
Przedsiębiorcy od miesięcy 
śledzą informacje dotyczące 
planowanych rządowych zmian, 
nazwanych Nowym...  Strona 12

Jak Nowy  
Polski Ład  
zmieni biznes?

W wywiadzie zamieszczonym 
w ubiegłym numerze Gazety PIAP 
rozmawialiśmy o tym, jak w dobie 
rosnącej konkurencji, prowadzić 
skuteczne i rentowne...  Strona 11

Daj się znaleźć 
w sieci, czyli jak 
stworzyć...  
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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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Wszyscy trzymamy kciuki 
za to, by nasza gospodarka 
w perspektywie średnio czy 
nawet długoterminowej 
mogła pomyślnie rozwijać się. 
W dyskusjach...  Strona 4

Czy wystarczy 
nas do pracy?

Upominki wspierające aktywność 
fizyczną to nie tylko oferta dla 
sportowców w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. To znakomite 
narzędzie do budowania relacji 
z fanami sportu...  Strona 5

Sportowe 
upominki

Kilka lat temu branża reklamowa 
wprowadziła do obrotu tworzywa 
wykonane z bambusa, pszenicy 
i kukurydzy z domieszkami 
polimerów...  Strona 6

(nie) ekologiczne 
gadżety 
reklamowe

Już ponad 1/4 internautów 
w Polsce słucha podcastów 
a ich popularność, ciągle rośnie. 
Dlaczego tak je...  Strona 14

Podcast. 
Sprawdź, czy dla 
Twojej marki to 
również dobre...
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. todit, c. Ublis, ut nos, 
cupio, ca; ina, nonsignatene que fue talabusa ret propublina, sitabul icipiem se nihil vividiu ssilintrimum audam ut quem hem que poris?
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medepse inatrum statide ssedo, te, que 
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viverum a etordiest quo clum rem facre 
andame crio, sentis.
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LOrem IPSum
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sprawny.marketing rusza z jobboardem 
dla branży marketingowej
Ruszył jobboard.sprawny.marketing - specjalistycz-
ny portal z  ogłoszeniami o  pracę dla marketingu,  
e-commerce i nowoczesnej sprzedaży. Portal ma być 
miejscem, które pomoże obu stronom na rynku pracy.

Pracodawcy będą mogli wykorzystać kanały oraz za-
sięgi, jakie przez lata zbudował sprawny.marketing, 
aby znaleźć idealnego pracownika.

Kandydaci natomiast otrzymają nowe miejsce do 
poszukiwania pracy w branży. Co istotne, wszystkie 
ogłoszenia na portalu będą miały podane widełki 
wynagrodzeń, a możliwość łatwego sortowania ofert 
umożliwi szybkie dotarcie do tych ogłoszeń, które 
naprawdę interesują danego kandydata.

Link do portalu: jobboard.sprawny.marketing

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

Jaki był ten rok? Normalniejszy, bo normalność już się napisała na nowo i o biznesowych okolicznościach pandemii powiedziało się już niemal 
wszystko. Trochę niepewny, bo przedsiębiorcy z ciekawością i niepokojem szukają wiedzy o warunkach Nowego Ładu. W bieżącym numerze 
i my przybywamy z porcją informacji o zmieniających się przepisach w kilku perspektywach. Miniony rok niesie ze sobą kilka ciekawych 
wątków do podsumowań, m.in. o statusie zatrudnienia i braku rąk do pracy, o czym w kolejnym pasjonującym artykule pisze Piotr Soroczyński, 
Główny Ekonomista KIG. W numerze zastanawiamy się także, czy tak ważna w perspektywie globalnej kwestia ekologii, w branży upominków 
poszła właściwą drogą. Nie zapominamy także o marketingu, bo reklama dźwignią handlu, której nawet branża upominków nie powinna 
wypuszczać z rąk. W numerze znajdziecie wiele cennych wskazówek o tym, jak dać się znaleźć w sieci i jak prowadzić skutecznie działania 
w Internecie. Miniony, mimo wszystko owocny rok, kończymy mocnym wydaniem Gazety PIAP i życzymy Państwu wielu inspiracji, genialnych 
pomysłów i tylko dobrych wyborów, a przede wszystkim spokoju i równowagi w przestrzeni polityczno-gospodarczej. 

Potęga Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych to tak naprawdę 
wszystkie firmy członkowskie. 
Jesteśmy silni razem, ale dzięki 
rzetelności Izby, każda ze 
zrzeszonych firm w PIAP jest dziś 
wiarygodna i mocna również jako 
samodzielna jednostka.  Strona 3

Świętujemy 
15 urodziny!

Targi PSI 2022 przełożone na 26-28 
kwiecień 2022
Polska Izba Artykułów Promocyjnych w  dniu 1 
grudnia br. otrzymała oficjalną informację od or-
ganizatora targów PSI 2022, iż wydarznie zosta-
je przeniesione ze względów epidemiologicz-
nych oraz ogólnej sytuacji związanej z pandemią  
Covid-19 na kwiecień 2022 roku. Targi PSI 2022 
mają się odbyć w  dniach 26-28.04.2022 roku 
w  Düsseldorf Exhibition Centre. O  szczegółach 
mogą Państwo przeczytać w  informacji praso-
wej: https://www.psi-messe.com/en-gb/media/
press-releases/PSI-Show-postponed-26-to-28-
April-2022.html

Organizator podkreśla, że tą decyzją chce zapew-
nić zarówno wystawcom, jak i odwiedzającym naj-
lepsze możliwe warunki, by udział w niej był bez-
pieczny i efektywny.

Organizowane pod jednym szyldem Międzynaro-
dowe Targi Komunikacji Wizualnej viscom, Euro-
pejskie Targi Przemysłu Artykułów Reklamowych 
PSI (poświęcone innowacjom technologicznym 
oraz sposobom ich efektywnego wykorzystywa-
nia w działaniach marketingowych) oraz targi Pro-
moTex (skupiające się na wykorzystaniu tekstyliów 
w celach promocyjnych) to największe na naszym 
kontynencie wydarzenie branży marketingu, rekla-
my i komunikacji wizualnej.

Wydarzenie, w  którym więcej niż połowa uczestni-
ków to osoby spoza Niemiec, jest znane i popularne 
także poza granicami Europy. Najbliższa edycja mia-
ła stać się „wielkim spotkaniem po trudnych czasach”, 
jak podkreśla Petra Lassahn, dyrektor PSI, jednak ze 
względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację 
związaną z pandemią organizatorzy podjęli decyzję 
(podobnie jak w mijającym roku) o przeniesieniu tar-
gów na „bezpieczniejszy”, wiosenny termin.
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Firma Barański - korzysta 
z  długoletniego  doświad-
czenia  na  rynku  teksty-
liów domowych i reklamo-
wych.  Tekstylia  reklamo-

we  sprawdzają  się  idealnie  jako  gadżet 
reklamowy i domowy. Korzystając z su-
rowców najwyższej  próby firma Barań-
ski, oferuje tekstylia reklamowe o niepo-
wtarzalnej  jakości  i  wyglądzie,  na  każ-
dą porę roku. W sezonie zimowym pro-
ponuje cieszące się największą popular-
nością  ciepłe  koce  drukowane,  podszy-
te  materiałem  Sherpa,  ręczniki  baweł-
niane tkane i z mikrofibry oraz skarpet-
ki dziane. - Przystąpiliśmy do PIAP, aby 
móc czynnie brać udział w rozwoju rynku 
artykułów promocyjnych w Polsce. PIAP 
jest dla nas świetnym suportem w pro-
mocji naszego przedsiębiorstwa w kraju 
i zagranicą - mówi Paweł Barański wła-
ściciel Barański Tekstylia Reklamowe.

Fragrans  -  polski  produ-
cent  wysokiej  jakości  za-
wieszek  zapachowych  do 
samochodu  z  logo  lub  do-
wolną  grafiką.  Idealny  dla 

każdej branży, użyteczny zamiennik wi-
zytówki firmy z szerokim spektrum per-
sonalizacji  kształtu  i  zapachu  z  bardzo 
dużą powierzchnią reklamową. Fragrans 
oferuje korzystne warunki dla agencji re-
klamowych, dodatkowe wsparcie stroną 
no-name  oraz  przykładowymi  projekta-
mi. Firma posiada szeroki wybór kształ-
tów i zapachów oraz możliwością zamó-
wień  już od 100  sztuk, pomaga w  two-
rzeniu  marek  własnych  oraz  realizu-
je  zlecenia  dodatkowe:  pakowania  jed-
nostkowego  materiałów  reklamowych 
na flowpacku. - Cieszymy się, że Fragrans 
dołączyło do PIAP, organizacja ta otwiera 
przed nami nowe możliwości rozwoju i na-
wiązania ciekawych kontaktów handlo-
wych. Jako producent artykułów dla branży 
reklamowej jesteśmy otwarci na współpra-
cę z agencjami reklamowymi, a także inny-
mi producentami w zakresie nowych cieka-
wych produktów - mówi Nina Malinowska 
dyrektor zarządzający Fragrans.

Malu  -  producent  wosko-
wijek  -  ekoalternatywy 
dla  folii  spożywczej  i  alu-
miniowej,  służące  do  pa-
kowania  i  przechowywa-

nia żywności. Są one w 100% naturalne, 
biodegradowalne,  wielokrotnego  użyt-
ku, antybakteryjne  i pięknie wyglądają. 
Jako  pomysłodawca  marki  Woskowij-
ka  i  największy  polski  producent  tego 
produktu, zdobył m.in. wyróżnienia od 
Łódź Design Festival, Akademii Leona 
Koźmińskiego  czy  Polskiego  Instytu-
tu  Wzornictwa  Przemysłowego.  Dzięki 
możliwości  personalizacji  nadruku  ide-
alnie  nadają  się  na  ciekawy  pomysł  na 
prezent/gadżet firmowy w duchu ekolo-
gicznym. - Zdecydowaliśmy się na przy-
stąpienie do PIAP, ponieważ w ostatnim 
czasie obserwujemy bardzo silny trend, 
zarówno wśród klientów jak i agencji re-
klamowych/marketingowych, na poszu-
kiwanie nowych pomysłów na firmowe 
upominki w duchu ekologicznym i zero 
waste. PIAP wydaje się być dobrą plat-
formą do dotarcia z naszym produktem 
do nowych partnerów  -  mówi  Łukasz 
Wilczek  współwłaściciel  Malu.  Manu-
faktura powstała w 2018 roku. 

Pracownia Horeca  -  pro-
dukuje  konfekcję  stołową 
dla branży HoReCa oraz na 
potrzeby  branży  reklamo-
wej.  Szyje  elastyczne  po-

krowce  z  nadrukiem  indywidualnym  na 
stoły cateringowe i koktajlowe. Pracow-
nia Horeca drukuje na obrusach logotypy 
oraz inne grafiki w wysokiej jakości wraz 
z  dobraniem  koloru  wiodącego  w  ska-
li  Pantone.  Zamówienia  realizowane  są 
już od 1 szt. Pokrowce reklamowe nadają 
wnętrzu nowoczesny wygląd oraz tworzą 
dodatkową powierzchnię do prezentowa-
nia marki czy produktu. Misją firmy jest 
wsparcie  klientów  w  tworzeniu  miejsc 
i wydarzeń, które pokochają goście. - Od 
dłuższego czasu szukaliśmy sprawdzone-
go miejsca, w którym moglibyśmy przed-
stawić nasze tekstylia reklamowe. PIAP 
zaciekawił nas swoją ofertą oraz sposo-
bem działania. Stawiamy zawsze na ja-
kość usług i profesjonalizm, dzięki któ-
remu możemy dotrzeć do szerszego gro-
na odbiorców  -  mówi  Dorota  Przybysz 
brand manager Pracownia Horeca.

Salon Reklamy  -  agen-
cja  reklamowa,  posiada-
jąca  szeroki  zakres  usług 
i  działań.  Wykonuje  pro-
jekty  graficzne,  druki  cy-

Grono Członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych cały 
czas się powiększa. Jest nas już ponad 180! W ostatnim kwartale 
tego roku do PIAP dołączyło siedem firm. Poznajmy zatem bliżej 
nowych partnerów. 

Witamy kolejnych 
partnerów

frowe,  offsetowe  i  wielkoformatowe, 
a także oferuje wielofunkcyjne i niesza-
blonowe gadżety reklamowe. Od 2006 r. 
niezmiennie  zapewnia  kreatywne  i  peł-
ne profesjonalizmu podejście do klienta 
i produktu. Pracownicy Salonu Reklamy 
mówią  stop  nudnym  projektom  i  okle-
panym hasłom. Każdy dzień to dla nich 
nowe  inspiracje,  dzięki  którym powsta-
ją  skuteczne  strategie,  tworzone  z  pa-
sją i zaangażowaniem, które warto obej-
rzeć na stronie internetowej www.salon-
reklamy.pl.  - Niezmiernie się cieszę, że 
Salon Reklamy dołączył do PIAP, ponie-
waż wierzę w siłę networkingu i cenię 
wymianę informacji z doświadczonymi 
praktykami biznesu. Sama działam już od 
16 lat na rynku reklamowym i chętnie po-
dzielę się również moją wiedzą i umiejęt-
nościami. Zawsze powtarzam, że uwiel-
biam moją pracę i tym zarażam – sądzę, 
że to będzie fantastycznie wykorzystany 
czas – mówi Aneta Kamińska właściciel 
i dyrektor zarządzający Salon Reklamy.

Upominki.pl  -  producen-
tem  różnorakich  upomin-
ków. Z pasją tworzy i dys-
trybuuje trwałe i niezawod-
ne produkty. W ofercie fir-

my  znajduje  się  kilka  tysięcy  zaprojek-
towanych  indywidualnie  upominków. 
Zgrany  i  ambitny  Zespół  upominki.pl 
dba o wysoką jakość produktów oraz za-
dowolenie Klientów. Historia firmy roz-
poczęła  się  już  w  2011  roku.  Od  roku 
2016 firma produkuje upominki i prezen-
ty  pod  marką  upominki.pl.  Oferta  pro-
duktów kierowana jest przez różne kana-
ły dystrybucji: sklep internetowy z upo-
minkami  upominki.pl,  kwiaciarnie,  sieć 
franczyzową (w trakcie rozwoju), punk-
ty sprzedaży oraz dropshipping. Wysyłka 
upominków odbywa się na terenie całego 
kraju i Europy.

WOWpuzzle - gadżet ma-
rzeń: zaskakujący,  idealnie 
dopasowany  do  potrzeb, 
robiący  dobry  PR  i  jesz-
cze  lepsze  wrażenie.  Ory-

ginalne drewniane puzzle, o unikalnych 
kształtach,  są  projektowane,  dopasowy-
wane  i  produkowane  z dbałością o naj-
mniejsze  szczegóły.  W  projekcie  może 
znaleźć się nawet kilkadziesiąt spersona-
lizowanych  elementów,  za pomocą któ-
rych  pokazane  zostaną  produkty  i  usłu-
gi  Klientów.  Puzzle  w  kreatywny  spo-
sób  odzwierciedlą  charakter  prowadzo-
nej  przez  Klientów  firmy  działalności. 
Nawet jeśli to trudne do wyobrażenia, 
nic nie szkodzi - zaprezentujemy swoją 
wizję i wspólnie stworzymy coś niesamo-
witego! - Polska Izba Artykułów Promo-
cyjnych to okno na świat. To dzięki niej 
możemy rozwijać swój biznes, poszerzać 
kontakty, wymieniać się doświadczenia-
mi. To zaszczyt być w tak zacnym gro-
nie – mówi Ewa Bieńkowska właściciel 
Salt&Pepper-WOWpuzzle.
■ Zofia Smolarek
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Świętujemy  
15 urodziny!

ofertowe od potencjalnych Klientów, na któ-
re może odpowiedzieć każdy zainteresowany 
podmiot. Posiadamy także wewnętrzne fo-
rum - to tam możemy wymienić się doświad-
czeniami, porozmawiać, a nawet omówić 
szersze pomysły czy wdrożyć w życie bieżą-
ce realizacje. Zalet przynależności do PIAP 
jest wiele, dlatego zachęcam do zapoznania 
się z nimi pod adresem: www.piap-org.pl/be-
nefits. Na koniec dodam tylko, że bardzo się 
cieszę, że PIAP ma już 15 lat i jest z nami tyle 
ciekawych, godnych zaufania firm i ludzi. 
Życzę sukcesów zarówno samej organizacji 
jak i wszystkim PIAPowiczom z osobna.

Do  życzeń  dołącza  również  Artur  
Ogiegło - Zawodowo organizacji życzę dal-
szego rozwoju i wielu kreatywnych pomy-
słów a personalnie, aby Katarzyna Wojniak 
jak najdłużej trwała i zarządzała PIAP i była 
wciąż jego najlepszym filarem.

Tak się to zaczęło
Przypomnijmy:  w  2006  roku  rozpoczę-

to  pierwsze  prace  nad  statusem dzisiejsze-
go  PIAP’u.  Jeden  z  założycieli,  Zbigniew 
Zieliński, wspominał  to podczas 8 urodzin 
PIAP, tak: - w lutym 2007 roku powstała Pol-
ska Izba Artykułów Promocyjnych – PIAP, 
stowarzyszenie o charakterze samorzą-
du gospodarczego, które miało reprezento-
wać branżę. Na spotkaniach założycielskich 
w Poznaniu i Łodzi wybrano Zarząd Izby: 
prezesem zarządu został Karol Małyska  
z firmy Senator Polska, zaś wiceprezesa-
mi Dorota Bocian z firmy Lecce Pen Polska  
i ja. W Statucie Polskiej Izby Artykułów  
Promocyjnych postanowiono, że celem Sto-
warzyszenia jest tworzenie warunków umoż-
liwiających rozwój zrzeszonych podmio-
tów, a także pełnienie roli reprezentanta in-

nie da się policzyć. Nigdy nie wiemy, co skła-
nia klienta do podjęcia decyzji o współpra-
cy z daną firmą, ale być może właśnie owy 
klient sprawdził nas wcześniej i dzięki PIAP 
ma gwarancję naszej wiarygodności. Jed-
nak to nie wszystko. Przynależność sprawia, 
że angażujemy się w branże, że wiemy o niej 
więcej i zawodowo jesteśmy lepiej przygoto-
wani do obsługi klienta – wymienia. - Wciąż 
chętnie się chwalę, że należymy do PIAP, 
logo nieustająco widnieje na naszej stronie 
i myślę, że się to nie zmieni. Organizacja od 
kiedy powstała, bardzo mocno się zmieni-
ła. Na początku tworzyli ją głównie impor-
terzy i producenci, później do PIAP dołączy-
ły agnacje reklamowe. Wszystkie działania, 
które PIAP dotychczas podjął i które wciąż 
podejmuje, pozytywnie rozwijają całą bran-
żę. Do klientów końcowych dociera świado-
mość artykułów reklamowych, a to pomaga 
każdej firmie z osobna i wspiera cały sektor 
artykułów promocyjnych.

Wiarygodność, o której wspomina Artur 
Ogiegło,  to oczywiście wisienka na  torcie. 
Możliwości  nawiązania  kontaktów  z  do-
stawcami  czy  korzystania  z  zapytań  ofer-
towych  PIAP  pozwoliła  rozwinąć  skrzy-
dła  nie  jednej  firmie  członkowskiej  PIAP. 
Izba wspiera się jednak nie tylko w rozwo-
ju, ale i sytuacjach kryzysowych. - Mogę po-
dać sytuację, która uświadomiła mi jak istot-
ne jest wspólne dobro dla wszystkich Człon-
ków PIAP. Podczas jednego z Walnych Zgro-
madzeń PIAP odebrałam telefon od pracow-
nika z informacją, że producent, który przy-
jął zlecenie dla naszego kluczowego Klien-
ta, jednak go nie wykona. Pomimo że termi-
ny zostały wcześniej ustalone, dalsza współ-
praca wisiała na włosku, producent nie po-
czuwał się do odpowiedzialności za przyję-
te zamówienie i rozpoczął produkcję bar-
dziej dla niego intratnego zamówienia niż 
nasze. To był moment, kiedy po raz pierwszy 
poznałam prawdziwą moc PIAP-u. Opowie-
działam tę sytuację towarzyszącym na spo-
tkaniu firmom, pojawiło się mnóstwo propo-
zycji pomocy. Dosłownie w chwilę problem 

produkcji został rozwiązany i wspólnymi si-
łami udało nam się zrealizować to zlecenie 
- za co do dziś jestem bardzo wdzięczna. Ta-
kich przykładów mogłabym mnożyć – mówi 
Edyta Lisowska. Piękne postawy firm człon-
kowskich,  o  których wspomina  ich Prezes 
z pewnością, wynikają m.in. ze wspólnej in-
tegracji. To bardzo mocny i przez lata pielę-
gnowany akcent działalności Izby.

W integracji chodzi nie tylko o zabawę
Mateusz Piwnicki z firmy IdeaShirt bar-

dzo ciepło wspomina natomiast jeden z wie-
czorów integracyjnych PIAP w 2019 r. Jak 
sobie żartuje, magik był świetny, podobnie 
jak  śpiewające  dziewczyny,  ale  nie  tylko 
o zabawę  tu chodzi.  - Nawiązaliśmy wów-
czas bliższy kontakt z firmą Macma, to duży 
gracz na rynku. Wcześniej na różnych tar-
gach podejmowaliśmy próby rozmów, ale 
faktycznie udało się to dzięki PIAP. W efek-
cie stworzyliśmy wspólnie platformę do za-
mawiania: GadgetCloud, którą każda agen-
cja może sobie zainstalować na swojej stro-
nie, w miesięcznym abonamencie – opowia-
da Mateusz Piwnicki. - Następnie te zlecenia 
wpadają do Macmy i są przez nich realizo-
wane, ale dzięki GadgetCloud, każda agen-
cja może w łatwy sposób otworzyć sklep 
i zacząć sprzedawać – kontynuuje. Mateusz 
Piwnicki przyznaje, że z powodu pandemii 
ostatecznie  projekt  został  zamrożony.  - To 
nie był łatwy czas dla naszej branży, firmy 
nie chciały się za bardzo angażować w nowe 
projekty – wyjaśnia. - Najważniejsze są jed-
nak relacje, dzięki PIAP dużo udało się nam 
osiągnąć, zrobiliśmy całkiem sporo projek-
tów z innymi członkami izby i jesteśmy dziś 
na rynku rozpoznawalni. Liczą się też za-
awansowane negocjacje i wszystkie podpi-
sane umowy z dużymi firmami. Bardzo, bar-
dzo to sobie cenimy, więc życzę PIAP, wię-
cej takich imprez – sumuje. - W trakcie na-
szych spotkań możemy poznać się również 
na płaszczyźnie prywatnej. To ciekawe do-
świadczenie widzieć ludzi, z którymi pra-
cujemy na co dzień, w zupełnie innych, luź-
nych sytuacjach, takich jak zjazd na tyrolce 
w trakcie spotkań integracyjnych. Dzięki ta-
kim doświadczeniom jesteśmy sobie bliż-
si, a same relacje jak i wspomnienia zosta-
ją z nami na dłużej – mówi Edyta Lisowska. 
I jak dodaje. 

- Patrząc z perspektywy agencji reklamo-
wej, wstąpienie do PIAP było jedną z lep-
szych decyzji biznesowych. Wiąże się z tym 
wiele przywilejów, między innymi dostęp 
do platformy, gdzie pojawiają się zapytania 

Przynależność  firm  do  PIAP  to  szereg 
profitów. I choć wymieniać byśmy mogli je 
długo, dziś czas oddać głos, tym, którzy zna-
ją nas od początku. Tym, którym PIAP dał 
wymierne korzyści i tym, którzy choć wie-
dzą,  że  na  kalkulatorze  przeliczyć  ich  nie 
mogą, w działania Izby mocno wierzą.

Edyta Lisowska Prezes Polskiej Izby Ar-
tykułów Promocyjnych i dyrektor zarządza-
jący agencją reklamową Eblis B&L, zapyta-
na o to dlaczego warto być członkiem PIAP 
odpowiada:  -  o korzyściach związanych 
z członkostwem w PIAP mogę opowiedzieć 
patrząc z dwóch perspektyw - jako Prezes 
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, jak 
i dyrektor, zarządzający agencją reklamową. 
Wiele z nich jest tożsamych - na przykład 
możliwości nawiązania kontaktów zarówno 
z producentami, importerami jak i mediami 
zrzeszonymi w PIAP. Myśląc o wszystkich 
kontaktach i relacjach biznesowych to wła-
śnie te, nawiązane poprzez PIAP są najbar-
dziej trwałe, rzetelne i pozytywne - nie bez 
powodu. Przyjęcie każdego nowego Człon-
ka organizacji poddaje się pod głosowa-
nie, po wcześniejszej analizie jego działań. 
W ten sposób unikamy nieuczciwych, mało 
rzetelnych czy nieterminowych uczestników 
rynku. Jako agencja reklamowa, czujemy 
się bezpieczniej korzystając z usług lub pro-
duktów firm, które sygnowane są logotypem 
PIAP, ponieważ mamy świadomość, że jest 
to sprawdzona firma.

Artur Ogiegło z firmy Artigraf do PIAP 
dołączył w pierwszych latach jej działalno-
ści.  - 15 lat temu przynależność do jakiejś 
organizacji branżowej bardzo dobrze świad-
czyła o firmie, zwiększając tym samym jej 
wiarygodność u klientów. Zawsze chodziło 
mi po głowie, by wesprzeć się tego typu or-
ganizacją - mówi Artur Ogiegło. Przez czte-
ry lata był też w zarządzie PIAP. - Patrząc na 
to od środka, z jakich powodów inne firmy 
dołączały do organizacji. Każda z nich mia-
ła inne oczekiwania. Część np. liczyła na wy-
mierne korzyści finansowe, ale tego niestety 

teresów firm z branży. Rola ta miała pole-
gać na identyfikowaniu, planowaniu i roz-
wiązywaniu problemów dotyczących szero-
ko pojętego rynku usług reklamowych, jak 
również kształtowaniu i inicjowaniu działań, 
które wpłyną na rozwój rynku reklamowe-
go. Izba miała chronić ekonomiczne i bran-
żowe interesy swoich członków, reprezento-
wać je w instytucjach użyteczności publicz-
nej, w kontaktach z władzami i mediami. Do 
zadań Izby należało również prowadzenie 
działalności edukacyjnej w zakresie szeroko 
pojętych usług reklamowych. Pierwsze kroki 
w kierunku powstania organizacji stawiane 
były jednak dużo wcześniej.

Zbigniew  Grzeszczuk,  również  pod-
czas 8 urodzin Izby, wspominał czasy, kie-
dy  niełatwo  było  powołać  tego  typu  ko-
mórkę  -  pierwsze inicjujące spotkanie 
Polskiej Izby Reklamy zwołałem w war-
szawskim Novotelu w czerwcu 1999 roku. 
Przybyło około 100 firm. Ustawa o izbach 
gospodarczych z dnia 30 maja 1989 regu-
lowała stosowne przepisy i wreszcie dawa-
ła Izbie możliwość dokonywania ocen aktów 
prawnych, obrony interesów członków przed 
sądami, wydawaniu opinii o istniejących 
zwyczajach dotyczących działalności gospo-
darczej itd. Izba posiadała swój sąd arbitra-
żowy i raz w roku przyznawała własny me-
dal i była wtedy jedyną reprezentacją branży 
reklamowej w Polsce. W 2006 roku z powo-
du marazmu, braku współpracy z zarządem 
PIR-u, zainicjowaliśmy w większym gronie 
podczas targów reklamy powołanie na ba-
zie członków PIR-u nowej organizacji bran-
żowej. Tak powstała Polska Izba Artykułów 
Promocyjnych – PIAP.
■ Zofia Smolarek, współpraca Joanna 
Muszyńska
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Z życia Izby...

Potęga Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych to tak naprawdę 
wszystkie firmy członkowskie. Jesteśmy silni razem, ale dzięki 
rzetelności Izby, każda ze zrzeszonych firm w PIAP jest dziś 
wiarygodna i mocna również jako samodzielna jednostka. Od 15 lat PIAP wspiera i integruje firmy z branży artykułów 

promocyjnych.
● 20 firm tworzyło PIAP w 2006 r., dziś jest nas ponad 180!
● 20 publikacji Gazety PIAP
● 15 publikacji Katalogu PIAP
● Podniesienie limitu na upominki reklamowe z 10 do 20 PLN
● Według badań PIAPu – 83 proc. marketerów uważa 
   upominki za atrakcyjny nośnik reklamy
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Z rynku

Wszyscy trzymamy kciuki za to, by nasza gospodarka w perspektywie 
średnio czy nawet długoterminowej mogła pomyślnie rozwijać się. 
W dyskusjach o przyszłości słowo „pomyślnie” oznacza zazwyczaj 
wzrost gospodarczy na poziomie około 4% rocznie w ujęciu realnym. By 
wytwarzać więcej, potrzebujemy wzrostu zatrudnienia lub zwiększenia 
wydajności już zatrudnionych pracowników. W rzeczywistości 
najczęściej mamy do czynienia z kombinacją obu tych zmian. 

Czy wystarczy nas do pracy?
wysiłek. Istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że dzięki odpowiednim rozwiązaniom praw-
nym i zmianie postawy pracodawców uda-
łoby się aktywizować zawodowo około 0,7 
– 1,0 mln z osób biernych w wieku produk-
cyjnym oraz około 0,5 – 0,8 mln osób bier-
nych w wieku poprodukcyjnym. To łącznie 
mogło by dać od 1,2 mln do 1,8 mln pra-
cujących więcej. Proces ten musiałby trwać 
kilka lat, ale przecież wzrost popytu na pra-
cę też planowany jest jako stopniowy, a nie 
jednorazowy.

A wracając do osób bezrobotnych, wbrew 
dość powszechnym opiniom pula osób bez-
robotnych nie  jest  rezerwuarem pracy wy-
starczającym do pokrycia naszych potrzeb. 
Wszak  według  danych  o  bezrobociu  reje-
strowanym bezrobotnych jest niespełna mi-
lion,  a  według  danych  BAEL  nieco  tylko 
ponad 600 tysięcy. Co trzeba też pamiętać, 
część z bezrobotnych to osoby trwale bezro-
botne. Formalnie oznacza to osoby bez pra-
cy  powyżej  jednego  roku,  a  nieformalnie 
osoby, u których brak pracy wynika z jakie-
goś  silnego  niedopasowania.  Przykładowo 
mogą być osoby, które mieszkają  zupełnie 
gdzie indziej niż poszukiwani są pracowni-
cy, albo ich wykształcenie czy umiejętności 
nie  odpowiadają  oczekiwaniom pracodaw-
ców. W konsekwencji najbliższe lata mogą 
łącznie przynieść wzrost liczby pracujących 
pochodzących z grupy bezrobotnych o nie 
więcej niż 0,1 – 0,2 mln osób. 
Część analityków i komentatorów upa-

truje  rozwiązania  wszelkich  problemów 

spodarce na poziomie 4%, zatrudnienie po-
winno rosnąć o około 1,5% - 2,0% rocznie. 
W procentach to niby niewiele, ale w licz-
bach bezwzględnych to już sporo, bo mowa 
tutaj o około 240 – 320 tys. nowych zatrud-
nionych. Co ważne, chodzi o wzrost  reali-
zowany  przez  wiele  kolejnych  lat.  Czy-
li np. 1,5 mln w okresie pięciu lat, czy 3,0 
mln osób w okresie lat dziesięciu. Czy jeste-
śmy w stanie zapewnić  taki przypływ pra-
cowników? 
Sprawa nie jest prosta i dodatkowo kom-

plikuje się wraz z realizacją prognoz demo-
grafów – osób w wieku produkcyjnym stop-
niowo ubywa i ubywać będzie coraz moc-
niej.  Wciąż  jednak  możemy  uruchomić 
pewne zasoby, które pozwoliłyby z  sukce-
sem  zwiększać  liczbę  pracujących.  Te  za-
soby  to  głównie  nasze własne możliwości 
krajowe, ale i możliwości związane z pozy-
skiwaniem pewnej puli pracowników z ze-
wnątrz. 
Jak wyglądają  nasze możliwości w  kra-

ju?  Zajrzyjmy  do  statystyk.  Warto  jednak 
sięgnąć głębiej niż tylko podawane co mie-
siąc  przez  GUS  dane  o  zarejestrowanych 
bezrobotnych i aktualnej stopie bezrobocia. 
To cenne dane, które dobrze odzwierciedla-
ją tendencje zwłaszcza w zakresie zmian se-
zonowych na rynku pracy. Jest jednak z nimi 
pewien kłopot. Nie ma w nich np. informacji 
o liczbie pracujących (większość analityków 
szacuje na własne potrzeby jaką GUS przyj-
mował  liczbę  pracujących).  Ponadto,  czę-
sto dyskutuje się o tym, że rejestr bezrobocia 
nie odzwierciedla poprawnie faktycznej licz-
by osób bezrobotnych. Z jednej strony mogą 
być  tam dodatkowe osoby, które wcale nie 
poszukują pracy, ale chcą jedynie otrzymać 
dostęp do ubezpieczenia. Z drugiej strony nie 
ma tam osób, które nie mogąc znaleźć pracy 
dzięki pomocy urzędów, zniechęciły się do 
rejestrowania jako bezrobotne. Podobnie nie 
wiemy o  osobach,  które  utraciły  pracę,  ale 
nie zarejestrowały tego faktu – licząc choćby 
na szybki sukces w znalezieniu nowej pracy.
Pełniejszy  obraz  sytuacji  o  rynku  pracy 

daje nam prowadzone przez Główny Urząd 
Statystyczny  Badanie  Aktywności  Ekono-
micznej  Ludności.  Z  pozoru  jest  ono  nie-

co mniej atrakcyjne dla rynku, ma bowiem 
charakter kwartalny, w dodatku dane są nie-
co opóźnione w stosunku do tych o bezro-
bociu  rejestrowanym. Ale  pakiet  informa-
cji, które niesie jest nieporównywalnie peł-
niejszy od tego z informacji o bezrobociu re-
jestrowanym. Po pierwsze daje bardziej re-
alną  liczbę  osób  faktycznie  bezrobotnych. 
Zlicza  bowiem wyłącznie  osoby  poszuku-
jące pracy i gotowe w każdej chwili do jej 
podjęcia.  Po  drugie  przekazuje  też  wprost 
informację  o  liczbie  pracujących.  Ponad-
to prezentuje liczbę osób biernych zawodo-
wo, czyli takich, które na rynku pracy nie są, 
ale w sprzyjających warunkach mogły by na 
ten rynek wejść. Z punktu widzenia rozwa-
żań  o  potencjalnych  zasobach  pracy  arcy-
ważne jest przeanalizowanie ostatniej z wy-
mienionych  grup  tj.  biernych  zawodowo. 
Jest  takich  osób  blisko  13 milionów,  przy 
czym - co należy z mocą podkreślić - w wie-
ku produkcyjnym nieco ponad 4 mln osób. 
Z  tych  w wieku  produkcyjnym  około  po-
łowy  to  osoby  bierne  zawodowo  z  powo-
du kontynuacji nauki i uzupełniania kwali-
fikacji. Nieco ponad  jedna czwarta  to oso-
by bierne z powodu choroby czy niepełno-
sprawności. Nieco mniej niż jedna czwarta 
to osoby bierne z powodu wypełniania obo-
wiązków rodzinnych związanych z prowa-
dzeniem domu. Z kolei w grupie biernych 
zawodowo będących poza wiekiem produk-
cyjnym nieco  ponad  5 milionów  to  osoby 
bierne – bo posiadające świadczenie w po-
staci emerytury. W przypadku każdej z tych 
grup istnieje potencjał do aktywizacji. Oczy-
wiście wymagałoby  to  odpowiednio  dużej 
elastyczności – tak przepisów jak i podejścia 
pracodawców do potrzeb potencjalnego pra-
cownika. Elastyczność po stronie przepisów 
to np. zezwolenie osobom uzyskującym za-
siłki czy świadczenia na równoległą (choć-
by  niewielką)  aktywność  zawodową  -  bez 
utraty  posiadanych  uprawnień. Dotyczy  to 
zwłaszcza  osób,  które  uzyskały  emerytu-
rę ale i  tych, które pobierają zasiłki z tytu-
łu opieki nad wymagającym tego członkiem 
rodziny. Z kolei elastyczność po stronie pra-
codawców  oznaczałaby większą  gotowość 
zatrudnienia osób mogących świadczyć pra-
cę w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. 
wykonujących obowiązki rodzinne, zajmu-
jące się prowadzeniem domu), ale również 
osób mających dodatkowe ponadstandardo-
we potrzeby (np. większa elastyczność pra-
cy w zakresie momentu czy miejsca jej wy-
konywania). W grę wchodzi również zakty-
wizowanie części osób pobierających naukę 
- do działania w systemie dualnym (równo-
legła nauka i praca).
Aktywizacja tych grup nie byłaby zapew-

ne prostym zadaniem, ale warto podjąć ten 

Dane  z  kilkunastu  ostatnich  lat  pokazu-
ją, że dzięki zmianom w zakresie organiza-
cji pracy, podnoszeniu kompetencji pracow-
ników  czy  wprowadzaniu  doskonalszych 
narzędzi, udawało się wypracować wzrosty 
wydajności na poziomie około 2,0% - 2,5% 
rocznie. Wypada podkreślić, że to wylicze-
nia przeciętnej. Ze względu na różne dodat-
kowe uwarunkowania, poziom wzrostu wy-
dajności w poszczególnych latach był zróż-
nicowany. By przy takim właśnie wzroście 
wydajności  osiągać  wzrost  realny  w  go-

z niedoborem pracowników w intensyfika-
cji procesów migracji do Polski. Posiłkują 
się tu głównie przykładem niedawnej, bar-
dzo dużej fali napływu migrantów z Ukra-
iny. Trzeba jednak pamiętać, że po pierw-
sze miała  ona  dość  specyficzne  przyczy-
ny  (decyzje  o  wyjeździe  niejednokrotnie 
przyspieszał konflikt na linii Kijów - Mo-
skwa) po drugie zaś, że wyjechała wtedy 
z Ukrainy bardzo duża cześć z osób mobil-
nych. W konsekwencji możliwy do realiza-
cji w najbliższych latach strumień migran-

tów  może  ulec  wyraźnemu  ograniczeniu 
do być może 0,10 – 0,15 mln osób rocznie 
(i to licząc napływ nie tylko z Ukrainy, ale 
również innych bliskich nam krajów). Mó-
wiąc o migracji często wskazuje się rów-
nież na osoby z krajów nieco bardziej od-
ległych nam geograficznie. To oczywiście 
potencjał,  który  również  należy  brać  pod 
uwagę. Należy  jednak wziąć  pod  uwagę, 
że proces adaptacji do warunków polskie-
go rynku (np. z powodu bariery językowej) 
może być tutaj trudniejszy. 
Powyższe wskazówki mogą być trakto-

wane jako użyteczne nie tylko z punktu wi-
dzenia makro – czyli analizy całej gospo-
darki, ale  również z punktu widzenia mi-
kro  –  czyli  postrzegania  otoczenia  przez 
poszczególne firmy. Z nich bowiem wyni-
ka, gdzie na poziome poszczególnych firm 
możemy  poszukiwać  dodatkowej  podaży 
pracy  i  co warto ze  swojej  strony zrobić, 
by można z niej było w pełni korzystać. 
■ 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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JUŻ OD 15 STYCZNIA
ZOBACZ FILM  
promujący ten katalog!

Sportowe 
upominki
Upominki wspierające aktywność fizyczną to nie tylko oferta dla 
sportowców w ścisłym tego słowa znaczeniu. To znakomite narzędzie 
do budowania relacji z fanami sportu (zwłaszcza z kibicami), z osobami 
skupionymi wokół klubów sportowych i fitness, czy wreszcie dla 
młodych i dynamicznych zespołów pracowniczych, wśród których 
dominuje aktywny tryb życia. 

Co ważne,  upominki  reklamowe  nie 
tylko są przeznaczane do rozdawnictwa. 
Wiele  klubów  sportowych ma  na  swo-
ich stronach sklep z materiałami promo-
cyjnymi. Można tam znaleźć całą ofertę 
praktycznych przedmiotów, które  chęt-
nie  kupują  kibice  chcąc  identyfikować 
się z klubem bądź ulubionym sportow-
cem. Zakup upominku w tym przypad-
ku jest dowodem lojalności i przynależ-
ności do kibicowskiej społeczności.

Złoty medal dla jakości
Klienci  związani  ze  sportem najczę-

ściej  szukają  przedmiotów,  które  będą 
kojarzone  z  aktywnością  fizyczną.  - 
Kluby sportowe wybierając produkty do 
swoich fan shopów kierują się nie tyle 
atrakcyjnością samego produktu, ale 
także jego użytecznością wśród kibiców. 
–  podkreśla Mariusz  Jastrzębski  z Gift 
Design.  Jakość  materiałów,  z  których 
wykonane są upominki to jeden z głów-
nych  czynników  decydujących  o  wy-
borze. W końcu to jakość jest odzwier-
ciedleniem wizerunku.  - Klienci zwra-
cają uwagę na jakość i materiał, z któ-
rego wykonany jest produkt - mile wi-
dziane są tzw. produkty EKO. Użytecz-
ność, wygląd - to zdecydowanie jedne 
z najważniejszych czynników mających 
wpływ na decyzję o wyborze tego lub in-
nego produktu. Oczywiście nie bez zna-
czenia jest również cena, ale na szczę-
ście nasi klienci rozumieją, że dobra ja-
kość ma swoją cenę. – mówi Remigiusz 
Gremlik.

GKS  Katowice  wybierając  upomin-
ki myśli także o grupie docelowej, któ-
rą  nie  zawsze  są  dorośli  i  wierni  kibi-
ce. Klub chętnie inwestuje w małe pre-
zenty dla najmłodszych fanów. - Przede 
wszystkim skupiamy się na gadżetach, 
z których skorzystać będą mogły dzie-
ci i na nich skupiamy się przy wyborze 

najbardziej. Albo są to artykuły szkolne 
albo coś, na co dzieci zawsze reagują 
entuzjastycznie, czyli np. lizaki. Mamy 
nadzieję, że dzięki takiemu podejściu 
dzieci zaczną się utożsamiać z Klu-
bem. Wychodzimy z założenia, że to do-
bra forma budowania kolejnego poko-
lenia kibiców naszego Klubu. – tłuma-
czy Michał Kajzerek.

Upominkowy hattrick
Krzysztof  Żuber,  Sales  Manager 

w Prażmowscy Sp. z o.o., współpracu-
je  stale  z wieloma  klubami  sportowy-
mi z całej Polski. Bazując na  tym do-
świadczeniu  dzieli  najczęściej  wybie-
rane upominki reklamowe na dwie gru-
py:  upominki  funkcjonalne  (związa-
ne z zawodnikami, ich treningiem itp.; 
wtedy  kluby  najczęściej wybierają  bi-
dony)  oraz  służące  promocji  (głównie 
w sklepach klubowych). - W tej drugiej 
grupie, kluby biorą to, co kojarzy się 
z drużyną, czyli różnego rodzaju bre-
loczki (w kształcie koszulki), magnesy, 
kubki termiczne, smycze, skrobaczki do 
szyb, itp. Produkty te cieszą się niesłab-
nącą popularnością wśród kibiców, 
dlatego też pozwalają w sporej mie-
rze dodatkowo zasilić klubowy budżet 
–  wymienia  Krzysztof  Żuber.  Jak  do-
daje Wioleta Baran z agencji reklamo-
wej Gadgetfun, w klubowych sklepach 
dużą popularnością cieszą się: ręczniki 
szybkoschnące,  bluzy,  polary,  koszul-
ki, skarpetki, maty, torby sportowe czy 
piłki. Eksperci zauważają wzrost zain-
teresowania  upominkami  wśród  kibi-
ców,  ale  także  inne  trendy w  tym ob-
szarze. - Obecnie kibice bardzo często 
sięgają po pamiątki klubowe, zmieniło 
się to dosyć gwałtownie na przestrze-
ni kilku ostatnich lat. – mówi Mariusz 
Jastrzębski - Kluby widzą wzrost i wy-
korzystują ten fakt, ciągle powiększa-
ją swoją ofertę. I w tym przypadku nie 
należy kierować się tylko powielaniem 
schematów, ale poszukiwaniem cieka-
wych i zaskakujących produktów. Na 
portalach społecznościowych bardzo 
szybko rozchodzą się wieści o nowych 
produktach w sklepach klubowych, nie 
raz zdarzało się, że cały nakład zosta-
wał wyprzedany w kilka dni. W cią-
gu ostatnich kilku lat kluby zaczęły też 
wprowadzać kolekcje VIP, które sprze-
dają się zaskakująco dobrze. Portfele, 
paski, zegarki to produkty, które każdy 
klub musi mieć w swojej ofercie. – do-
daje Mariusz Jastrzębski.

Jak  podkreśla  Michał  Kajzerek 
z  GKS  Katowice,  upominki  są  dobrą 
formą  promocji,  bo  stanowią  wartość 
dodaną dla kibica, który zdecyduje się 
przyjść na mecz lub skorzysta na akcji 
promocyjnej prowadzonej przez Klub. 
- Dając kibicowi upominek wysyłasz 
do niego sygnał, że jest mile widziany 
na stadionie, na hali czy na lodowisku. 
Rozdawanie gadżetów nie jest oczy-
wiście nowatorską formą działań pro-
mocyjno-marketingowych, ale jej sto-
sowanie zawsze przynosi korzyści, bo 
kto nie cieszy się z czegoś, co dostaje 
za darmo? Jeśli gadżet nie jest w żaden 
sposób obraźliwy lub niestosowny - nie 
może zrobić Klubowi żadnej krzywdy, 
wręcz przeciwnie. To absolutne podsta-
wy budowania relacji z kibicami, które 
nie powinny być zaniedbywane.  –  do-
daje Rzecznik katowickiego klubu.

Sport  idzie w  parze  z  upominkami, 
zwłaszcza, że każda dyscyplina to wa-
chlarz  różnych  przydatnych  akceso-
riów, począwszy od bidonu a na odzie-
ży  skończywszy.  Ten  związek  rodzi 
także  kreatywne  i  bardzo  efektywne, 
reklamowe zastosowanie, które pozwa-
la  skutecznie  budować  relacje  i  przy-
wiązanie do sportowych marek.
■ Joanna Muszyńska

Sport niejedno ma imię
Rozmaitość  dyscyplin  sportowych 

i mnogość  klubów  zrzeszających  spor-
towców  dają  ogromny  potencjał  dla 
branży  upominków  reklamowych, 
zwłaszcza  dla  tych  materiałów  stricte 
dedykowanych  aktywności  fizycznej.  - 
Wśród naszych klientów są kluby piłkar-
skie, siatkarskie, siłownie, kluby sporto-
we itp. – wymienia Remigiusz Gremlik, 
Dyrektor  Zarządzający  w Agencji  Re-
klamowej SIDE - Upominki są przez nie 
wykorzystywane na różne sposoby - jako 
gadżety klubowe, które kibice lub człon-
kowie klubu mogą zakupić, jako nagro-
dy, prezenty w programach lojalnościo-
wych lub chociażby do masowego rozda-
wania na imprezach sportowych, even-
tach, aby zwiększyć rozpoznawalność 
marki.  –  dodaje  Remigiusz  Gremlik. 
Agnieszka Jagodzińska z firmy Neogroup  
wymienia  trzy  podstawowe  obszary, 
w  których  znajdują  zastosowanie  upo-
minki:  pierwsza  to  właśnie  tworzenie 
wspólnoty  i  pokazanie  przynależności 
(np.  koszulka  będąca  pamiątką  po ma-
ratonie noszona jest przez cały rok, jest 
powodem do dumy i motywatorem: da-
łem  radę,  zobaczcie),  druga:  nagro-
dy w zawodach, i trzecia: pomoc w co-
dziennych  treningach,  czyli praktyczne 
i przydatne przedmioty. 

Same kluby sportowe mają mnóstwo 
pomysłów, jak kreatywnie wykorzystać 
upominki  reklamowe, żeby były  trafio-
nym i doceniamy przez kibiców.  - Ga-
dżety są przekazywane przez pracowni-
ków Klubu, przez maskotkę "GieKSika" 
lub przez hostessy przy okazji meczów 
lub akcji promocyjnych. Gadżety rozda-
ją także sami kibice, z którymi współ-
pracujemy, np. przez dziewczyny, które 
prowadzą doping w sektorze dla dzie-
ci.  – mówi Michał Kajzerek, Rzecznik 
GKS Katowice.
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Kilka lat temu branża reklamowa wprowadziła do obrotu tworzywa wykonane z bambusa, 
pszenicy i kukurydzy z domieszkami polimerów. Krótko pisząc: taki nowoczesny plastik. Miało 
być pięknie, tanio, ekologicznie. No właśnie… miało. Od jakiegoś czasu wokół tych materiałów 
gromadzą się ciemne chmury, a ich przyszłość staje pod znakiem zapytania. Co poszło nie tak?

(nie) ekologiczne 
gadżety reklamowe

kaz nie obejmuje bambusa i wielu podob-
nych  składników  pochodzenia  roślinne-
go.  Zatem  co  do  zasady:  stosowanie  ta-
kich  środków  jest  nielegalne.  Można  je 
wprowadzić do obrotu jedynie na podsta-
wie badania wynikającego z rozporządze-
nia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Euro-
pejskiego  i Rady z dnia 27 października 
2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
oraz  uchylającego  dyrektywy  80/590/
EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 
z 13.11.2004, str. 4). Nie oznacza to cał-
kowitego  zakazu  wykorzystania  bambu-
sa do produkcji naczyń czy pojemników, 
które mają  kontakt  z  żywnością,  ale  jak 
pisze GIS:

„Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami materiały i wyroby prze-
znaczone do kontaktu z żywnością 
mogą być wykonane z różnych ma-
teriałów m. in.:
● z tworzyw sztucznych z dozwo-
lonych substancji wymienionych 
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
10/2011, 
● z bambusa (bez dodatku tworzy-
wa sztucznego). 
Natomiast – na podstawie przepi-
sów ww. rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 10/2011 – materiały i wy-
roby przeznaczone do kontaktu 
z żywnością z tworzyw sztucznych 
nie mogą mieć innych dodatków 
(składników) takich jak mielony lub 
sproszkowany bambus oraz inne 
składniki roślinne takie jak kukury-
dza i inne substancje roślinne (np. 
włókna traw, ryż, konopie). Skład-
niki takie są niedozwolone do sto-
sowania w produkcji materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych, 
a produkty zawierające te składniki 
należy traktować jako nielegalne”.

Co na to marketing?
Od  dobrych  kilku  lat  produkty wyko-

nywane  z  omawianych  tworzyw  rekla-
mowane  są  jako  ekologiczne,  bezpiecz-
ne i naturalne. Tymczasem prawda okazu-
je się nieco inna. Sam GIS przypomina, że 
wyroby produkowane z dodatkiem mielo-
nego  czy  sproszkowanego bambusa  (lub 
innych substancji roślinnych: kukurydzy, 
pszenicy itd.) nie nadają się do recyklin-
gu i kompostowania. Zatem promowanie 
ich  jako  „eko”  najzwyczajniej  wprowa-
dza konsumentów w błąd. 
Wiele  firm  i  liczne  grono  marketin-

gowców  nie mając  świadomości  proble-

więcej, odkryto też, że w wielu przypad-
kach ilość uwalnianych substancji (głów-
nie  formaldehydu)  została  przekroczona 
w  sposób  znaczny. W  skrócie  oznaczało 
to, że korzystając z przedmiotów wypro-
dukowanych z melaminy  i włókna bam-
busowego,  narażamy  się  na  przyjmowa-
nie tych niebezpiecznych substancji.

Formaldehyd — inaczej E240 albo 
aldehyd mrówkowy. To konser-
want o silnym działaniu bakterio-
bójczym oraz denaturującym biał-
ka. Występuje naturalnie w proce-
sie wędzenia produktów białko-
wych. W dużych ilościach jest szko-
dliwy dla zdrowia. Stosuje się go 
do produkcji tuszu do rzęs, utrwa-
laczy, lakierów do paznokci, my-
deł, odżywek do włosów, szampo-
nów, kremów przeciw starzeniu, 
płynów do kąpieli, dezodorantów, 
fornirów, lakierów przemysłowych, 
wosków samochodowych, wypeł-
niaczy szczepionek, środków zapo-
biegających pienieniu czy karmy 
dla zwierząt. Używany jest również 
do produkcji żywic syntetycznych, 
włókien chemicznych, barwników. 
W Kanadzie został wpisany na listę 
niezalecanych składników kosme-
tyków, a w niektórych krajach cał-
kowicie zakazany. Produkt jest tok-
syczny dla wątroby, skóry, układu 
oddechowego, odpornościowego, 
rozrodczego i nerwowego. Wywo-
łuje podrażnienia oczu, nosa i gar-
dła, powoduje krwawienie z nosa, 
kaszel, wysypkę oraz astmę. Nie-
groźny w małych dawkach, nato-
miast w dużym stężeniu albo przy 
długim stosowaniu może dopro-
wadzić do poważnych schorzeń.

Wracając  jeszcze  do  wyników  badań 
Holendrów…  Doszli  oni  do  wniosku, 
że w  przypadku  tworzyw  zawierających 
bambus ryzyko emisji formaldehydu jest 
wyraźnie większe. Co za tym idzie, stoso-

wanie  naczyń  z  włóknem  bambusowym 
może mieć niekorzystne skutki zdrowot-
ne. I w ten właśnie sposób powstała reko-
mendacja, która:
● całkowicie wyklucza stosowanie pla-

stikowych  zastaw  stołowych  zawierają-
cych włókna bambusowe i kukurydziane,
● sugeruje  natychmiastowe  wydanie 

zakazu  wprowadzania  do  obrotu  takich 
produktów,
● podkreśla  fakt,  że  omawiane  two-

rzywa i produkty nie zostały przebadane 
przez  Europejski  Urząd  ds.  Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA).

Pierwsza reakcja: region Beneluks
Holandia, Belgia i Luksemburg wysto-

sowały wspólne oświadczenie (https://bit.
ly/nvwa-stanowisko),  w  którym  zaleciły 
natychmiastowe  wycofanie  z  rynku  pla-
stikowych  naczyń  bambusowo-melami-
nowych.  Ponadto  ogłoszono  rozpoczę-
cie egzekucji przepisów związanych z za-
kazem stosowania tych substancji w pro-
duktach, które mają kontakt z żywnością. 
Pisząc  wprost:  urzędy  wymienionych 
państw zadbały, by zalecenia niezwłocz-
nie wprowadzono w życie.
W  efekcie  obniżono  dawkę  formalde-

hydu  do  bezpiecznego  poziomu.  Dodat-
kowo  NVWA  zasugerował  konieczność 
aktywnego  informowania  konsumentów 
o  zagrożeniach  wynikających  z  używa-
nia tego tworzywa, szczególnie w odnie-
sieniu do niemowląt i dzieci. W między-
czasie  Holenderskie  Centrum  Żywienia 
wydało  zalecenie  odradzające  spożywa-
nia gorących potraw czy napojów w za-
stawie wykonanej w całości z melaminy 
(czyli bez dodatku bambusa czy kukury-
dzy).  Instrukcja  ta  dotyczy  szczególnie 
dzieci w wieku do 3 lat.

Co na to Polska?
Główny  Inspektorat Sanitarny w swo-

im  oficjalnym  oświadczeniu  poinformo-
wał,  że  produkcja  tworzyw  do  kontaktu 
z żywnością dozwolona jest jedynie z do-
puszczonych substancji takich jak mono-
mery oraz  z dodatków, których na  liście 
jest ponad 900. GIS podkreślił też, że wy-

Historia rozpoczyna się w Holandii…
Tamtejszy  Urząd  ds.  Bezpieczeństwa 

Żywności  i  Produktów  Konsumenckich 
(NVWA) w połowie lutego 2021 r. wydał 
rekomendację,  która  odradza  stosowania 
zastawy  stołowej  produkowanej  z włók-
na  bambusa  lub  kukurydzy  i  zawierają-
cej  melaniny.  Równocześnie  rozpoczę-
to  kampanię  informacyjną  skierowaną 
do importerów i dostawców o konieczno-
ści  natychmiastowego  wycofania  takich 
produktów  z  rynku.  Zastosowano  nawet 
groźbę  ewentualnego  podjęcia  ostrzej-
szych działań w przypadku braku reakcji. 
Jakby tego było mało, Holenderskie Cen-
trum Żywienia zaleciło również rezygna-
cję z wykorzystania zastawy stołowej wy-
konanej z 100% melaniny do potraw go-
rących  i napojów dla dzieci w wieku od 
0 do 3 lat.

Na czym polega problem?
W toku badań okazało się, że produk-

ty wykonane z melaminy i włókna bam-
busowego  mogą  uwalniać  formaldehy-
dy  i melaninę,  które w dużych  ilościach 
są  szkodliwe  dla  zdrowia.  Doniesienia 
te  stały  się  podstawą  do  dalszych  badań 
przeprowadzonych  przez  NVWE.  War-
to podkreślić, że chodzi tu o twarde, od-
porne  na  zużycie  przedmioty  takie  jak 
lunch boxy, talerze, sztućce czy kubki. Co 

mu,  właśnie  kontekst  ekologii  wykorzy-
stuje do budowania sprzedaży tych wyro-
bów. W odniesieniu do przeprowadzonych 
badań i analiz rozsądnym krokiem wyda-
je  się wycofanie  takich  produktów  z  ob-
rotu. Ale nie tylko. Zagrożone są również 
produkty,  które  bazowały  na  naturalnych 
żywicach,  a  nie  melaminach.  Dlaczego? 
Ponieważ  przeciętny  konsument  nie  jest 
w  stanie  zweryfikować  składu  ani  odróż-
nić  produktów  bezpiecznych  od  niebez-
piecznych. Zatem żyje on w przekonaniu, 
że każdy produkt z bambusa to zło.
Z  informacji,  które  udało  mi  się  ze-

brać w trakcie prac nad  tekstem, wynika, 
że wielu producentów i dystrybutorów ga-
dżetów reklamowych zdecydowało się za-
wiesić  obrót  tymi  tworzywami  do  czasu 
wyjaśnienia sprawy przez urzędy Unii Eu-
ropejskiej.

Głos branży
Jaka jest reakcja przedstawicieli z bran-

ży upominków reklamowych? Zapytałem 
o  zdanie  reprezentantów  kilku  firm  i  za-
uważyłem,  że  odpowiedzi  układają  się 
w pewien schemat.
Hanna Bakuła  z PAR Bakuła wspomi-

na w  rozmowie o wycofaniu kilku pozy-
cji z oferty pomimo tego, że ich skład był 
zgodny z obowiązującymi normami. Czte-
ry  produkty wykonane  z  naturalnych  ży-
wic  zostały  nawet  przebadane  na  zlece-
nie firmy w Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej. Mogły więc być sprzedawane bez 
problemu.  Podjęto  jednak  decyzję  o  ich 
usunięciu  ze względów marketingowych. 
Krok ten motywowany był ewentualnymi 
wątpliwościami klienta co do jakości pro-
duktów.
Ogólnie  rzecz biorąc: producenci  i  im-

porterzy zachowują daleko idącą powścią-
gliwość  w  sprawie.  I  choć  oficjalnie  nie 
wszyscy  chcą  zabierać  głos,  prywatnie 
uważają,  że  problem  jest  nieco  rozdmu-
chany,  ponieważ dotyczył  zaledwie  kilku 
wyrobów  jednego  producenta,  a  straciła 
w zasadzie cała branża.

Podsumowując…
Dla firm zajmujących się gadżetami re-

klamowymi  sytuacja  nie  jest  łatwa.  Po 
pierwsze z powodu braku jednolitego sta-
nowiska w obrębie Unii Europejskiej. I po 
drugie z powodu możliwej reakcji konsu-
mentów,  którzy w  obawie  przed  szkodli-
wym składem mogą całkowicie zrezygno-
wać  z  zakupu  produktów  wytworzonych 
z  kukurydzy  czy  bambusa.  Mimo  tego, 
że w  rzeczywistości będą one całkowicie 
bezpieczne dla zdrowia. W efekcie docho-
dzi do  sytuacji, w której obawy klientów 
wymuszają  zmiany  w  ofercie  dystrybu-
torów,  a  także w komunikacji  dotyczącej 
tego sektora wyrobów reklamowych.
Co  myślę?  Że  mamy  do  czynienia 

z chwilowym zachwianiem na rynku spo-
wodowanym impulsem z zewnątrz. Jestem 
przekonany,  że  czas  pokaże,  iż  znakomi-
ta większość produktów jest w rzeczywi-
stości całkowicie bezpieczna dla użytkow-
ników.
■ 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 

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/uwaga-na-
wyroby-do-kontaktu-z-zywnoscia-z-tworzyw-
sztucznych-z-dodatkiem-bambusa
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Z rynku

Przyglądanie się poczynaniom firm działających w tej samej branży to 
prawdziwa kopalnia informacji. Na temat tego, co można zrobić lepiej 
i tego, czego robić absolutnie się nie powinno. W tym wpisie podpowiem 
Ci, jak analiza konkurencji pomaga w różnych obszarach działania marek. 

Analiza konkurencji – 
strategiczne zadanie 
każdej marki

Zakładam,  że  po  lekturze  tego  tekstu 
będziesz  częściej  przyglądał  się  cenom 
konkurencji,  która  oferuje  te  same  pro-
dukty od tych samych dostawców co Ty. 
Pamiętaj jednak, że choć pewnie dowiesz 
się  wielu  rzeczy  w  ramach  podjętych 
działań, nadal nie będzie to wiedza kom-
pletna.  Rozbieżności  w  publikowanych 
cenach za produkt czy usługę mogą wyni-
kać z różnych czynników. Być może Twoi 
konkurenci  bazują  na  niższych  kosztach 
znakowania, mają zupełnie inny park ma-
szynowy, który pozwala  im na osiągnię-
cie zadowalającej marży przez zwiększe-
nie  wydajności.  Może  mają  lepsze  wa-
runki zakupowe albo zdecydowali się na 
działanie na niższej marży celem zwięk-
szenia udziałów rynkowych. Albo, co jest 
dość  częste,  cena  jest  po prostu  dziełem 
przypadku. Ktoś po prostu wpadł na po-
mysł,  że  będzie  sprzedawał  produkt  za 
tyle i tyle. Dlatego też odradzam wyciąga-
nie pochopnych wniosków na zbyt wcze-
snym  etapie.  Z  prostego  powodu.  Naj-
zwyczajniej w świecie mogą być błędne 
i  tym samym prowadzić do podejmowa-
nia złych decyzji. 

Branża upominków reklamowych ma 
o wiele łatwiejsze zadanie. Badając ceny, 
można  skupić  się  na  oferentach,  któ-
rzy  otwarcie  przedstawiają  swoje  ceny 
na  stronach  internetowych.  Takie  dzia-
łanie  to  w  zasadzie  standard  i  ogrom-
ne ułatwienie. Z kolei producenci obra-
biarek do drewna już tak lekko nie mają. 
W  przypadku  firm,  które  nie  komuni-
kują cen publicznie, albo nie podają ich 
w  sposób  kompletny  (mam  tu  na myśli 
ceny znakowania) nie pozostaje nic inne-
go, jak wcielenie się w rolę tajemnicze-
go klienta. 

Przy tej okazji można od razu zyskać 
wiedzę na temat procesu obsługi. Jednak 
metoda  ta  ma  jedną  wadę.  Przeprowa-
dzony audyt odpowiada zwykle na pyta-
nia o ceny niewielkiego wycinka oferty: 
kilku/kilkunastu  produktów.  Wszak  nie 
sposób  przecież  zapytać  o  20  000  upo-
minków… Tu jeszcze mała ciekawostka. 
Aby takie badanie było w pełni etyczne, 
powinno odbyć  się  za  zgodą  strony ba-
danej. Co jednak samo w sobie może po-
wodować  zaburzenie  wyniku  lub  unie-
możliwić  jego  poznanie.  Trzeba  mieć 
świadomość,  że  uzyskanie  takiej  zgody 
wynika  między  innymi  z  Międzynaro-
dowego Kodeksu Badań Rynku i Badań 
Społecznych. 

Analiza a pozycjonowanie
Zebrane  dane  zawsze  warto  standa-

ryzować.  Pojawia  się  wtedy  opcja,  by 
stworzyć  z  nich  choćby  wykres  punk-
towy  czy  matrycę,  która  pokaże,  jak 
rozkłada  się  poziom  cen w  ujęciu ma-
rek lub konkretnych produktów. Dopie-
ro taki materiał stwarza szansę, by oce-
nić czy nasza oferta jest konkurencyjna 
i co lepiej komunikować: najwyższą ja-
kość, czy może najniższe ceny. 

Opłaca się też zadać sobie trud i zba-
dać, w jaki sposób pozycjonuje się mar-
ka  konkurencji.  Można  tego  dokonać 
choćby  poprzez  analizę  semantyczną 
strony  internetowej  czy  po  prostu  ob-

serwację  aktywności  w  mediach  spo-
łecznościowych.  Wychwycenie  tren-
du nie jest zadaniem zbyt trudnym. Już 
kilkudniowa  obserwacja  profili  powin-
na w zupełności wystarczyć, aby rozpo-
znać sposób i formę komunikacji z od-
biorcą.

Kiedy  na  stole  leżą  poważne  budże-
ty  i  plany  strategiczne do gry wchodzi 
również wywiad.  Raport Adreal  publi-
kowany  przez  ośrodek  badawczy  Ge-
mius  to  prawdziwa  bomba  atomowa, 
która dostarcza konkretnej porcji infor-
macji  o  działaniach  reklamowych  in-
nych  graczy  na  rynku.  Można  wycią-
gać  z  niego wnioski  o  zasięgach,  spli-
cie mediowym, intensywności kampanii 
w czasie, a także o budżetach reklamo-
wych. Jeśli planujesz wydać na kampa-
nie promocyjne kilkaset tysięcy (i wię-
cej)  warto  skorzystać  z  tego  raportu 
i zobaczyć, jak działa konkurencja. Być 
może znajdziesz jakąś lukę, która da Ci 
przewagę. 

Analiza konkurencji a SEO 
Jeszcze  inny  rodzaj  analizy  jest  po-

trzebny w działaniach SEO. Tu najczę-
ściej  pod  lupę  bierze  się  dwa  obszary. 
Po pierwsze optymalizację samej witry-
ny, czyli to czy:
●  zawiera  ona  poprawnie  skonstru-

owane elementy techniczne,
● prawidłowo się wyświetla,
●  urle  są  generowane  w  optymalny 

sposób,
●  treści  mogą  być  przydatne  w  po-

zycjonowaniu  (czasami mogą,  czasami 
wymagają  przeredagowania  albo  stwo-
rzenia zupełnie od podstaw).

Druga  sprawa  to  sprawdzenie  pro-
filu  linków  i  publikacji. Warto  zwery-
fikować,  gdzie  konkurencja  publiku-
je  treści. Mogą  to być, chociażby arty-
kuły sponsorowane w portalach branżo-
wych oraz pozyskiwane linki. Zdobycie 
takich  informacji  umożliwia  tworzenie 
zróżnicowanych strategii pozycjonowa-
nia strony internetowej: od najprostszej 
(naśladownictwa),  po  bardziej  wyszu-
kane  sposoby,  które  pozwalają  uzyski-
wać przewagę w walce o pozycje w wy-
szukiwarce.

Wnioski,  które  płyną  z  raportów 
optymalizacji i linkowania dają szansę, 
by oszacować:
● własny budżet,
● czas, w jakim działania dostarczają 

najlepszych efektów,
● nakłady na SEO jakie ponosi kon-

kurencja. 

Tu  prawda  jest  dość  brutalna.  Jeśli 
wyniki wskazują, że konkurencja wyda-
je na SEO 2 lub 3x więcej niż Ty, efekt 
Twoich działań z pewnością nie będzie 
satysfakcjonujący  (choć  oczywiście  są 
nieliczne  wyjątki).  To  trochę  jak  zim-
na wojna: eskalacja wydatków trwa tak 
długo, jak długo marki widzą sens w ich 
ponoszeniu ze względu na zysk. Dlate-
go  takie  działanie  powinno  się  skupić 
na  rozwoju widoczności  i  ruchu w wi-
trynie.
■ Paweł Heczko 

Już  na  wstępie  obalę  jeden  mit. 
Mówi on o  tym,  że wnikliwe analizo-
wanie  konkurencji  jest  formą  kopio-
wania  jej  działań  i  agresywnym  za-
graniem. No więc  nie.  Jest wręcz  od-
wrotnie.  Wiedza  na  temat  obranego 
kierunku  aktywności  innych  przedsię-
biorstw  pozwala  przewidywać  ich  ru-
chy w przyszłości i tak realizować wła-
sną strategię, by mieć szansę na szyb-
ką  reakcję. To niezwykle cenna umie-
jętność. I jeśli przyjrzymy się jej bliżej, 
okaże  się,  że można  spokojnie wyod-
rębnić aż kilka typów analiz. 

Opowiem tu pokrótce:
● jak przygotować analizę cen kon-

kurencji,
● skąd czerpać wiedzę o ofercie,
●  jak  pozyskane  dane  zbierać  i wi-

zualizować,
●  czy  analiza  konkurencji  pomaga 

w pozycjonowaniu w sieci,
● czy wiedza o ofercie konkurentów 

może mieć wpływ na SEO. 

Od  razu  zaznaczę,  że  analiza  kon-
kurencji  nie  jest wyłącznie  sztuką  dla 
sztuki.  Solidnie  przeprowadzona  po-
maga:
●  zdiagnozować  sytuację,  w  jakiej 

aktualnie znajduje się rynek,
●  zidentyfikować  głównych  konku-

rentów,
● umiejscowić własną markę w od-

niesieniu do konkurencji,
●  wskazać  potencjalne  zagrożenia, 

które  może  wygenerować  pojawienie 
się nowego gracza,
● poznać kontekst, w którym odbior-

cy komunikacji podejmują decyzje za-
kupowe,
● porównać oferty i ceny,
● monitorować działania konkuren-

cji choćby w celu poznania ich taktyki 
i kanałów komunikacji. 

Strategia cenowa 
To  z  założenia  sposób, w  jaki  firma 

podejmuje  decyzje  dotyczące  wysoko-
ści cen oferowanych produktów i usług. 
Określa też cele, jakie przedsiębiorstwo 
chce osiągnąć za  ich pomocą: od prze-
konania nowych nabywców do zakupu, 
przez  utrzymanie  i  lokalizację  odbior-
ców, aż po wyznaczenie sposobu reali-
zacji założeń.

W najprostszej formie strategia ceno-
wa do  zaistnienia  potrzebuje  dwóch  ty-
pów  informacji.  Wiedza  o  produkcie 
i odbiorcach to ta łatwiejsza część. Trud-
niejszy  do  zdefiniowania  jest  kontekst 
rynkowy.  Ma  on  szczególne  znaczenie 
w przypadku produktów, które można ła-
two i szybko porównać przy pomocy po-
równywarek  cenowych.  Marki  musia-
ły  nauczyć  się  komunikować  argumen-
ty  przemawiające  za wyższą  lub  niższą 
ceną  i  umieć  je  uzasadnić.  Bo  nic  nie 
stoi na przeszkodzie, by ustalić najwyż-
szą cenę na rynku za produkt X. Pytanie 
brzmi  tylko:  skąd  ona  się wzięła  i  jaka 
wartość  dla  konsumenta  płynie  z  tego 
faktu. O tym, że strategia cenowa działa, 
nie  trzeba długo przekonywać. Nikt nie 
dyskutuje przecież nad różnicą cen mię-
dzy Bentleyem a Audi czy BMW. 
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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?

Co musi się wydarzyć,  
by doszło do sprzedaży?

musi dowiedzieć się o naszym istnieniu. 
Co  ważne:  na  tym  poziomie  interakcji 
absolutnie nie należy podejmować próby 
sprzedaży. To trochę tak jak w relacjach 
damsko-męskich: znajomości nie zaczy-
na się od zaręczyn, bo wiadomo,  jak  to 
się skończy… Identycznie jest w bizne-
sie.  Na  początku  poznajemy  się  bliżej, 
budujemy  relacje,  a  nie  rzucamy  hasła-
mi „kup teraz, promocja trwa tylko do ju-
tra”.
W  procesie  budowania  sprzedaży 

prym  wiodą  kampanie  zasięgowe  i  wi-
zerunkowe. Nadrzędnym celem jest wła-
śnie  zasięg,  czyli  dotarcie  do możliwie 
najszerszego grona potencjalnych klien-
tów. Kiedy już poznają oni ofertę, to co 
do zasady opcje są dwie: albo Cię polu-
bią, albo nie…

„Polub mnie”
Tu  jak  na  randce: ważne  jest wyczu-

cie,  bo  pierwsze  wrażenie  robi  się  tyl-
ko  raz.  Jeśli  Twoja  marka  przypadnie 
do gustu odbiorcy,  jesteś na dobrej dro-
dze. Sprawa komplikuje się o tyle, że ni-
gdy do końca nie wiadomo co kto właści-
wie  lubi. Dodatkowo  trzeba mieć  świa-
domość, że na świecie żyje prawie 8 mi-
liardów  ludzi.  I  nie ma  takiej możliwo-
ści, żeby każdemu podobało się to samo.
K.A.S.A.  kiedyś  śpiewał,  że  każdy 

lubi  boogie.  Ryszard  Rynkowski wspo-
minał,  że  dziewczyny  lubią  brąz.  Czy 
każdy,  kto  lubi  tańczyć,  jednocześnie 
kocha  ten  sam  kolor?  No  nie.  Dlate-
go  musisz  mieć  określoną  grupę  doce-

lową  klientów  i  dopasować  swój  prze-
kaz (komunikację, design, ofertę) do ich 
potrzeb i oczekiwań. Warto też nadmie-
nić, że „KAŻDY” i „WSZYSCY” to nie 
jest najlepszy sposób na ustalenie grona 
potencjalnych  odbiorców.  To  jak  wielu 
klientów jest z Tobą na tym etapie, mo-
żesz  zmierzyć  wskaźnikiem  świadomo-
ści marki.
Ps. Jaki jest Twój ulubiony market?

Zaufaj mi
Analiza zachowań i budowanie zawę-

żonych  grup  docelowych  sprawiają,  że 
jesteśmy  w  stanie  segmentować  klien-
tów i docierać do nich z konkretnymi tre-
ściami.  Takimi,  które  mają  największą 
szansę  na  wzbudzenie  zainteresowania. 
Jak to działa? 
Najprostszym  przykładem  jest  pro-

mowanie treści na blogu tak, by celować 
w konkretne grupy odbiorców. Ktoś, kto 
jest zainteresowany usługą SEO, będzie 
chętniej czytał artykuły czy newsy z tego 
obszaru.  W  efekcie  możesz  serwować 
mu częściej merytoryczne  treści. W  ten 
sposób  zyskasz  w  jego  oczach  miano 
eksperta w dziedzinie. 
Druga rzecz:  jeśli  już wiesz, że użyt-

kownik  jest  np.  bardzo  zainteresowa-
ny  power  bankiem,  nie  katuj  go  rekla-
mą breloków. Zaproponuj mu może jakiś 
poradnik  lub  recenzję  konkretnego mo-
delu  mobilnej  ładowarki.  Fantastycznie 
robią to dwa największe sklepy kompu-
terowe. Ich blogi pełne są treści targeto-
wanych pod konkretne zakupy: proceso-

Po pierwsze – klient ma wybór
Przyszło nam prowadzić firmy w cza-

sach, w których dostęp do konkurencyj-
nych ofert jest łatwiejszy niż kiedykol-
wiek wcześniej. Klienci mają do dyspozy-
cji porównywarki cenowe, szybkie wyce-
ny czy kalkulatory na stronach sprzedaw-
ców. Czy w takim razie jest coś, co można 
zrobić, aby zatrzymać ich na dłużej u sie-
bie? Owszem jest.

Żeby przygotować odpowiednie tło do 
dalszej części tekstu, w tym miejscu muszę 
zadać Ci pytanie. Wolisz kupić coś od do-
mokrążcy czy w specjalistycznym sklepie? 
Zaryzykuję, że postawiłeś na drugą opcję. 
Jak większość. Jednak domokrążca ma 
nad tym sklepem jedną przewagę: klient 
od razu dowiaduje się o jego istnieniu.

Prosta zasada głosi, że zanim ktoś coś 
od Ciebie kupi, musi najpierw dowiedzieć 
się, że masz to coś na sprzedaż. Oczywiste, 
prawda? Prawda jest jednak taka, że wiele 
osób zapomina o tym przy tworzeniu stra-
tegii marketingowej. Niestety efekty tego 
przeoczenia bywają niezbyt ciekawe. Pół 
biedy, kiedy mówimy o lodziarni w cen-
trum małego miasteczka albo innym lokal-
nym biznesie. Plotki i ciekawość prędzej 
czy później nadrobią za nas braki w komu-
nikacji. Znacznie gorzej jest w sytuacji, gdy 
nasza oferta nie jest związana z podstawo-
wymi potrzebami, a jej odbiorcy nie są sku-
mulowani na konkretnym obszarze.

„Poznaj mnie”
Tak oto dochodzimy do konkluzji, że 

żeby  coś  sprzedać,  potencjalny  klient 
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ry, karty graficzne itd. Wystarczy, że raz 
zajrzysz na ich stronę, a oferta tych kon-
kretnych  produktów  czy  wyniki  testów 
będą towarzyszyć Ci przez kilka dobrych 
dni. Tu można pokusić się o ranking Top 
of Mind:  jeśli  rzucę hasło „zakupy spo-
żywcze”,  to  o  którym  sklepie  myślisz? 
I dlaczego?

Zapłać 
O, tu większość przedsiębiorców chce 

zaczynać i kończyć znajomość z klienta-
mi. No ale jak już wiemy: nie tędy droga. 
Na  etapie  zakupu  procentują  te  pierw-
sze  kroki,  które  omówiłem  wyżej.  Je-
śli klient Cię zna,  lubi  i Ci ufa,  to  takie 
szczegóły  jak  cena nie  są  już dla  niego 
kluczowym  aspektem  oceny  oferty.  Ta 
pozycja to bezcenny atut, dzięki któremu 
możesz  konkurować  z  firmami  oferują-
cymi tylko wyłącznie nieco niższą cenę. 
W  tym  przypadku  klasycznym KPI  dla 
managerów będzie sprzedaż. No nie ma 
co  się  czarować:  tę  fazę  relacji  z klien-
tem  określa  się  już  przy  pomocy  twar-
dej waluty.
Myślisz, że to o czym opowiedziałem 

Ci wyżej,  nie  działa? A więc  dokładnie 
w tym miejscu artykułu, Drogi Czytelni-
ku, powinieneś się zastanowić: skąd się 
znamy i czy (oraz jakie) masz wyrobio-
ne zdanie na mój temat. Bo wiesz, że je-
steśmy gdzieś tak między „poznaj mnie” 
a „polub mnie”? Cel  ten  realizuję m.in. 
przy pomocy języka: swobodnego i czę-
sto  ocenianego  jako  znacznie  przystęp-
niejszy niż w typowym artykule eksperc-
kim.  Skąd  to wiem? Bo  badam  reakcje 
na publikację i dość często otrzymuję fe-
edback, który pomaga mi dopasować ko-
munikację  do  oczekiwań  mojej  grupy 
docelowej.

 
Tak  oto  buduje  się  lojalność  wobec 

marki. A  gdyby  chcieć  się w  ten  temat 
zagłębić,  to  mianem  lojalności  może-
my nazwać trwałą preferencję. Ale żeby 
dojść  do  tego  etapu,  najpierw  trzeba  ją 
zbudować,  a  następnie  podtrzymywać. 
W ten sposób doprowadzisz do momen-

tu, w którym klient nie tylko powie „wy-
bieram X zamiast Y”, ale też odpowied-
nio to uzasadni.
Wspomniałem  wcześniej  o  treściach 

budujących  wizerunek  eksperta.  Mają 
one  ogromną  moc,  ponieważ  oprócz 
oczywistego celu spełniają jeszcze przy-
najmniej  jedno  zadanie.  Takie  publi-
kacje  dowożą  Twojej  witrynie  content. 
A oprócz  tego,  że  „content  is  the king” 
jak od wielu lat chórem wołają markete-
rzy,  to dobre treści są  też strategicznym 
wręcz zasobem w działaniach SEO. Za-
tem na  tym  jednym ogniu można upiec 
co najmniej dwie pieczenie.
Podsumowując:  Twoja  komunikacja 

powinna odbywać się na kilku poziomach 
wtajemniczenia klienta. Podobnie zresztą 
jak budowa  lejka  sprzedażowego, o któ-
rym opowiem innym razem. Musisz mieć 
świadomość,  że  część  klientów  w  ogó-
le  nie  wie  o  Twoim  istnieniu,  niektórzy 
pewnie mieli  już  jakąś  styczność  z mar-
ką,  a  inni  to  klienci  (mam nadzieję)  po-
wracający. Każdy z nich potrzebuje inne-
go sposobu zaopiekowania w komunika-
cji. Warto też przyjrzeć się całemu proce-
sowi z większej perspektywy. W zależno-
ści od branży czas przejścia od etapu „po-
znaj mnie” do „zapłać” może być różny: 
od kilku minut do nawet kilkunastu mie-
sięcy… Dla przykładu: z moimi klienta-
mi buduję relacje nawet przez 18 miesię-
cy. Wydaje się, że to długo. Jednak w tym 
czasie  poznajemy  się,  nierzadko  rozma-
wiamy  o  ich  problemach  z  marketin-
giem.  I bywa  tak, że po półtora  roku  ta-
kich czasami przypadkowych spotkań na 
eventach  albo  po  prostu  wymianie  ma-
ili,  przychodzą do mnie  już nie po ofer-
tę, a po konkretną współpracę. Doskona-
le wówczas wiedzą co oferuję i na jakim 
poziomie,  i  są  zdecydowani  na  inwesty-
cję w moje usługi. A więc  trud włożony 
w  tak długi proces wygrzewania  leadów 
zwraca się z nawiązką. Świadomość tego, 
że nic nie dzieje się ot, tak pozwala lepiej 
zaplanować  harmonogram  komunikacji 
i uwzględnić wszystkie jej etapy.
■ Paweł Heczko 

sprzedaz@midocean.com
www.midocean.com

Odkrywaj na nowo
Dostosowując się do rosnącej potrzeby wspierania społecznej i 
odpowiedzialnej produkcji, recyklingu i ponownego wykorzystania, 
nieustannie analizujemy sposób, w jaki podchodzimy do selekcji 
produktów i materiałów, procesów produkcji i druku. Wiele 
materiałów znalazło drugie życie dzięki recyklingowi. W naszej 
nowej kolekcji wprowadziliśmy więcej opcji z bawełny organicznej. 
Zobacz nowe modne artykuły z bawełny organicznej.

Specjaliści od butelek
Nasz nowy druk cyfrowy i grawerowanie 
laserowe dookoła zapewniają maksymalną 
ekspozycję marki na szerokiej gamie naczyń do 
napojów dzięki ulepszone opcji znakowania.

Nasza nowa kolekcja 
more than gifts
Kolekcja pełna świadomych i wyrazistych prezentów

• Ponad 200 nowych produktów w naszej kolekcji 
more than gifts 2022

• Innowacyjne materiały
• Inspirujący i interaktywny katalog cyfrowy
• Skontaktuj się z Twoim opiekunem, aby uzyskać 

więcej informacji

MO6408

MO6458

Do zobaczenia na RemaDays!  Hala E stoisko C2  -  16-18.02.2022
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JEST W CZYM WYBIERAĆ!
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

wodnych, produkty i akcesoria do biega-
nia czy na narty. Nadal producenci zwra-
cają uwagę na bawełnę organiczną oraz 
produkty  z  recyklingu  oraz  w  swoich 
produktach  naśladują  trendy  rynku  de-
talicznego. Osoby szukające produktów 
z usuwalną metką ucieszy informacja, że 
coraz więcej producentów wpisało takie 
produkty do swojego stałego menu. 

Nie  zabraknie  oczywiście  oferty 
odzieży odblaskowej i roboczej, artyku-
łów frotte, produktów do sublimacji oraz 
artykułów  dla  branży  gastronomicznej 
np. kurtek kucharskich, fartuchów, kasa-
ków czy czapek.

W nowościach L-Shop-Team na 2022 
można dostrzec prawdziwe perełki pro-
duktowe,  zwracające  uwagę  kolorysty-
ką, ciekawym krojem czy materiałem. ■

Do odkrywania nowości, dystrybutor za-
prasza na stronę www.-l-shop-team.pl, 
gdzie znajduje się największa ofer-
ta tekstyliów promocyjnych, sporto-
wych i  roboczych idealnie nadająca 
się do znakowania.

Nowości  odnaleźć  można  w  każdej 
kategorii produktowej od t-shirtów i ko-
szulek polo przez spodnie, kurtki, bluzy, 
polary, bezrękawniki po czapki, ręczniki, 
parasole, maskotki i akcesoria odblasko-
we. Zadbały o to m.in. takie marki jak: 
SOL’S,  Promodoro,  Tee  Jays, Atlantis, 
HRM, JHK, Just Hoods, Flexfit, Halfar, 
Result, Quadra, Mantis, Premier, Miners 
mate, Build your Brand, James Nichol-
son, Premier, Fair Towel i inne. 

Do 120 marek oferowanych przez L-
Shop-Team dołączyły z końcem zeszłe-
go i początkiem nowego roku m.in Dare 
2B  Elite/Edit,  Craghoppers  Expert,  Ti-
ger  Cotton,  ROLY  FOOTWEAR  oraz 
WORWEAR, The One Towelling 

W 2022 dostrzec można dużo artyku-
łów  promujących  spędzanie  aktywnie 
wolnego czasu. Są to praktyczne i mod-
ne  stroje  na  fitness,  do  jogi,  na  siłow-
nię. Wiele marek zachęca również swo-
imi artykułami do ruchu na świeżym po-
wietrzu. Można  kupić  torby,  sakwy  na 
rower,  wygodne  plecaki  na  długie wę-
drówki, worki wodoszczelne do sportów 

Tradycyjnie jak co roku, dystrybutor L-SHOP-TEAM 
przygotował dla swoich klientów liczne nowości produktowe 
oraz rozszerzył swój asortyment o nowe marki.
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Relacje targowe Q4 2021
Lieferantentage 2021: premiera w Niemczech

W dniu 24 sierpnia 2021 r. w centrum wystawienniczym Gießen miało miejsce dwudniowe wydarze-
nie Lieferantentage. Wszyscy odwiedzający, którymi byli wyłącznie dystrybutorzy artykułów promo-
cyjnych, czuli się bezpiecznie podczas wydarzenia, pomimo pandemii – wszystko dzięki zasadom za-
chowania higieny koordynowanym we współpracy z władzami. Wszyscy byli zadowoleni z możliwo-
ści spotkania się twarzą w twarz. Według oficjalnych danych na targach zaprezentowało się 110 do-
stawców. Pierwszego dnia zjawiły się 342 osoby, a drugiego 297. Odwiedzający mieli okazję poznać 
dostawców. Była to także możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klien-
tami. Przyszłoroczna edycja wydarzenia zaplanowana jest od 31 sierpnia do 1 września 2022 roku.
Więcej informacji na: www.lieferantentage.de

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2021, Zdjęcia: Michael Scherer, Karina Wiegmann © WA Media

markeding Switzerland 2021: duch optymizmu
Dnia 26 sierpnia 2021 roku w Zurychu po raz drugi w reżimie sanitarnym odbyło się wydarzenie mar-
keding Switzerland. Wszyscy – zarówno wystawcy, jak i goście – musieli nosić maski. Takie rozwią-
zanie wprowadzono zamiast obowiązku przedstawienia dowodu szczepienia. Według oficjalnych 
danych zaprezentowało się sześć spółek sponsorskich i 53 dostawców artykułów promocyjnych.  
Michael Mätzener, z firmy promoFacts GmbH, podał do wiadomości, że z 700 zgłoszonych osób po-
jawiło się 400 gości. Już z chwilą otwarcia w miejscu wydarzenia pojawiło się 200 osób. Wielu wy-
stawców chwaliło poziom odwiedzających i ich konkretne zainteresowania. Miały miejsce także wy-
kłady towarzyszące, które cieszyły się dużą popularnością.
Więcej informacji na: www.markeding-schweiz.ch

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2021, Zdjęcia: Michael Scherer © WA Media

Rekordowa edycja Festiwalu Marketingu 2021
W dniach 15-16 września 2021 r. w EXPO XXI Warszawa swoją ofertę zaprezentowali dostaw-
cy artykułów promocyjnych dla branży reklamy i marketingu oraz dostawcy mediów i maszyn. 
Na targach spotkało się blisko 5100 zwiedzających i 220 wystawców (a łącznie ponad 300 licząc 
z targami Packaging Innovations). Były to intensywne 2 dni marketingowych inspiracji, premier 
i nowości. Targom jak co roku towarzyszyły branżowe konkursy. Do konkursu Super Gift zgłoszo-
no rekordową ilość – 122 gadżetów reklamowych. Kolejną odsłonę miał też konkurs POS STARS – 
na najlepsze displaye reklamowe. Kolejna edycja targów odbędzie się 14-15 września 2022 r. 
Więcej informacji na: www.festiwalmarketingu.pl 

Targi Packaging Innovations 2021 dowodem na restart branży!
Tegoroczna edycja Packaging Innovations (15-16.09.2021) spotkała się z bardzo dużym zaintereso-
waniem uczestników, którzy wielokrotnie podkreślali, jak bardzo tego typu spotkania są im potrzeb-
ne w pozyskiwaniu i utrwalaniu kontaktów biznesowych i czerpaniu inspiracji. W wydarzeniu udział 
wzięło 3100 Odwiedzających, a Wystawcy zaprezentowali bogatą ofertę obfitą w nowości branżo-
we i opakowania dostosowane do aktualnych potrzeb branży. W uzupełnieniu ekspozycji uczestnicy 
wzięli udział w inspirujących wykładach naszych gości, a laureaci Strefy Studenta debiutowali z no-
watorskimi projektami w przestrzeni targowej. Na kolejną edycję Packaging Innovations zapraszamy 
31.05-1.06.2022 do EXPO XXI Warszawa. 
Więcej informacji na: www.packaginginnovations.pl

RemaExtra 2021 w podsumowaniu
17 września zakończyły się pierwsze w tym roku targi branży reklamy i druku, RemaExtra - Rozgrzew-
ka dla reklamy z pewnością była udana. Przez 3 dni targów blisko 6000 zwiedzających z całego świata 
miało szansę poznać tysiące nowych produktów i technologii od ponad 170 wystawców. Poza udo-
godnieniami jak restauracje, strefy relaksu, bezpłatne autobusy czy 7000 miejsc parkingowych, na 
targach odbyły się też bezpłatne prelekcje RemaCongress, gdzie zwiedzający mogli poszerzyć swoją 
wiedzę na tematy reklamy i druku. Organizator dziękuje za wspólne chwile i zaprasza na Międzynaro-
dowe Targi Reklamy i Druku RemaDays, które odbędą się 16-18.02.2022. Do zobaczenia!
Więcej informacji na: www.remaextra.com.pl

TAROPAK 2021 - Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania
Tegoroczne Targi Taropak, odbywające się w dniach 4-6 października, mogły pochwalić się dużą ilo-
ścią wystawców z innowacyjnymi na rynku maszynami i urządzeniami pakującymi. Przedstawiono 
wiele premier produktowych, a sześć z nich zostało nagrodzonych Złotym Medalem Grupy MTP. Pod-
czas kilku konferencji na Taropaku poruszono najistotniejsze kwestie, jakimi obecnie żyje branża opa-
kowań: problematykę opakowań w e-commerce, ekoprojektowanie i design, a także opakowania 
jako wyzwanie przyszłości w kontekście ekologii. Swoją premierę miała konferencja Taropak Design.
Targom Taropak towarzyszyły Targi Polagra, których ekspozycja wystawiennicza składała się z trzech 
salonów: FOOD, FOODTECH oraz HORECA. 
Więcej informacji na: www.taropak.pl

GWW-Trend 2021: Wspaniale się znów zobaczyć
Przedstawiciele branży w Niemczech mieli powody do radości – udało im się spotkać podczas wy-
darzenia GWW Trend 17 września 2021 r. po wielokrotnej zmianie terminu. Wydarzenie odbyło się 
w centrum kongresowym w Wiesbaden. Spotkaniom towarzyszyła pozytywna atmosfera, a wszy-
scy czuli się bezpiecznie dzięki zastosowanym zasadom higieny, takim jak pytania o szczepienie czy 
stacje do dezynfekcji. Według oficjalnych danych w wydarzeniu wzięło udział 572 przedstawicieli 
branży artykułów promocyjnych, czyli o 60% więcej niż w roku pandemii (rok 2020). Swoje produk-
ty zaprezentowało 141 wystawców. Kolejne targi GWW Trend zaplanowano na 9 i 10 lutego 2022 
roku w Kolonii. 
Więcej informacji na: www.gww-trend.de

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2021, Zdjęcia: Mischa Delbrouck, Michael Scherer, © WA Media

HAPTICA® live ‘21: klejnoty reklamy
Wydarzeniu HAPTICA® live ’21, które odbyło się 23 września w World Conference Center w Bonn, to-
warzyszyła wspaniała atmosfera. Kupujący, decydenci w zakresie marketingu i dystrybutorzy mogli 
wreszcie spotkać się twarzą w twarz z dostawcami artykułów promocyjnych i samodzielnie przete-
stować nowe produkty. Na wydarzeniu pojawiło się 122 wystawców, w tym 29 z zagranicy, prezen-
tujących najnowsze artykuły: ekologiczne butelki, okulary w drewnianych oprawkach czy słomki ze 
stali nierdzewnej. Widać przy tym trend w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Całość odby-
ła się w reżimie sanitarnym, co pozwoliło wszystkim na bezpieczny udział. Kolejna edycja wydarze-
nia odbędzie się 16 marca 2022 roku.
Więcej informacji na: www.haptica.live

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2021, Zdjęcia: Bernadett Yehdou © WA Media
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W wywiadzie zamieszczonym w ubiegłym numerze Gazety PIAP rozmawialiśmy o tym, jak w dobie rosnącej 
konkurencji, prowadzić skuteczne i rentowne działania w sieci. Tym razem Marcin Jędrzejczyk (Marketing 
Manager w Headwear Professional) przepytuje Krzysztofa Marca (CEO w DevaGroup) oraz Przemysława 
Biegacza (SEM Specialist w DevaGroup) jak wykorzystywać poszczególne formy promocji, by stworzyć 
strategię, która zapewni przewagę nad konkurencją. Jeśli zastanawiasz się, jak sprawdzić co działa, a co 
trzeba usprawnić, by rozwijać biznes w sieci – koniecznie potraktuj ten wywiad jak listę wytycznych.

Daj się znaleźć w sieci, czyli 
jak stworzyć strategię 
marketingową, dzięki której 
wyprzedzisz konkurencję! Cz. II

Marcin Jędrzejczyk: Skoro już wiemy czego 
szukają nasi klienci, wiemy jak docierają na 
naszą stronę www, to jak tę wiedzę przeło-
żyć na konkretne działania marketingowe? 
Czy na podstawie tych informacji można za-
cząć budować strategię marketingową?

Przemysław Biegacz: Jeśli wiemy w jaki 
sposób docierają do nas klienci oraz czego szu-
kają - mamy tak naprawdę wszystko, czego po-
trzebujemy do planowania strategii marketin-
gowej.

Informacja odnośnie źródła odwiedzin jest 
bardzo pomocna w kontekście oceny skutecz-
ności poszczególnych kanałów. Ruch ze źró-
deł bezpłatnych (np. wyszukiwania organiczne) 
może być doskonałym punktem wyjścia do ba-
dania zapytań, które powodują wejścia na na-
szą stronę. Możemy z nich odczytać, czego szu-
kają klienci w danym okresie. Nic nie stoi rów-
nież na przeszkodzie, aby wyszukiwane frazy 
wykorzystać w kampaniach Google Ads oraz 
do ulepszania oferty i treści w witrynie.

Media społecznościowe także mogą być bar-
dzo pomocne przy planowaniu działań marke-
tingowych. Dlaczego? Jeśli sumiennie prowa-
dzimy np. fanpage na Facebooku oraz wymie-
niamy się tam komentarzami z klientami lub 
obserwującymi, możemy wykorzystać pozosta-
wiany feedback do poprawy oferty, witryny czy 
też samego contentu. Wszystkie tego typu suge-
stie warto zatem brać pod uwagę przy tworze-
niu kampanii reklamowych. Może zdarzyć się 
również, że takich odpowiedzi ze strony klien-
tów nie będzie dużo. Wtedy zawsze można po-
kusić się o post, w którym poprosimy o ocenę 
produktu czy usługi. 

Warto także sprawdzić, która część naszej 
oferty jest “odwiedzana” najrzadziej i najczę-
ściej. Mogą to być poszczególne kategorie pro-
duktów lub usług. Czy wolumen ruchu przekła-
da się bezpośrednio na efektywność? Następ-
nie należałoby się również zastanowić, co jest 
powodem takiego stanu rzeczy. Może nierów-
nomierne działania w obszarze SEO czy w So-
cial Mediach - a może kwestia popytu czy popu-
larności danego produktu lub usługi? Taka we-
ryfikacja pomoże nam w identyfikacji mocniej-
szych i słabszych obszarów naszej oferty i wi-
tryny - co warto uwzględnić w działaniach re-
klamowych. Najskuteczniejsza część produk-
tów/usług powinna stanowić trzon naszych 
kampanii reklamowych w celu maksymaliza-
cji zysków. Natomiast promocja tej słabszej po-
może uzyskać odpowiedź na pytania postawio-
ne powyżej.

Podsumowując, dysponując danymi odno-
śnie źródeł odwiedzin oraz czego szukają klien-
ci na naszej stronie - jesteśmy w stanie ocenić, 
co w naszej ofercie oraz witrynie działa. Na-
stępnie wykorzystujemy to w kampaniach re-
klamowych. Ale to nie wszystko, dzięki wyżej 
wspomnianym informacjom możemy dowie-
dzieć się, co nie funkcjonuje najlepiej i które 
obszary trzeba usprawnić.

MJ: Nie jest tajemnicą, że dla wielu biz-
nesów sercem działań marketingowych jest 
strona internetowa. Jak na podstawie da-
nych analitycznych (znajomość słów klu-
czowych, znajomość kanałów dotarcia itp.) 
przygotować optymalną stronę interneto-
wą? Czy jest to możliwe? Jak powinna być 
zbudowana, aby pomagała w realizacji stra-
tegii sprzedażowo-marketingowej?

Krzysztof Marzec: Tu wpadamy w dużą pu-
łapkę polegającą na tym, że firma tworząca 
strony odda nam produkt gotowy od A do Z. 
Kiedy budujesz dom to osoba stawiająca fun-

dament i ścianki działowe wykonuje po pro-
stu projekt, nie odpowiada za to jak w tym 
domu będzie się mieszkało. Potrzebny jest ar-
chitekt, wykończenie wnętrz itp. Ze stroną jest 
tak samo - firma produkująca stronę czasem ją 
tylko zakoduje, czasem zaprojektuje, ale rzad-
ko kiedy pomoże zrobić bardzo ważne elemen-
ty, takie jak wypełnienie treścią i optymaliza-
cja pod SEO. Dlatego warto ustalić to na po-
czątku i uwzględnić w procesie kogoś, kto dla 
nas będzie pilnował, aby strona spełniała naj-
nowsze wyznaczniki. Dla nas to bardzo prosty 
i konkretny proces, w którym treści na stronie 
są planowane pod konkretne, sprawdzone pod 
kątem wyszukiwania słowa kluczowe (z narzę-
dzi takich jak Planer słów kluczowych dowie-
my się, ile razy są wpisywane konkretne słowa 
kluczowe w Google). Dodatkowo już na eta-
pie projektowania strony zwracamy uwagę na 
elementy, które mogą utrudniać pozycjonowa-
nie a dodatkowo na kilku etapach sprawdza-
my czy strona jest poprawnie zoptymalizowa-
na. Taki test należy wykonać optymalnie zanim 
uruchomimy wypełnianie strony treścią, drugi 
raz zaraz przed wdrożeniem oraz ostatni - po 
wdrożeniu, aby upewnić się, że migracja na 
nowy serwer i podmiana starej strony wypa-
dła pozytywnie. Wykorzystujemy do tego kilka-
naście narzędzi i wiedzę gromadzoną i weryfi-
kowaną przez lata, dlatego tak ważny jest wy-
bór doświadczonego specjalisty do takiego za-
dania.

MJ: Warto nadmienić, że gdy rozmawiamy 
o optymalnej stronie www musimy wziąć pod 
uwagę, nie tylko jej aspekty praktyczne i funk-
cjonalne. Pod pojęciem „optymalna” kryje się 
także bardzo dużo aspektów technicznych, na 
które musimy zwrócić uwagę. O bardzo wie-
lu tematach nie zdajemy sobie sprawy, a mają 
one bardzo duży wpływ na przyszły sukces na-
szej witryny internetowej. Mam tutaj na myśli 
głównie takie aspekty jak serwer, oprogramo-
wanie czy taka banalna (z pozoru) rzecz jaką 
jest domena internetowa. 

Pozwolę sobie także na porównanie budo-
wy strony www do budowy domu. Aby wy-
budować dom musimy mieć fizyczne miejsce, 
gdzie ten dom powstanie, musimy mieć dział-
kę. W zależności od tego, jaki to będzie dom, 
zależą parametry działki. Dla większego domu 
potrzebna jest większa działka, mały dom 
zmieści się na małej działce. Podobnie jest 
z budową strony internetowej. Aby ją stwo-
rzyć musimy mieć fizyczne miejsce, gdzie taka 
strona powstanie, mowa tutaj o serwerze (ho-
sting). W zależności od tego, jak duża i rozbu-
dowana będzie nasza strona, zależą parame-
try naszego serwera. Jeśli planujemy stwo-
rzyć prostą stronę www, bez skomplikowanych 
funkcjonalności to wystarczy zakupić naj-
bardziej podstawowy serwer (usługę hostin-
gową). Na rynku jest wielu operatorów, któ-
rzy oferują hosting. Pewnie wielu właścicie-
li biznesów nie zdaje sobie sprawy albo baga-
telizuje ten temat, ale jakość i parametry ser-
wera mają bardzo duży wpływ na działania 
SEO / SEM – chodzi tutaj głównie o czas reak-
cji serwera, jego przepustowość – jest to jeden 
z głównych czynników, który wpływa na to, jak 
nasza strona jest pozycjonowana.

W pytaniu wspominam, że dla wielu bizne-
sów sercem działań marketingowych jest stro-
na internetowa. Jednak bardzo często obser-
wuję, że ze stroną www jest tak, że jak raz się 
ja zrobi to później się o niej zapomina i już się 
na nią nie zagląda, nie weryfikuje i nie aktu-
alizuje jej treści. Często to „serce” jest przez 

wielu zapominane i zaniedbywane. W Inter-
necie można spotkać wiele poradników, jakie 
elementy powinna zawierać optymalna strona 
www lub jak powinna wyglądać strona, któ-
ra sprzedaje i jest przyjazna użytkownikom. 
Pozwolę sobie podejść do tematu trochę ina-
czej. Poniżej prezentuję swoją subiektywną li-
stę „grzechów”, które można znaleźć na wielu 
stronach internetowych.

Niedziałające linki / hiperłącza, strony 
bez treści

Ten błąd powtarzał się na wielu stronach. 
Nie działają przekierowania na stronach. Dla 
przykładu: w menu jest pozycja „Oferta” – 
klikamy i nic się nie dzieje, nigdzie nas dalej 
nie przekierowuje.  Z tym związana jest jeszcze 
jedna rzecz, na wielu stronach nie ma treści lub 
strony nie istnieją. Posłużę się ponownie przy-
kładem pozycji w menu „Oferta” – załóżmy, 
że tym razem po kliknięciu już nas przekiero-
wuje na właściwą stronę, ale na stronie nie ma 
żadnej treści. Spotkałem ten problem przy wie-
lu opisach usług oferowanych przez agencje 
reklamowe w branży upominków. Wiele stron 
było bez treści, był tylko nagłówek. 

Strony nie dostosowane do wyświetlania 
na urządzeniach mobilnych (telefony, tablety)

Wiele stron jest utworzonych dobre kil-
ka lat temu i nie było na nich robionych żad-
nych zmian, przez co nie wyświetlają się pra-
widłowo na urządzeniach mobilnych. Nieste-
ty ten sam problem obserwuję na stosunko-
wo nowych stronach. Dlaczego to jest tak waż-
ne? Po pierwsze – obecnie połowa ruchu (o ile 
nie więcej) na naszych stronach www, to wej-
ścia z urządzeń mobilnych. Po drugie – Go-
ogle przy wyszukiwaniu gorzej traktuje stro-
ny, które nie są dostosowane do urządzeń mo-
bilnych, tym samy pojawiamy się na dalszych 
pozycjach wyszukiwania. Jeżeli nasza stro-
na nie jest dostosowana do urządzeń mobil-
nych, jak najszybciej trzeba to zmienić. Jak 
sprawdzić czy strona prawidłowo wyświetla się 
na urządzeniach mobilnych i czy wyszukiwarka  
Google nie ma żadnych zastrzeżeń.

Zbyt ciężkie (duże) strony
Dla wyszukiwarki Google każdy element 

strony ma znaczenie, istotną rzeczą jest też to, 
jak dana strona jest duża (ciężka). Waga strony 
ma też wpływ na czas jej otwierania (zwłaszcza 
na urządzeniach mobilnych). Niestety ładna 
strona, nie zawsze idzie w parze z tym, że dana 
strona jest dobra / optymalna. Należy rów-
nież pamiętać o tym, że czas ładowania stro-
ny, jej wielkość ma duży wpływ na naszą pozy-
cję w wyszukiwaniu Google. Należy pamiętać, 
aby na stronie głównej korzystać ze skompreso-
wanych obrazów, nie takich które ważą po kil-
ka MB.

Brak danych kontaktowych / niedziałające 
formularze kontaktowe

Chyba oczywistym jest to, że poprzez stronę 
internetową chcemy pozyskać kontakty. Jednak 
jak mamy tego dokonać, jeśli na stronie bra-
kuje danych do kontaktu z nami lub są tak za-
kamuflowane, że trudno je odnaleźć. Powin-
niśmy ułatwić jak najbardziej kontakt z nami. 
Jedni lubią rozmawiać – dla nich koniecznie 
musi być podany nr telefonu, drudzy nie lubią 
rozmawiać, ale lubią pisać – dla takich osób 
powinien być podany adres e-mail lub przygo-
towany formularz kontaktowy. Jeśli już mowa 

o formularzu kontaktowym, to upewnijmy się 
czy na pewno działa tak jak powinien. Cza-
sami warto wysłać sobie wiadomość testową 
i sprawdzić, czy formularz działa tak, jak po-
winien.

Brak CTA
Pod tajemniczym skrótem CTA kryje się 

jakże niewinny i znany wielu marketerom 
zwrot „Call to action”, co w naszym rodzimym 
języku znaczy po prostu – wzywaj do działa-
nia. Jest to metoda wskazania potencjalnemu 
klientowi, co powinien teraz wykonać na stro-
nie internetowej. „Zadaniem Call To Action 
jest realizowanie celów, które powinna speł-
niać każda witryna internetowa. Najczęściej 
są to cele sprzedażowe. Niekoniecznie prowa-
dzą bezpośrednio do zakupu. Mogą na przy-
kład spełniać zadanie gromadzenia kontaktów 
czy zainteresowanie treścią.” Niestety tego bra-
kuje na wielu stronach internetowych. 

Ubogie treści
Na zakończenie punkt, który wiąże się 

w pierwszym tematem tutaj poruszonym. 
Na wielu stronach jest bardzo mało treści, 
z których potencjalny klient niewiele może wy-
czytać. Brak opisu usług czy oferty. Już od wie-
lu lat się mówi, że „content is king”. Tak było, 
jest i będzie pewnie jeszcze przez kilka najbliż-
szych lat. Niestety w obecnych czasach, gdzie 
konkurencja jest duża i będzie jeszcze większa, 
ubogie i tylko podstawowe informacje o firmie 
czy ofercie to znacznie za mało.

MJ: Nawiążę ponownie do analizy i  da-
nych, które możemy pozyskać. Czy na pod-
stawie otrzymanych danych możemy zapla-
nować działania marketingowe z  podzia-
łem na konkretne kanały (organic, paid, so-
cial itp)? 

KM: Tak, możemy to robić na wielu pozio-
mach. Najprostszy z nich to obliczenie CPA  
(cost-per-aquisuition, czyli upraszczając koszt 
pozyskania klienta/sprzedaży) konkretnego ka-
nału lub jego części. Warto pamiętać, że cały 
kanał - przykładowo kampania Google Ads czy 
Facebook Ads - może nie być rentowna, ale 
konkretne grupy reklam czy słowa kluczowe już 
tak. Optymalizacja przyjmuje w tym wypadku 
bardzo często regułę „dziel i rządź”, czyli z du-
żych kampanii wyłapujemy działające elementy 
i to na nich skupiamy się w zwiększaniu budże-
tów. Bardzo dokładnie możemy sprawdzić, że 
np. dana grupa słów kluczowych czy konkret-
ne słowo musiało być kliknięte 50 razy, aby do-
prowadziło do pozostawienia kontaktu na stro-
nie. Obliczamy wtedy współczynnik konwersji 
2% i wiemy, że średnia cena kliknięcia (załóżmy 
1zł) sprawiła, że CPA wynosi 50 zł.  Jeśli nasz 
biznes może tyle płacić za kontakt (pamiętajmy, 
że tylko część z nich staje się realnie klientem) 
to kampania jest rentowna. Problem w tym, że 
kampanie i działania marketingowe przeplata-
ją się, a klienci podejmują decyzje zakupowe 
w długim czasie. Dlatego tak ważne jest anali-
zowanie również atrybucji, czyli zaawansowa-
na analiza tego, jak jedna kampania wpływa-
ła na drugą. Mogło by się bowiem okazać, że 
w wyniku zbyt płytkich analiz wyłączymy jakąś 
kampanie zasięgowo wizerunkową, bo widzie-
liśmy brak efektów, a to mogłoby się odbić ne-
gatywnie na efektach innych kampanii po pew-
nym czasie. 

MJ: Jeśli już przygotujemy optymal-
ną stronę www, skierujemy na nią jako-
ściowy ruch czy to już koniec naszych dzia-
łań? Czy możemy spać spokojnie? Z moje-
go doświadczenia mogę powiedzieć, że ta-
kim marketingowym “must have” jest ciągła 
analiza i optymalizacja wdrożonych działań.  

PB: To tak naprawdę początek przygody 
optymalizacyjnej. Punktem wyjścia jest oczy-
wiście optymalnie przygotowana strona www 
oraz strategia marketingowa (SEO, media spo-
łecznościowe, kampanie reklamowe). Następ-
nie przychodzi czas weryfikacji naszych za-
łożeń. Dlatego bardzo ważnym jest, aby re-
gularnie monitorować i analizować rezulta-
ty - i w razie problemów, powinna następować 
adekwatna reakcja (optymalizacja).  

Do analizy mogą posłużyć nam takie na-
rzędzia jak Google Analytics oraz poszczegól-
ne panele reklamowe (gdzie prowadzimy nasze 
kampanie, np. Google Ads czy Facebook Ads). 
W przypadku działań z zakresu pozycjonowa-
nia, będziemy dodatkowo korzystać z Google 
Search Console. 

Równolegle warto przeprowadzać różnego 
rodzaju testy A/B - zarówno na poziomie kam-
panii - jak i samej witryny. W ten sposób przy-
spieszymy proces optymalizacyjny i szybciej 
dowiemy się, co działa najlepiej. Do ekspery-
mentów w kontekście strony www można wyko-

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. Autor trzech 
książek, ponad setki artykułów i wysoko oce-
nianych kursów on-line. Wykładowca m.in. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej 
Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera. 
Gościł na scenach kilkudziesięciu konferencji 
zdobywając wysokie miejsca i nagrody 
publiczności. Jest pomysłodawcą i organiza-
torem semKRK, wyjątkowej, krakowskiej kon-
ferencji dedykowanej miłośnikom SEM, SEO 
i Analityki oraz gali nagród semKRK Awards.

PRZEMYSŁAW BIEGACZ
SEM Specialist w DevaGroup - certyfikowany 
Specjalista Google Ads i Google Analytics. 
Zajmuje się zarządzaniem kampaniami 
reklamowymi oraz wdrażaniem analityki.  
W swoich działaniach kładzie szczególny 
nacisk na techniczne dopracowanie kampa-
nii. Po godzinach jest zamiłowanym fanem 
konsolowego gamingu oraz piłki nożnej.

rzystać darmowe narzędzie Google Optimize. 
Odnośnie kampanii, narzędzia do przeprowa-
dzania testów są zazwyczaj wbudowane w pa-
nel (np. Google Ads i Facebook Ads).

Co warto testować? W przypadku strony 
różne warianty nawigacyjne, kolorystyczne czy 
chociażby różne CTA (wezwanie do działania) 
na poszczególnych buttonach, np. zamiast kup 
teraz - zamów teraz. 

Jeśli chodzi o kampanie, to możemy testo-
wać teksty reklamowe, kreacje graficzne, słowa 
kluczowe, różne typy kampanii, strategie usta-
lania stawek i wiele więcej.

Podsumowując, szeroko pojęta strategia 
marketingowa, obejmująca przygotowanie 
strony www oraz działań reklamowych i innych 
- jest pewnego rodzaju wstępną koncepcją, któ-
ra wymaga weryfikacji za pomocą analizowa-
nia i optymalizacji.
■ Zredagowała Joanna Muszyńska

Można skorzystać z tych narzędzi:
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=pl
http://www.responsinator.com/



12 | BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 14

Z życia Izby...
 Strona 2

Z rynku...
 Strona 4

Edukacja i szkolenia

Przedsiębiorcy od miesięcy śledzą informacje dotyczące planowanych 
rządowych zmian, nazwanych Nowym Polskim Ładem. Na temat 
nowych przepisów podatkowych, negatywnych i pozytywnych 
skutków systemowych przeobrażeń, rozmawiamy z Przemysławem 
Ruchlickim, Zastępcą Dyrektora Biura Polityki Gospodarczej w KIG.

że to rozwiązania głównie dla dużych spół-
ek prowadzących własne prace rozwojowe.

Alternatywą dla coraz mniej opłacalne-
go opodatkowania w formie liniowej stanie 
się ryczałt, który został przebudowany (m.in. 
przez obniżenie stawek), choć ryzyko zakwe-
stionowania stosowania prawidłowej stawki 
przez przedsiębiorcę wzrosło.

Jakie negatywne dla przedsiębiorców 
strony mają nadchodzące zmiany?

Każdy przedsiębiorca zapłaci więcej – 
wynika to z nieodliczalności składki zdro-
wotnej od podatku. Za jedną z większych 
wad trzeba uznać dużą dyskryminację po-
datników liniowych. Choć systemowo legi-
slator postąpił prawidłowo. Nadal jest to 
podatek z płaską stawką wyłącznie dla do-
chodów z działalnosci gospodarczej. Więk-
szość zapłaci więcej za obsługę księgową 
– a to na skutek zwiększonych obciążeń ad-
ministracyjnych.

Bardzo niekorzystnie wygląda nowy po-
datek minimalny CIT. Miał utrudnić dużym 
międzynarodowym podmiotom transferowa-
nie zysków zagranicę i tym samym zaniżanie 
CIT płaconego w Polsce. Wyszło jak zawsze 
– najbardziej mogą ucierpieć na tym roz-
wiązaniu firmy z polskim kapitałem. Udział 
dochodów w przychodach poniżej 1% no-
tuje w Polsce kilka kluczowych dla gospo-
darki przedsiębiorstw – m.in. Pekao i Bank 
Handlowy – one podatku nie zapłacą – sek-
tor finansowy jest wyłączony spod regula-
cji. Analizując wyniki finansowe najwięk-
szych podatników CIT z polskim kapitałem, 
minimalny podatek grozi Grupie Lotos i Or-
len Paliwa. Natomiast skalę problemu poka-
zują inne dane. W zestawieniu największych 
podatników CIT prowadzonym przez MF fi-
guruje 2671 podmiotów, 536 z nich wykaza-
ło rentowność poniżej 1%, a 283 z powyż-
szych to podmioty z polskim kapitałem. Czy-
li ponad 10% największych podatników CIT 
w Polsce, polskich spółek, które nie transfe-
rują zysków zagranicę, zapłaci podatek mi-
nimalny.

Podobnie jak w przypadku tzw. estońskie-
go CIT rząd nazywa swoje autorskie dzie-
ło nazwą znaną z krajów o bardziej cywili-
zowanych systemach podatkowych i próbu-
je podatnikom wmówić, że mechanizm jest 
taki sam. W praktyce będziemy mieli w przy-
szłym roku jeden z najbardziej fiskalnych, 
powszechnych podatków minimalnych na 
świecie. Obok korporacji mogą nim być ob-
ciążone również MŚP i mikroprzdsiębiorcy. 
Mechanizmem ochronnym, jaki mogą zasto-
sować przedsiębiorcy żeby nie wykazać ren-
towności poniżej 1% może być zmniejszenie 
budżetu na wynagrodzenia, czyli zwolnienia 
pracowników albo czasowe obniżenie pra-
cownikom wynagrodzenia. To de facto za-
chęta do działania w szarej strefie. 

W przypadku pozostałych ubezpieczonych 
najczęściej brak mechanizmów ochronnych, 
co oznacza gwałtowny wzrost obciążeń da-
ninowych.

Dla przedsiębiorców będą działały różne 
mechanizmy, w zależności od wybranej for-
my opodatkowania. Dla podatników linio-
wych 19% stawka składki wyniesie 4,9% od 
osiągniętego dochodu, jednak nie mniej niż 
9% minimalnego wynagrodzenia za pracę – 
najniższa stawka wyniesie nieco ponad 270 
zł. Tu również zmienia się generalna zasada. 
Do tej pory składka dla samozatrudnionych 
była uniezależniona od dochodów, a moż-
na ją było zwiększyć dobrowolnie. Teraz im 
większy dochód, tym wyższa składka – zasto-
sowano taki sam mechanizm jak dla pracow-
ników.

Obniżoną stawkę 4,9% zastosują również 
podatnicy rozliczający podatek z tzw. IP Box 
(z niektórych praw własności intelektualnej).

Dla przedsiębiorców rozliczających się na 
zasadach ogólnych stawka składki zdrowot-
nej wyniesie 9% od dochodu, choć tu będą 
działały te same mechanizmy ochronne co 
w przypadku pracowników i zleceniobior-
ców (wyższa kwota wolna i przesunięcie pro-
gu podatkowego).

Obliczanie składki na podstawie osiąga-
nych dochodów oznacza konieczność moni-
torowania czynności wywołujących skutki 
w PIT. Z przykładów, to szeroko komentowa-
ne opodatkowanie PIT sprzedaży poleasin-
gowego samochodu. 

Dla podatników ryczałtowych przyjęto 
progi przychodowe – 60 tys., 300 tys. i powy-
żej 300 tys. zł rocznie. Składka wyniesie od-
powiednio 60%, 100% albo 180% przecięt-
nego wynagrodzenia, czyli miesięcznie ok 
320, 550 albo prawie 1000 zł).

W przypadku karty podatkowej (rzemieśl-
nicy) składka wyniesie 9% minimalnego wy-
nagrodzenia (nieco ponad 270 zł).

Jak wyglądać będą składki ZUS (szcze-
gólnie składka zdrowotna) od 2022 roku 
według zasad Nowego Polskiego Ładu?

Zmian będzie kilka. Ta najgłośniejsza to 
odebranie wszystkim ubezpieczonym pra-
wa do odliczenia zapłaconej składki zdro-
wotnej. W przypadku pracowników ten brak 
odliczenia zostanie skompensowany wyż-
szą kwotą wolną oraz przesunięciem w górę 
progów podatkowych. Dodatkowo rodzi-
ce w dużych rodzinach (min. 3 dzieci nielet-
nich lub uczących się) oraz emeryci, którzy 
zawieszą świadczenie emerytalne i podej-
mą pracę nie zapłacą składki zdrowotnej. 
Ustawodawca nie zdecydował się na podob-
ne rozwiązanie w stosunku do pracowników 
poniżej 26 roku życia, dla nich nadal obo-
wiązuje zerowy PIT, ale składkę zdrowotną 
będą musieli zapłacić.

Zmienia się też inna generalna zasada – 
od nowego roku każdy składkę zdrowotną 
zapłaci do 20 dnia kolejnego miesiąca. 

Przykładowo w USA (podobno tym mo-
delem inspirował się rząd) rozwiązanie sto-
suje się tylko do wielonarodowych korpo-
racji i wyłącznie do dochodów pasywnych 
(głównie nabycie usług niematerialnych 
i transakcje wewnątrz grupy kapitałowej).

Dodatkowo powstaje czas niepewności. 
Będzie dużo problemów interpretacyjnych, 
część przedsiębiorców nie jest też w stanie 
określić, która forma opodatkowania bę-
dzie dla nich najkorzystniejsza. To wszystko 
przez wyjątkowo krótki, jak na skalę wpro-
wadzanych zmian, okres vacatio legis.

Sam proces legislacyjny wygląda fatal-
nie. W dniu pisania tego materiału trwały 
prace legislacyjne nad nowelizacją Nowe-
go Ładu (druki senackie 591 i 592). Konia 
z rządem temu, kto domyśli się, że zmiany 
w podatku dochodowym, które zaczną obo-
wiązywać już za 2 tygodnie, rząd forsuje 
w dwóch tak samo nazwanych noweliza-
cjach – o zmianie ustawy o podatku akcy-
zowym oraz niektórych innych ustaw. Jed-
na ze zmian brzmi tak: „4) art. 1 pkt 10 
lit. b tiret trzecie w zakresie art. 14 ust. 2 
pkt 22, pkt 39 i pkt 63 lit. c, art. 2 pkt 11 
lit. a i c, pkt 27 lit. a tiret ósme w zakresie 
art. 12 ust. 1 pkt 16, pkt 31 lit. a tiret trze-
cie i lit. b, art. 9 pkt 11, art. 18, art. 22 pkt  
1 oraz art. 66, które wchodzą w życie z dniem  
1 stycznia 2023 r.;”.

Druga jest… bardziej skomplikowana 
i wymagałaby szerszego omówienia. W ta-
kich warunkach próba wskazania, na ja-
kich warunkach przedsiębiorca będzie od 
1 stycznia 2022 roku prowadził działalność 
nie ma nic wspólnego z planowaniem. Tym, 
którzy są na tyle odważni, żeby prowadzić 
działalność na własny rachunek należy ży-
czyć powodzenia i dobrej polisy ubezpie-
czeniowej pokrywającej koszty sporów po-
datkowych.

Którzy przedsiębiorcy najbardziej 
skorzystają na tych zmianach, a  którzy 
stracą?

Nie ma takich. Jak wskazałem wyżej, 
można wskazać kilka ciekawych rozwią-
zań, jednocześnie w przypadku oceny sy-
temu podatkowego wybieranie wisienek 
z tortu może co najwyżej nieco poprawić 
los podatnika. Nowy Ład to przede wszyst-
kim wzmocnienie presji inflacyjnej – moc-
niej obciążeni daninami przedsiębiorcy 
podniosą ceny towarów i usług. To zwięk-
szy presję płacową. 

Najpewniej skorzystają ci, którzy po-
święcili ostatnie dwa miesiące na planowa-
nie optymalizacji podatkowej na podstawie 
znanych projektów i założeń Nowego Ładu. 
Dobrze zorganizowany biznes pozwoli za-
płacić mniejsze daniny niż konkurencja, co 
może dać istotną przewagę rynkową. 
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

Jak Nowy Polski 
Ład zmieni 
biznes?

Pozostał również mechanizm opłacania 
wielu składek przy kilku podstawach do ob-
jęcia ubezpieczeniem. Dochody z różnych 
działalności opodatkowanych za zasadach 
ogólnych, liniowo (19%) albo IP Box będą 
podlegały sumowaniu. Analogicznie będzie 
przy kilku ryczałtach – sumowaniu podlega 
przychód.

Rząd, przyjmując jako podstawę obliczeń 
minimalne albo przeciętne wynagrodzenie 
zaszył w mechanizmie poboru składki me-
chanizmy waloryzacyjne. Wzorem innych 
zmian w systemie podatkowym, nie zdecydo-
wał się na taki sam ruch w przypadku kwo-
ty wolnej i progów podatkowych. W warun-
kach podwyższonej inflacji co roku będzie-
my odczuwali faktyczny wzrost obciążeń pu-
blicznoprawnych.

Co więcej, nastąpi wzrost obciążeń ad-
ministracyjnych – dotychczas składka była 
opłacana ryczałtowo, jeżeli jej kwota się 
nie zmieniała, przedsiębiorca nie składał 
do ZUS nowej deklaracji DRA. Od 2021 r. 
wszyscy płacący składkę zdrowotną od do-
chodu będą musieli co miesiąc składać ZUS 
DRA.

W składkach na ubezpieczenia społeczne 
nie nastąpią zmiany. Znamy już bazę – 60% 
przeciętnego wynagrodzenia to 3553,20 zł.  
Dla samozatrudnionego w podstawo-
wym wariancie suma tych składek wynie-
sie 1211,28 miesięcznie. Dla rozpoczynają-
cych działalność przez 24 miesiące składki 
wyniosą 285,71 zł miesięcznie.

Jakie zmiany pojawiają się w  podat-
ku liniowym i czy będą one korzystne dla 
przedsiębiorców?

Podatnicy rozliczający się liniowo 19% 
zdają się jednymi z najbardziej obciążonych 
przez Nowy Ład. Nie skorzystają bowiem 
z podwyższonej kwoty wolnej (płacą PIT od 
pierwszej złotówki dochodu). Pociechą jest 
obniżona stawka składki zdrowotnej. Dzię-
ki temu liniowcy zapłacą „tylko” 3,65% PIT 
więcej. Najprawdopodobniej od 2023 roku 
będziemy obserwować bardzo szybko ma-
lejąca liczbę podatników rozliczających się 
w tej formie (uwaga – formę opodatkowania 
można zmienić tylko raz w roku, w styczniu).

Jakie będą w Pana ocenie główne ko-
rzyści dla przedsiębiorców w  Nowym 
Polskim Ładzie?

Podatki to system. Pokazanie wyrywkowo 
korzystnych rozwiązań nie oznacza, że osta-
teczna kwota podatku będzie niższa. Rząd 
nieco uelastycznia coś, co na potrzeby mar-
ketingu nazwano estońskim CIT. Z tego roz-
wiązania będzie mogło skorzystać więcej 
podatników.

Nie tyle jako zdobycz Nowego Ładu, ale 
kontynuację zmian zapoczątkowanych kilka 
lat temu trzeba wskazać ulgi na innowację 
(B+R i IP BOX). Trzeba jednak zaznaczyć, 

PRZEMYSŁAW RUCHLICKI 
Zastępca Dyrektora Biura Polityki 
Gospodarczej w Krajowej Izbie 
Gospodarczej. Wieloletni pracownik KIG 
zajmujący się analizami gospodarczymi 
i lobbingiem na rzecz lepszego otoczenia 
prawnego dla przedsiębiorców. 
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Rok 2022 obfituje w zmiany już od 01 stycznia. Ustawa nazywana „Polskim ładem” 
wprowadza nam sporo zmian w przepisach podatkowych. Regulacje te zostały 
opublikowane 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105). 
Departamenty kadrowo-płacowe już w grudniu wyczekiwały na aktualizację systemów 
zaś pracownicy z niecierpliwością, a zarazem ciekawością wyczekują swoich pierwszych 
wynagrodzeń wypłaconych w styczniu, już według nowych zasad. 

jest to rozwiązanie dla osób, które nie 
chcą mieć niedopłaty podatku w swo-
im rozliczeniu rocznym a nie są pewne 
jak ich wynagrodzenie będzie się pla-
sowało  w  trakcie  roku  (np.  dodatko-
we premie, podwyżki czy zmiana pra-
codawcy)  czy  przekroczą  limity  czy 
może  ich  nie  osiągną. Wówczas  taki 
pracownik  powinien  złożyć  oświad-
czenia o rezygnacji z tej ulgi w ciągu 
roku podatkowego. 

Ulga dla pracujących senio-
rów  60+,  czyli  osób  powyżej  60  r.ż. 
w przypadku kobiet  i  65  r.ż. w przy-
padku mężczyzn. Celem ulgi  jest  ak-
tywizacja,  zachęcenie  do  dalszej  pra-
cy  zawodowej,  pozostania  na  rynku 
osób powyżej 60 r.ż. zaś sama ulga po-
lega na zwolnieniu z podatku przycho-
dów ze stosunku służbowego, stosun-
ku pracy, pracy nakładczej, spółdziel-
czego stosunku pracy, z umów zlece-
nia,  o  których mowa w  art.  13  pkt  8 

● ulga dla pracującego „seniora”
także warto pamiętać o:
● zerowym PIT dla rodziny 4+
● uldze na powrót do kraju, 
●  czy  zmianie  terminu  przesyłania 

deklaracji do ZUS i wpłacania składek 
do ZUS.

Jak należy rozumieć zmianę, 
dotyczącą braku możliwości 
odliczenia składki zdrowotnej od 
zaliczki na podatek?
Do  31.12.2021  od  wynagrodze-

nia  pracownika  brutto  naliczana  była 
składka zdrowotna 9 % oraz 7.75% i tą 
7.75% odliczano od zaliczki na poda-
tek. Dzięki  temu  zaliczka  na  podatek 
była niższa o tą cześć składki zdrowot-
nej. Od  01.01.2022  pracownicy  dzia-
łów  płacowych  naliczą  od  wynagro-
dzenia pracownika tylko składkę zdro-
wotną  w  wysokości  9%  i  ją  potrącą  
z  wynagrodzenia  a  także  naliczą  za-
liczkę  na  podatek  17%  bez  pomniej-
szania jej o 7.75% składki zdrowotnej, 
ponieważ ustawodawca „usunął” takie 
rozwiązanie.

Kwota wolna od podatku została 
podniesiona  z 8  tyś. zł do 30  tyś. zł. 
Mają do niej prawo wszyscy podatnicy 
rozliczający się na zasadach ogólnych. 
Dla  przypomnienia  aktualnie  kwota 

Jakie najważniejsze zmiany od 
2022 roku wprowadza ustawa i dla 
kogo?
Najbardziej  znaczące  zmiany,  któ-

re będą miały swoje bezpośrednie od-
bicie w naliczeniach wynagrodzeń to:
● składka zdrowotna – brak jej odli-

czenia od zaliczki na podatek 
● podniesienie kwoty wolnej od po-

datku
● nowe wyższe progi podatkowe
● ulga dla „klasy średniej”

ustawy PIT do wysokości nieprzekra-
czającej  w  roku  podatkowym  kwoty 
85528 zł o  ile podatnik podlega z  ty-
tułu uzyskania tych przychodów ubez-
pieczeniom  społecznym.  Powyżej  tej 
kwoty  zaczną  być  naliczane  zaliczki 
na podatek.

Powyższe zmiany to oczywiście nie 
wszystkie  z  jakimi  przyjdzie  nam  się 
zmierzyć w  2022,  a  ich ważna  część 
dla  działów  kadrowo-płacowych.  Na 
stronie ministerstwa znajdziemy dużo 
opracowań  w  przedmiotowym  tema-
cie  oraz  również  „kalkulator  wyna-
grodzeń”,  gdzie  na  szybko  możemy 
sprawdzić, aby mieć rozeznanie, jakie 
skutki  na wynagrodzenie  będzie miał 
„Polski ład” lub odesłać zainteresowa-
nych  pracowników,  aby  sami  spraw-
dzili  (https://www.podatki.gov.pl/pol-
ski-lad/kwota-wolna-polski-lad/kalku-
lator-wynagrodzen-polski-lad/ ).
■ Monika Bajan

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

Zmiany 2022

zmniejszająca podatek wynosi 43,76 zł., 
a po zmianie kwota ta wyniesie 425 zł. 
(30 000 zł x17%= 5100zł/12 = 425 zł). 
Na  tej  zmianie  skorzysta  spora  część 
Polaków. 

Wyższy  próg podatkowy  od  01 
stycznia 2022:
● I Próg podatkowy 17% 

    - do 120 tys. zł 
● II Próg podatkowy 32% 

    - od 120 tys. zł

Ulga dla „klasy średniej”  czyli  dla 
grupy  osób  wg.  ustawodawcy,  którzy 
osiągają  zarobki  brutto  od 5  701  zł  do 
11 141 zł miesięcznie (czyli rocznie nie 
mniej niż 68 412zł. i nie więcej niż 133 
692 zł.) oraz jednocześnie są zatrudnieni 
na podstawie stosunku służbowego, sto-
sunku pracy, pracy nakładczej lub spół-
dzielczego stosunku pracy – czyli z  tej 
ulgi nie skorzystają np. osoby zatrudnio-
ne  na  podstawie  umów  cywilnopraw-
nych (np. umów zlecenia czy o dzieło). 
Została  ona  wprowadzona  w  celu  „re-
kompensaty”,  złagodzenia  braku  moż-
liwości  odliczenia  od  podatku  składki 
zdrowotnej. Jednakże do jej wyliczenia 
musimy  posłużyć  się  specjalnym wzo-
rem opublikowanym w ustawie.
To co  jest na plus –  to z ulgi moż-

na  skorzystać  w  zeznaniu  rocznym, 

Sprzedaż, marketing i piłka nożna to dziedziny, w których w Polsce spotkać można niezliczoną 
liczbę ekspertów. Pandemia przy okazji udowodniła, że do naszych narodowych dziedzin 
specjalizacji zaliczyć można również wirusologię oraz szeroko pojętą medycynę.  To rzeczywiście 
wielka szkoda, że nie przekłada się to niestety na proporcjonalne wyniki w żadnej z tych dziedzin.

prawie nigdy biznesu. To naturalne, że 
w takim ujęciu kryteria sukcesu to do-
stępność i cena. W ogromnym tempie 
poszukiwania  oraz  odpowiadania  na 
kolejne  zapytanie  rzadko  komu  star-
czy czasu i samozaparcia by odpowie-
dzieć na pytanie „po co właściwie jest 
ten miś?”. A może zapytać o to wspo-
mnianego właściciela?

Upominek  reklamowy  to  przede 
wszystkim  nośnik  wartości,  emocji, 
wspomnienia,  czasem wręcz  składnik 
wynagrodzenia i identyfikacji. Perfek-
cyjnie rozumie to BMW, które w swo-
ich salonach, obok samochodów i ser-
wisu premium umieściło sklepy z ga-
dżetami.  By  każdy mógł  poczuć  „ra-
dość  z  jazdy”  i  podzielić  się  tym … 
z dzieckiem.

Tam,  gdzie  dużo  jest  wartości  do-
danej,  rola  handlowca  bardzo  czę-
sto przypominać zaczyna rolę eksper-
ta,  który  weźmie  na  siebie  odpowie-
dzialność  za  efekt  transakcji.  Dosko-
nale zrozumie nie tylko jaka jest isto-
ta sprzedawanych przez niego produk-

By  jednak  uniknąć  kłopotliwego 
ironizowania  chciałbym  zachęcić  do 
zakończenia  czytania  niniejszego  ar-
tykułu wszystkie osoby, które  z  chę-
cią  i  satysfakcją  realizują  sprzedaż 
zgodnie z poniższymi strategiami:
● sprzedaż transakcyjna o niewiel-

kiej  wartości  dodanej,  której  powo-
dzenie  zależy  od  skutecznego  mini-
malizowania marży,
● współpraca z jednym dużym od-

biorcą  i  brak  otwartości  zarówno  na 
rozwój współpracy ze wspomnianym 
klientem  jak  i  pozyskanie  nowych 
klientów,
● skuteczna sprzedaż oparta na pa-

sji właściciela  i brak potrzeby utrzy-
mywania  i  motywowania  handlow-
ców.
Szkolenie to wtedy zwyczajne mar-

notrawienie środków.

tów czy usług (po co one są), ale też 
„wejdzie  w  buty”  klienta  i  pomoże 
mu zrozumieć istotę transakcji. 

Zrozumie też motyw(y), które spra-
wiają,  że  ludzie  podejmują  działa-
nie (akcję). Będzie dzielił się zarów-
no  sukcesami  jak  i  szczegółami  sy-
tuacji,  w  których  rezultat  był  różny 
od  zamierzonego.  Słowem,  działając 
w grupie wypracuje standardowy pro-
ces, który później przełoży się na „to 
unikalne  coś”  danej  firmy,  za  które 
wybierają  i szanują  ją klienci! Praw-
da,  że  ładnie  napisane?  Z  ponad  20 
letniego  doświadczenia  podzielę  się, 
że  też  bardzo  skuteczne  a  jednocze-
śnie…  bardzo  proste  w  swojej  isto-
cie. Jedyne czego firmom najczęściej 
brakuje  to  czas na  „stop klatkę”,  ze-
branie doświadczeń,  które  już posia-
da  oraz  skupienie  działań  na  swoich 
mocnych stronach. 

Wtedy, często niespodziewanie po-
jawiają  się  pierwsze  efekty:  wyższa 
samoocena, dobre negocjacje  i decy-
zje biznesowe, lepsza relacja z klien-
tami, przestrzeń i chęć na docenianie 
siebie  i  innych.  Tak,  zdecydowanie 
szkolenie potrafi przywrócić w zespo-
le motywację. 

A Ty czego życzyłbyś sobie na nad-
chodzący 2022 rok?
■ Michał Kacprowicz

Proszę  jednak  zauważyć,  że  ostat-
nie  z  kryteriów  jest wbrew  pozorom 
bardzo  pozytywne  i  rozwojowe.  Ta 
strategia gwarantuje właściwie 100% 
powodzenia  do  momentu,  gdy  ska-
la  rozwoju  wymusza  zaangażowanie 
kolejnych  osób.  Jak  bowiem  zarazić 
pasją, zaangażowaniem, znajomością 
potrzeb i szacunkiem do klienta kolej-
ne osoby?

Praca  handlowca  to  bardzo  skom-
plikowany  i,  nie  ukrywajmy,  trud-
ny mechanizm. W  branży  artykułów 
promocyjnych  mamy  setki  tysięcy 
produktów w  setkach  kategorii,  firm 
też  są  przynamniej  setki.  Po  stronie 
klientów  spotykamy  się  z  osobami, 
dla  których wybór  takiego  czy  inne-
go upominku postrzegany  jest  z per-
spektywy  zakupowca,  czasem  HR, 

 Okiem coach’a

Czy szkolenia sprzedażowe mają 
sens albo kilka słów o motywacji

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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Już ponad 1/4 internautów w Polsce słucha podcastów a ich popularność, ciągle rośnie.  
Dlaczego tak je polubiliśmy? Ano dlatego, że słuchanie inserujących nas treści możemy połączyć 
np. z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak np. sprzątnie, kąpiel, spacer czy podróże.  
- Taki stan rzeczy w dobie wielozadaniowego, szybkiego stylu życia jest dużą wartością, 
a zaoszczędzony tym sposobem czas – najcenniejszą walutą – zauważa serwis Brand24.

Podcast. Sprawdź, czy dla 
Twojej marki to również dobre 
rozwiązanie?

le innych platform hostujących podcasty, 
np. YouTube, który skupia na jednej stro-
nie twórców z niemal każdej dzieciny ży-
cia – informuje Fabryka Marketingu. Po-
nadto  podcastów  słuchać możemy  także 
na  platformach:  Spotify, Apple  Podcast, 
SoundCloud, Libsyn czy Spreaker.

Co do formy. . .
Podcastowe  materiały  opierają  się  na 

rozmowie lub wypowiedzi autora i publi-
kowane są w cyklicznych odstępach cza-
su. Dziś bardzo popularną już formą pod-
castów  są  również  materiały  w  formule 
talk-show,  gdzie  autor  zaprasza  do  swo-
jego  podcastu  gości,  będących  eksperta-
mi w danej dziedzinie, przedstawiających 
fakty  lub  opinie  z  punktu widzenia  spe-
cjalisty.

Według  badania  Voxnest  firmy  zaj-
mującej  się  technologią  audio  i  specja-
lizującej  się w  rozwiązaniach  do  podca-

stów - Polska  jest w pierwszej dziesiąt-
ce najszybciej rozwijających się rynków 
pod  kątem  liczby  słuchaczy.  Społecz-
ność słuchających rośnie aż o 300 proc. 
w skali rok do roku. Ponad 50 proc. słu-
chaczy podcastów w Polsce ma mniej niż 
30 lat, drugie miejsce pasuje średnia wie-
kowa 35-44 lat i trzecie 18-24 lat. Staty-
styki Spotify pokazują, że zdecydowana 
większość  słuchaczy,  woli  zapoznawać 
się z podcastami za pomocą smartfona – 
jest tak w aż 90 proc. przypadków! 

Czego słuchamy?
Kobiety  najchętniej  słuchają  podca-

stów  związanych  ze  zdrowiem,  stylem 
życia,  psychologią,  edukacją  i  języka-
mi obcymi. Natomiast panowie lubią te-
maty związane z technologiami, historią 
społeczeństwa, biznesem, marketingiem 
i  reklamą.  - Biorąc to pod uwagę śmia-
ło, można stwierdzić, że specyfika pod-
castów jest na tyle szeroka i uniwersal-

Według  Google  Trends  pierwsze  za-
pytania  dotyczące  podcastów  notuje  się 
na koniec 2004 r. Wtedy ilość wyszukań 
zawierających  frazę  podcast  oscylowała 
w okolicach 500. Natomiast już rok póź-
niej było to sto milionów. Oczywiście, na 
początku  podcasty  traktowano  jako  for-
mę rozrywki, dzisiaj mogą posłużyć jako 
świetne narzędzie w marketingu. Zacznij-
my jednak od tego czym właściwie pod-
casty są?

- Podcast to darmowa treść publiko-
wana przez twórców w internecie, zarów-
no w formie nagrania audio, jak i video 
z rozmowy lub wypowiedzi autora. Pier-
wotnie podcasty nadawane były na plat-
formie iTunes należącej do Apple i odsłu-
chiwane mogły być głównie na urządze-
niach iPod – stąd prawdopodobnie na-
zwa PODcast. Apple ITunes do dzisiaj 
pozostaje największym katalogiem pod-
castów na świecie, choć istnieje już wie-

na, że właściwie każda branża może wy-
korzystać tę formę komunikacji jako do-
datkowy kanał dotarcia do swojej grupy 
docelowej i zwiększania świadomości na 
temat marki – zauważa Brand24. 

Większość  podcastów  jest  darmowa, 
a to zwiększa nie tylko ilość odbiorców, 
ale  również  ich  wiarygodność.  Dlatego 
to  też  świetny  pomysł  na  reklamę  con-
tentową. - Podcasty przynoszą różne ko-
rzyści. Wizerunkowe, edukacyjne, przy-
czyniające się do budowania trwałych 
relacji pomiędzy firmą a klientem, umoż-
liwiające zdobywanie nowych użytkow-
ników na stronie, to tylko kilka z bene-
fitów. Każdy z odcinków można bowiem 
dowolnie promować - w mediach spo-
łecznościowych, za pośrednictwem new-
slettera – czytamy na stronie semstorm.
com.  Dodajemy,  że  SemStorm  to  na-
rzędzie,  które  wspiera  promocję  bizne-
su w wyszukiwarce. Pomaga analizować 
działania  konkurencji,  dobierać  słowa 
kluczowe  i  kontrolować  efekty.  -  Pod-
casty są dodatkowo świetnym uzupełnie-
niem treści pojawiających się na blogu 
czy innych miejscach mających na celu 
edukację klientów i użytkowników. Ich 
dużymi zaletami są ponadto to, że stano-
wią pole do dyskusji czy przeprowadza-
nia wywiadów oraz że generują znacznie 
niższe koszty niż na przykład nagrywa-
nie filmów na YouTube  –  zauważa  sem-
storm.com.

Koszt nagrania podcastu jest z pewno-
ścią zdecydowanie niższy niż wcześniej 
wspominany  filmy,  jednak  pamiętajmy, 
że  samym  nagraniem  podcastu  bez  od-

powiedniej promocji, za którą pójdą za-
sięgi,  niewiele  zdziałamy.  Jak  osiągnąć 
więc zamierzony cel? 

Sposobów jest co najmniej kilka: wy-
bierając  podcast  za  sposób  reklamy  na-
szej  marki,  jego  nagranie  możemy  po-
wierzyć  znanej  twarzy  w  danej  dzie-
dzinie.  Jeśli  chcemy  więc  np.  promo-
wać świąteczne opakowania prezentowe, 
opowiedzenie  o  nich  warto  powierzyć 
osobie, która znana jest z zamiłowania do 
świąt a której zasięgi w mediach społecz-
nościowych pozwolą  rozpromować nasz 
podcast. W budowaniu zasięgów pomóc 
mogą  nam  specjalizujące  się w  tym  fir-
my,  jak wcześniej wspomniany Voxnest 
lub  media.  Oczywiście  najlepszym  po-
mysłem na ulokowanie podcastu są  roz-
głośnie radiowe i serwisy internetowe. 

Czy się opłaca?
Do inwestycji w podcasty wciąż pod-

chodzimy bardzo ostrożnie. Jednak jesz-
cze  kilka  lat  temu  takie  same  odczucia 
mieliśmy wobec Tik-Toka. We wrześniu 
br.  na  odbywającym  się  w  Katowicach 
Europejskim  Kongresie  Gospodarczym 
jednym z najciekawszych i przyciągają-
cych  największą  ilość  uczestników wy-
darzenia  był  panel  dotyczący Tik-Toka. 
Jego paneliści zgodnie i bardzo stanow-
czo  stwierdzili,  że  promocja  najwięk-
szych  i  najlepszych  światowych  marek 
rozwija  się właśnie w kierunku Tik-To-
ka.  Platforma  ta,  niebawem  ma  zacząć 
rządzić  światem  reklamy.  Jednak,  kto 
wie, być może podcasty  zmierzają wła-
śnie w tym samym kierunku?
■ Zofia Smolarek
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O dobrych manierach w biznesie rozmawiamy z kierownikiem Katedry Rynku i Konsumpcji 
dr hab. Grzegorzem Maciejewskim, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zasada: uprzejmość, rozsądek, 
logika, pomoże nam wyjść 
z każdej opresji

rękoma, jak w krajach Dalekiego Wscho-
du, na przykład w Japonii, to w tym przy-
padku także musimy być świadomi tego, 
że gospodarz w ten sposób nas powita. 
Czasami dochodzi do bardzo zabawnych 
sytuacji, kiedy politycy czy ludzie bizne-
su z Europy wyciągają rękę do gospoda-
rza, a on się kłania i składa ręce. Świad-
czy to o tym, że ktoś przed wyjazdem nie 
odrobił zadania domowego.

Podobnie jest z  pewnością z  poca-
łunkami na powitanie?

Tak. Jedna rzecz to powitanie słownie 
a druga to towarzyszące mu gesty. Pra-
cownik poproszony przez prezesa firmy 
do jego gabinetu, po wejściu mówi zwy-
czajowe „dzień dobry”, ale jak dalej sy-
tuacja się potoczy, to już zależy od pre-
zesa. Może on odburknąć „dzień do-
bry” i mówiąc dalej: „siadaj pan”, ale 
może też zachować się bardzo eleganc-
ko, wstać, podejść, podać pracowniko-
wi rękę i poprosić, aby usiadł. W takich 
i tego podobnych sytuacjach powinniśmy 
kierować się procedencją wyznaczaną 
na podstawie tzw. honoru, czyli umownej 
jednostki dostojności osoby. I tak: osoba 
będąca w pomieszczeniu ma honor wyż-
szy od osoby wchodzącej do pomieszcze-
nia, stojący ma honor wyższy od idące-
go, starszy ma honor wyższy od młod-
szego, kobieta ma honor wyższy od męż-
czyzny, szef od pracownika, gość od go-
spodarza. Jeśli więc ktoś wchodzi do po-
mieszczenia, to on mówi: „dzień dobry”, 
a nie ci, którzy są w środku. W myśl tej 
zasady nie wyciągamy pierwsi ręki do 
starszej od nas osoby, bo ona może wca-

le sobie nie życzyć, aby się w ten sposób 
z nami przywitać.

Co z przechodzeniem na ty?
W ostatnim czasie często spotykamy 

się z bardzo szybkim skracaniem dystan-
su, w tym z bardzo szybkim przechodze-
niem na „ty”. Zabieg ten wyszedł przede 
wszystkim od sprzedawców różnych to-
warów i usług czy marketingowców, aby 
stając się „przyjacielem” klienta, sprze-
dać mu jak najszybciej to, co akurat ofe-
rują. Pierwszy raz się widzimy, a już je-
steśmy „Panem Jankiem” lub „Pa-
nią Anią”. Nie znamy się, nie wiemy, 
kim jesteśmy, ale już mówmy sobie na 
ty. To tak nie działa. W przypadku wie-
lu osób, zwłaszcza introwertyków, trze-
ba czasu, trzeba się najpierw trochę po-
znać. W przypadku pracy w firmie trze-
ba wejść w przedsiębiorstwo i się prze-
konać, jaka panuje tam kultura organi-
zacyjna. Gdy kultura jest hierarchicz-
na, sztywna przechodzenie „na ty” tro-
chę trwa, najpierw jest pan kierownik, 
pan Kowalski, dopiero gdy popracuje-
my razem trochę, możemy zacząć ten dy-
stans skracać. Gdy kultura jest bardziej 
koleżeńska przechodzenie na „ty”, jest 
szybsze, a czasami wręcz nakazywane. 
Nie przesadzajmy też ze zdrobnienia-
mi, „panie Kaziczku” czy „Kazku” nie 
brzmi dobrze. Zwracanie się do współ-
pracownika w ten sposób nabiera lekce-
ważącego wydźwięku.

Jak zatem powinniśmy się zwracać 
do osób duchownych, bez względu 
na wyznanie, w biznesie mamy stycz-
ność z różnymi osobami?

Panie profesorze, czy istnieje jakaś 
etykieta dobrych zachowań w  bizne-
sie?

Wszystkie dobre zachowania w bizne-
sie mają swoją genezę w protokole dy-
plomatycznym. Wszelkiego rodzaju nor-
my, zwyczaje, procedury podczas moich 
wykładów ze studentami przenoszę wła-
śnie z dyplomacji na biznes. Szczegól-
nie jest to widoczne w kontaktach mię-
dzynarodowych, gdzie spotykamy się 
często z wieloma różnicami kulturowy-
mi. Zacznijmy np. od powitań. Pamiętaj-
my, że to gospodarz inicjuje zawsze for-
mę powitania. I jeżeli przyjęło się w da-
nym kręgu kulturowym, że witamy się po-
przez podanie ręki, to gość powinien się 
do tego powitania dostosować. Jeżeli po-
witaniem jest ukłon głęboki ze złożonymi 

To już zależy od naszej kultury osobi-
stej i wychowania. Ja jestem zdania, że 
jeżeli przyjęło się mówić do osoby du-
chownej „księże”, „rabinie”, „mufti” 
i te osoby tak o sobie mówią - to nawet 
jeśli jestem osobą niewierzącą lub inne-
go wyznania to powinienem używać wła-
śnie takiej formy. To po prostu przejaw 
szacunku dla drugiej osoby, a na to stać 
powinno każdego. Ważną kwestią w kon-
taktach z przedstawicielami wspólnot 
religijnych, z przedstawicielami wła-
dzy jest przestrzeganie zasad tzw. prece-
dencji stanowisk. Unikniemy wtedy wie-
lu stresujących sytuacji np. podczas po-
witania dostojników na różnego rodza-
ju wydarzeniach biznesowych, kultural-
nych czy politycznych. W bardzo przy-
stępny, a przy tym krótki sposób zasa-
dy te przedstawione zostały przez Biuro 
Analiz Sejmowych w dokumencie „Pre-
cedencja stanowisk publicznych w Pol-
sce”. Polecam każdemu. 

Dobre wychowanie wynosimy 
z domu, ze szkoły, a jednak nie zawsze 
wiemy, jak się zachować.

To prawda. Pamiętam bardzo zabaw-
ną, a zarazem życiową sytuację, któ-
rą opowiadała mi jedna z moich studen-
tek. Będąc w pracy, wychodziła z toale-
ty, w której brakło ręczników papiero-
wych. Nagle pojawia się przed nią prezes 
firmy i wyciąga rękę na powitanie, a ona 
ręce schowała za siebie, dygnęła tylko 
jak uczennica i uciekała. A wystarczyło 
przecież powiedzieć: „dzień dobry, bar-
dzo chętnie podałabym panu rękę, preze-
sie, ale w toalecie zabrakło papierowych 
ręczników i teraz ręce mam mokre”. Pa-
miętajmy o podstawowej zasadzie etykie-
ty: uprzejmość, rozsądek, logika. Nawet 
gdybyśmy znali na pamięć cały protokół 
dyplomatyczny i kodeks dobrych manier, 
to życie i tak nas zaskoczy. A ta prosta za-
sada pozwoli nam wyjść z wielu trudnych 
sytuacji. Często daje studentom pewne 
zdanie do rozwiązania. Przylatuje do nas 
kontrahent zagraniczny. Wysyłamy po 
niego samochód. Delegacja przyjeżdża 
w piątkę. Co robimy? Nie zmieszczą się 
przecież do jednego samochodu. Oczy-

wiście wysyłamy wtedy dwa samochody, 
choć pomysł, by tego piątego przewieźć 
w bagażniku, jest bardzo kuszący. Do 
pierwszego auta wsiada trójka a czwartą 
i piątą osobę w hierarchii, zapraszamy do 
samochodu drugiego. Protokół dyploma-
tyczny ma kilkaset stron, ale i tak nie jest 
w stanie opisać wszystkich możliwych sy-
tuacji. Pamiętam, kiedy raz obchodzono 
święto kuchni polskiej, wśród gości był 
również ambasador Izraela a organizato-
rzy, o tym fakcie zapomnieli i z przeraże-
niem czekali na wybuch skandalu dyplo-
matycznego, gdyż serwowana była głów-
nie wieprzowina pod wszystkimi możli-
wymi postaciami. Tymczasem ambasador 
zjadł ze smakiem cały posiłek, delikatnie 
otarł usta serwetką, po czym powiedział: 
pyszna ryba! Wszyscy oniemieli a amba-
sador nawet jeśli nie wiedział, że zjadł 
kotleta schabowego, zachował się bardzo 
elegancko. Oczywiście to wszystko kwe-
stia kultury i szacunku dla gospodarza. 
Tu też szło o to, by nie obrazić gospoda-
rza odmową poczęstunku. Ale jeśli z róż-
nych powodów nie chcemy się zachować 
tak jak wspomniany ambasador, odkrój-
my kawałek kotleta, strąćmy go z powro-
tem na talerz i ułóżmy sztućce w pozy-
cji „dziękuję, już skończyłem”. Nie wszę-
dzie jednak takie zachowanie będzie ak-
ceptowane. W Europie, Stanach Zjed-
noczonych tak, ale na przykład w kra-
jach arabskich czy na Dalekim Wscho-
dzie, takie zachowanie nie przejdzie. Kie-
dy w krajach arabskich dostaniemy zupę 
z oczu jagnięcych i te oczy rzeczywiście 
w tej zupie pływają, to nie ma siły, trzeba 
to po prostu zjeść, by nie obrazić gospo-
darza. Dzieje się tak wszędzie tam, gdzie 
żywność jest bardzo droga. W Korei moż-
na zostać zaproszonym na spotkanie biz-
nesowe do McDonald’s, bo sprzedawane 
tam produkty są o wiele droższe niż lokal-
na kuchnia. Nie obrażajmy się zatem na 
takie zaproszenie. W Japonii zajadamy 
wszystko do czysta, zostawiając nakrycie 
niemalże tak samo czyste i uporządkowa-
ne, jak je zastaliśmy przed posiłkiem. Ale 
to temat rzeka. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

GRZEGORZ MACIEJEWSKI
Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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dłuższa, wymaga dużo przygotowań, ale jest 
konieczna, żeby móc poznać niezwykłych lu-
dzi. Sam wyjazd trwa krótko, bo około 4-5 
tygodni. Później, zanim zacznę pisać, da-
lej muszę czytać, uczyć się, przygotowywać 
i jestem w stałym kontakcie z tymi wszystki-
mi ludźmi, z którymi podczas podróży roz-
mawiałem. Dogrywam wywiady, wymienia-
my maile. Piszę mniej więcej jeden rozdział 
przez miesiąc.

Jak pan dzieli czas pomiędzy pasją 
a pracą zawodową?

Tak naprawdę piszę po nocach, bo rze-
czywiście cały dzień poświęcam na pracę. 
CiTRON to moja główna działalność, czy-
li od 17 lat sprzedajemy pendrive i power-
bank-i.

Więc jak zaczęła się pana przygoda 
z pisaniem?

Po studiach zacząłem pracę w agencji pu-
blic relations, pisanie zawsze było dla mnie 
naturalne, ale to tam zaczynałem. Pamię-
tam, że w 2003 roku, po powrocie z Kam-
bodży napisałem dłuższy artykuł dla maga-
zynu Gentleman. Już wtedy chciałem pisać 

o egzotycznych miejscach na świecie. Po-
tem jednak zająłem się biznesem i to odłoży-
łem na wiele długich lat. W końcu przyszedł 
moment, że mogłem do tego wrócić.

Lubi pan pisać. Dużo pisarzy mówi, że 
pisanie męczy?

Lubię zdobywać wiedzę i się nią dzielić, 
więc ten proces nauki, który jest niezbęd-
ny do napisania czegokolwiek, jest dla mnie 
ekscytujący. Samo pisanie zawsze przycho-
dziło mi z łatwością, ale to nie jest oczywi-
ście tak, że każdego dnia mam wenę sia-
dam i piszę. Czasami trzeba się zmusić, to 
jest systematyczna praca. Trzeba być kon-
sekwentnym.

Jak pan widzi swoją przyszłość?
Cały czas tak samo. Na pewno nie zo-

stanę youtuberem, po pierwsze z tego nie 
zarobię na chleb a po drugie, lubię wy-
zwania biznesowe, stąd też Akademia CSC 
Global Education, projekt, który rozwija-
my z kilkoma wspólnikami i wydawnictwo 
BookEdit, które angażują mnie równole-
gle z CiTRON-em.
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

O podróżach i pisaniu, biznesie i ciężkiej pracy rozmawiamy 
z członkiem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, 
Arturem Owczarskim z firmy CiTRON

Youtuberem nie zostanę, 
lubię wyzwania biznesowe

Nie będę dziś wychodzić przed szereg, nikt 
niż sam pisarz lepiej siebie nie przedstawi. - 
Podróżuje od prawie dwudziestu lat. Moje 
ulubione kierunki to Chiny, w których byłem 
kilkanaście razy i Stany Zjednoczone. Szcze-
gólnie dużo czasu spędziłem w Teksasie, Lu-
izjanie, na Florydzie i w Kalifornii. Przeje-
chałem też słynną Drogę 66 od Chicago do 
Santa Monica. W wyniku wypraw do USA 
napisałem dwie książki „Droga 66, Droga 
Matka: o historii, legendzie, podróży" oraz 
„Teksas to stan umysłu" - po więcej odsyłam 
Państwa na stronę owczarskiartur.pl.

Podróże i książki to ciągle jeszcze pa-
sja czy już praca?

Po 20 latach podróżowania pasja prze-
szła też trochę na płaszczyznę zawodową, 
w zeszłym roku uruchomiłem wydawnictwo 
i zacząłem wydawać również książki innych 
autorów.

Kiedy wydał pan swoją pierwszą książ-
kę i jak wyglądała nad nią praca?

W 2019 r. była premiera książki „Droga 
66", czyli pod koniec 2018 r. zakończyłem 

jej pisanie. Opisałem w niej miejsca god-
ne uwagi i własne wrażenia z podróży. Uzu-
pełniłem to historią tej najsłynniejszej drogi 
świata i jak to się stało, że urosła do statusu 
legendy. „Teksas to stan umysłu" to już zu-
pełnie inna książka. Najpierw przez pół roku 
przygotowywałem się z tematami. Szukałem 
informacji, co mogłoby być ciekawe dla czy-
telnika. Pisałem maile, umawiałem spotka-
nia. Miesiąc przed wyjazdem dokładnie wie-
działem, z kim się spotkam i co będę tam ro-
bił. Oczywiście wyniknęły też na przykład 
niespodzianki, jak rozdział o granicy Ame-
rykańsko-Meksykańskiej, którego wcześniej 
nie planowałem.

Skąd takie zmiany?
Wydarzyło się to dlatego, że poszedłem 

dla przyjemności na stronę meksykańską 
na spacer. Granicę przekroczyłem na naj-
mniejszym przejściu granicznym między 
USA i Meksykiem w miejscowości Presidio. 
To miejscowość położona na środku pusty-
ni, gdzie mieszka tylko 5000 mieszkańców. 
Do najbliższego supermarketu są 4 godzi-
ny jazdy samochodem. Oni tam żyją jak na 
końcu świata. Po kilku godzinach space-
rowania po meksykańskiej stronie wróci-
łem na amerykańską granicę, gdzie pozna-
łem oficera straży granicznej, który okaza-
ło się, że jest Polakiem z Gdyni, od 18 lat 
pracującym jako oficer służby granicznej. 
Opowiedział mi o tym jak żyje w Presidio, 
o próbach przemytu pieniędzy i narkotyków. 
O problemach z nielegalną imigracją i kar-
telami narkotykowymi. Cała reszta książ-
ki była przygotowana wcześniej. Poznałem 
mnóstwo ludzi, opisałem ich pasje i niezwy-
kłe historie, których doświadczyli. Najdłuż-
szy rozdział tej książki opowiada o drugiej 

najstarszej polskiej osadzie w USA, miej-
scowości Bandera, która jednocześnie jest 
Światową Stolicą Kowbojów.

To właśnie za sprawą tej książki 
w 2019 r. otrzymał pan tytuł honorowe-
go mieszkańca miasta Bandery?

Tak, to było wielkim zaszczytem dla mnie.
Nie przestaje pan pisać.
W lipcu byłem w Luizjanie. Praca nad 

tą książką wygląda tak samo jak praca nad 
książką o Teksasie, czyli przez pół roku czy-
tałem książki i przeglądałem internet, oglą-
dałem filmy, przygotowywałem tematy i po-
leciałem już na poumawiane spotkania. Te-
raz jestem w trakcie pisania książki o Lu-
izjanie, planuje premierę na wrzesień przy-
szłego roku.

Ile średnio zajmuje panu praca nad 
książką?

Rok. Najwięcej pracy jest przed podró-
żą, czyli przygotowanie się, tak żeby nie wy-
szedł z tego później przewodnik, na zasa-
dzie jadę i opisuję, co widzę. Najważniejsze 
jest nawiązanie kontaktu, dotarcie do bo-
haterów. Dla przykładu, w Luizjanie udało 
mi się np. dotrzeć do człowieka, który ma 
restaurację w Nowym Orleanie. Założyli 
ją jego rodzice. Była to pierwsza, najstar-
sza restauracja dla czarnych z białymi ob-
rusami. W pokoju na górze, w latach wal-
ki o zniesienie segregacji rasowej Martin 
Luter King spotykał się tam z innymi dzia-
łaczami, również białymi. W tamtych cza-
sach wspólne biesiadowanie było nielegal-
ne, więc wszystko odbywało się w tajemni-
cy. Ostatnio stołowali się tam Barack Oba-
ma i George Bush.

A dlaczego o tym mówię? Praca, któ-
rą trzeba wykonać przed wylotem, jest naj-



PTE kompleksowo skupia włoskich producentów i dostawców pro-
duktów promocyjnych, upominków biznesowych i sprzętu do perso-
nalizacji. Zaplanowane w strategicznym okresie roku, targi PTE są de-
dykowane agencjom reklamowym, przedstawicielom działów marke-
tingu i innym podmiotom skupionym wokół świata reklamy.

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

CTCO to targi dedykowane producentom, dostawcom i resellerom 
upominków i odzieży promocyjnej. Wydarzenie łączy wszystkie inno-
wacje i trendy, które napędzają rynek komunikacji poprzez prezenty 
i odzież. To jedyne francuskie targi w tym sektorze, które odbywają się 
na początku roku. 

Targi INTERGIFT skupiają firmy związane z dekoracją oraz upominka-
mi. W targach co roku bierze udział ponad 800 wystawców z 30 kra-
jów. Są czołową imprezą w tej branży w Hiszpanii, powierzchnia wy-
stawiennicza zajmuje 40 tys. m². Jedna z hal skupia firmy prezentują-
ce oferty prezentów, gadżetów, artykułów do kuchni i akcesoriów do-
mowych oraz produkty ręcznie robione.

Spotkanie TOP DOSTAWCÓW z przedstawicielami TOP AGENCJI RE-
KLAMOWYCH. Prezentacja nowości odbędzie się w komfortowym 
Hotelu Hilton Warsaw City. Wszystko w kameralnej atmosferze ze 
strefą chill-out w celu budowania relacji i rozwijania biznesu. Ukoro-
nowaniem wydarzenia będzie wieczorna impreza integracyjna Do-
stawców i Agencji. Bezpieczne wydarzenie: ograniczona liczba gości 
i możliwość panowania nad ich przepływem na poszczególnych sa-
lach. Organizatorem wydarzenia jest OOH magazine - doświadczony 
organizator bezpiecznego Festiwalu Marketingu 2020 i 2021.

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

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

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

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

Targi PSI Düsseldorf to wiodące europejskie targi branży artykułów 
promocyjnych. Około 1000 wystawców z ponad 35 krajów przedsta-
wia co roku ofertę nowych produktów i usług w branży reklamowej. 
Targi te są idealną platformą dla rozwoju biznesu firm związanych 
z marketingiem i reklamą. Profesjonaliści z branży artykułów reklamo-
wych, będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami i inno-
wacjami w branży.
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imprezy targowe Q1 2022

Promotion Trade Exhibition
26-28.01.2022 
Fieramilanocity
Mediolan, Włochy
www.promotiontradeexhibition.it

Paperworld
29.01-01.02.2022  
Messe Frankfurt
Frankfurt nad Menem, Niemcy
www.paperworld.messefrankfurt.com

CTCO Lyon
01-03.02.2022
Euroexpo
Lyon, Francja
www.salon-ctco.com

Intergift by IFEMA
02-06.02.2022
International Gift & Decoration  
Trade Fair 
Madryt, Hiszpania
www.promotiontradeexhibition.it

Promo Show Professional
15-16.02.2022
Hilton Warsaw City
Warszawa, Polska
www.promoshowprofessional.pl

Międzynarodowe Targi Reklamy  
i Poligrafii RemaDays Warsaw 2022
16-18.02.2022   
Ptak Warsaw EXPO
Warszawa, Polska
www.remadays.com

RemaDays Kijów
15-17.03.2022
Międzynarodowe Centrum IEC
Kijów, Ukraina
www.remadays.com.ua

Haptica Live
16.03.2022 
World Conference Center Bonn
Bonn, Niemcy
www.haptica-live.de

Warsaw Gift & Deco Show
17-19.03.2022
Ptak Warsaw Expo
Warszawa, Polska
www.warsawgiftshow.com

PSI
26-28.04.2022
Messe Düsseldorf
Dusseldorf, Niemcy
www.psi-messe.com


