 8 500 USD.  – dodaje 
Zawisza.  Przedstawiciel PAIH zauważa 
także, że obecnie duża liczba kontenerów 
znajduje się w miejscach, w których nie 
ma na nie zapotrzebowania, a niska prze-
pustowość portów utrudnia ich sprawne 
przemieszczanie w miejsca docelowe. 
Warto też pamiętać, że Chiny są czo-
łowym producentem kontenerów. Ze 
względu na przestoje produkcyjne oraz 
niedobory w dostawach surowców do 
produkcji, nie udało się wyprodukować 
takiej liczby kontenerów, która pozwoli-
łaby chociażby na zastąpienie tych wyco-
fanych z eksploatacji. - Tak dynamiczny 
wzrost cen transportu to m.in. efekt "kry-
zysu kontenerowego", który doprowadził 
do znacznego ograniczenia liczby konte-
nerów dostępnych na azjatyckim rynku. – 
potwierdza Marcin Jędrzejczyk, Marke-
ting Manager w Headwear Professionals 
– Pandemia koronawirusa spowodowała, 
że eksporterzy co prawda wysyłali towa-
ry z Chin, ale kontenery były rozładowy-
wane wielokrotnie wolniej niż zazwyczaj, 
a po zamknięciu gospodarek w Europie 
i USA pozostawały w miejscach ich ostat-
niego rozładunku. A niewiele firm decy-
dowało się na wysyłanie pustych konte-
nerów z powrotem do Chin. – wyjaśnia 
Marcin Jędrzejczyk.

Jolanta Kempa, Wiceprezes Inspirion 
Polska, wymienia także inne czynniki, 
które mają wpływ na zakłócenia w trans-
porcie. - Trzeba wziąć pod uwagę, że sytu-
acja pandemiczna w Chinach była już od 
jakiegoś czasu ustabilizowana, a ostat-
nie tygodniowe zamknięcie terminala 

w Yantian wprowadziło duże opóźnienia. 
– tłumaczy Jolanta Kempa - Problemy 
nadal są po stronie portów europej-
skich i amerykańskich, gdzie lockdown’y  
spowodowały opóźnienia w rozładun-
kach. Do tego obrazu powinniśmy na 
pewno dodać globalny wzrost cen su-
rowców, takich jak stal czy aluminium, 
a także zwiększone zapotrzebowanie na 
komponenty do produkcji sprzętu elek-
tronicznego, ponieważ firmy chciały się 
zawczasu zaopatrzyć w te surowce, co 
również wpłynęło zarówno na ceny, jak 
i opóźnienia w dostawach. Nie bez zna-
czenia był także Brexit i konieczność 
dostosowania się Wielkiej Brytanii do 
nowych warunków handlowych, między 
innymi ceł, a to niestety przyblokowało 
kontenery w portach brytyjskich. Kolejny 
element to wahania kursów walutowych. 
Nałożyło się kilka czynników jednocze-
śnie i każdy, jak choćby marcowa blo-
kada kanału sueskiego, dorzucał kolejne 
obciążenia do nadwyrężonego już glo-
balnego systemu logistycznego.  – pod-
sumowuje Wiceprezes Inspirion Polska. 
Widzimy więc cały tygiel różnych czyn-
ników, które razem sprawiają, że sytuacja 
jest trudna i bardzo dynamiczna, a pod-
wyżki nieuniknione. Wiadomo przecież, 
że rynek jest siecią naczyń połączonych, 
gdzie wahania w jednym obszarze od-
działują na wszystkie inne.

Nie tylko podwyżki stawek frachtu
Wzrost cen frachtu to nie jedyny 

problem importerów. Mierzą się oni 
z nieprzewidywalnością całego procesu 
dostawy, a także dodatkowymi opłata-
mi, narzucanymi przez przewoźników. 
- Opóźnienia w wysyłce, zamykania cza-
sowe w związku z pandemią niektórych 
portów w Chinach - to wszystko powodu-
je dużą nerwowość i nieprzewidywalność 
– mówi Marcin Szulc, Dyrektor Handlo-
wy w Easy Gifts. Importerzy sygnalizują 
także dodatkowe opłaty, które nakładają 
przewoźnicy w obecnej i tak trudnej sy-
tuacji.  - Wprowadzanie opłat może wyni-
kać z dwóch kwestii. Po pierwsze mogą 
one wynikać ze stopniowego wygaszania 
mechanizmów wsparcia, które zostały 
wprowadzone w związku z pandemią Co-
vid – 19, na przykład opłaty na fundusze 

Według informacji podanych przez 
ShipHub.pl przed pandemią koszt prze-
wozu 40-stopowego kontenera drogą 
morską był wydatkiem rzędu 800-2.500 
USD, a ładunek przybywał do Europy 
w przeciągu 32-40 dni. Przez koronowi-
rusa sytuacja zmieniła się dramatycznie. 
Rok 2020 przyniósł ogromną dynamikę 
wzrostu cen frachtu. Według analizy Shi-
pHub.pl w grudniu 2020 koszt przewozu 
morskiego FCL (pełnokontenerowy) na 
trasie Tianjin – Gdańsk, wzrósł do 5700 
USD. Od tamtego momentu do dziś ceny 
zanotowały dodatkowe skoki.

Te astronomiczne podwyżki postawiły 
większość importerów pod murem. - Pa-
trząc na rynek globalnie, nie porównuje-
my stawek frachtu do zeszłego roku, ale 
do 2019, bo to właśnie pod koniec 2019 
roku rynek chiński mierzył się z pierwszą 
falą pandemii. – mówi Jolanta Kempa, 
Wiceprezes Inspirion Polska - Nasi part-
nerzy handlowi z Bremy informują nas, 
że stawki frachtu z Azji wzrosły aż pięcio-
krotnie w stosunku do cen z 2019 roku. 
I co ważne, ciągle rosną, a ta tendencja 
wzrostowa utrzyma się na pewno w ko-
lejnych miesiącach. W przypadku dużych 
przesyłek udział kosztów frachtu wzrósł 
już do 35%. – dodaje Jolanta Kempa.

Źródło problemu
Przyczyny tej sytuacji są złożone, 

ale według Małgorzaty Zawiszy z Za-
granicznego Biura Handlowego PAIH 
w Chengdu, u źródeł leży pandemia ko-
ronawirusa. - Początkowo problem wy-
nikał z zablokowania transportu w Chi-
nach ze względu na epidemię. – tłumaczy 
Małgorzata Zawisza - Na ten problem 
następnie nałożyło się zerwanie łańcu-
chów w Europie, zatrzymanie transpor-
tów w portach oraz brak dostępnych 
kontenerów w Chinach. Sytuacja uległa 
pewnej poprawie pod koniec 2020 r., ale 

Wprowadzone restrykcje spowodowały 
zakłócenia w transporcie kilkustet tysięcy 
TEU ("Twenty-foot Equivalent Unit"). – 
dodaje Małgorzata Zawisza, podkreślając 
tym samym dynamikę sytuacji.

Nad perspektywą biznesową w całym 
tym tyglu różnych zmiennych związa-
nych z transportem (i nie tylko) od wielu 
miesięcy głowią się importerzy upo-
minków reklamowych. Coraz realniej-
sze wydają się trudne decyzje związane 
z podwyżkami cen produktów. - Wzrost 
kosztów zakupu jest bardzo odczuwalny, 
zwłaszcza dla branży upominków rekla-
mowych, gdzie Chiny pozostają głów-
nym producentem większości artykułów. 
– mówi Patryk Modrak, Prezes Zarządu 
firmy AXPOL Trading - Ponadto, gadże-
ty reklamowe są towarem o dość niskiej 
wartości jednostkowej, więc udział trans-
portu jest znaczący w koszcie zakupu. Do 
niedawna wystarczały zapasy poczynione 
przed i w okresie pandemii. Gospodarka 
odżyła, popyt rośnie i trzeba błyskawicz-
nie uzupełniać zapasy. Importerzy starają 
się niwelować negatywne skutki wysokich 
cen frachtu poprzez bardziej efektywne 
działania i renegocjację stawek, ale te 
możliwości wyczerpały się już pod ko-
niec zeszłego roku. Teraz są zmuszeni 
akceptować aktualny poziom stawek, 
aby zapewnić ciągłość dostaw. – dodaje  
Patryk Modrak. Marcin Szulc z Easy Gifts 
zauważa, że zwłaszcza ceny produktów 
wielkogabarytowych poszybowały bar-
dzo wysoko w górę. - Bardzo popularna 
obecnie kategoria – kosze piknikowe – 
wzrosły do takiego poziomu, że pewnie 
niedługo rynek przestanie akceptować 
taki poziom cen. Niestety perspektywa 
jest nieznana. Z jednej strony wydaje 
się, że pewne korekty cen frachtu w dół 
mogłyby nastąpić po okresie wysokiego 
sezonu – czyli pewnie w pierwszym kwar-
tale 2022. Z drugiej strony teraz ceny 
wciąż rosną i górna granica ceny impor-
towanego kontenera jest nieokreślona. – 
dodaje Marcin Szulc. W firmie Inspirion 
Polska trudne decyzje dotyczące podwy-
żek już zapadły. Firma wyczerpała wszel-
kie możliwości obrony dotychczasowej 
ceny. - Grupa Inspirion długo broniła się 
przed podniesieniem cen, ale utrzymanie 
dotychczasowego cennika jest już po pro-
stu niemożliwe. Dlatego począwszy od 
15 sierpnia będziemy wprowadzać nowe 
ceny. – podsumowuje Jolanta Kempa.

Jak zauważa Patryk Modrak z AXPOL 
Trading, pandemiczny efekt motyla do-
tknął także produkty wytwarzane w Eu-
ropie. - Wzrost kosztów produkcji i cen 
materiałów to kolejny powód do podno-
szenia cen, nie tylko w Chinach. Rosną 
też ceny produktów wytwarzanych w Eu-
ropie, bo albo do ich produkcji są używa-
ne materiały i komponenty z Dalekiego 
Wschodu, albo globalne zapotrzebowa-
nie na materiały powoduje wzrost cen za-
kupu na rynkach lokalnych. Nieunikniony 
jest zatem stopniowe podnoszenie cen. 
Dystrybutorzy są niechętni, aby takie 
działania wykonywać, nie mają jednak 
wyjścia. – tłumaczy Patryk Modrak. 

Fala podwyżek dotknęła już producen-
tów i importerów artykułów promocyj-
nych. Teraz z jej gorzkimi konsekwen-
cjami będą musiały się zmierzyć agencje 
reklamowe i klienci końcowi. Pozostaje 
mieć nadzieję, że przyszłość przyniesie 
w końcu upragnioną stabilizację a może 
nawet nieśmiałą szansę na powrót do sy-
tuacji sprzed szarży pewnego mikroba.
■ Joanna Muszyńska
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W tym roku wiele firm skupionych wokół Polskiej izby Artykułów Promocyjnych obchodzi 
swoje jubileusze. To fantastyczna okazja, żeby wspomnieć o początkach w branży i o dzisiejszej 
perspektywie, pozycji i osiągnięciach. gratulujemy naszym Piapowiczom wspaniałego stażu na 
rynku reklamy, cieszymy się z imponującego rozwoju i wszystkich sukcesów!

Niech im gwiazdka pomyślności 
nigdy nie zagaśnie! Jubilaci PIAP

pojawiają się nowe technologie znakowania, ro-
śnie kreatywność zleceniodawców – to wszystko 
sprawia, że nasza 20 letnia historia nie kończy się 
w miejscu, gdzie jesteśmy, lecz będzie dalej pisa-
na każdym dniem naszej dalszej pracy.

Dom Reklamy 
Art Office powstał 
w lipcu 2001 roku. 
Początek naszej fir-
my był bardzo przy-
padkowy i sponta-
niczny. Po kryzy-
sie w firmie, w któ-
rej pracowałam, do-
szłam do wniosku, 
że muszę coś zmie-

nić. Po namowach kilku zaprzyjaźnionych osób, 
zdecydowałam się na otwarcie własnej agencji re-
klamowej. Na początku stawialiśmy małe krocz-
ki, powiedziałabym, że to było małe raczkowanie, 
badanie terenu. Zdobywaliśmy zaufanie klien-
tów, poznawaliśmy ich wymagania, szukaliśmy 
miejsc, gdzie można było kupić najtrafniejsze ga-
dżety reklamowe. Pamiętajmy, że to był też czas, 
gdzie Internet wchodził na salony, mail był no-
wością, a telefon komórkowy miał co 10-ty Po-
lak. Można by więc powiedzieć, że początki były 
bardzo ciekawe, pracowite, dawały niesamowicie 
dużo satysfakcji i motywowały do dalszej pracy. 
Jesteśmy dumni z tego, że dziś obchodzimy 20-le-
cie, jesteśmy stabilną i bardzo dobrze prosperują-
cą firmą. Mamy rewelacyjny zespół, doświadczo-
nych ludzi z pasją. Jesteśmy dumni z tego, że na-
sze upominki reklamowe i obsługa dodają skrzy-
deł nie jednej marce, a kreatywność to nasze dru-
gie imię.

Firma Ecostock 
oraz marka moja-
butelka.pl powsta-
ła w 2016 roku, jako 
firma rodzinna, zało-
żona przez entuzja-
stów ekologii. Głów-
nym impulsem do 
powstania firmy była 
konferencja klima-
tyczna ONZ w Ko-

penhadze, dzięki której staliśmy się bardziej świa-
domi negatywnego wpływu wody butelkowanej 
na nasze środowisko. Zainspirowani pozyskany-
mi informacjami o gromadzeniu się plastikowych 
śmieci w naszych oceanach, będących w więk-
szości plastikowymi butelkami, postanowiliśmy 
wprowadzić na nasz rynek butelki wielokrotne-
go użycia, zaprojektowane specjalnie by pić wodę 
z kranu. Wierzymy, że uzupełnianie wielorazo-
wych naczyń wodą z kranu to najlepszy sposób 
na picie wody. Od tego czasu rozszerzyliśmy ofer-
tę naszych produktów o butelki różnej pojemno-
ści, akcesoria, karafki i szklanki. Nasze produk-
ty sprzedawane są w ponad 15 krajach na całym 
świecie. Mojabutelka.pl stał się czymś więcej niż 
tylko sposobem na picie wody. To kierunek my-
ślenia, zastanawiania się nad tym, jak traktujemy 
wodę pitną. To prosty, niedrogi i najbardziej zrów-
noważony sposób, by utrzymać odpowiednie na-
wodnienie organizmu.

EXPEN swoją 
działalność rozpoczął 
w 2011 roku jako 
dystrybutor amery-
kańskiej marki Sheaf-
fer (artykuły piśmien-
nicze premium) na 
rynku b2b w Polsce. 
Strategią firmy od po-
czątku była współ-
praca tylko i wyłącz-

nie z Agencjami Reklamowymi. Po sukcesie 
wprowadzenia Sheaffera na rynek b2b i zaufaniu 
Klientów, EXPEN został wyłącznym dystrybuto-
rem kolejnych marek na rynku b2b m.in. brytyj-
skiej marki narzędzi TRUE UTILITY, amerykań-
skiej marki piśmienniczej CROSS, szwajcarskiej 
marki długopisów Premec (PIGRA), amerykan-
skiej marki latarek NEBO czy brytyjskiej marki 
fILOFAX (notesy/organizery). EXPEN kilka lat 

temu wprowadził na rynek własną markę EXO 
– jedyną polską markę artykułów piśmiennych 
premium. Ostatnio firma rozpoczęła współpracę  
z PININFARINA SEGNO (Włochy) oraz została 
dystrybutorem pudełek UHMM (Dania). Jako dy-
rektor zarządzający oraz współwłaściciel jestem 
dumny z 10-tej rocznicy istnienia firmy na rynku 
i jej rozwoju. Jest to na pewno zasługa świetnego 
i doświadczonego zespołu oraz lojalnych Klientów.

Firma jettStudio  
powstała w 1996 
roku. Początki dzia-
łalności to studio gra-
ficzne i obsługa firm 
w zakresie działań 
BTL. Realizowaliśmy 
kampanie BTL i pro-
dukowaliśmy produk-
ty poligraficzne POS 
głównie dla wsparcia 

sprzedaży, wyposażenia sklepów. Przy kampa-
niach BTL pojawiały się pytania o gadżety. Ob-
sługa tych zapytań spowodowała, że coraz czę-
ściej i więcej zaczęliśmy realizować zleceń na 
produkcję upominków promocyjnych i korpora-
cyjnych. Zmieniający się rynek wymagał zmian 
profilu działalności firmy i już w 2000 roku roz-
poczęliśmy własny import z dalekiego wschodu 
i Europy. Od tamtego czasu cały czas się rozwija-
my, poszerzamy portfolio oferowanych produk-
tów, rozbudowujemy powierzchnie magazyno-
we. Dumni jesteśmy z tego, że przez ostatnie 25 
lat potrafiliśmy, w ciągle zmieniającym się śro-
dowisku branży reklamowej w Polsce, dopaso-
wywać naszą ofertę do wymogów rynku i pra-
gnień klientów w każdym okresie, będąc ela-
stycznym i transformując działania firmy do po-
szczególnych etapów, nieprzerwanie się rozwija-
jąc. Nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym je-
steśmy teraz, gdyby nie ludzie, z którymi na co 
dzień współpracowaliśmy na przestrzeni tych lat, 
tworząc i rozwijając razem jettStudio.

W tym roku świę-
tujemy podwójny ju-
bileusz: 40 lat całej 
grupy L-Shop-Team 
i 10 lat oddziału 
w Polsce. Wszystko 
zaczęło się od produk-
cji guzików i nakle-
jek samochodowych 

w 1981 roku… Rok 2000 zapoczątkował sprze-
daż tekstyliów, a już w 2003 roku został utworzo-
ny pierwszy w tej branży sklep internetowy. Z ma-
łej firmy powstała duża i prężna hurtownia odzie-
ży promocyjnej zarządzana przez kolejne pokole-
nie właścicieli. Obecnie L-Shop-Team ma 10 od-
działów i największą w Europie ofertę tekstyliów 
do znakowania: 120 marek (w tym 15 na wyłącz-
ność) i 6300 produktów, w tym na przykład po-
nad 1050 t-shirtów. Oferuje m.in. odzież sportową, 
biznesową, reklamową, roboczą, a także liczne ak-
cesoria. Posiadamy własne Centrum Logistyczne 
w Dortmundzie z nowoczesną logistyką, AutoSto-
re i z ponad 200 robotami pomagającymi w szyb-
kim pakowaniu zamówień. Mamy ambitne pla-
ny na najbliższą przyszłość! Przeniesienie z Dort-
mundu do Unna siedziby i Centrum Logistyczne-
go (zwiększenie z obecnych 40 500 m² do 52 000 
m²), aby móc nadal rozszerzać swoją ofertę i usłu-
gi w całej Europie. Dziękujemy naszym klientom 
za te lata współpracy, miłe relacje i sympatyczne 
rozmowy. Liczymy, że nadal będzie nam się ra-
zem tak dobrze współpracowało.

Firmę założyłam 
na początku 2011 r. 
Jak każdy początkują-
cy przedsiębiorca po-
pełniałam mnóstwo 
błędów wynikających 
z braku doświadcze-
nia w prowadzeniu 
własnego biznesu. 
Dekadę temu, gdy za-
czynałam swoją dzia-
łalność, rynek upo-
minków reklamo-

Firma ARTCLIP  
powstała w 1996 
roku jako producent 
drewnianych dłu-
gopisów. Początko-
wo była to główna 
działalność a chłon-
ny niemiecki rynek 
przyjmował każ-
dą wyprodukowaną 
ilość. Z czasem jed-

nak zainteresowanie spadło, a na rynku zaczęły 
się pojawiać słabszej jakości, ale wyraźnie tań-
sze, produkty z Dalekiego Wschodu. Trzeba było 
szukać innych dróg rozwoju i wtedy pojawiły się 
pierwsze projekty związane ze wsparciem sprze-
daży. Dynamiczny rozwój handlu w tamtym cza-
sie generował znaczne zapotrzebowanie na mate-
riały POS, gdyż w szerokim asortymencie sklepo-
wych i aptecznych półek, każdy producent chciał 
się jakoś wyróżnić i przekonać konsumenta do 
swoich produktów. Firma wyspecjalizowała się 
w produkcji ekspozytorów i podajników z two-
rzyw sztucznych, ale w ofercie znalazło się tak-
że szerokie portfolio materiałów drukowanych 
czy też ekspozycje z drewna i metalu. Przez lata 
działalności firma wyrobiła sobie opinie solidne-
go partnera i tam, gdzie inni się poddawali, albo 
koszty przerastały budżet, nam się udawało zna-
leźć satysfakcjonujące Klienta rozwiązanie.

Nasza firma po-
wstała 1.03.1991 r. 
Początek przypadł 
na czasy, kiedy było 
niewiele gadżetów 
na rynku, a szczy-
tem marzeń były ka-
lendarze trójdziel-
ne i pojemniki z kar-
teczkami. W niedłu-
gim czasie rozpoczę-

liśmy import gadżetów z Holandii oraz intensyw-
ny rozwój firmy. Kluczowym momentem w na-
szej działalności było rozwinięcie importu z Da-
lekiego Wschodu, kiedy zaczęliśmy sprowadzać 
gadżety z Chin. Pracowaliśmy wtedy po kilkana-
ście godzin dziennie, aby jak najszybciej stworzyć 
większą kolekcję. Nasza determinacja pozwoliła 
nam dojść do tego miejsca, w którym jesteśmy 
teraz. Jesteśmy dumni z wielu rzeczy, ale szcze-
gólnie chciałbym podkreślić trzy. Po pierwsze na-
sza kolekcja, która jest tworzona z prawdziwą pa-
sją. Po drugie nasz zespół, który jest oddany, za-
angażowany i kreatywny, za co jesteśmy ogrom-
nie wdzięczni. Ostatnia rzecz, ale równie ważna 
to nasza pozycja. Udało się nam zbudować firmę, 
która konkuruje na rynku z międzynarodowymi 
korporacjami i stoi z nimi w szeregu, jak równy 
z równym, a to wszystko od zera i tylko w 30 lat.

Nasza firma, Cen-
trum Nadruków i Re-
klamy Magdale-
na Sadomska, zosta-
ła oficjalnie zareje-
strowana pod bieżą-
cą nazwą 12 lutego 
2001 roku, jako kon-
tynuacja działalności 
w sektorze artykułów 
reklamowych i ich 
znakowania, prowa-

dzonej we wcześniejszych latach przez mojego 
męża, Tomasza Sadomskiego, jednego z pierw-
szych wprowadzających technologię tampondru-
ku na polski rynek. Dzięki temu, że nie był to start 
„od zera”, od samego początku działalności dys-
ponowaliśmy parkiem maszynowym i bogatym 
doświadczeniem w sito- i tampondruku, kontak-
tami wśród krajowych i zagranicznych dostaw-
ców oraz wypracowaną renomą pośród obiorców. 
Na przestrzeni dwudziestu lat nieprzerwanie roz-
wijaliśmy naszą firmę, z jednej strony inwestując 
w infrastrukturę, park maszynowy i załogę, z dru-
giej zaś – poszerzając zakres oferowanych usług, 
zwiększając grono obsługiwanych klientów oraz 
wchodząc na rynki zagraniczne. Jestem przeko-
nana, że proces ten nie ulegnie zatrzymaniu. Wy-
magania rynku i klientów wciąż się zmieniają, 
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wych wyglądał inaczej niż dziś. Produkty i tech-
niki znakowania niewiele się zmieniły, za to naj-
większa metamorfoza zaszła w relacjach z klienta-
mi i dostawcami, które w dużej mierze opierają się 
dziś na automatycznych i ustandaryzowanych pro-
cesach. Jednak ja mam w sobie ogromną potrze-
bę budowania relacji w życiu zawodowym, dlate-
go bardzo sobie cenię firmy, z którymi wciąż mogę 
pracować na zasadzie indywidualnego podejścia. 
Jednym z wyzwań, jakie postawiłam przed firmą, 
było stopniowe przejście od roli pośrednika i agen-
ta do roli producenta i importera. Z sukcesem opa-
nowaliśmy techniki znakowania, po utworzeniu 
własnego magazynu zbudowaliśmy nowe kana-
ły dystrybucji, to znaczy uruchomiliśmy sprze-
daż poprzez pośredników, czyli agencje. Obecnie 
szans dalszego rozwoju upatruję w internacjonali-
zacji, chciałabym pozyskać większą liczbę odbior-
ców z rynków zagranicznych i mam nadzieję, że 
w niedługim czasie będzie to możliwe. Mam po-
czucie, że mając za sobą 10 lat różnych zawodo-
wych doświadczeń, do kolejnych problemów pod-
chodzę z przekonaniem, że jestem w stanie je po-
konać, tak, jak robiłam to do tej pory. Bo jak twier-
dzi wielu sportowców, to porażki - nie sukcesy, naj-
więcej uczą.

Firma Premier 
Group powstała 5 lat 
temu i od tego czasu 
z powodzeniem re-
alizujemy zamówie-
nia na rynek marke-
tingowy dla Klientów 
głównie z Europy Za-
chodniej oraz dla wio-
dących marek w Pol-
sce. Jesteśmy fir-

mą rodzinną specjalizującą się w zdobieniu szkła 
i porcelany. Lubimy wyzwania i realizujemy nawet 
te najbardziej wymagające projekty. W rezultacie, 
każdego dnia z naszej poznańskiej fabryki wyjeż-
dżają „cudeńka” w postaci pięknych, kolorowych 
kubków lub filiżanek z nadrukiem lub grawerem 
z logo Klienta oraz, coraz częściej, elegancką po-
włoką Soft Touch. Biorąc pod uwagę rosnące ocze-
kiwania Klientów oraz mając w planach dalszy 
rozwój naszej firmy, w 2018 roku wprowadziliśmy 
do oferty produkty marketingowe premium – sojo-
we świece zapachowe w szkle z logo Klienta oraz 
personalizowane dyfuzory z patyczkami. Od po-
nad 3 lat tworzymy piękne i unikatowe kompozy-
cje zapachowe, które swym kształtem i zapachem 
tworzą wyjątkowy klimat wnętrza i stanowią nie-
tuzinkowy upominek marketingowy. Bardzo cie-
szy nas, gdy dzwonią do nas Klienci z polecenia, 
którzy widzieli już nasze gotowe produkty i chcie-
liby zamówić podobne. Jednak najbardziej zado-
woleni jesteśmy z wieloletniej, owocnej współpra-
cy z agencjami, które regularnie zlecają nam wy-
magające projekty, a my z przyjemnością stajemy 
na wysokości zadania! Widać, że nasz pomysł na 
rozwój firmy Premier Group był trafiony, a rynek 
marketingowy czekał na eleganckie i pięknie pach-
nące gadżety premium.

Rok 2021 to nie-
zwykle ważny czas 
w historii działalności 
naszej firmy. To wła-
śnie w tym roku upły-
wa dokładnie 20 lat 
od momentu jej po-
wstania. Dwie deka-
dy działalności to nie-
zliczona ilość histo-
rii, wspomnień, aneg-
dot do opowiedze-

nia. To tysiące spotkań, projektów, maili, rozmów 
telefonicznych oraz udanych realizacji. To rów-
nież wspaniali ludzie, z którymi mieliśmy okazję 
współpracować. Nieustanne doskonalenie, podą-
żanie za duchem czasu oraz kompleksowa opieka 
nad klientem zawsze były motorem napędowym 
naszej firmy. Droga do miejsca, w których się wła-
śnie znajdujemy nie zawsze była prosta, tym bar-
dziej więc cieszą nas wszystkie osiągnięcia i suk-
cesy. Firma SIDE jest aktualnie rozpoznawalną 
marką o ugruntowanej pozycji na rynku. Od wie-
lu lat zaliczamy się do grona czołowych dostaw-
ców gadżetów reklamowych i ceramiki reklamo-
wej w Polsce. Nie byłoby tego wszystkiego bez na-
szych wyjątkowych pracowników, wspaniałych 
klientów, przyjaciół oraz dostawców. Dziękujemy 
za te wspólne 20 lat!

W 2006 roku, od-
powiadając na po-
trzeby Klientów 
i rozwijającą się 
kulturę reklamo-
wą w Pile, powsta-
ła firma Poligra-
fia Promocja Rekla-
ma Studio K2. Był 
to kolejny etap roz-
woju założonej pięć 
lat wcześniej ma-

łej firmy branży poligraficznej i reproduk-
cyjnej - Centrum Ksero Studio K2. Powstała 
agencja reklamy, która jako pierwsza w regio-
nie posiadała studio graficzne oraz oferowała 
kompleksowe rozwiązania reklamowe od po-
mysłu poprzez kreację, przygotowanie i reali-
zację. Wciąż zdobywane umiejętności i do-
świadczenie owocowało w coraz to nowsze 
maszyny produkcyjne, które z czasem wyma-
gały więcej miejsca. Automatycznie wzrasta-
ło zatrudnienie. Ze względu przeniesienia fir-
my do nowej siedziby uważamy rok 2014 jako 
przełomowy. Blisko 1000 m2 powierzchni po-
zwoliło na szybszy rozwój i rozszerzenie ofer-
ty dla firm, instytucji i osób prywatnych na te-
renie całego kraju. Dzięki możliwościom pro-
dukcyjnym i ogromnemu zaangażowaniu pra-
cowników w 2018 roku powstała drukarnia on-
line www.k2print.pl, która stała się naszym ko-
lejnym wyzwaniem i motywacją do dalszego 
samorozwoju. Jesteśmy dumni, że przez 15 lat 
udało się nam stworzyć niesamowity zespół lu-
dzi oraz bardzo wymagających, ale doceniają-
cych naszą pracę Kontrahentów.

W latach 90-tych, 
podobnie jak wie-
le firm stawiających 
wtedy pierwsze kro-
ki w biznesie, za-
czynaliśmy od jed-
nego pokoju biuro-
wego i jednego za-
trudnionego, obok 
mnie, pracowni-

ka a firma zajmowała się dystrybucją pamię-
ci DRAM. Wraz z nadejściem nowej dekady 
mieliśmy już pewność, że chcemy wyjść z na-
szymi produktami poza granice kraju, a klien-
tom dostarczać produkt o wysokiej jakości. To 
było możliwe jedynie z własnym produktem, 
którego jakość mogliśmy kontrolować na każ-
dym etapie jego powstawania. Otwarcie wła-
snej fabryki nastąpiło w 2003 roku w Łazi-
skach Górnych. W 2008 roku Wilk podpisał 
strategiczny kontrakt z marką Toshiba, obec-
nie KIOXIA. Dzięki temu otrzymaliśmy do-
stęp do najlepszej japońskiej technologii Flash 
i wzbogacił portfolio o pamięci Flash, w tym 
USB. Ostatnie 10-lecie to prawdziwy techno-
logiczny rollercoster. Zmodernizowaliśmy li-
nię SMT, rozbudowaliśmy centrum testowe 
oraz wyposażyliśmy produkcję w maszyny 
do znakowania pamięci USB. Nasze portfolio 
to obecnie, obok konsumenckich produktów  
GOODRAM, także rozwiązania dla przemysłu 
oraz GOODRAM for AD – pamięci dedyko-
wane branży reklamowej. Rok 2021 jest prze-
łomowy dla firmy nie tylko dlatego, że jest ro-
kiem jubileuszowym. Już w czerwcu rozpoczę-
ła się rozbudowa firmy o powierzchnie maga-
zynową, produkcyjną oraz biurową.

Początki działal-
ności nie należały 
do najłatwiejszych. 
10 lat temu posiada-
liśmy skromny na-
prawdę kapitał fi-
nansowy i niewiel-
kie biuro, bez hali 
produkcyjnej, bez 
maszyn. Nie bra-
kowało nam nato-

miast zapału, pomysłów, planów i determina-
cji w działaniu, aby to wszystko stopniowo 
ubierać w realny kształt i spełnienie. Nie bez 
znaczenia była także znajomość rynku rekla-
mowego, na którym działaliśmy od lat, zgłę-
bienia wymagała umiejętność poruszania się 
w nim oraz znalezienia dobrego dla nas miej-
sca. Pierwszą maszynę produkcyjną wstawili-
śmy już pod koniec pierwszego roku działalno-
ści, pracuje u nas do dzisiaj. Porównując nasze 
zasoby na początku i obecnie, można powie-
dzieć, że dzieli je naprawdę epoka. Wszystko to 
zasługa przemyślanego i stopniowo realizowa-
nego planu rozwoju i inwestycji, jaki przyświe-
ca nam od samego początku. Z poligrafią i ryn-
kiem gadżetów reklamowych mamy do czynie-
nia od 1999 roku, można powiedzieć, że zawo-
dowo dorastaliśmy razem z nimi i w nich. Ob-
serwowaliśmy, jak się kształtuje, w jakim kie-
runku się rozwija. W całym szerokim spektrum 
rynku poligrafii i gadżetów mamy swój mały 
kawałek, w którym dobrze się czujemy, który 
znamy, praca daje nam nadal ogromną satys-
fakcję, wciąż staramy się rozwijać. Najbardziej 
dumni jesteśmy z naszych Klientów, wspólnie 
zrealizowaliśmy tysiące projektów, dzięki nim 
ciągle się rozwijamy, wciąż mamy chęci i za-
pał do pracy, wszystko to sprawia nam radość. 
Dumni jesteśmy także z naszego zespołu pra-
cowników, bez którego nie byłoby to możliwe. 
Swoją pracą i zaangażowaniem wnoszą bardzo 
istotny wkład w budowanie wartości naszego 
przedsiębiorstwa.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

MaCiej SzulC 
Zarządca Sukcesyjny 
w firmie ARTCLIP

25
lat

MiChał Bakuła 
Właściciel firmy PAR 
BAKUŁA Sp.j.

30
lat

MaGdalena 
SadOMSka 
Właściciel firmy Centrum 
Nadruków i Reklamy

20
lat

adaM 
ChMieleWSki 
Dyrektor Zarządzający EXPEN

10
lat

jarOSłaW 
GłódkOWSki 
CEO Ecostock

5
lat

MarTyna Mędrek 
Właścicielka firmy Dom 
Reklamy Art Office

20
lat

TOMaSz liTWiniak 
Managing Director  
w jettStudio Sp. z o.o.

25
lat

l-ShOP-TeaM

10
lat

aniTa MakarSka-
GurGaCz 
Właściciel Agencji 
Reklamowej OPTIMA  
i serwisu Podkladki24.pl

10
lat

krzySzTOF 
rauhuT 
Właściciel firmy Poligrafia, 
Promocja, Reklama Studio K2

15
lat

reMiGiuSz 
GreMlik 
Dyrektor Zarządzający  
w SIDE Agencja Reklamowa

20
lat

MaCiej PaSTernak 
Dyrektor Działu Sprzedaży  
w Premier Group Sp. z o.o.

5
lat

WieSłaW Wilk 
Prezes Wilk Elektronik

30
lat

WOjCieCh 
WąSOWSki 
Właściciel firmy 12M

10
lat

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 15

Edukacja i szkolenia
 Strona 11

z życia izby...
 Strona 2

z rynku

30
lat

Axpol Trading  
Sp. z o.o. Sp. k.

20
lat EBK Reklama25

lat Kusha100
lat

Międzynarodowe 
Targi Poznańskie

15
lat

RITF advnet 
Polska Sp.z o.o.

25
lat

Figaro Corporation 
Paweł Jaguś

25
lat

Sandex 
Sp.J.
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W ostatnich miesiącach szeroką publiczność elektryzuje temat 
szybko rosnących cen. To niedobrze. Mamy bowiem naoczny 
dowód, że z procesami inflacyjnymi, dzieje się coś niedobrego, 
mogącego przerodzić się w coś jeszcze gorszego. Czemu owo szerokie 
zainteresowanie jest niebezpieczne? Przecież bardzo wieloma 
niepokojącymi tematami ekscytujemy się na codzień, zwłaszcza gdy 
nadchodzi „sezon ogórkowy” nie zawsze oznaczający lato, ale raczej 
definiowany jako czas braku poważniejszych tematów. 

Przystępne ceny – to tak łatwo powiedzieć…
Ostatnio jednak świat oszalał

Po pierwsze koszty. Ze względu na per-
turbacje około pandemiczne mocno wzro-
sły koszty wytwarzania towarów i usług 
(trzeba było wytwarzać bezpieczniej, więc 
w podwyższonym reżimie – ponosząc do-
datkowe nakłady, ale również zwiększając 
koszty zmienne i godząc się na mniejszą 
wydajność zatrudnionych pracowników). 
W dodatku, w miarę postępów w radze-
niu sobie z pandemią, uruchomił się en-
tuzjazm na wychodzenie z kryzysu tak sil-
ny, że ceny wszelkich surowców gwałtow-
nie wzrosły w nadziei na odbicie świato-
wej gospodarki. W dodatku wzrosły nie-
jednokrotnie wyraźnie powyżej pozio-
mu przed pandemicznego. Nawiasem mó-
wiąc, my z kosztami mamy jeszcze więk-
szy problem. Dodatkowo ponad to co do-
tyka cały świat, borykamy się z dodatko-
wymi wzrostami cen wytwarzania. Nie ma 
tu się co nadmiernie rozpisywać, wszyscy 
przedsiębiorcy od dłuższego już czasu ob-
serwują galopadę cen energii, wody, go-
spodarki odpadami, wzrost kosztów zwią-
zanych z daninami nowymi i podwyższo-
nymi już istniejącymi. Do tego bardzo do-
tkliwy wzrost kosztów pracy, pędzony tak 
konkurencją o najważniejszych specja-
listów (firmy przebijają się w ofertach), 
ale również drastycznymi wzrostami pła-
cy minimalnej – szczególnie dotkliwymi 
dla niewielkich firm usługowych (nie mo-
gących ratować się mechanizacją pracy) 
zwłaszcza z niewielkich środków – gdzie 
klient nie jest w stanie sprostać podwyż-
szonym cenom za usługi i towary (i raczej 
rezygnuje z konsumpcji niż godzi się pła-
cić podwyższoną kosztami cenę). W na-
szej specyfice sporą rolę odgrywa obecna 
polityka kursowa. Słaby złoty, to droższe 
(niż potrzeba) zaopatrzenie rynku w to-
wary niezbędne do funkcjonowania go-
spodarki. To równocześnie mniejsza pre-
sja cenowa na wytwórców krajowych - ze 
strony importu w umiarkowanych cenach. 
Trudno nie pozbyć się wrażenia, że ostat-
nio koszty słabego złotego dla gospodarki 
istotnie przeważają nad pożytkami (pożyt-
ki to większa konkurencyjność eksportu). 

Po drugie popyt. Polityką wielu państw 
świata (w tym naszego) było podtrzyma-
nie zdolności gospodarstw domowych do 
generowania popytu. Tak, by móc pod-
trzymać działanie firm. Na świat wylał się 
ocean pomocowych środków. Trzeba jed-
nak pamiętać, że w okresie największe-
go zagrożenia pandemią te środki nie były 
w całości wydawane. Działo się tak z bar-
dzo wielu powodów. Między innymi dla-
tego, że część towarów i usług nie mogła 
być zakupiona ze względu na zamrożenia 
gospodarek. Teraz, gdy gospodarki są od-

inflacji w umowach, sposobie postępowa-
nia z pieniędzmi, inwestowaniu - to zna-
czy, że inflacja jest umiarkowana, a pro-
cesy wzrostu cen są pod kontrolą. W do-
datku takie pomijanie przyczynia się istot-
nie do utrzymania inflacji na niskim pozio-
mie. Przede wszystkim nie spotyka się wte-
dy mechanizmów rewaloryzacyjnych, pod-
noszących systematycznie pewne ceny to-
warów i usług, czy koszt świadczeń - o ja-
kiś krok. Nie jest łatwą też decyzja przed-
siębiorcy o podwyższeniu cenników, bo 
przecież może okazać się on jedynym, któ-
ry ceny podniósł i równocześnie jedynym, 
który w tym czasie straci klientów na rzecz 
innych przedsiębiorców. 

Odwrotnie jest, gdy zaufanie do niskiej 
inflacji mija. Skoro powszechnie spotyka 
się różnorakie wzrosty cen, dyskutuje się 
o inflacji że jest wszechobecna, to znacz-
nie łatwiejsze są decyzje o zmianie cenni-
ków na nowe, wyższe i coraz większa po-
kusa, by w zawieranych umowach śred-
nio i długoterminowych zaszywać mecha-
nizmy rewaloryzacyjne. Od tego już jeden 
niewielki kroczek by inflację utrwalić na 
długo - na podwyższonym poziomie (nie 
musi to być od razu inflacja wysoka, czy 
wręcz hiperinflacja – ale choćby trwała in-
flacja na poziomie 5%-6% bardzo szkodli-
wa dla procesów gospodarczych).

Co do zasady inflacja od dwóch dekad 
była u nas tematem raczej ograniczonych 
dyskusji w wąskich gronach analityków. 

Czasem przyspieszała z powodu pojawie-
nia się pojedynczych niekorzystnych im-
pulsów (wygasających jednak szybko), 
czasem zaś wręcz zamieniała się miejsca-
mi z deflacją (czyli spadkami cen). W te-
ście średnio i długookresowym spełniała 
więc definicję inflacji niskiej, ustabilizo-
wanej, mocno zakotwiczonej nikim ocze-
kiwaniami inflacyjnymi konsumentów 
i przedsiębiorców. Co się więc z nią stało 
na przestrzeni kilku ostatnich kwartałów? 

Odpowiedź jest złożona i wielowątko-
wa. Specjaliści od inflacji zazwyczaj poka-
zują jej dwa oblicza. Jednym jest obiektyw-
ny i uzasadniony wzrost kosztów wytwa-
rzania. W dodatku utrzymujący się w cza-
sie, a nie przejściowy. Drugim jest bardzo 
silny wzrost popytu, na tyle duży, że dostęp-
ne towary i usługi owego popytu nie mogą 
zabezpieczyć i obserwowana jest cenowa 
konkurencja między potencjalnymi klienta-
mi. Część z nich gotowa jest zapłacić wy-
raźnie więcej. Owszem kupują po wyższej 
cenie, ale jednak kupują. W przeciwieństwie 
do tych, którzy na wyższą cenę nie zgodzi-
li się i pozostali bez niezbędnego towaru czy 
usługi. Jeśli dobrze przyjrzeć się tym me-
chanizmom w praktyce, to w zdecydowanej 
większości przypadków pojawiają się one 
oddzielnie (inflacja kosztowa i inflacja zwią-
zana z nadmiernym popytem). Co ciekawe 
też, w ostatnich latach trudno było wskazać 
wyraźne przypadki inflacji związanej z nad-
miernym popytem. Nawet jeśli podwyższo-
ny popyt się pojawiał, to nie przynosił skut-
ków inflacyjnych ze względu na jeden cie-
kawy mechanizm. Co do zasady jesteśmy 
niewielką (w skali świata), otwartą gospo-
darką. Jeśli więc pojawia się wzmożony po-
pyt na jakiś rodzaj dóbr, to stosunkowo pro-
sto uzupełnić niedobory u nas - szybko do-
kupując towar z innego rynku, najlepiej ta-
kiego, na którym akurat popyt na te dobra 
jest niewielki (więc ceny można wynegocjo-
wać atrakcyjne).

Jedną z ciekawych wskazówek na to 
czy z inflacją nie mamy problemu jest to, 
czy w codziennych działaniach i decy-
zjach my jako konsumenci i przedstawi-
ciele gospodarstw domowych, ale również 
i my jako przedsiębiorcy i osoby decyzyj-
ne w firmach - dostrzegamy temat wzro-
stu cen. Jeśli nie, co przejawia się w bra-
ku uwzględniania istnienia mechanizmu 

mrażane, ten niezrealizowany wcześniej 
podwyższony popyt zaczyna mocno pod-
bijać ceny. Co ważne, wspominany wy-
żej mechanizm małej otwartej gospodar-
ki – łatwo mogącej uzupełnić z zewnątrz 
potrzeby na towary - przestał działać. Bo 
wszędzie popyt jest podwyższony i nie 
ma skąd tanio podkupić towaru. Ba – po-
daż towarów i usług na świecie jest te-
raz niższa niż przed pandemią – bo wiele 
podmiotów gospodarczych nie przetrwa-
ło trudności, upadło i o ich towary i usłu-
gi jest podaży mniej. A chcemy konsumo-
wać, chcemy odrabiać zaległości, chcemy 
konsumpcją udowodnić, że świat wresz-
cie wraca do normy po pandemicznym 
szoku.

Obecna inflacja na świecie (i u nas) 
rozpoczęła się podwyższonymi kosz-
tami, a wzmocniła się wyraźnie wyż-
szym od typowego popytem. Kłopot jest 
w tym, że przed nami jeszcze jedno bar-
dzo duże zagrożenie. Od przeszło deka-
dy, od poprzedniego kryzysu, większość 
czołowych gospodarek świata utrzymu-
je politykę bardzo niskich stóp procen-
towych i dostarczania na rynek dodatko-
wych środków. Miało to pobudzić popyt, 
wybić z okresu stagnacji, wybić z obser-
wowanych tendencji deflacyjnych. Cał-
kiem niedawno i my dołączyliśmy do 
grona państw tak prowadzących politykę 
(w reakcji na szok pandemiczny). W kon-
sekwencji mamy równoległe rozhula-
nie się inflacji i praktycznie zerowe opro-
centowanie wkładów oszczędnościowych 
w bankach. Skoro tak, to coraz bliżsi je-
steśmy masowych decyzji deponentów 
o likwidacji lokat i wyjściu z pieniędz-
mi na rynek. A to oznacza tsunami popytu 
i tsunami wzrostu cen.

Jak w tym wszystkim się odnaleźć? 
Przed nami okres wzmożonego popytu na 
towary i usługi. Co istotne to również czas 
silnych zmian preferencji klientów (zmie-
niać będą oni to co chcą na co dzień ku-
pować, ale i to od kogo będą chcieli ku-
pować). Chcący przejąć rynek, stosować 
będą agresywną promocję na wszelkich 
dostępnych polach. Przed nami czas dla 
odważnych, ale takich którzy są w stanie 
odpowiednio skalkulować i zabezpieczyć 
ryzyko. To świat klientów gotowych pła-
cić wyższe ceny i tolerujących przez pe-
wien czas wprowadzanie nowych cenni-
ków. Oby to były jednak pojedyncze i co-
raz rzadsze decyzje, nie zaś przyzwole-
nie dla masowego wprowadzania mecha-
nizmów rewaloryzacyjnych. Ich bowiem 
stosowanie może zostać już za niedługo 
skarcone przez klientów. 
■ Piotr Soroczyński

PiOTr SOrOCzyńSki
Główny ekonomista Krajowej Izby 

Gospodarczej. Statystyk - absolwent 

Szkoły Głównej Handlowej. Ma przeszło 

dwudziestoletnie doświadczenia 

analityczne jako ekonomista lub główny 

ekonomista w sektorze finansowym. 

Pracował w Banku Handlowym 

w Warszawie, Banku Ochrony Środowiska, 

Korporacji Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych. Ma też doświadczenie 

w zarządzaniu. Był prezesem zarządu 

Korporacji Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych oraz podsekretarzem 

stanu w Ministerstwie Finansów, 

odpowiedzialnym za analizy 

makroekonomiczne, zarządzanie długiem 

publicznym i rozwój rynku finansowego. 

W życiu zawodowym i prywatnym za 

najważniejszą uważa ciekawość świata, 

a w jej realizacji - jeszcze od czasów 

licealnych – za najporęczniejsze uznaje 

matematykę, geografię i historię. Muzyki 

słucha raczej ciężkiej.
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Szukasz nieoklepanych 
produktów? Dobrze trafiłeś! 
L-SHOP-TEAM jest wyłącznym dystrybutorem w Europie aż 15 marek 
spośród 120 oferowanych.

arTykuł SPOnSOrOWany

Jeśli ktoś szuka swobodnych stylizacji 
streetwear, które idealnie nadają się do na-
druku lub haftu, a jednocześnie przyciągają 
wzrok, to BUILD YOUR BRAND będzie 
doskonałym rozwiązaniem. Marka przenosi 
aktualne trendy z branży tekstylnej do świa-
ta indywidualnych wykończeń. Od tego 
roku również w odmianie na potrzeby pro-
mocji pod marką BUILD YOUR BRAND 
BASIC.

Niemiecka, atrakcyjna marka miners mate 
wzbogaca branżę tekstylną produktami o swo-

bodnym kroju, dobrej jakości i trwałości, do-
stępnymi w stonowanej kolorystyce.

Rabbit Skins od LAT Apparel to jed-
na z wiodących marek odzieży dla niemowląt 
i małych dzieci oferująca produkty stanowią-
ce idealne połączenie innowacji, stylu i bezpie-
czeństwa. Przy wytwarzaniu i produkcji szcze-
gólną wagę przywiązuje do standardów etycz-
nych i socjalnych.

Młoda marka toreb i plecaków bag2GO 
melduje się w tym roku z nowościami NEW.

Marka BUILD YOUR BRANDIT pre-
zentuje modną odzież Urban Outdoor Wear. 
Cechuje ją trwała jakość i ponadczasowy de-
sign. To odzież dla indywidualistów, którzy 
chcą nie tylko dobrze wyglądać, lecz również 
przywiązują dużą wagę do funkcjonalności 
i odporności na intensywne użytkowanie. 

Amerykańska marka Burnside jest inna, 
świeża i zaskakująca, np. koszule w kratkę, 
kurtki como, nietuzinkowe bluzy czy koloro-
we szorty - w artykułach Burnside klientom 
podoba się jej amerykański styl. 

BASE. Po czterech udanych kolekcjach Ba-
sic, Retro, Campus i Solid, piąta kolekcja 
prezentuje klasyczne modele Basic w zupeł-
nie nowej odsłonie kolorystycznej, o prak-
tycznym i różnorodnym zastosowaniu.

Niemiecka marka Fair Towel to różno-
rodne artykuły frotte o wysokiej jakości 
z certyfikatem Fairtrade Cotton. 

Producent Dreamroots znany jest z wy-
sokiej jakości leżaków oraz innych produk-
tów z drewna na potrzeby imprez oraz pro-
mocji. Wszystkie produkty odporne są na 
promieniowanie UV i nadają się do znako-
wania. 

Halink to holenderskie rodzinne przed-
siębiorstwo poprzez marki Link Kids Wear, 
Link Kitchenwear i Link Sublime Textiles 
dystrybuuje szeroki asortyment tekstyliów 
począwszy od odzieży dla dzieci aż po tek-
stylia do domu. 

Marka Independent jest synonimem ca-
sualowych amerykańskich stylów, które za-

chwycają modnym krojem i kolorystyką. In-
dependent wyróżnia wyczucie aktualnych 
trendów oraz wysoka jakość.

printwear.eu – to oferta toreb dla każde-
go, z poliestru, bawełny z certyfikatem Fair-
trade, torby z długimi lub krótkimi uchwyta-
mi w wielu kolorach i o różnych wielkościach.

Next Level Apparel - amerykańska mar-
ka przenosi trendy z Los Angeles do Europy. 
Corporate Responsibility i modny styl wyno-
szą tekstylia na wyższy poziom.

Marka Virshields® oferuje wysokiej jako-
ści, przetestowane maski na twarz do użytku 
codziennego oraz medycznego.

Marka Towel2 produkuje ekologiczne 
ręczniki z przetworzonej przędzy starych tka-
nin dżinsowych. Połączenie tkaniny dżinso-
wej z recyklingu i bawełny sprawia, że ręcz-
niki są chłonne i miękkie. ■

Aż 120 marek z  ponad 6300 produktami 
dostępne online na www.l-shop-team.pl

nr art. BS20112 nr art. Bu9247 nr art. By157 nr art. My111 nr art. nX3650
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Dostępność wszelakich produktów w nieograniczonych ilościach sprawia, że tak naprawdę już 
mało co nas cieszy, dlatego wraca moda na rękodzieło i rzeczy z drugiej ręki. Ręcznie wykonane 
przedmioty są dziś w cenie, ale tego typu upominki się opłacają. Dlaczego?

Rękodzieło jest 
w cenie a drogi prezent 
zobowiązuje

zależy od tego, co klient sobie wymy-
śli i czego zapragnie – wyjaśnia.

Właścicielka marki Labaju.can-
dles, która ręcznie tworzy natural-
ne świece sojowe, także przyznaje, 
że zamówienia hurtowe to rzadkość. 
- Najczęściej zdarzają się zamówie-
nia indywidualne, świece zmawia-
ją głównie kobiety, kiedy zgłasza się 
do nas mężczyzna, to finalnie pro-
dukt przeznaczony jest jako prezent, 
więc i tak trafia do kobiet – mówi. 
Dla przykładu cena jednej świecy to 
koszt ok. 35 zł. Wydaje się być więc 
naturalne, że zamówienia hurtowe 
zdarzają się sporadycznie, ponieważ 
klienci ze względów finansowych 
chętniej sięgają po produkt tańszy. 

Odbiorcy upominków (głównie 
właściciele, menadżerowie firm, 
osoby pracujące w marketingu, PR 
oraz dziennikarze) na temat orygi-
nalności prezentów, który finalnie 
do nich trafia, mają nieco odmien-
ne zdanie. - Torby z prezentami na 
wszelakich, konferencjach, happe-
ningach czy bankietach to oczywi-
ście dziś standard. Niemalże każ-
dy prezent jest jednak taki sam, kró-
lują długopisy, kubki, kalendarze, 
pendrive. Na osobach pracujących 
w branży medialnej czy marketin-
gowej takie upominki nie robią już 
żadnego wrażenia, a torba z pre-
zentami trafia najczęściej na biur-
ko stażysty czy praktykanta – przy-
znaje pracownik jednej z najwięk-
szych grup medialnych w Polsce. 
I jak dodaje – upominki rzemieślni-
cze, to rzadkość, tego typu prezenty 
oczywiście cieszą i przykuwają uwa-
gę docelowego odbiorcy. Co równie 
istotne, drogi upominek też zobowią-
zuje, znacznie trudniej wówczas od-
mówić opublikowania dobrego sło-
wa czy podpisania kontraktur rekla-
mowego – dodaje.

Postawienie na produkt rzemieśl-
niczy opłaca się także w przypad-
ku wcześniej wspominanych za-
mówień jak np. spinki do mankie-
tów czy broszki. Nawet jeśli zamó-
wienie w agencji dokonuje dana fir-
ma, która finalnie produkt inwestu-
je w swoich pracowników to opła-
calna transakcja. Rękodzieło czy to 
w ubiorze pracownika, czy wystroju 
firmy, zawsze przykuje uwagę klien-
ta i wzmocni prestiż wizerunkowy 
firmy. 
■ zofia Smolarek
 

Agencje reklamowe przyznają, że 
zamówienia na rękodzieło to wciąż 
rzadkość. Jeśli już się zdarzają to ra-
czej w małych ilościach i sięgają po 
nie klienci z klasy biznes, np. sektor 
bankowości. Odbiorcy, do których 
finalnie trafia jednak podarunek rze-
mieślniczy, mówią, że robi on dużo 
większe wrażenie, niż kolejny do 
kolekcji, kubek czy notes. 

Jakie upominki ręcznie wykona-
ne dostępne są na rynku? Praktycz-
nie każdy z upominków, może być 
rzemieślniczy, zamówienia wśród 
klientów są niezwykle zróżnicowa-
ne. Agencje przyjmują zamówienia 
zarówno na galanterię skórzaną, pro-
dukty spożywcze jak i bardziej popu-
larne np. sojowe świece. - Zamówie-
nia związane z produktami rzemieśl-
niczymi czasami się zdarzają, ale 
dość rzadko. Niedawno robiłem za-
mówienie u wytwórców toreb, sasze-
tek z takiej grubej skóry. Wcześniej 
dla jednego z klientów robiliśmy za-
mówienie wieszaków metalowych na 
drzwi - właśnie u rzemieślnika ślusa-
rza. Tego typu gadżety zamawiane są 
na pewno w znacznie mniejszych ilo-
ściach niż tradycyjnie. Obecnie np. 
zamawiamy dla klienta z branży ban-
kowej spinki do mankietów i brosz-
ki. Pamiętam, że kiedyś zdarzyło się 
też zamówienie na świece z miodu 
ręcznie wytwarzane – wymienia Ce-
zary Mędrek z firmy Dom Reklamy 
ART Office. I jak dodaje, termin zle-
ceń tego typu zamówień wcale nie 
jest uzależniony od pory roku, czyli 
np. świąt. Wówczas bowiem klienci 
wciąż najchętniej zamawiają kosze ze 
słodyczami, wina, kubki czy termosy. 
-Wydaje mi się, że skończyły się już 
czasy, kiedy zamówienia przychodziły 
pod jakieś specjalne okazje. Wszystko 
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Pracownicy nie chcą wracać do biur, praca zdalna spodobała się 
większości z nas. Najświeższe badania potwierdzają też większą 
efektywność pracowników wypełniających swoje obowiązki 
w systemie zdalnym. Wraca rynek pracownika a wśród ogłoszeń 
o pracę aż 56 proc. ankietowanych, dla zwiększenia atrakcyjności 
ofert, uwzględnia korzystanie z home office.

Nawet kiedy 
zagrożenie 
koronawirusem 
minie, praca 
zdalna zostanie

Praca zdalna, nie dla wszystkich
Wprowadzenie home office nie 

było jednak możliwe we wszyst-
kich branżach – zwłaszcza tam, gdzie 
przeważa praca fizyczna, wymagają-
cych specjalistycznego sprzętu, ma-
szyn, czy pojazdów, jak np. produk-
cja, lub sektor usługowy (horeca, ga-
stronomia). Co jednak ciekawe, nie-
które z branż już teraz zastanawiają 
się nad rozwiązaniami, które umożli-
wiłyby - chociaż częściowo - praco-
wać niektórym z domu. Przejście na 
zdalny tryb pracy zmieniło również 
wiele procesów biznesowych – tak-
że w branży rekrutacyjnej. - Od mar-
ca 2020 r. większość rekrutacji, które 
prowadziliśmy dla naszych klientów, 
odbyło się online. Niektóre w całości 
zrealizowaliśmy za pomocą wirtual-
nych komunikatorów i wideorozmów 
z powodzeniem odnajdując w ten 
sposób osoby przejmujące nawet naj-
wyższe stanowiska w firmach – za-
znacza Piotr Dziedzic. - Po kilkuna-
stu miesiącach doświadczeń związa-
nych z pracą zdalną możemy zauwa-
żyć, że zmiany, które miały być chwi-
lową anomalią, pozostaną z nami na 
dłużej – dodaje. 

Niektórzy wciąż wybierają biuro
Firmy, które mogą pracować zdal-

nie, wybierają zazwyczaj „hybrydo-
wy” model działania, aby zaspokoić 
potrzeby i oczekiwania dwóch grup 
pracowników – tych, którzy oczekują 
pracy z domu oraz tych, którzy chcą 
przychodzić do biura. Zachowanie 
„złotego środka” wydaje się optymal-
nym rozwiązaniem, gdyż pracodaw-
cy, którzy nie oferują tego typu mode-
lu, mogą stracić na swej konkurencyj-
ności na rynku pracy. Natomiast warto 
pamiętać o tym, że biuro spełnia rów-
nież określoną rolę w firmie. Przede 
wszystkim pozwala wykonywać obo-
wiązki osobom, które nie mają odpo-
wiednich warunków w domu (nie tyl-
ko pod kątem infrastruktury, ale rów-
nież lokalu). Biuro to także element 
integrujący zespół, budujący rela-
cje między pracownikami, jak rów-
nież wizytówka organizacji. - Z na-
szego najnowszego badania wynika, 
że większość firm (90 proc.) umożli-
wia pracownikom pracę z domu w peł-
nym lub ograniczonym wymiarze, a 56 
proc. ankietowanych potwierdziło, że 
zauważyli wzrost ogłoszeń o pracę 
uwzględniających korzystanie z home 
office – sumie Piotr Dziedzic.
■ zofia Smolarek

Praca zdalna niesie za sobą wiele 
korzyści, zarówno po stronie pracow-
nika, jak i pracodawcy. Osoby pracują-
ce w takim systemie, mają szansę pra-
cować w dowolnym otoczeniu, najczę-
ściej w domu oszczędzając na dojaz-
dach do pracy. Jeśli mieszkają w du-
żym oddaleniu od biura pracownicy, 
oszczędzają nie tylko pieniądze na bi-
lety, czy na eksploatację samochodu, 
ale także swój czas. Więcej czasu wol-
nego przekłada się też na lepsze samo-
poczucie a wypoczęty pracownik, wy-
konuje swoje obowiązki znacznie bar-
dziej efektywnie. Pracodawcy mogą 
za to zatrudniać w elastycznym trybie 
pracowników, nie musząc przygoto-
wywać dla nich odpowiedniego stano-
wiska pracy w firmie. 

Sprawdziliśmy, w jakich bran-
żach praca zdalna się sprawdziła i bez 
względu na stan epidemiologiczny 
w Polsce, raczej się nie zmieni. - W III 
kwartale 2020 r. 67 proc. pracowni-
ków ankietowanych przez Michael 
Page deklarowało, że realizuje swoje 
obowiązki zawodowe zdalnie. W ba-
daniu przeprowadzonym w II kwar-
tale 2021 r., 9 na 10 respondentów 
przyznało, że cześć lub wszystkie swo-
je zadania służbowe może wykonywać 
z domu. Rola home office wyraźnie 
wzrosła na przestrzeni ostatnich mie-
sięcy, odmieniając sposób funkcjono-
wania wielu firm i sektorów – przy-
znaje Piotr Dziedzic, Senior Dyrektor 
w firmie rekrutacyjnej Michael Page. 

Praca zdalna najbardziej sprawdzi-
ła się w branżach, w których taki mo-
del wykonywania obowiązków był 
popularny jeszcze przed wybuchem 
pandemii (jak np. IT) oraz w sek-
torach, gdzie możliwe było szyb-
kie wprowadzenie zmian. Home of-
fice upowszechnił się też w usługach 
wspólnych (SSC), branżach kreatyw-
nych, digitalowych, finansowych, 
ubezpieczeniowych, czy działach za-
kupów. Firmy, które wcześniej za-
inwestowały w odpowiednią infra-
strukturę teleinformatyczną, mogły 
szybciej i sprawniej przenieść swo-
ich pracowników na tryb zdalny. Na 
stanowiskach, które z reguły nie wy-
magają obecności w zakładzie pra-
cy, home office stał się niemal stan-
dardem i większość kandydatów, bez 
względu na rolę oraz stan epidemio-
logiczny w kraju, oczekuje możliwo-
ści korzystania z pracy w domu, jeśli 
jego obowiązki na to pozwalają.
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Cały tekst warto rozpocząć od stwierdzenia, że kodeks etyczny SEO 
opublikowany na portalu antykorupcja.gov.pl liczy sobie niespełna trzy 
strony. Jedni powiedzą, że dużo, drudzy, że mało. inni zdziwią się, że coś 
takiego w ogóle istnieje. Trochę śmieszne, trochę straszne, ale mimo 
wszystko z życia wzięte. A więc postanowiłem zagłębić się w temat.

Etyka w SEO — czy 
ma rację bytu?

jąc nazwę marki w wyszukiwarkę, chce tra-
fić na jej stronę. A więc szanse, by go przed 
tym powstrzymać, są bardzo małe. Co wię-
cej, niska efektywność takiej reklamy może 
realnie wpływać na parametry oceny całego 
konta reklamowego lub całej kampanii. Pod-
sumowując: nie opłaca się grać nieuczciwie.

No więc jak?
Być może nachodzą Cię teraz myśli, że 

całe SEO to jedno wielkie oszustwo i brudna 
robota. No cóż, po części to prawda. Choćby 
dlatego, że sama idea manipulowania pozy-
cją strony w wyszukiwarce jest dyskusyjna. 
Z drugiej strony są to też działania „on site”, 
które mają dostarczyć konsumentowi kon-
kretnych informacji, poprawić jego doświad-
czenie na stronie, ułatwić zakup, skompleto-
wać koszyk czy wybrać najdogodniejszą for-
mę płatności i dostawy. A to już nie ma nic 
wspólnego z szemraną działalnością. 

Ba, zwiększenie wydajności witryny za 
pomocą uproszczenia kodu, zastosowanie 
technologii CDN, czy cachu to działania 
wręcz pożądane. Po pierwsze realnie wpły-
wają na zachowania użytkownika na stronie. 
Po drugie, są oficjalnie zalecane przez wy-
szukiwarki. Tym samym mogą mieć rzeczy-
wisty wpływ na pozycje. 

Podobnie ma się sprawa z treścią w witry-
nie. Wyczerpujący opis produktu, przykłady 
użycia czy rozbudowane parametry to mile 
widziany zestaw informacji przez użytkow-
ników i wyszukiwarki. W końcu nikt z nas 
nie lubi kupować kota w worku. A jestem 
przekonany, że więcej niż raz zdarzyło Ci 
się trafić na produkty bez opisu. Jest to fru-
strujące.

Idźmy o krok dalej…
Przyglądając się całemu zagadnieniu, 

można pokusić się o pytanie: czy ogólnie 
reklama i marketing są etyczne? Wszak co 
chwila atakują nas przekazy o dodawaniu 
skrzydeł, spokojnym śnie, czy niezapomnia-
nych emocjach z jazdy. Z góry wiadomo, że 
mają one niewiele wspólnego z prawdą i ich 
jedynym celem jest budowanie doświadczeń 
klienta. Swego czasu jeden z koncernów mo-
toryzacyjnych reklamował swój samochód 
hasłem „nie mylić z samochodem”. No to ja 
się pytam: w takim razie czym jest ten samo-
chód, skoro nie jest samochodem?

O ile bardzo łatwo da się zweryfikować 
metaforyzm części reklam, o tyle trudniej 
sprawdzić wiarygodność informacji serwo-
wanych w wyszukiwarce. Wszyscy wiemy, 
że to, co zajmuje najwyższe pozycje, wca-
le nie musi być wartościowe dla odbiorców. 
W działania związane z SEO niemal z defi-
nicji wpisana jest pewna doza manipulacji 
i przekłamania. Wypada się jednak zastano-
wić:

• Czy treści tworzone w ten sposób są na-
prawdę pożyteczne dla użytkownika? 

• Jak on zareaguje po ich lekturze?

w tym samym czasie? Technicznie rzecz 
biorąc: tak. Z praktycznego punktu wi-
dzenia jest to nawet opłacalne. Dlaczego? 
Dzięki temu można realnie obniżyć kosz-
ty pracy np. związane z budową dedyko-
wanych zapleczy czy publikacji mających 
na celu pozyskiwanie linków. W efek-
cie wydatki rozkładają się na wszystkich 
klientów. Co więcej, wielu zleceniodaw-
ców oczekuje od agencji SEO doświadcze-
nia w danej branży. I tu właśnie pojawiają 
się dylematy.

Przykład: Pracujesz z zadowolonym 
klientem, a w międzyczasie zgłasza się 
do ciebie druga firma o podobnym profilu 
z prośbą o wsparcie. Jak postępujesz? Ła-
piesz dwie sroki za ogon i świadczysz te 
same usługi konkurującym ze sobą przed-
siębiorstwom?

Naprawdę dobra (i profesjonalna) agen-
cja na starcie postawi sprawę jasno. Rze-
telnie i kulturalnie poinformuje zaintere-
sowaną osobę, że aktualnie współpracuje 
z firmą z danego sektora i nie może pod-
jąć działań z firmą o takim samym profi-
lu. Czemu tak? 

Celem pozycjonowania jest komplekso-
we zadbanie o możliwie najwyższe wyniki 
pozycjonowanej firmy. Pomijając fakt, że 
z boku nie wygląda to dobrze wizerunko-
wo, to przecież nie da się osiągnąć tego sa-
mego celu dla dwóch podmiotów w tym sa-
mym czasie. To trochę jak bycie trenerem 
dwóch drużyn piłkarskich walczących ze 
sobą o tytuł mistrza... 

A wracając do pozycjonowania… Klient, 
decydując się na współpracę z agencją, któ-
ra do tego typu zleceń podchodzi na lu-
zie, nigdy nie będzie spał spokojnie. Bo 
może się okazać, że konkurent oferuje lep-
sze honorarium i księgowo bardziej bę-
dzie się opłacało zająć bogatszą z marek. 
Nie jest to może piękna wizja rzeczywisto-
ści, ale niestety prawdziwa. Niemniej jed-
nak z dużą radością obserwuję, że mniejsze 
agencje decydują się na ten selektywny mo-
del doboru firm do współpracy. Przekłada 
się to na większe zaangażowanie, specjali-
zację agencji i jej skuteczność. Trzeba jed-
nak przyznać, że na ogół wiąże się to z nie-
co wyższymi kosztami dla klienta.

Metodyka działań pozycjonerskich
Drugim obszarem etyki w SEO jest sam 

sposób działania. Nie od dziś funkcjonu-
je przekonanie, że sama pozycja w Google 
jeszcze nic nie gwarantuje. Fakt: miejsce 
w czołówce wyszukiwań zwiększa szanse na 
dotarcie do klienta. Nie zapewnia jednak fi-
nalizacji transakcji. To budowa strony inter-
netowej, zamieszczone na niej treści i złożo-
ność procesu zakupowego decydują o tym, 
ile procent z pozyskanego ruchu zamieni się 
w realne dochody firmy. 

Posłużę się kolejnym przykładem. W epo-
ce słusznie minionej do wielu sklepów usta-
wiały się ogromne kolejki kupujących. Pro-
blem był tylko taki, że nie zawsze było co 
kupić. Zatem, mimo że klienci byli i chcieli 
wydać pieniądze, do transakcji często nie do-
chodziło. Dziś sytuacja się zmieniła. O tego 
samego klienta zabiega kilka, czasem na-
wet kilkanaście liczących się na rynku gra-
czy. Co więcej, jest to konsument, który do-
kładnie analizuje oferty i dostępne warianty 
po to, by wybrać najkorzystniejszą dla siebie 
opcję. Tak działa większość osób. Zakup na 
podstawie relacji i zaufania nie jest absolut-
nie normą.

Sytuacje jeszcze bardziej komplikuje no-
woczesna technologia, która pozwala śledzić 
klienta z reklamami i stale mu o sobie przy-
pominać. Kto choć raz przeglądał ofertę tele-
wizorów w największych elektromarketach 
wie, jak skutecznie docierają one do swoich 
klientów. Czasem nawet jeszcze kilka tygo-
dni od wizyty w sklepie internetowym.

Black Hat SEO
Trzecim elementem moich rozważań à 

propos etyki w SEO jest działanie na obniże-
nie pozycji konkurencji w wyszukiwarce. Tu 
sprawa jest prosta, ponieważ tego typu me-
tody polegają na stosowaniu nieuczciwych 
praktyk. I powinny skutkować wszczęciem 
postępowania z udziałem Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów. Nie różnią 
się one niczym od pomówienia czy zniesła-
wienia. 

Wiesz, że Google skutecznie tępi sto-
sowanie znaków towarowych konkurencji 
w treści reklam? Przy czym wyrażenie „treść 
reklamy” jest tu znaczące. Dlaczego? Ponie-
waż użycie brandu konkurencji jako słowa 
kluczowego przez samą wyszukiwarkę zaka-
zane już nie jest. To tzw. szara strefa choćby 
z tego powodu, że nie istnieją jednoznaczne 
regulacje w tym zakresie. Daje to więc pew-
ne pole manewru, by stosować to rozwiąza-
nie legalnie. Co nie oznacza jednak, że jest 
ono etyczne. 

Od siebie dodam, że ze skutecznością też 
bywa tu różnie. Typowa reklama Ads opra-
cowana według tej zasady, może skończyć 
się po prostu przepaleniem budżetu reklamo-
wego. Kiedy tak się dzieje? A no wtedy, gdy 
reklama jest uruchamiana na frazę kluczo-
wą konkurencji. Potencjalny klient, wpisu-

Pytanie zasadnicze, które trzeba sobie za-
dać na wstępie, brzmi: czy SEO samo w so-
bie jest etyczne? Bo jakkolwiek by nie pró-
bować go tłumaczyć, z założenia manipuluje 
wynikami wyszukiwania i wpływa na pozy-
cje stron. Chęć oszukania systemu jest więc 
podstawą tego przedsięwzięcia. Tak było 
od zawsze. Na szczęście od kilku lat widać 
nowy trend, z którego zdają sobie też sprawę 
właściciele biznesów. Bo to już nie jest tylko 
„nabijanie pozycji”, lecz coś więcej.

Etyka w pozycjonowaniu — o co tu 
chodzi? 

Zagadnienie etyki w SEO można rozpa-
trywać co najmniej na kilku płaszczyznach. 
Najważniejsze z nich to:

• metodyka działań pozycjonerskich,
• działanie na rzecz konkurencji,
• stosowanie metody „black hat seo”.
Poświęcę każdej z nich trochę miejsca, bo 

wszystkie mają znaczenie. Odpowiem też na 
pytania: Czy wypada pracować z dwiema fir-
mami z tej samej branży jednocześnie? Czy 
można prowadzić działania mające na celu 
pozycjonowanie konkurencji? Czy wszyst-
kie chwyty, których zadaniem jest poprawić 
pozycję, są rzeczywiście dozwolone?

Działania na rzecz konkurencji
Czy firma SEO może realizować projek-

ty dla dwóch klientów z tej samej branży 

• Jaka opinia o marce zostanie z nim na 
dłużej?

„Niedziele handlowe 2021. Czy 20 czerw-
ca sklepy będą otwarte?

Czy 20 czerwca sklepy będą otwarte i bę-
dziemy mogli zrobić zakupy? Sprawdź, czy 
najbliższa niedziela będzie handlowa i które 
sklepy będą jutro otwarte”.

„Długopis reklamowy wykonany z plasti-
ku w kolorze czerwonym. Ten długopis re-
klamowy to świetny upominek reklamowy na 
targi czy eventy branżowe. Warto też kupić 
ten długopis reklamowy, nawet jeśli nie orga-
nizujesz targów”.

„Podłogi dębowe, parkiet dębowy, pod-
łoga dębowa, dębowe podłogi, deski dębo-
we, deska dębowa, panele dębowe, dębowa 
podłoga… jakkolwiek byśmy tego nie nazwa-
li myślimy o tym samym.

Specjalizujemy się w sprzedaży, montażu 
i profesjonalnym wykończeniu parkietów dę-
bowych – podłoga dębowa. Parkiet dębowy, 
dębowa podłoga to idealny parkiet, podłoga 
na ogrzewanie podłogowe.

Trwałe i piękne parkiety dębowe, wyjątko-
we podłogi dębowe.

Podłoga dębowa, parkiety dębowe:
dębowa podłoga, panele dębowe – podło-

ga bambus by służyła na lata.
Warszawa, Gdynia, Słupsk, Koszalin, 

Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Szczecin, Grudziądz, 
Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Białystok, 
Poznań, Włocławek, Płock, Zielona Góra, 
Kalisz, Łódź, Legnica, Wrocław, Radom, 
Lublin, Wałbrzych, Opole, Katowice, Kraków, 
Tarnów, Rzeszów, Bielsko Biała

dębowe podłogi – panele dębowe, deski 
dębowe – największy wybór”

Pierwszy przykład istnieje i funkcjonu-
je w sieci. Drugi wymyśliłem, żeby pokazać, 
że jakościowy content i seo nie zawsze idą ze 
sobą w parze. Pościg za pozycją może dopro-
wadzić do tworzenia takich właśnie potwor-
ków, które w trakcie czytania powodują oczo-
pląs, wyglądają sztucznie i dziwnie. A dowo-
dem na to jest przykład trzeci: prawdziwy 
opis podłogi bambusowej w jednym ze skle-
pów internetowych. Przydługawy, ale zasłu-
żył sobie na to, by umieścić go tutaj w całości.

Czy SEO może być etyczne?
Może, ale nie zawsze takie jest. To od wła-

ścicieli firm i ludzi odpowiedzialnych za mar-
keting zależy, którą drogę wybiorą w proce-
sie zarządzania marką. Z doświadczenia jed-
nak wiem, że świadomość możliwości poja-
wienia się większych pieniędzy ze sprzedaży 
produktów/usług pcha ich w kierunku strate-
gii: „na wojnie i w biznesie wszystkie chwy-
ty dozwolone”. 

Uzasadnienie tego staje się tym bardziej 
widoczne, jeśli spojrzysz na wskaźnik CTR 
pozycji w Google. Mówi on o tym, jak po-
zycja wpływa na klikalność danego wyniku.
■ Paweł Heczko 

PaWeł heCzkO
Specjalista ds. marketingu i entuzjasta nowoczesnych 

technologii w handlu. Wierzy, że każdy sklep może 

sprzedawać lepiej, więcej i szybciej. Prywatnie autor 

bloga o marketingu dla fotografów i praktyk SEO: 

https://pawelheczko.pro 
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Szalejąca pandemia zahibernowała przemysł spotkań bezpośrednich, ale stała się furtką 
dla ich wirtualnego odpowiednika – webinarów. Dzięki temu dynamicznie i w krótkim 
czasie rozwinęła się moda na spotkania online, do tego stopnia, że darmowe webinary 
wprost zalały internet. Czy na modzie się skończy, a może tak właśnie wygląda przyszłość?

Webinary – chwilowa 
moda czy melodia 
przyszłości?

dzie to pozwala nam dotrzeć do wielu 
klientów w tym samym czasie. – mówi 
Łukasz Lindner. Webinary wpisały się 
więc w listę obowiązkowych działań 
komunikacyjnych. - Organizując wy-
darzenie na żywo przyświecały nam 
cele tożsame z innymi działaniami con-
tent marketingowymi, czyli edukowanie 
oraz inspirowanie naszych odbiorców 
w ciekawy i przystępny sposób. –  
Tomasz Barudin, Dyrektor Marketingu 
i Sprzedaży w Texet Poland - Z wiado-
mych powodów wszyscy mieliśmy ogra-
niczony kontakt, dlatego uznaliśmy, że 
lukę wynikającą z braku targów i bez-
pośrednich spotkań należy wypełnić. 
Poza tym to była świetna okazja, żeby 
wypróbować coś zupełnie nowego. – 
dodaje Tomasz Barudin. 

Postaw na profesjonalizm
Można by pomyśleć, że organizacja 

wydarzenia online to dużo mniej pra-
cy, niż w przypadku szkoleń stacjonar-
nych. Na pewno tak jest, ale najpierw 
trzeba nauczyć się robić to profesjonal-
nie, tak, aby uczestnicy nie uznali spo-
tkania za stratę czasu. W dobie wysy-
pu webinarów to nie lada wyzwanie, bo 
zawiedziony formułą uczestnik szybko 
opuści wydarzenie i być może więcej 
nie wróci. - Merytoryka jest najważ-
niejsza. – podkreśla Jacek Mech z Li-
vely - Nie przykryje się jej fajerwerka-
mi. Tworząc scenariusz webinaru nale-
ży pamiętać, żeby co jakiś czas doda-
wać elementy aktywizujące uczestni-
ków. Trzeba mieć też na względzie, że 
będzie dużo więcej zgłoszeń niż gdy-
by szkolenie było stacjonarne, ale też 
więcej osób ostatecznie się nie podłą-
czy. I to jest w porządku, gdyż taka ela-
styczność jest plusem webinarów. – do-
daje Jacek Mech. Jak mówią nasi eks-
perci, warto określić cele biznesowe 
takich spotkań i zwrócić uwagę na to, 
żeby tematyka odpowiadała zaintere-
sowaniom odbiorców. Tylko w takiej 
sytuacji mamy szansę, że webinar za-
kończy się „sukcesem” dla każdej ze 
stron. - Planując webinar należy do-
pracować każdy jego element - od wy-
boru tematyki, odpowiedniej jego pro-
mocji, wyboru platformy online, po 
szczegóły techniczne. – radzi Marcin 
Jędrzejczyk z Headwear Professionals 
- Z dużą starannością należy podejść 
do wspomnianych wcześniej szczegó-
łów technicznych – to co się dzieje pod-
czas samego webinaru ma najważniej-
szy wpływ na jego odbiór przez na-
szych gości. Należy tutaj zadbać o sta-
bilne łącze internetowe, które pozwo-
li na płynne prezentowanie materia-
łów (warto przygotować alternatyw-
ne łącze). Równie istotna jest także ja-
kość dźwięku i obrazu. Jednak najważ-
niejszym elementem jest chyba (podob-
nie jak w przypadku spotkań na żywo) 
wiedza i charyzma prowadzącego dany 
webinar. – dodaje Marcin Jędrzejczyk. 

Eksperci radzą zadbać o szczegóły 
techniczne, dobry sprzęt i specjalistów, 
którzy będą czuwać nad przebiegiem 
wydarzenia. Jakość komunikacji i tro-
ska o detale przekładają się w końcu na 
wizerunek firmy. Warto także pomy-
śleć o kampanii promocyjnej. - Myślę, 
że dodatkowa atrakcja w postaci kon-
kursu i nagrody dla uczestników zwięk-
szy widownię. – mówi Tomasz Barudin 
- Wskazana jest również zaplanowa-
na kampania promocyjna w miejscach, 
gdzie przebywają potencjalni odbiorcy, 
np. targetowane reklamy PPC w me-
diach społecznościowych, newsletter 
do bazy mailingowej portalu interneto-
wego itd. – radzi Dyrektor Marketingu 
i Sprzedaży w Texet Poland.

Wzrost popularności webinarów za-
owocował także upowszechnieniem 
się różnych platform do prowadze-
nia spotkań w Internecie. Jest w czym 
wybierać a ostatecznie wybór zale-
ży od celu, jaki stawiamy przed wyda-
rzeniem. - Zależy od tego, jak bardzo 
chcemy zintegrować uczestników mię-
dzy sobą. Jeżeli to nie jest nasz główny 
cel bardziej sprawdzą się prostsze plat-
formy typu Evenea, czy nawet Zoom. 
Do bardziej rozbudowanych konfe-
rencji, gdy chcemy przykładowo doło-
żyć strefy dla sponsorów bądź większą 
liczbę scen czy pokoi, świetnie spraw-
dza się platforma PINE. – podpowiada  
Jacek Mech.

Czy webinary to przyszłość?
Firmy są sceptycznie nastawione do 

teorii, że wirtualne spotkania zastąpią 
te tradycyjne. - Szkolenia online cał-
kowicie nie zastąpią nigdy szkoleń sta-
cjonarnych, ale z pewnością pandemia 
„oswoiła” część nieprzekonanych do 
tej formy wydarzeń. Zarówno spotka-
nia stacjonarne, jak i zdalne mają swo-
je zalety i wady, to oczywiste, niemniej 
podejrzewam, że na tyle, ile to możliwe 
organizatorzy będą tworzyć wydarzenia 
hybrydowe. – mówi Tomasz Barudin.  
Zwłaszcza branża upominków widzi 
tu lukę nie do załatania. - W przypadku 
branży gadżetów reklamowych, gdzie 
bardzo ważne znaczenie ma fizyczny 
kontakt z danym produktem, spotkania 
online nie zastąpią tak szybko tradycyj-
nych szkoleń. Należy także wspomnieć, 
że jesteśmy wszyscy bardzo „głod-
ni” spotkań na żywo, twarzą w twarz. 
– podkreśla Marcin Jędrzejczyk.  
Należy się więc spodziewać, że webi-
nary będą królować, dopóki będzie to-
warzyszyć nam izolacja, ale w przy-
szłości będą się nieco wygaszać na ko-
rzyść spotkań bezpośrednich. Wydarze-
nia face to face to nie tylko prelekcje, 
ale także spontaniczne rozmowy bizne-
sowe, spotkania w kuluarach, szersza 
perspektywa, możliwość kontaktu do-
tykowego z produktem. Coraz bardziej 
za tym tęsknimy.
■ Joanna Muszyńska 

Firmy przekonały się, że organiza-
cja internetowych spotkań lub szkoleń 
daje wiele korzyści i jest dosyć prosta 
w przygotowaniu. Sama forma nie jest 
niczym nowym w marketingu, ale wy-
buch pandemii stał się paliwem dla In-
ternetowej komunikacji. Zapełniły one 
w pewien sposób lukę w utrzymywa-
niu relacji z klientami, jaką stworzyły 
kolejne lockdown’y. - Nie było możli-
wości spotykania się z klientami, zosta-
ły odwołane wszystkie imprezy w po-
staci targów i konferencji. – wspomi-
na Marcin Jędrzejczyk, Marketing Ma-
nager w firmie Headwear Professio-
nals - Branża targowa i szeroko rozu-
miana branża MICE praktycznie prze-
stała funkcjonować. Ta sytuacja wymu-
siła na firmach zwiększoną aktywność 
w Internecie. Jednym z tego efektów 
są właśnie webinary i spotkania onli-
ne, które oczywiście mają swoje plusy 
i minusy. – dodaje Jędrzejczyk. Przed-
siębiorstwa doceniły możliwości, jakie 
w dziedzinie komunikacji stwarza In-
ternet i szybko zaczęły wykorzystywać 
dostępne narzędzia. Wiele z firm mu-
siało dosyć szybko przystosować się 
i nauczyć tej nowej formuły spotkań, 
z którą nigdy wcześniej nie miały do 
czynienia. - Webinary dają możliwość 
szybkiego przygotowania szkolenia, 
co jest wygodniejsze, ponieważ można 
skupić się bardziej na treści szkolenia 
niż logistyce. Są tańsze w organizacji, 
bardziej ekologiczne oraz pozwalają 
dużo lepiej zbadać reakcję uczestników 
na poszczególne etapy szkolenia. – wy-
mienia korzyści Jacek Mech z agencji 
eventowej Lively. Łukasz Lindner, Dy-
rektor Marketingu w firmie MACMA 
Polska Sp. z o.o., za największe zalety 
webinarów uważa niższe koszty, więk-
sze możliwości i ciekawą multime-
dialną formułę organizacji takich spo-
tkań. - Co do skuteczności to nie pod-
jąłbym się rozróżnienia pomiędzy on-
line i offline. – mówi Łukasz Lindner 
- Tu wiele zależy od uczestników i pro-
wadzących a nie od formy szkolenia. 
Jak ktoś będzie uczestniczył w szko-
leniu z nastawieniem, że może czegoś 
się nauczyć lub może czegoś ciekawe-
go się dowiedzieć, to zazwyczaj po każ-
dej z form prezentacji wyjdzie wygra-
ny. Widzę jednak dwa zagrożenia: zmę-
czenie dużą ilością szkoleń online oraz 
darmowa formuła zapisów. – dodaje 
Lindner.

Dlaczego warto?
Firmy z branży upominków rekla-

mowych widzą w szkoleniach online 
szansę na dotarcie do klientów z no-
wościami produktowymi, a także na 
zwykłe podtrzymanie kontaktu z kon-
trahentami w czasach izolacji. - Dają 
nam możliwość spotkań z klienta-
mi oraz okazję do przekazania cieka-
wych nowości w interesujący, multi-
medialny sposób. Dodatkowo narzę-
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Żyjemy dziś w tzw. „globalnej wiosce”, gdzie spora część zleceń, świadczonych usług 
pomiędzy podmiotami, jest dostarczana za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej oraz jedna ze stron (odbiorca) jest spoza terytorium Polski. Dotrzymywanie 
terminów, wiąże się często z wykonywaniem prac przez pracowników w nadgodzinach, 
a czasem nawet w dni wolne od pracy. W takiej sytuacji warto pamiętać, że Kodeks Pracy 
dopuszcza zlecenie pracy pracownikowi w niedzielę i święta w dniach, które u naszego 
odbiorcy zagranicznego są dniami pracy. 

ca udziela całego dnia wolnego bez 
względu na liczbę godzin, czyli jeśli 
pracownik świadczył przez 4 godziny 
to przysługuje mu cały dzień wolny.

● Jeśli udzielenie takiego dnia wol-
nego nie jest możliwe ww. okresie, 
pracodawca może go udzielić do koń-
ca obowiązującego u niego okresu 
rozliczeniowego. Okres rozliczenio-
wy powinien być uregulowany przez 
pracodawcę w obwieszczeniu lub re-
gulaminie pracy (każdy pracodawca, 
który zatrudnia 50 lub więcej pracow-
ników obowiązkowo tworzy regula-
min pracy). 

● Jeśli jednak udzielenie wolne-
go nie jest możliwe to należy wypła-
cić dodatek do wynagrodzenia w wy-
sokości 100% za każdą godzinę pra-
cy (potocznie wypłacić wynagrodze-
nie za pracę w nadgodzinach).

Rekompensata za pracę w święto
● W pierwszej kolejności pracow-

nikowi należy udzielić dnia wolnego 
do końca obowiązującego okresu roz-
liczeniowego u pracodawcy.

● Jeśli udzielenie wolnego nie jest 
możliwe to również, jak w przypad-
ku rekompensaty za pracę w niedzie-
lę, należy wypłacić dodatek do wyna-
grodzenia w wysokości 100% za każ-
dą godzinę pracy.

Pracodawca dokonujący pracowni-
kowi rekompensaty za pracę w świę-
to, które przypadało w niedzielę, bę-
dzie stosował przepisy dotyczące pra-

przypadającego w tym dniu świę-
ta. Zgodnie z art. 151 10 pkt 11 Ko-
deksu pracy świadczenie takiej pra-
cy jest wtedy dozwolone przez prawo 
pracy, ale tylko przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicz-
nej w rozumieniu przepisów o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną lub 
urządzeń telekomunikacyjnych w ro-
zumieniu przepisów prawa telekomu-
nikacyjnego (Ustawa z dnia 18 lip-
ca 2002 r. o świadczeniu usług dro-
gą elektroniczną Dz.U.2020.344 ze 
zm.) czyli m.in. przy wykorzystaniu 
poczty elektronicznej czy telefonów. 
Zatem obsługa IT, pracownicy tech-
niczni zapewniający bieżącą obsługę 
systemów sieciowych dla kontrahenta 
zagranicznego, wykonujący polece-
nie służbowe, mogą świadczyć pracę 
w święto m.in. w celu realizacji zlece-
nia, a nie tylko np. w przypadku usu-
wania awarii.

Jakie kroki warto podjąć zanim 
pracodawca zleci wykonanie pra-
cy w niedzielę lub w święto w Pol-
sce pracownikowi w celu realizacji 
usługi? Pracodawca lub/i osoba za-

W art. 151 10 Kodeksu pracy, 
mamy wymieniony szerszy katalog 
prac dozwolonych. Dziś chcę zwró-
cić Państwa uwagę na możliwość zle-
cania pracownikom pracy w dniach, 
które u podmiotu zagranicznego są 
dniami pracy, a w Polsce dniem wol-
nym od pracy z tytułu niedzieli lub 

cy w niedzielę, czyli rekompensaty 
jak za pracę w niedzielę. 

Zawarty w art. 151 10 Kodek-
su pracy katalog prac dozwolonych 
w niedzielę i święta, wskazuje nam 
na grupy pracowników, których wy-
konywanie pracy jest niezbędne lub 
bezpośrednio związane z rodzajem 
świadczonej usługi. Warto o tym pa-
miętać przy zlecaniu pracy w dniu 
wolnym od pracy, jakim jest niedzie-
la czy święto, aby ta kwestia nie sta-
ła się przedmiotem spornym między 
pracownikiem a pracodawcą, a tym 
samym przedmiotem badania przez 
PIP przestrzegania prawa pracy przez 
firmę.
■ 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 w niedzielę i w święta 
– kiedy i czy jest dozwolona? 

12 | BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

rządzająca w jego imieniu, aby po-
stąpić zgodnie z przepisami, powinn-
na sprawdzić czy u kontrahenta za-
granicznego jest dzień pracy. Zatem 
dobrze jest jak posiada wiedzę, na te-
mat dni wolnych od pracy w kraju od-
biorcy, aby nie okazało się, że zosta-
nie zlecona praca w dniu, który jest 
świętem również za granicą (np. 1 
stycznia) i nie będzie to praca zwią-
zana z usunięciem awarii, a która to 
mieści się w katalogu prac dozwolo-
nych w KP. 

Dodatkowo pracodawca musi pa-
miętać, że ma obowiązek zrekompen-
sować pracę wykonywaną w niedzie-
lę i święta - innym dniem wolnym, 
aby zapewnić pracownikom określo-
ną liczbę dni wolnych, w skali tygo-
dnia oraz okresu rozliczeniowego. 

Rekompensata za pracę 
w niedzielę

● W pierwszej kolejności – pra-
cownikowi należy udzielić dnia wol-
nego w okresie 6 dni kalendarzowych 
poprzedzających lub następujących 
po pracy w taką niedzielę. Pracodaw-

Pracodawca musi pa miętać,  

że ma obowiązek 

zrekompen sować pracę 

wykonywaną w niedzie lę  

i święta - innym dniem 

wolnym, aby zapewnić 

pracownikom określo ną 

liczbę dni wolnych,  

w skali tygo dnia oraz 

okresu rozliczeniowego

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16
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z rynku...
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Edukacja i szkolenia



Ostatni rok upłynął pod znakiem migracji biznesów do świata online. To, co dla wielu z początku 
było jedynym sposobem na przetrwanie, z czasem okazało się doskonałym dopełnieniem strategii 
biznesowej. Stąd nikogo nie powinno dziwić, że wiele biznesów odpowiada na zapotrzebowania 
konsumenckie i mocno inwestuje w zaistnienie w sieci. Jak zatem, w dobie rosnącej konkurencji, 
prowadzić skuteczne działania promocyjne w internecie? Od czego warto zacząć i jakich błędów 
się wystrzegać? Dowiecie się z wywiadu przeprowadzonego z Krzysztofem Marcem (CEO 
w Devagroup) i Marcinem Jędrzejczykiem (Marketing Manager z Headwear Professionals). 

Daj się znaleźć w sieci!
Wszystko o działaniach 
reklamowych w Internecie 
dla branży upominków

MJ: Czego poszukują klienci branży ar-
tykułów promocyjnych? Czy naprawdę 
nasz potencjalny Klient wpisze po pro-
stu hasło “długopis reklamowy”? 

KM: Analiza takich zapytań to dosyć 
złożony proces i właściwie najgorsze, co 
możemy zrobić, to starać się odpowia-
dać tylko na podstawie własnej intuicji 
czy doświadczeń. Już na tym etapie mu-
simy sięgnąć po konkretne dane i narzę-
dzia. Z pomocą przychodzi wbrew po-
zorom bardzo proste rozwiązanie: dane 
o trendach Google oraz te bardziej pre-
cyzyjne, czyli dostępne dla specjalistów 
prowadzących kampanie Ads w Planerze 
słów kluczowych. Mogę dzięki nim ła-
two sprawdzić, że w ostatnim roku sło-
wo “długopis reklamowy” było wyszuki-
wane średnio 1300 razy miesięcznie, ale 
to dopiero pierwszy krok analizy. Warto 
zadać sobie pytanie: czy na pewno naj-
lepsze słowo, aby sprzedać taki produkt? 
Wiemy, że bardziej precyzyjne zapyta-
nia częściej prowadzą do zakupu. Doda-
jąc do tego wiedzę o stawkach w Google 
Ads czy trudności pozycjonowania dane-
go słowa dopiero wtedy możemy obie-
rać konkretną strategię, która przyniesie 
oczekiwane rezultaty. 

MJ: Warto w tym miejscu dodać, że to 
czego poszukują klienci w branży rekla-
mowej, a to co się wydaje firmom cze-
go ich klienci szukają, to bardzo czę-
sto dwa różne światy. Agencje reklamo-
we, jak i dostawcy działający w branży 
upominków reklamowych, posługują 
się głównie słownictwem branżowym. 
z  doświadczenia wiem, że to słownic-
two przekładają także na swoich klien-
tów. Klienci (przedsiębiorcy, markete-
rzy) niekoniecznie muszą wyszukiwać 
tych haseł, które dostawcom wydają się 
oczywiste. gdzie w  takim razie szukać 
podpowiedzi czy inspiracji? Jak poznać 
faktycznie skuteczne frazy? 

KM: Wspomniany Planer słów kluczo-
wych jest bardzo sprytnym narzędziem. 
Jesteśmy na tym etapie technologii, gdzie 
Google rozumie powiązania między sło-
wami kluczowymi. Jest w stanie przewi-
dzieć, że słowo kluczowe “pendrive firmo-
wy” jest powiązane z np.: “pendrive z na-
drukiem” czy “pendrive z logo”. Ale do-
piero teraz przechodzimy do sedna czyli 
analizy: należy uruchomić kampanię i bar-
dzo dokładnie ją śledzić za pomocą np.: 
Google Analytics. Tu dowiemy się jaki jest 
efekt z konkretnych słów kluczowych i bez 
zgadywania będziemy mogli podjąć decy-
zje, gdzie warto wydawać pieniądze. Jak 
widać wymaga to inwestycji i delikatnego 
ryzyka, ale od minimalizowania tego ryzy-
ka są właśnie specjaliści. Ktoś, kto zajmu-
je się tym profesjonalnie pozwoli zaoszczę-
dzić część tego budżetu nie popełniając ty-
powych pomyłek.

MJ: Czy może warto sprawdzić po 
jakich słowach kluczowych docierają 
klienci do liderów branżowych? Jest ja-
kiś sposób na analizę konkurencji (tej 
z najwyższej półki) w sieci?

KM: Zdecydowanie warto. Takie inspi-
racje przydadzą nam się nie tylko do Go-
ogle Ads, ale również do pozycjonowania, 
czy content marketingu. Narzędzia ta-
kie jak Semrush czy Semstorm posiadają 
ogromne bazy słów kluczowych. Kolejne 
analizy pokażą nam inne pomysły na sło-
wa kluczowe oraz to które z nich sprawia-
ją, że “wysoko w Google” jest nasza kon-
kurencja. Wspomniane narzędzia pokażą 
nam też tę realną konkurencję: firmy, któ-
re pokazują się w Google na podobne sło-
wa kluczowe do naszych.

MJ: Jakie działania może podjąć np. 
nowa firma wchodząca na rynek, któ-
ra jeszcze nie ma dostępu do własnej 
analityki (google Analytics / gSC)?

KM: Pierwszym krokiem, zawsze, po-
winno być właśnie podpięcie tej anality-
ki. Do tego zestawu polecam również Ho-
tjar do analizy zachowań użytkowników. 
Narzędzie to pozwala na anonimowe śle-
dzenie ich zachowania, ruchów mysz-
ką czy kliknięć. Drugi krok to wyznacze-
nie celu i założenie efektu, do którego ma 
aspirować kampania. Polecam w tym kro-
ku mieć bardzo otwarty umysł, bo to kam-
pania i użytkownicy strony weryfikują ją 
czy faktycznie została dobrze zaprojekto-
wana i ma dobrą pod kątem sprzedażo-
wym treść.

MJ: Czy firmy naprawdę wiedzą, cze-
go szukają ich potencjalni Klienci? Jak 
to sprawdzić i zweryfikować - szczegól-
nie w przypadku korzystania z pomocy 
zewnętrznych specjalistów?

KM: W mojej opinii fakt, że ktoś uży-
wa danych rozróżnia nam na rynku do-
brych od złych specjalistów. Trzeba spra-
wę postawić jasno: prowadzenie kampa-
nii Ads bez uruchomionej analityki nie ma 
większego sensu. Nie wiemy co przynio-
sło efekt, a co było przepalaniem budże-
tu. Dobra strategia/kampania nie powsta-
je na kartce papieru, tylko na zoptymali-
zowanym koncie. Oznacza to, że weryfi-
kujemy początkowe założenia w oparciu 
o dane. Razem z klientem uczę się, jakie 
słowa przynoszą efekty i staram się rów-
nież zrozumieć dlaczego. Tu bardzo waż-
ny jest kontekst, ponieważ w teorii świet-
nie dobrane słowo kluczowe np.: “długo-
pisy z logo firmy” może nie przynosić efek-
tów dla konkretnego klienta, ze względu na 
źle stworzoną treść strony docelowej. I to 
drugi sposób na to, jak odróżnić dobrego 
specjalistę Ads od złego: ten dobry rozu-
mie, że wynik kampanii jest uzależniony od 
słów kluczowych, dobranych do nich re-
klam, stron docelowych. A co przy tym naj-
ważniejsze nie boi się powiedzieć, że nasza 
strona wymaga poprawek użyteczności czy 
solidnego przeglądu i ulepszenia treści.

MJ: Nie sposób nie zgodzić się z po-
wyższymi stwierdzeniami. Bardzo czę-
sto w sieci wyszukiwania widzę rekla-
my, które w  żaden sposób nie pasują 
do wprowadzonego zapytania. Jest też 
sporo przykładów reklam, które oczy-
wiście pasują do zapytania, jednak 
przechodząc już na konkretną stronę 
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widzimy całkowicie inne treści niż te, 
których się spodziewaliśmy. W  takich 
sytuacjach za każdym razem zastana-
wiam się z  czego to wynika? z  jednej 
strony ktoś tę kampanię stworzył i  za-
planował, z  drugiej strony ktoś także 
ją zaakceptował. Czy nikt nie sprawdza 
wyników podejmowanych działań? Co 
Twoim zdaniem jest powodem takich 
sytuacji? Czy wymaga to specjalistycz-
nej, interdyscyplinarnej wiedzy?

KM: Powodów może być kilka i najczę-
ściej jest to zbyt szerokie dopasowanie - 
kampania pojawia się na zbyt odległe sło-
wa kluczowe. Drugi powód to oszczędno-
ści. Godzina specjalisty przy dzisiejszych 
zarobkach w branży to w agencji ponad 
150 zł. Jeśli płacimy abonament na pozio-
mie 500 zł za obsługę to ktoś ma 3-4h na 
nasze konto, a to często zdecydowanie za 
mało. Trzeci powód jest trywialny: czasem 
zgłaszamy konieczne poprawki na stronie 
i mijają miesiące zanim są one wdrożone. 
To nie może tak wyglądać, jeśli codzien-
nie wydajemy setki złotych na marketing 
to osoba opiekująca się stroną powinna re-
agować z dnia na dzień.

Warto wspomnieć, że to co widzimy jako 
nieprecyzyjną kampanię to tylko wierz-
chołek góry lodowej. To może nie być na-
wet tak widoczne na pierwszy rzut oka, po-
nieważ pod kątem zwrotu z inwestycji dla 
zdecydowanej większości firm słowo typu 
“gadżety reklamowe” jest zbyt ogólne i po 
prostu nie przyniesie efektu - nieważne czy 
pokieruje na odpowiednią podstronę firmy, 
która produkuje tylko konkretny gadżet/
element brandingowy.

MJ: Dobrze, w takim razie wiemy już, 
gdzie najczęściej popełniamy błędy 
przy tworzeniu reklam. Jak w takim ra-
zie podejść do wspomnianej przez Cie-
bie kwestii analityki? 

KM: Przygodę z oceną kampanii Ads 
warto zacząć od Google Analytics. To dar-
mowy pakiet analityczny, który potrafi bar-
dzo dokładnie pokazać efekty naszej kam-
panii. Odpowiednio wdrożony i skonfi-
gurowany pokaże nam jasno jak konkret-
ne działanie (kliknięcie w reklamę dla da-
nego słowa kluczowego, kliknięcie w link 
z Facebooka, czy reklamę na Instagra-
mie) przełożyło się na efekt. Możemy mie-
rzyć zamówienia, ich wartość, ale rów-
nież proste mechanizmy związane z kon-
taktem: kliknięcie w telefon, e-mail, sko-
piowanie ich z naszej strony czy wypełnie-
nie formularza. Narzędzie pokazuje rów-
nież bardziej zaawansowane spojrzenie na 
efekty kampanii, czyli ścieżki wielokanało-
we oraz atrybucję. Oznacza to, że jesteśmy 
w stanie realnie ocenić, jak przenikanie się 
kampanii miało wpływ na końcowy efekt. 
Jeśli użytkownik najpierw wpisał konkret-
ne słowo kluczowe w Google i wszedł na 
naszą stronę, ale dopiero tydzień później 
wrócił na nią klikając w reklamę remarke-
tingową, to system jasno pokaże nam, że to 
te dwa elementy naszych działań reklamo-
wych dały sumarycznie efekt.

Każdy właściciel strony powinien od-
wiedzać również regularnie raporty w Go-
ogle Search Cosnole. To narzędzie nie tyl-
ko pokaże nam dane o wyświetleniach 
i kliknięciach w Google w wynikach bez-
płatnych, ale jest miejscem, w którym po-
znamy problemy, jakie Google napotkał na 
naszej stronie. Sukces kampanii pozycjo-
nowania zależy m.in. od idealnej optyma-
lizacji strony. Właśnie w GSC zobaczymy, 
czy roboty Google odwiedzają naszą stro-
nę bez przeszkód. Odkryjemy tu możliwo-
ści ulepszeń oraz bardzo ważne parametry 
mówiące o wrażeniu szybkości ładowania 
się strony: Core Web Vitals. GSC to rów-
nież raporty linków przychodzących. Pa-
miętaj, że solidna agencja SEO powinna 
dostarczać Ci je w regularnych raportach.

MJ: Wspomniane narzędzia są dar-
mowe i  raczej nie są skomplikowane 
w podstawowej konfiguracji i obsłudze. 
Są ogromnym bankiem danych, któ-
re mogą nam dostarczyć wiedzy o  na-
szych klientach, użytkownikach, a także 
o  naszym biznesie. Logicznym się wy-
daje, że powinno to być jedno z głów-
nych narzędzi każdego marketera, że 

każda osoba zarządzająca swoim biz-
nesem powinna korzystać z  tych da-
nych. W  praktyce jest jednak niestety 
inaczej. Rzadko kiedy w  swojej prakty-
ce spotkałem się z sytuacją, że klient ak-
tywnie korzystał z google Analytics czy 
gSC. zazwyczaj sytuacja wygląda tak, 
że kiedyś w przeszłości został skonfigu-
rowany gA, wklejony kod, ale praktycz-
nie nikt tam nie zagląda i  nie korzysta 
z  danych. O  ile klienci słyszeli o  gA, to 
z gSC jest jeszcze gorzej - wg mnie ko-
rzysta z niego jeszcze mniej użytkowni-
ków niż z gA. Jest to dla mnie niezrozu-
miałe, że marketerzy nie korzystają z tak 
potężnych narzędzi, które w dodatku są 
w pełni darmowe.

z czego Waszym zdaniem może wyni-
kać taki stan rzeczy? 

KM: Te narzędzia nie powinny być uży-
wane przez właścicieli biznesów, a zazwy-
czaj niestety sami tak właśnie planują dzia-
łać. W małych i średnich biznesach cierpi-
my na to, że wszystko chcemy robić sami, bo 
to wychodzi taniej. Problem firmy, w której 
sam prezes wymienia żarówki jest aneg-
dotycznie opisywany od lat przez specjali-
stów od biznesu. Jeśli mamy specjalistę od 
marketingu, to jest już lepiej, ale taka oso-
ba ma dbać o ulotki, wizytówki, social me-
dia i krówki na najbliższe targi - nie ocze-
kujmy zatem, że będzie miała czas na stałe 
szkolenie się z wiedzy o SEO, które jest ko-
nieczne, aby działać na podstawie rapor-
tów z GSC czy GA. Dlatego z czasem pa-
trzenie na raporty staje się nieproduktyw-
ne i w konsekwencji po prostu porzucane.

MJ: Po jakie jeszcze narzędzia war-
to sięgnąć? Czy korzystanie z  nich jest 
zarezerwowane tylko dla specjalistów? 
W czym mogą nam pomóc dodatkowe 
narzędzia?

KM: Specjalista SEM ma dostęp do kil-
kudziesięciu zaawansowanych narzędzi 
wspomagających jego pracę. Od narzędzi 
do analizy konkurencji, które pokazują, na 
jakie słowa kluczowe reklamuje się analizo-
wana domena, jakie posiada reklamy gra-
ficzne po narzędzia, które działając podob-
nie jak robot wyszukiwarki analizują całą 
naszą stronę w celu wyszukania pól do ulep-
szeń. Jeśli interesuje Cię analiza słów klu-
czowych czy konkurencji to koniecznie po-
znaj Semrush, Senuto i Semstorm. W przy-
padku analiz technicznych SEO narzę-
dzia takie jak Sitebulb oraz ScreamingFrog 
będą świetne na start. Pamiętaj tylko, że nie 
wszystko musisz robić sam - tak jak każdy 
potrafi i sam tankuje samochód, nie każ-
dy poradzi sobie z remontem silnika. Spe-
cjalista, który od lat pracuje nad projekta-
mi kampanii i posiada wieloletni know-how 
agencji, po prostu zrobi to szybciej i lepiej. 

MJ: ilość płatnych narzędzi dostęp-
nych na rynku jest dosyć szeroka. Każ-
de z nich ma swoje wady i zalety, każde 
z nich pokazuje i analizuje inne dane. To 
jest pewnie indywidualna sprawa, któ-
re dostępne narzędzie będzie dla nas 
optymalne. Mam tutaj pytanie czy bez-
płatne narzędzia w postaci gA, gSC czy 
np. statystyk z google Moja Firma nie są 
wystarczające? Czy aktywne i umiejętne 
korzystanie z nich dostarczy nam kom-
pletnej wiedzy? 

KM: To właśnie jest bardzo ciekawe, po-
nieważ uważam, że korzystając z wymie-
nionych narzędzi - jesteś w 10. procen-
tach najbardziej świadomych firm na rynku 
w Twojej branży. Taka wiedza, wraz z do-
brym specjalistą na pokładzie, może sta-
nowić sporą przewagę nad konkurencją. 
To wszystko działa jak trybiki w większej 
maszynie. Dobrze zoptymalizowana stro-
na i świetne treści przynoszą lepsze zy-
ski z kampanii. Dlatego jako specjalistę 
tak bardzo mnie boli, że zdarzają się oso-
by, które przepalają swoje ciężko zarobio-
ne pieniądze, tylko dlatego, że jeden z tych 
elementów nie działa. Dlatego sugeruję za-
cząć właśnie od tych podstawowych dzia-
łań, optymalizacji kodu, polepszenia prze-
kazu, a potem mamy jeszcze spory zapas 
innych ciekawych rozwiązań, jeśli bycie 
w najlepszych 10% nie jest dla nas szczy-
tem ambicji.
■ zredagowała Joanna Muszyńska

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

krzySzTOF MarzeC 
CEO w DevaGroup, agencji z tytułem 
Partner Google Premier i Google Rising 
Star. Trener SEO, Google Ads & Analytics, 
szkolił najlepsze agencje i domy mediowe 
bezpośrednio na zlecenie Google, szkolił 
w Akademii Google Partners. Autor dwóch 
książek z wyprzedanymi nakładami, ponad 
setki artykułów i wysoko ocenianych 
kursów on-line. Wykładowca m.in. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej 
Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera. 
Gościł na scenie kilkudziesięciu konferencji 
(m.in. MobileTrends, I love Marketing, 
SEM Camp, Targi E Handlu, Internet BETA), 
zdobywając wysokie miejsca i nagrody 
publiczności w tym pierwsze miejsce na 
Ads & Analytics Day na I love Marketing 
2020 – największej branżowej konferencji 
w Polsce. Pomysłodawca i organizator 
semKRK skupiającego ponad 500 
uczestników barcampu branży SEM oraz 
gali nagród semKRK Awards. Pracował dla 
takich marek, jak: Allegro.pl, Neo24, Shoper.
pl, Conrad.pl, Interia.pl, Grupa RMF czy 
Wydawnictwo Bauer. Sędzia (Head Judge 
Poland) konkursu European Search Awards.
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„Szkoła nauczycielką życia” mówi znane przysłowie. Raptem 3 słowa a tak wiele znaczeń. 
Podpisuję się pod tym obiema rękoma, choć mam wrażenie, że ten prawdziwy bagaż 
doświadczenia nie ma za wiele wspólnego z przerabianym na lekcjach materiałem. Jednym 
z mniej oczywistych mechanizmów wynoszonych ze szkoły jest … samoutrudnianie.

 Okiem coach’a

Czy rzeczywiście jesteś  
już po szkole?  
Albo o długowieczności mechanizmu samoutrudniania

W praktyce może polegać to również na an-
gażowaniu się w aktywności, które co praw-
da na pewno nie pomogą w osiągnięciu celu, 
ale za to zwolnią z osobistej odpowiedzialno-
ści za porażkę. 

Najciekawsze jest to, że miejscem, które 
premiuje i uczy mechanizmu samoutrudniania 
jest szkoła (sic!). Przyjrzyjmy się jak wygląda 
to w praktyce.

Jak już wiemy, choćby z poprzedniego ar-
tykułu, cel to zarówno bardzo użyteczne, ale 
i niebezpieczne narzędzie, jeśli powiążemy go 
na sztywno z mechanizmem nagrody. Tak się 
jednak składa, że uczniowie przerabiają to każ-
dego dnia pracując (bądź nie pracując) na swo-
je kolejne oceny. 

Osiągnięcie celu premiowane jest przez na-
uczyciela – pożądaną oceną, przez rodziców – 
ich zadowoleniem oraz przez kolegów / kole-
żanki – pozycją społeczną w grupie oraz przez 
samych właścicieli ocen – ich samooceną, któ-
ra w naturalny przecież sposób oparta jest na 
poczuciu sprawczości. Tak powinno być przy-
najmniej w teorii.

W przypadku kary, nawet teoria nam się 
komplikuje, ponieważ pojawia się tutaj me-
chanizm transakcji i gleba, na której życio-
wy spryt może i wyprowadza na manowce. 
Spójrzmy więc na cel ponownie, tym razem 
pod kątem strategii jego osiągnięcia oraz kosz-

tów i profitów społecznych, które napotkamy 
na swojej drodze. 

1. Ścieżka X – pracuję osiągam zaplanowa-
ny cel

2. Ścieżka Y – pracuję, ale nie osiągam za-
planowanego celu

3. Ścieżka Z – nie pracuję, ale osiągam po-
żądany cel

4. Ścieżka K – nie pracuję i nie osiągam po-
żądanego celu

Ścieżka X to uczeń, który realizuje swój 
obowiązek szkolny z dużą odpowiedzialno-
ścią. Znając zakres i termin sprawdzianu ma-
teriał podzieli sobie na części i będzie systema-
tycznie pracować. Liczy się z kosztem po stro-
nie zaangażowania oraz potencjalnymi „prze-
szkadzajami” w postaci etykietki „kujona”, 
„kujonki” czy podobnych. Jeśli trafnie zapla-
nuje pracę a na sprawdzianie spełni szereg wa-
runków jak: dobra dyspozycja psychiczna, py-
tania pasujące do wiedzy, itp. może liczyć na 
zaplanowany rezultat. To niebywałe osiągnię-
cie! Co jednak, gdy zamiast teoretycznej na-
grody, o której wspomniałem na początku, 
spotka się z neutralną obojętnością? „Skoro się 
uczyłeś to dostałeś dobrą ocenę”, „zawsze do-
stajesz dobre oceny” czy podobne? Inwestuję 
zaangażowanie i dostaję zysk, który je pokry-
wa. W rezultacie otrzymuję zero.

Problem pojawia się, gdy zaplanowana ścież-
ka X, skręca (często przecież) w kierunku Y-ka, 

„Nie ma sensu się za to zbierać”, „i tak bym 
nie zdążył(a) tego dobrze zrobić”, „gdybym 
tylko chciał(a) się zaangażować” – brzmi zna-
jomo? Wikipedia wyjaśnia, że samoutrudnia-
nie to taki mechanizm obronny, który polega 
na przewidywaniu niepowodzenia przy jed-
noczesnym przygotowaniu takiego jego wyja-
śnienia, by minimalizować brak zdolności jako 
możliwą przyczynę porażki. Idzie to w parze 
z niską samooceną. Paradoks polega na tym, że 
czym bardziej komuś zależeć będzie na osią-
gnięciu sukcesu tym mocniej może wchodzić 
(mając zaniżoną samoocenę) w mechanizm sa-
moutrudniania.

gdzie pomimo niewątpliwego zaangażowania 
otrzymujemy rezultat daleki od zamierzonego. 
W dniu sprawdzianu dziecko było rozkojarzo-
ne, zestresowane, pytania były z puli materia-
łu, który odnosił się do niepowtórzonych szcze-
gółów itp. Reakcja otoczenia jest zwykle bru-
talna, gdzie etykietka „nieudacznika” jest jedną 
z bardziej delikatnych. „Tyle się uczyłaś a zno-
wu pała, Ty chyba jakaś/jakiś … jesteś”. Miał 
być zysk jest strata: efekt psychiczny podsumo-
wałbym jako podwójnie negatywny.

Co dzieje się na drugim biegunie, gdzie 
mamy uczniów, którzy zwyczajnie nie chcą, 
boją się podjąć wyzwanie. Mamy choćby 
ścieżkę Z, gdzie pomimo braku nauki „udaje 
się” dostać dobrą ocenę. Czasem dzięki oszu-
stwie (ściąganie), czasem dzięki szczęśliwemu 
trafowi nasz uczeń osiąga pożądany rezultat. 
„Jestem genialny, nic się nie uczyłem a tu pro-
szę – piątka!”. Spójrzmy – inwestycja wynosi 
zero a każdy przychód może zostać zakwalifi-
kowany jako zysk!

Mamy też ostatnią możliwość, a więc 
ścieżkę K – taką, gdzie co prawda dziecko nic 
nie zaryzykowało, ale też nic nie zyskało, po-
zostając w klasycznej loży szyderców. „Skoro 
się nie uczyłem to dostałem pałę”, „nie chce 
mi się”. Nazwałem ją mianem K od pierwszej 

litery serialu, w którym główny bohater - Fer-
dek dzieli się swoim życiem. Paradoksalnie 
rezultat psychiczny jest tutaj neutralny. Nic 
nie zainwestowałem, nic nie otrzymałem – ra-
chunek zamknięty.

Drodzy Państwo, kierując się zatem życio-
wym sprytem szkolnym, co najbardziej opłaca 
się wybrać? Odrzućmy postawy skrajne, neu-
tralne. Wolicie ogromne ryzyko porażki czy 
słodki splendor hazardzisty, któremu „uda-
je się”? 

Tutaj dochodzimy do sedna. Mechanizm sa-
moutrudniania zdaje się sugerować zaskakują-
cy przepis na sukces: liczy się maksymaliza-
cja zysku a skoro dochód jest niepewny, trze-
ba obniżyć koszty do zera. Wtedy jakikolwiek 
wpływ będzie zyskiem! Dzieci to kupują – py-
tanie, czy z poziomu doświadczenia ludzi do-
rosłych jakakolwiek firma jest w stanie roz-
winąć się zgodnie z taką strategią. Na dłuższą 
metę przecież obniży to zarówno samoocenę, 
jak i zdolność do osiągania czegokolwiek.

Pamiętajmy o tym dla siebie i dla innych. 
A szklanka będzie zawsze, przynajmniej w po-
łowie pełna 
■ Michał Kacprowicz
zredagowała Joanna Muszyńska

MiChał kaCPrOWiCz
Założyciel SAVI Institute, trener, coach, mówca 

motywacyjny, ekspert SAVI, wieloletni dyrektor Akademii 

Rozwoju Biznesu w korporacji międzynarodowej, członek 

European Alliance for Innovation. Pasjonat teorii talentów 

oraz budowania zdrowych nawyków edukacyjnych.
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Nie od dziś wiadomo, że kolory mogą być odzwierciedleniem nasze-
go stanu psychicznego lub mogą podświadomie na ten stan wpły-
wać. Każdy z nas ma swój ulubiony kolor, który dużo mówi o tym, co 
komu w duszy gra. Podobnie działają kolory w biznesie, warto więc 
wiedzieć jakie barwy wybrać, bo stają się one wizytówką marki.  
Psychologia kolorów może się także przydać, kiedy projektujemy 
biuro, siedzibę firmy czy stoisko na targi.

Kolory biznesu

Według badań amerykańskiej firmy Kiss 
Metrics aż 65 % konsumentów uznaje ko-
lor produktu za najważniejszy w procesie 
decyzji zakupowych. Ludzie błyskawicz-
nie identyfikują kolor opakowania czy logo-
typu z ciągiem skojarzeń. Nie jest przypad-
kiem, że w danym segmencie produkty mają 
bardzo zbliżony design np. asortyment eko-
logiczny czy apteczny. Przypomnijmy więc, 
jak działa psychologia koloru i jak ją wyko-
rzystać w codziennej komunikacji marki.

Biały
Kolor kojarzony z czystością i niewinno-

ścią. Biel, często w towarzystwie niebieskie-
go, identyfikuje wyroby medyczne, gabinety 
lekarskie bądź środki czystości. Jest pozornie 
neutralna, ale kryje ogromną siłę, która wy-
pływa z głębi tego koloru, jego klarowności, 
ze spokoju, którym emanuje.

Żółć
Kolor żółty jest sygnaturą optymizmu, 

energii, szczęścia, przyjaźni. Na tych skoja-
rzeniach oparły się takie marki, jak Lipton, 
RMFFM, Ikea czy InPost. Powoduje pozy-
tywne lokowanie, ponieważ myśląc o żół-
ci wyobrażamy sobie słońce, a więc wakacje 
i beztroskę. Psychologia kolorów łączy z żół-
tym także intelekt i jasność myślenia. Żółty 
z pewnością rozgrzewa energetycznie.

Czerwony
Czerwień jest niezwykle silnym energe-

tycznie kolorem. Przyspiesza puls, a tym sa-
mym decyzje, powoduje wyrzut adrenaliny. 
Kojarzy się z ogniem, ale także z miłością 
i namiętnością. Kolor serca, krwi. Jest tak-
że kolorem ostrzegawczym, informującym 
o zagrożeniu. Emocjonalną energię czerwie-
ni wykorzystują takie marki, jak Coca-Cola, 
Red-bull czy Orlen. 

Fioletowy
Kolor kojarzony z umiejętnością negocja-

cji, ale także z tajemnicą i magią, królewską 
elegancją i mądrością. Wybrały go takie mar-
ki jak Play czy Whiskas. W zależności od od-
cienia pobudza energetycznie lub dodaje po-
wagi. 

Zielony
W oczywisty sposób zieleń kojarzona jest 

z naturą, dzięki czemu relaksuje i uspoka-
ja. Jest kolorystycznym symbolem ekologii, 
harmonii, bezpieczeństwa, ale także pienię-
dzy i dobrobytu. Na zieleń stawia często bran-
ża spożywcza i medyczna a także finansowa: 
BOŚ Bank, Drogerie Natura, BP.

Niebieski
Niebieski to kolor stabilności i zaufania. 

Posługują się nim takie marki, jak Ford, Sky-
pe, Twitter, Samsung. To kolor nieba i wody, 
jasny i czysty, kojarzący się z wolnością, czy-
stością, świeżością, nowością, orzeźwieniem. 
Nie pobudza do działania, ale pomaga się 
skupić, dlatego chętnie jest wykorzystywany 
przy przekazywaniu informacji. 

Szary
To barwa elegancji, wyrafinowania, ko-

lor pieniędzy (srebro), dokładności. Jest bar-
dzo neutralny, ale wbrew pozorom na duży 
wpływ na człowieka. Symbolizuje autorytet, 
więc wybierana jest przez marki z długą hi-
storią, o ugruntowanej pozycji np. Jaguar, czy 
Mercedes-Benz. 

Czarny
Kulturowo uznawany jest za kolor żałoby, 

ale stał się także barwą ponadczasowej ele-
gancji i skromności. Wybierają go marki koja-
rzone z siłą i prestiżem np. Playboy czy MTV. 

Kolory rządzą naszym życiem, wpisały 
się w obyczajowe konwenanse, jak biel suk-
ni panny młodej czy walentynkowa czerwień. 
Szukając swojego biznesowego koloru war-
to zdefiniować grupę docelową, zastanowić 
się jakimi wartościami się kieruje, jakie sym-
bole ma reprezentować marka. Pewne zesta-
wienia nie pasują, np. trudno sobie wyobra-
zić szarość i czerń w komunikacji produktów 
dla dzieci. Łączenie kolorów i ich psycholo-
gicznej głębi pozwoli w pełni wykorzystać 
ich ogromny potencjał i ładunek energetycz-
ny. Pozwoli odbiorcom także lepiej zdefinio-
wać i zapamiętać produkty danej marki, przy-
porządkować je do konkretnej kategorii.
■ Joanna Muszyńska

O miłości do muzyki, młodzieńczym buncie i recepcie na świetny 
nastrój w pracy rozmawiamy z Cezarym Mędrekiem z firmy  
Dom Reklamy ART Office.

Cezary Mędrek: Zespół 
jest jak rodzina

To jak z tą muzyką było?
Zaczęło się ponad 30 lat temu. Zawsze lu-

biłem muzykę i nawet dosyć intensywnie przez 
parę lat grałem na gitarze. Zaczynaliśmy 
z kumplami, jak każdy garażowy zespół, my 
jednak graliśmy w bloku na pierwszym pię-
trze, na jakiś pudłach... pamiętam. To były 
czasy przemian systemowych w Polsce, więc 
byliśmy niepokornymi punkowcami, hardco-
rowcami antysystemowymi. Poprzez muzy-
kę wyrażaliśmy swoje niezadowolenie z tego, 
co się działo wówczas w naszym kraju, każ-
dy krzyczał, co myślał. Koncerty graliśmy 
w domach kultury w okolicach Lublina, bo ja 
stamtąd pochodzę i nieskromnie mówiąc, mie-
liśmy ich całkiem sporo.

Placówki oświatowe w  tak trudnych 
czasach godziły się na koncerty zespołów, 
sprzeciwiających się systemowi?

Pracownicy tych miejsc, wiedzieli, że gra-
my głośno, ale nie wiedzieli, o czym śpiewa-
my...

Bunt trwał do matury?
Tak, po maturze musiałem wyjechać, bo 

z pracą było cienko. Znalazłem się w War-
szawie, praca, rodzina, dzieci i tak dalej... na 
prawie 20 lat zrobiłem sobie przerwę. Później 
na jednej z imprez stwierdziliśmy ze znajomy-
mi – próbujemy!

i jak to dziś wygląda?
Spotykamy się w czwartki po robocie, idzie-

my na próbę i robimy swoje. Później wraca-
my do domu i jesteśmy szczęśliwi, że mogli-
śmy ten czas spędzić wspólnie. I tak od czte-
rech lat gram w zespole Human Rights, nasz 
przekaz jest konkretny, dotyczy ochrony śro-
dowiska, wspierania ludzi, sprzeciwiamy się 
przemocy, śpiewamy np. o wolnym Tybecie.

Jak przebiega proces twórczy?
Kiedy dołączyłem do Human Rights, to ze-

społu miał już nagraną jedną płytę. Z moim 
udziałem nagraliśmy drugą i obecnie pra-
cujemy nad trzecim albumem. Kwestie tek-
stowe zostawiliśmy wokaliście, jest to czło-
wiek, który od 30 lat należy do branży. Mu-
zykę tworzymy, także w domu, wiadomo każdy 
sobie coś tam w ciągu tygodnia jeszcze gra. 
Kiedy się spotykamy na próbach, zaczynamy 
grać wspólnie fragmenty, które wymyślaliśmy 

w domu i mówimy, co nam pasuje, a co zmie-
niamy. Oczywiście, wokalista bierze czynny 
udział także w tym procesie i tak powstają na-
sze kawałki. Od czterech lat dosyć intensyw-
nie gramy, koncertów jest bardzo dużo, widać, 
że ludziom się to podoba.

W czasie lockdownu było trudno?
To była dla nas masakra, dosyć mocno 

emocjonalnie to przeżyliśmy. Granie, daje 
nam poczucie więzi, zespół to taka . . . rodzina. 
Brakowało nam też ludzi, z którymi spotyka-
my się na koncertach, oni czują te same emo-
cje. Te spotkania, rozmowy przed i po koncer-
tach są niezwykle ważne i inspirujące, więc 
ubiegły rok był koszmarny. W tym roku zaczę-
liśmy koncertować w maju i tak co dwa tygo-
dnie teraz gramy. Przez te cztery lata zagra-
liśmy około 60 koncertów, w tym na Pol’an-
d’Rock Festivalu.

Jest Pan samoukiem?
Od zawsze, nie znam nut. Przygoda zaczę-

ła się klasycznie, czyli grałem jakieś piosen-
ki do ogniska na rosyjskiej, strasznie topornej 
gitarze. Później trafiła mi się jakoś taka gita-
ra pseudo elektryczna, aż w końcu uzbierałem 
pieniądze i kupiłem sobie czeską, to była moja 
pierwsza prawdziwa gitara.

Czy Pan twórczość w jakiś sposób prze-
kłada się na pracę zawodową?

Nie wiąże tego z pracą. Jesteśmy zespo-
łem z trudnym przekazem i pewnie wiele osób, 
mogłoby się zdziwić, że pracuję w agencji re-
klamowej, ale ja lubię swoją pracę i wykonu-
ję ją najlepiej, jak potrafię. Nigdy jednak nie 
wykorzystuje pracy w zespole i zespołu w pra-
cy, to się nie wiąże. Natomiast dzięki temu, 
że w czwartek idę na próbę, to w piątek mam 
fantastyczny dzień w pracy.

Więcej o zespole Human Rights można  
się dowiedzieć na stronie: 
www.facebook.com/HumanRightsBand

■ Rozmawiała zofia Smolarek

Cezary Mędrek
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Dziewiąta edycja targów po raz kolejny zgromadzi całą śmietankę holenderskiej bran-
ży artykułów promocyjnych, ale nie tylko. To dwudniowe wydarzenie networkingowe 
z udziałem 150 producentów z dwunastu krajów. De Leveranciersdagen to inicjatywa 
platformy medialnej PromZ, wspieranej przez holenderskie stowarzyszenie branżowe 
PPP (Platform Promotional Products).

140 wystawców zaprezentuje swoją ofertę na francuskich targach upominków rekla-
mowych i całego sektora promocyjnego. Liderzy rynkowi zaprezentują swoją ofertę 
w kluczowym momencie inwestycyjnym na koniec roku i pomogą znaleźć najlepsze 
rozwiązania reklamowe. Podczas eventu odbędzie się także konferencja tematyczna. 

Golden Marketing Conference to dwudniowe wydarzenie skierowane do Top Mana-
gementu – członków zarządu, dyrektorów marketingu, osób decyzyjnych w zakresie 
strategii rozwoju marki, specjalistów ds. public relations oraz osób prowadzących lub za-
rządzających firmami w Polsce. Program najnowszej edycji Golden Marketing Conference 
będzie w szczególności poświęcony e-biznesowi. W agendzie wydarzenia nie brakuje 
tematów związanych z analityką działań internetowych, poruszone zostaną także kwestie 
zastosowania social mediów, a także budowania contentu czy video marketingu.

To jedyny włoski event dedykowany branży materiałów reklamowych. Prezentuje 
inspirujące produkty promocyjne oraz techniki znakowania, jest areną spotkań bizne-
sowych. W tym samym czasie i miejscu odbędą się także targi HOMI, targi lifestylu, co 
przełoży się na synergię biznesową obu wydarzeń.

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

Wystawcami targów są firmy z szeroko pojętego rynku reklamy: importerzy i pro-
ducenci artykułów promocyjnych, drukarnie, producenci POS oraz firmy eventowe. 
Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom agencji reklamowych, drukarni oraz 
pracownikom działów marketingu.

Szeroka oferta wystawców, 10 stref tematycznych, liczne spotkania i warsztaty z eksperta-
mi w strefie workShops, prezentacje nieszablonowych opakowań, etykiet i grafik finalistów 
Konkursu Strefa Studenta - wszystko to czeka na uczestników 13. Międzynarodowych 
Targów Opakowań Packaging Innovations. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa ze 
względu na współpracę dwóch dużych graczy na rynku eventowym – Targów w Krakowie  
i OOH Magazine, co zaowocuje połączeniem wydarzenia z Festiwalem Marketingu i Druku.

Swoją ofertę w halach w Nadarzynie zaprezentują dostawcy z Polski i Europy w 3 
sektorach targowych: GIFTS&TEXTILE, SIGN&VISUAL oraz TECH&PRINT. Na uczestni-
ków czekają tysiące nowości produktowych, a także pomysły i rozwiązania na drugą 
połowę roku. Nie zabraknie również przykładów najnowszych technologii produkcji 
związanych z szeroko pojętą reklamą. Można zarejestrować się i wejść bezpłatnie.

To największe wydarzenie branży PR, które co roku gromadzi ekspertów public 
relations, m.in. dyrektorów agencji PR, rzeczników prasowych, a także przedstawicieli 
mediów lokalnych i ogólnopolskich. Tematy przewodnie tegorocznej edycji Kongresu 
to digital PR, hejt oraz zarządzanie kryzysem w sieci. W tym roku organizatorzy zdecy-
dowali się na realizację Kongresu w formule hybrydowej. Goście mogą wybrać jedną 
z dwóch opcji uczestnictwa: stacjonarnie lub za pomocą transmisji online.

Targi HAPTICA LIVE to impreza branżowa poświęcona produktom promocyjnym. 
Odwiedzający targi to specjaliści z dziedzin marketingu, komunikacji i zakupów. Ponad 
190 wystawców, w tym czołowe marki, wyspecjalizowani niszowi gracze, kreatywne 
start-upy, pokażą pełną gamę najmodniejszych upominków reklamowych. Prezen-
tacje produktów, specjalny pokaz najlepszych praktyk, program wykładów i impreza 
networkingowa – wszystko to jest częścią targów produktów promocyjnych HAPTICA.

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

TAROPAK 2021 to jedne z największych branżowych targów, podczas których prezentowa-
ne są najnowsze rozwiązania technologiczne branży opakowaniowej. Tegoroczna edycja 
wydarzenia będzie skupiać uwagę na rosnącej roli automatyzacji i robotyzacji procesów 
produkcyjnych. Ważnymi elementami, które pojawią się podczas spotkania są technologie 
związane z produkcją opakowań i etykietowaniem, a także magazynowaniem czy kom-
pleksowym co-packingiem. Szczególny nacisk został także po raz kolejny położony na wą-
tek rozwoju e-commerce oraz roli eko-opakowań, jako wyzwań przyszłości.

Targi poświęcone są upominkom reklamowym w biznesie o szerokim zakresie. 
Wystawcy zaprezentują swoje produkty w różnych kategoriach: odzieży reklamowej, 
elektroniki, materiałów biurowych, czy biżuterii. Targi odwiedzane są przez profesjonali-
stów z dziedziny marketingu i reklamy. 
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imprezy targowe Q4 2021
Leveranciersdagen 2021
01-02.09.2021 
expo houten
houten, holandia
www.deleveranciersdagen.nl

Premium Sourcing
01-02.09.2021  
Carrousel du louvre
Paryż, Francja
www.premium-sourcing.fr

Golden Marketing Conference
07-08.09.2021
Poznań Congress Center
Poznań, Polska
www.goldenmarketing.pl

PTE Promotiontrade Exhibition
08-09.09.2021
Fiera Milano
Mediolan, Włochy
www.promotiontradeexhibition.it

PSI Russia
07-09.09.2021
CeC expoCentre
Moskwa, rosja
www.psi-russia.com

FestiwalMarketingu.pl
15-16.09.2021   
eXPO XXi
Warszawa, Polska
www.promoshowprofessional.pl

Packaging Innovations
15-16.09.2021
eXPO XXi
Warszawa, Polska
www.packaginginnovations.pl

RemaExtra 
15-17.09.2021
Warsaw expo nadarzyn
Warszawa, Polska
www.remaextra.com

XXI Kongres Profesjonalistów 
Public Relations
16-17.09.2021 
hotel Bristol 
rzeszów, Polska
www.kongresprofesjonalistow.pl

HAPTICA® live ’21
23.09.2021 
World Conference Center Bonn
Bonn, niemcy
www.haptica-live.de

VISCOM ITALIA
30.09-02.10.2021 
Fiera Milano
Mediolan, Włochy
www.viscomitalia.it

Międzynarodowe Targi Techniki 
Pakowania i Etykietowania TAROPAK
04-06.10.2021 
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań, Polska
www.taropak.pl

PROMO EXPO
06-09.10.2021 
Cnr eXPO- istanbul expo Center
istambuł, Turcja
www.cnrpromoexpo.com


