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Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej uznał niedawno, 
że każdy leasing, który kończy 
się nabyciem konkretnego 
przedmiotu ...  Strona 13
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w leasingach 
samochodowych
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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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`

Michał Lisewski
Redaktor

Zdaniem wielu eksper-
tów 2018 rok może oka-
zać się przełomowym 

dla polskiej i  światowej gospodarki. Zmiany 
w  przepisach unijnych, zacieśnianie współ-
pracy transatlantyckiej, rosnący potencjał 
azjatyckich gospodarek sprawia, że nawet na 
sprawy lokalne musimy patrzeć z  perspek-
tywy globalnej. Dlatego powierzamy w Pań-
stwa ręce teksty o “Egzotycznych Gigantach”, 
gdzie przyglądamy się rynkom amerykań-
skiemu i chińskiemu. 
W  dalszej kolejności zaglądamy na niektó-
re rynki europejskie, w  artykule “Mniej bo-
gatych, więcej średniaków”. Zmiany zacho-
dzą nie tylko na rynku. Także w  tym nume-
rze dużo miejsca poświęcamy nowym prze-
pisom unijnym dotyczącym ochrony danych 
osobowych. Żyjąc w globalnej wiosce, radzi-
my jak zaznaczyć naszą obecność w Interne-
cie - tekst dotyczący 5 dobrych praktyk dedy-
kujemy również małym i  średnim przedsię-
biorstwom. W najnowszym numerze nie mo-
gło zabraknąć wywiadu z Anną Roszczak, któ-
ra reprezentowała naszą organizację na 9-tym 
Forum Marketingu Zintegrowanego. Mamy 
nadzieję, że pełen wyzwań 2018 rok okaże się 
owocnym dla naszej branży. 

Magda
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

Ostatni kwartał roku to 
najbardziej pracowity 

okres w  branży upominków reklamowych. 
Szacuje się, że w  4Q wypracowujemy na-
wet 60% rocznego obrotu. Również dla 
PIAP był to okres pełen wyzwań. 
O  działaniach jakie podjęliśmy w  ostatnich 
miesiącach możecie Państwo przeczytać 
w najnowszym numerze Gazety PIAP.
Koniec roku to również czas planowania no-
wych strategii biznesowych. W tym celu przy-
gotowaliśmy dla Państwa przegląd trendów 
oraz informacje dotyczące dynamiki rozwoju 
naszej branży na rynku Europejskim.
Życzę Państwu inspiracji i miłej lektury.

Katarzyna
Wojniak
Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP

Szanowni Państwo,
Za nami jubileuszowy rok w PIAP, przed nami 
kolejne, nowe inicjatywy i wyzwania!
Polska Izba Artykułów Promocyjnych nie-
ustannie się rozwija o  czym świadczy fakt 
m.in. otwarcia w  drugiej połowie 2017 roku 
regionalnego Biura PIAP w Kętach (woj. ma-
łopolskie). Serdecznie zapraszamy wszystkie 
zainteresowane działalnością Izby firmy do 
odwiedzin w  nowej lokalizacji. Przed nami 
nowe wyzwania - niewątpliwie będą nimi 
badania jakościowe”Postrzegania upominku 
reklamowego”, które dostarczą branży bardzo 
cennych informacji. Badanie zostanie prze-
prowadzone początkiem 2018 roku przez nie-
zależną agencję badawczą na zlecenie PIAP.
My już nie możemy się doczekać wyników! 
Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania 
się z naszą najnowszą publikacją Gazety PIAP, 
życzę wielu inspiracji i szczęśliwego Nowego 
roku dla Wszystkich!

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 15

Edukacja i szkolenia
 Strona 11

Z rynku...
 Strona 5

Z życia Izby...
 Strona 2

BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Gdyby miniony rok na europejskich rynkach artykułów promocyjnych miał być scenariuszem 
filmowym, trzeba by ukraść tytuł hinduskiego przeboju - „Czasem słońce, czasem deszcz”.  
Wzrosty przeplatały się ze spadkami, a optymistów było najmniej od trzech lat.   Strona 6

Mniej „bogatych”, 
więcej „średniaków”. 
Prześwietlamy europejski rynek

Forum Marketingu 
Zintegrowanego to miejsce 
spotkań ekspertów ...  Strona 3

Zbudować 
relację z 
obdarowanym Stany Zjednoczone oraz Chiny 

to ciągle mało popularne 
kierunki rozwoju działalności 
dla polskich firm z branży 
artykułów ...  Strona 5

Egzotyczni 
giganci

Mając na uwadze rosnące 
potrzeby rynku i dążąc do 
lepszego ich zrozumienia, Polska 
Izba Artykułów Promocyjnych, po 
przeanalizowaniu szeregu ofert 
zdecydowała się ...  Strona 4

PIAP zapowiada 
badania!

Nowe przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych mogą 
stanowić pewne wyzwanie dla 
firm, które takie ...  Strona 13

RODO, czyli większa 
ostrożność 
w służbie danych 
konsumentów

Trampoliną w karierze dla wielu 
osób jest podjęcie studiów pody-
plomowych. O wyborze rodzaju 
studiów decyduje ...  Strona 14

Absolwenci 
tych studiów 
cenieni są trzy 
razy bardziej

Słowo wstępu
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych
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a etordiest quo clum rem facre andame 
crio, sentis.

Quidin vivertem inclabu nteatua 
medepse, rem iameniquam. ■ autor

LOrem IPSum
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit. 
Proin nibh augue, suscipit a, 
scelerisque sed, lacinia in, mi. 

Udam pris in ine ne tesed con te 
auctuam, consulatiam. Foritus? qu-
idin vivertem inclabu nteatua medepse 
inatrum statide ssedo, te, que rem ia-
meniquam. Obunclabes contion sultor 
labem, utus nostra, notent nius ad fac-
tortum et et; viverum a etordiest quo 
clum rem facre andame crio, sentis.

Ad Cat. Gra ressend issolum isse-
nam iumus tus. Verum se quo ego C. 

Cat co inprortis, nitam, consusulis 
inum Rommorum ex nonsimus es ha-
benter haleri, que pes se in dientis, con 
sid. Udam pris in ine ne tesed con te 
auctuam, consulatiam.

Obunclabes contion sultor labem, 
utus nostra, notent nius ad factortum 
et et; viverum a etordiest quo clum rem 
facre andame crio, sentis.

Foritus? quidin vivertem inclabu 
nteatua medepse inatrum statide sse-
do, te, que rem iameniquam. Obuncla-
bes contion sultor labem, utus nostra, 
notent nius ad factortum et et; viverum 
a etordiest quo clum rem facre andame 
crio, sentis. Quidin vivertem inclabu 
nteatua medepse inatrum statide sse-
do, te, que rem iameniquam. ■ autor

■ Labem, utus nostra, notent nius ad factortum et et; hocchuci perfin viverum a etordiest quo clum rem facre andame 
crio, sentis. Ad Cat. Gra ressend issolum issenam iumus tus. Verum se quo ego C. Cat co inprortis, nitam, consusulis inum 
Rommorum ex nonsimus es habenter haleri, que pes se in dientis, con sid.Dusti volor aut utat aliquoste ilicid mincias 
piscim est endaes et eos utatiscia dellorporum volorup tatatur a porepellupta nullorum doluptatur? Itatur. Xerrovid mos 
doluptat laut earunt est, quiate non nonem evera deliqui, labem, utus nostra, notent nius ad factortum et et; hocchuci per-
fin viverum a etordiest quo clum rem facre andame crio, sentis. ■ redaktor naczelna
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Targi Packaging Innovations w zaskakującej  
technologicznej odsłonie
10. Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging  
Innovations 2018 w EXPO XXI Warszawa
Zbliżająca się 10. jubileuszowa edycja Międzynaro-
dowych Targów Opakowań Packaging Innovations 
z pewnością zobowiązuje. Czym organizatorzy zasko-
czą swoich gości? Nowoczesne, przykuwające wzrok, 
designerskie; opakowań nagradzanych w  najwięk-
szych i  najważniejszych światowych konkursach de-
signu na Targach Packaging Innovations 2018 z pew-
nością nie zabraknie. Ale opakowania to nie tylko 
wysublimowany design i  niepowtarzalny charakter. 
Opakowania bowiem pełnią przede wszystkim rolę 
użytkową i  ochronną. W  świecie rozwijającego się  
e-commercu i ogromnego zapotrzebowania na opa-
kowania w branży przemysłowej oraz spożywczej to 
właśnie opakowania logistyczne i technologiczne sta-
nowią jeden z filarów branży opakowań. Podczas naj-
bliższej edycji Targów strefa Logispack zostanie za-
tem powiększona. 10. odsłona wystawy - 17-18 kwiet-
nia w EXPO XXI Warszawa - odbędzie się pod hasłem  
Packaging Innovations & Technology.

NEWS

Kolejnych dwunastu nowych Członków dołączyło do Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Poznajmy się bliżej.

Nasze grono znów się powiększyło

 

F.H.U. MINAR – firma 
specjalizująca się 
w dostarczaniu swoim 
klientom najwyższej 
jakości produktów 
marketingowo-
reklamowych 

Marka działa na rynku nieprzerwanie od 
1999 r., dostarcza m.in. kalendarze książko-
we i ścienne. Na specjalne życzenie klien-
ta wykonuje też dowolne projekty graficzne 
oraz realizuje je wybraną techniką, następ-
nie drukuje i dostarcza indywidualnie ozna-
kowane gadżety reklamowe. - Zaproszenie 
naszej firmy do PIAP-u pozwoli na zacie-
śnienie wzajemnych relacji, zaprezentowa-
nie partnerom koncepcji naszej oferty oraz 
pozwoli na szersze zapoznanie się z ofer-
tą artykułów promocyjnych bezpośrednio 
od producentów, jak i dostawców. To krok 
w kierunku poszerzenia naszej oferty i roz-
woju w relacjach z klientami oraz otwar-
cie się na nowe możliwości - mówi Armin 
Puchalla właściciel firmy Handlowo-Usłu-
gowej Minar. Na specjalne życzenie marka 
tworzy okazjonalne prezenty oznakowane 
logotypem, wraz z estetycznym opakowa-
niem. Współpracuje też z szeroką gamą do-
stawców krajowych i zagranicznych.

Grafiks — Agencja 
Reklamowo-Poligraficzna 
i jeden z największych 
w naszym kraju 
producentów naklejek 3D.

Początki Grafiksu sięgają 1990 r. Obec-
nie firma oferuje usługi obejmujące druk of-
fsetowy, sitodruk oraz reklamę wizualną. 
Jest jednym z największych w Polsce pro-
ducentem naklejek zalewanych żywicą po-
liuretanową, czyli wypukłych naklejek 3D. 
W Grafiks ich wykonanie odbywa się kom-
pleksowo. Poczynają od opracowania pro-
jektu, poprzez druk i wycięcie aż do po-
krycia ich warstwą zabezpieczającą, któ-
rą stanowi żywica epoxy. - Jesteśmy fir-
mą rodzinną, która stawia na stały rozwój 
i poszukiwanie nowych perspektyw. Liczy-
my na to, że dołączenie do PIAP-u da nam 
taką możliwość i przyczyni się do posze-
rzenia horyzontów. Cieszymy się na współ-
pracę z profesjonalnymi firmami, jak i oka-
zje do zaprezentowania naszych produktów 
- mówi Aleksandra Kowalczyk, specjalista 
ds. marketingu Grafiks. Tutejszą załogę sta-
nowią doświadczeni fachowcy, którzy spro-
stają każdemu pomysłowi klientów. Dzięki 
ich pracy firma zdobyła znaczącą pozycję 
na, jakże wymagającym, rynku usług poli-
graficznych.

Kando Plus - wiodący 
producent gadżetów 
odblaskowych na terenie 
Polski i Europy.

Do najważniejszych i najbardziej rozpo-
znawalnych produktów firmy należą ka-
mizelki odblaskowe dla dzieci i doro-
słych. Wszystkie wyroby wytwarzane są 
innowacyjnymi metodami tylko z naj-
lepszych materiałów. Dzięki temu od-
blaski Kando Plus, odblaski24.com.pl,  
charakteryzują się doskonałą jakością, 
trwałością i estetyką. - Prowadzona przez 
nas polityka rozwoju wymusza na nas cią-
głe poszukiwanie nowych kontaktów bizne-
sowych. Do PIAP przystępujemy z nadzie-
ją na ich poszerzenie o firmy o ugruntowa-
nej, silnej pozycji rynkowej. Swoją obec-
ność w PIAP postrzegamy jako kolejny duży 
krok w kreowaniu wizerunku marki. Niewąt-
pliwie wartością dodaną do członkostwa 
w PIAP jest dostęp do badań rynku oraz 
możliwość korzystania z przeróżnych udzia-
łów w targach i różnego rodzaju eventach - 
mówi Aneta Niciak Prezes Zarządu Kando  
Plus. Firma oferuje również odblaski z na-
drukiem, które wesprą działania promocyj-
ne dowolnej firmy, szkoły czy organizacji. 

Takie spersonalizowane akcesoria odblasko-
we sprawią, że przekaz staje dobrze widocz-
ny w otoczeniu.

Lemon Art – agencja rekla-
mowa wspierająca przed-
siębiorców w procesie pro-
mowania ich marek.

Agencja tworzona jest przez praktyków 
biznesu, którzy już od lat wspierają swo-
ich klientów. Podstawowym założeniem fir-
my jest wskazywanie praktycznych rozwią-
zań marketingowych i efektywnych sposo-
bów osiągania założonych przez ich klien-
tów celów. Szeroka oferta produktów pro-
mocyjnych i usług ich znakowania, a także 
możliwość indywidualnej produkcji gadże-
tów reklamowych sprawiają, że Lemon Art 
od lat obsługuje największe firmy w Polsce.  
- Zdecydowaliśmy się przystąpić do PIAP, 
ponieważ w swojej działalności cenimy rze-
telność, profesjonalizm oraz wysoką jakość 
produktów i usług. Wiemy, że dzięki zaanga-
żowaniu w działalność izby możemy skutecz-
niej wpływać na kształtowanie branży arty-
kułów reklamowych poprzez dbałość o wy-
soki standard rozwiązań marketingowych, 
które oferujemy naszym klientom – mówi  
Jacek Gutowski, właściciel agencji. Dzięki 
zaangażowaniu i doświadczeniu Lemon Art 
potrafi sprostać oczekiwaniom nawet naj-
bardziej wymagających Klientów.

GRUPA MARIS – MARIS 
MAREK ŚWIĘS - Świadczy 
usługi reklamowe od pro-
jektu przez druk po wy-
kończenia introligatorskie.

Zapewnia kompleksową obsługę wizerun-
kową jako niezależna firma. Największym 
atutem jest ich szybkość działania i błyska-
wiczna odpowiedź na potrzeby klienta. Pod-
stawą działalności jest studio graficzne – pro-
jektowanie, druk cyfrowy, zaplecze introli-
gatorskie, produkcja gadżetów, reklama ze-
wnętrzna, strony www. Dzięki zaangażowa-
niu i doświadczeniu świadczy usługi na naj-
wyższym poziomie i dopasowuje się do in-
dywidualnych potrzeb każdego klienta.

Newtrend – firma 
tworząca metodą 
DesignThinking 
innowacyjne upominki 
reklamowe.

Metoda Design Thinking polega na wni-
kliwym zrozumieniu osób, dla których fir-
ma projektuje, ale też generowaniu pomy-
słów, tworzeniu prototypów i testowaniu ich 
w praktyce z odbiorcami. Dzięki tej meto-
dzie powstają nowe produkty, usługi, inno-
wacyjne technologie lub ulepszenia istnie-
jących rozwiązań. Ponadto metoda poma-
ga w zamienianiu problemów na wyzwa-
nia i chęci tworzenia prawdziwej wartości 
dla ludzi, bazując na ich potrzebach. To tak-
że myślenie projektowe, które nie opiera się 
na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wy-
nalazcy, lecz na zmianie optyki, dzięki po-
znaniu i zrozumieniu różnych punktów wi-
dzenia. - Do PIAP-u przystępujemy, ponie-
waż chcemy zaproponować koncepcję my-
ślenia projektowego, firmom, które potrze-
bują zmian w procesie budowania przewa-
gi konkurencyjnej – mówi Jolanta Ograbek 
z Newtrend. Firma oprócz tworzenia upo-
minków reklamowych metodą DT, propo-
nuje możliwość pracy w grupie projektowej, 
gwarantując efekt synergii. Newtrend szyb-
ko też reaguje na otaczający nas świat i ludzi 
poprzez dostosowanie się do ich indywidu-
alnych potrzeb.

Otto Group Sp. z o.o.  
(partner B2B Villeroy&Boch 
Polska) - firma specjalizu-
jąca się w sprzedaży zna-
nych światowych marek 
w kanale B2B.

Firma w Polsce działa od 12 lat, po-
siada produkty niemieckich marek  
Villeroy&Boch, WMF, Nachtmann i wło-
skiej „fabryki marzeń” Alessi.

Produkty ekskluzywnych marek idealnie 
nadają się na nagrody w promocjach kon-
sumenckich mających na cel podniesienie 
prestiżu powszechnie znanych firm, a te są 
gwarancją, że nagrody będą w dobrym gu-
ście. W ostatnich latach firma sprzedała po-
nad milion produktów Villeroy&Boch w ka-
nale B2B.

Grupa podkreśla, że dobrze dobra-
ny podarunek pomaga budować trwałe 
i wyjątkowe relacje z konsumentami, jak 
i z partnerami biznesowymi. Dzięki wie-
dzy i doświadczeniu tworzy zestawy upo-
minkowe dopasowane do potrzeb klien-
tów. Wszystkie ich produkty mogą być 
personalizowane.

Pretium - marka 
zapachowych zawieszek 
reklamowych

Firma posiada ponad dwu-
dziestoletnie doświadcze-

nie w branży reklamowej. Cztery lata temu 
wykupiła firmę produkującą zapachowe za-
wieszki reklamowe ASPEKT. Obecnie za-
wieszki zapachowe pod samodzielną mar-
ką Pretium trafiają do klientów polskich, 
natomiast pod nazwą Scentcompany pro-
dukowane są do krajów Unii Europejskiej. 
W ofercie firmy miło zaskakuje dostępność 
ponad 100 różnych podstawowych kształ-
tów zawieszek, bezproblemowa produkcja 
nowych kształtów, szeroki wybór kompo-
zycji zapachowych oraz krótkie terminy re-
alizacji. Zawieszki zapachowe Pretium to 
przede wszystkim wysoka jakość produk-
tu, a co za tym stoi wysokiej jakości kom-
ponenty. Jako produkt reklamowy zawiesz-
ki znajdują coraz szersze grono odbiorców. 
Pachną, a więc niosą ze sobą miłe skojarze-
nia i na długo pozostają w pamięci klientów. 
Drukowane dwustronnie z możliwością do-
datkowej etykiety, posiadają powierzchnię, 
na której firma może zamieścić wyczerpują-
ce informacje o profilu swojej działalności, 
logotyp, przekaz reklamowy, dane teleadre-
sowe, co w rezultacie daje wynik trwałej, ni-
skobudżetowej i efektywnej reklamy.

- Decyzję o przystąpieniu do Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych podjęliśmy 
mając na uwadze przede wszystkim możli-
wość znalezienia się w zespole profesjonal-
nych i prężnie działających firm. Poprzez 
czynny udział w działalności stowarzysze-
nia chcielibyśmy wzmocnić naszą pozy-
cję na rynku przede wszystkim jako produ-
cent – mówi Daria Młocek, właściciel oraz 
specjalista do spraw marketingu w firmie  
Pretium.

ReklamaDlaBiznesu.pl  
– spółka, która pomaga 
początkującym 
przedsiębiorcom, tworzyć 
nowe marki i wspomagać 
już te istniejące na ich 
drodze do sukcesu.

ReklamaDlaBiznesu.pl zajmuje się przy-
gotowaniem kompleksowego brandingu 
wraz z projektami graficznymi, opracowa-
niem strategii komunikacji oraz tworzeniem 
niezbędnych elementów do osiągnięcia mar-
ketingowego sukcesu klientów. - Członko-
stwo w PIAP to wyróżnienie. Stawiamy na 
silny i szybki rozwój naszych struktur. 
By tworzyć rzeczy niezwykłe, trzeba być 
wśród najlepszych – mówi Patryk Pło-
szaj, pomysłodawca oraz założyciel spółki  
ReklamaDlaBiznesu.pl. W swoim portfe-
lu spółka posiada następujące marki: San-
tryk - Pracownia Reklamy, Giftpak.pl  
- zestawy firmowe i upominki personalizo-
wane, Zahaftowani.pl - znakowanie odzie-
ży, Pieczatkinajutro.pl – sklep online z pie-
czątkami. 

Rolmet – marka zajmują-
ca się produkcją wyrobów 
z tworzyw sztucznych oraz 
produkcją wewnętrznych 
rolet okiennych.

Firma powstała w 1986 r. Obecnie Rol-
met oferuje otwieracz do butelek z zasobni-
kiem do kapsli. Gadżet o wymiarach małej 
butelki od piwa – wysokość 170 mm, śred-
nica podstawy 65 mm. Wykonane z tworzy-
wa sztucznego. Na gadżetach można umie-
ścić swoją reklamę. Firma oferuje również 
gadżety gospodarstwa domowego: salater-
ki, kubki, szufelki do sypkich rzeczy, wia-
dra, wieszaki, deski itp.

Studio W - agencja 
świadcząca kompleksowe 
usługi reklamowe.

Agencja „Studio W” dzia-
ła na rynku już od ponad siedmiu lat. Fir-
ma posiada zaplecze projektowe, pro-
dukcyjne oraz park maszynowy. Aspekty 
te pozwalają zaangażować się jej w każ-
dy projekt związany z reklamą, wyróżnie-
niem firmy, marki i wydobyciem jej wyjąt-
kowości. Podstawą działalności firmy jest 
projektowanie, druk wielkoformatowy, 
poligrafia, reklama podświetlana, produk-
cja gadżetów, oklejanie samochodów. - Do  
PIAP-u przystępujemy z myślą o dalszym 
rozwoju naszej działalności. Chcieliby-
śmy dołączyć do grona profesjonalistów, 
świadcząc najwyższą jakość usług oraz 
produktów - mówi Mateusz Własny wła-
ściciel firmy. - Zatrzymując się - cofasz się 
– dodaje. Dzięki zaangażowaniu wszyst-
kich, agencja dostarcza usługi oraz pro-
dukty najwyższej jakości i może wykonać 
każdą reklamę od projektu, przez realiza-
cję, aż po montaż.

XBS Logistics – firma 
dostarczająca rozwiązania 
logistyczne dotyczące 
przyjmowania, 
przechowywania, 
inwentaryzacji, 
konfekcjonowania, 
przemieszczania, kontroli, 
ochrony towarów, 
transportu do odbiorców 
B2B, B2C.

Wspólnie z kilkoma producentami 
XBS Logistics stworzył autorski projekt 
NagrodyB2B. Platforma pod adresem 
www.nagrodyb2b.pl to dedykowana ofer-
ta B2B z wyselekcjonowanymi produktami 
i usługami przeznaczonymi do celów mar-
ketingowych, czyli m.in. programy lojalno-
ściowe i wsparcie sprzedaży. NagrodyB2B 
to oferta pochodząca bezpośrednio od kilku-
nastu producentów znanych brandów z ob-
szarów: AGD, RTV, IT, Sport, Zdrowie, 
Uroda i Hobby.

- Nasza obecność w PIAP uzupełnia sze-
roką ofertę artykułów promocyjnych o pro-
dukty znanych z rynku konsumenckiego ma-
rek i producentów sprzętu AGD czy RTV. 
Nasza oferta stale poszerza się o kolejnych 
producentów, którzy decydują się na współ-
pracę z nami, dzięki czemu będą również 
reprezentowani w PIAP – mówi Grzegorz  
Kobryń Dyrektor Rozwiązań Biznesowych 
w XBS Logistics S.A.

Firma prezentuje innowacyjne podej-
ście w optymalizacji zarządzania łańcu-
chem dostaw. Ponadto świadczy usłu-
gi outsourcingu procesów biznesowych 
(BPO) oferując zaawansowane platfor-
my logistyczno-sprzedażowe. Wykorzy-
stując swoje wieloletnie doświadczenie 
oraz międzynarodowy know-how. XBS 
pomaga też swoim partnerom optyma-
lizować koszty łańcucha dostaw, oraz 
zwiększać ich sprzedaż. Procesy realizo-
wane są w pięciu magazynach operacyj-
nych w Polsce.
■ Zofia Smolarek

XXVIII edycję Konkursu „Teraz Polska”
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugu-
rowała XXVIII edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyj-
mowanie wniosków konkursowych potrwa do  
22 stycznia 2018 roku. Tegoroczna edycja konkursu 
zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla 
produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyj-
nych. Laureaci Konkursu otrzymają prawo do wyko-
rzystania Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest po-
strzegany jako symbol najwyższej jakości. Na Lau-
reatów Konkursu czeka również pakiet promocyj-
ny – zniżki na reklamę w  mediach współpracują-
cych z Fundacją, możliwość skorzystania ze wspól-
nych kampanii promocyjnych pod szyldem „Teraz 
Polska”, udziału w  imprezach targowo-wystawien-
niczych współorganizowanych przez Fundację, czy 
członkostwo w  Klubie „Teraz Polska”, zrzeszającym 
dotychczasowych Laureatów Konkursu. Jak wyni-
ka z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Bada-
nia Opinii Publicznej i Rynku MARECO, ponad 90% 
respondentów uważa, że stosowanie Godła „Teraz 
Polska” w działaniach promocyjnych służy budowa-
niu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przed-
siębiorstwa oraz jego oferty wśród odbiorców, kon-
trahentów, partnerów biznesowych oraz w otocze-
niu społecznym.

NEWS

PIAP zaprasza 
na stoisko

A15  w Hali E 
podczas
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BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Forum Marketingu Zintegrowanego to miejsce spotkań ekspertów, na którym nie mogło zabraknąć 
przedstawiciela PIAP. Anna Roszczak podzieliła się z nami swoimi wrażeniami z wydarzenia. Jako jeden 
z prelegentów miała świetną okazję by przyjrzeć się bliżej najnowszym trendom, a przede wszystkim 
zwrócić uwagę na to, jak wielką rolę odgrywa mądrze zaadresowany upominek.

Zbudować 
relację 
z obdarowanym

Forum Marketingu Zintegrowa-
nego to miejsce w  którym spoty-
kają się przedstawiciele wielu śro-
dowisk. Jaką wartość może wnieść  
Polska Izba Artykułów Promocyjnych 
do odbiorców?

Uczestnicy Forum Marketingu Zin-
tegrowanego kładą bardzo duży nacisk 
na rozwiązania innowacyjne, związane 
z nowymi technologiami i środkami ma-
sowego przekazu. Omawiane są przede 
wszystkim duże, wysokobudżetowe kam-
panie medialne. Niestety, dla większo-
ści polskich przedsiębiorców tego typu 
przedsięwzięcia brzmią nieco jak scien-
ce fiction nie dysponują oni odpowied-
nimi budżetami na ich przeprowadzenie. 

Długo zastanawiałam się nad tym, ja-
kie przesłanie mogłabym skierować do 
uczestników Forum. Moim celem było 

pokazanie, jak skuteczną formą marke-
tingu są obecnie upominki i jak wiel-
ka grupa przedsiębiorców może z ta-
kiej formy korzystać. Oczywiście upo-
minki reklamowe jako forma promocji 
są nie tylko dostępne dla małych i śred-
nich firm. 

Same w sobie stanowią element bu-
dowy relacji z odbiorcą, co czyni je wy-
jątkowymi w porównaniu z nachalny-
mi niejednokrotnie formami przeka-
zu reklamy masowej. Pomijając media 
społecznościowe, to upominki są prak-
tycznie jedyną formą budowy wizerun-
ku, który jednocześnie pozwala nawią-
zać osobistą interakcję z odbiorcą. Na-
sze pojawienie się na Forum Marketin-
gu Zintegrowanego to krok ku zwiększe-
niu świadomości nie tylko wśród klien-
tów końcowych, lecz przede wszyst-
kim agencji marketingowych i reklamo-
wych. 

W trakcie swojej prelekcji wspomi-
nała Pani o iteracyjnym procesie kre-
owania pomysłów. Gdzie nowocze-
sny marketer może szukać inspiracji?

Nie możemy być innowacyjni bazu-
jąc wyłącznie na wiedzy książkowej. 
Żyjemy w czasach szybko zmieniającej 
się rzeczywistości, dlatego uważam, że 
z jednej strony marketera powinna in-
spirować codzienność - z drugiej naj-
nowsze trendy w designie. Upominek 
trafia do przysłowiowego Kowalskiego  
i szalenie ważne jest by trafił w jego 
gust i odpowiadał jego poczuciu estety-
ki - aby docenił upominek i sam poczuł 
się doceniony. 

Podczas Forum zwracałam uwagę, że 
opisana przez Roberta Cialdiniego zasa-
da wzajemności nie zadziała, a wręcz od-
niesie odwrotny skutek jeśli np. obdaru-
jemy naszego klienta niestosownym czy 
nieadekwatnym upominkiem. Nie wiele 
osób zdaje sobie sprawę z tego, że klu-
czowym elementem zasady wzajemno-
ści nie jest dawanie, ale przyjmowanie 
upominku i jego interpretacja. Obdaro-
wany bowiem może zinterpretować upo-
minek na 3 sposoby – jako standardo-
wy produkt zwyczajowo dawany w da-
nej sytuacji lub wyjątkowy, przygotowa-
ny specjalnie dla niego. Najgorsza sytu-
acja jest wtedy, kiedy Kowalski poczuje, 
że upominek ma być tylko zręcznym prze-
kupstwem i manipulacją. Nowoczesny 
marketer powinien wiedzieć, jak wielką 
uwagę trzeba zwracać na to kim ma być 
osoba obdarowywana; czym się zajmu-
je, jaki tryb życia prowadzi, itp. i mak-
symalnie personalizować upominki. We-
dług Cialdiniego personalizacja zwięk-
sza efekt wpływu nawet kilkukrotnie. 

Inna kwestia to wszechobecna chęć 
bycia obdarowanym. Przed kilkoma 
dniami byłam świadkiem jak stojąca 
w Lidlu klientka zapytała się kasjerki 
o to, jakie upominki są oferowane w ra-
mach obecnie prowadzonych promocji. 
Zaznaczyła, że jeśli nic nie mają to idzie 
do Biedronki. To pokazuje jak wielki po-
tencjał mają upominki. Niemniej, uwa-
żam, że marketer nie powinien trakto-
wać upominków po macoszemu; minęły 
czasy gdy klienci cieszyli się będąc ob-
darowani byle czym. 

ANNA RoSzczAk
członek zarządu Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych

We współczesnym świecie marke-
ting realizowany jest wielotorowo; 
podejmowane są działania w interne-
cie, mediach i poprzez upominki. Jaką 
rolę w  tym zintegrowanym procesie 
odgrywać będzie sektor upominków 
w przyszłości?

Współczesny konsument zmęczony 
jest nachalną, wyskakującą zza każde-
go rogu reklamą. Obserwujemy stopnio-
wy odwrót od reklamy telewizyjnej, ra-
diowej, czy internetowej, której nie mo-
żemy wyłączyć. Skutkuje to tym, że np. 
telewidzowie coraz częściej korzystają 
z serwisów takich jak Netflix, gdzie za 
niewielką opłatą mogą oglądać ulubio-
ne programy bez reklam. Z badań wie-
my także, że reklamy które możemy wy-
łączyć spotykają się z lepszym odbiorem 
niż te narzucane, np. na kanale YouTube.

Odwrót od nachalnej reklamy w środ-
kach masowego przekazu stwarza do-
datkowe pole do popisu właśnie produ-
centom upominków reklamowych. Mło-
de pokolenie jest szczególnie wyczulone 
na kwestie takie jak lifestyle, ekologia, 
czy design. Dobrym przykładem pożą-
danych aktualnie upominków są wszel-
kie urządzenia peryferyjne dedykowane 
dla telefonów i komputerów, przedmio-
ty związane z aktywny i zdrowym trybem 
życia, a także upominki znanych marek.

Pani prelekcja w czasie Forum Mar-
ketingu Zintegrowanego to wiel-
ki sukces całego naszego środowi-
ska branżowego. Jakie działania, 
Pani zdaniem powinny być podjęte 
w przyszłości aby branża upominków 
zaznaczyła swoją obecność?

Przygotowując się do prelekcji 
uświadomiłam sobie, jak rzadko agen-
cje reklamowe chwalą się kampaniami 
z udziałem upominków reklamowych. 
Jako organizacja musimy położyć szcze-
gólny nacisk na to, aby nasze działa-
nia i realizacje docierały do odpowied-
nich grup odbiorców. Musimy akcento-

wać rolę, jaką odgrywają upominki re-
klamowe we współczesnych kampaniach 
reklamowych.

Chciałabym, aby upominki utkwi-
ły w głowach osób decyzyjnych, marke-
terów jako integralne narzędzie nowo-
czesnego marketingu. Niestety, nie są 
one tak medialne jak kampanie telewi-
zyjne, radiowe czy internetowe ale dzia-
łania podejmowane przy użyciu upo-
minków to przede wszystkim obdarowy-
wanie z rąk do rąk. Skuteczność takich 
kampanii jest zdecydowanie większa niż 
tych mediowych.

Forum Marketingu Zintegrowa-
nego to nie tylko prelekcje, lecz tak-
że świetna okazja do wymiany uwag 
i  poglądów. Jakie spostrzeżenia 
szczególnie utkwiły Pani w pamięci? 

Takie wydarzenia to przede wszyst-
kim świetna okazja do wymiany do-
świadczeń. Można dojść do wniosku, 
że te najskuteczniejsze kampanie to 
przede wszystkim skutek ciężkiej pra-
cy, a nie ogromnych budżetów. Kre-
atywność, praca i odpowiednie dobra-
ne środki dają znacznie lepsze rezulta-
ty niż wysoki, a źle wydany budżet. Fo-
rum Marketingu Zintegrowanego poka-
zało niezmiernie, że brakuje ofert dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Dla 
branży upominków jest tu nadal wielki 
potencjał. 

Na zakończenie chciałam jeszcze do-
dać, iż mam nadzieję, że udział PIAP 
w tego rodzaju konferencji był pierw-
szym takim wydarzeniem, ale nie ostat-
nim. Dla mnie osobiście było to duże 
wyzwanie, a jednocześnie ogromne do-
świadczenie. Serdecznie dziękuję za po-
moc w przygotowaniu prelekcji Panu 
Mariuszowi Szandeckiemu, Jackowi 
Gutowskiemu, Edycie Lisowskiej, Ka-
tarzynie Wojniak, a zwłaszcza mojemu 
mężowi Pawłowi, który zawsze mnie 
wspiera!
■ Rozmawiał Michał LISEWSKI

zdjęcia udostępnione dzięki Polskiemu Stowarzyszeniu Marketingu SMB
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PIAP 
zapowiada 
badania!

Pod koniec listopada 2017 roku od-
było się uroczyste otwarcie biura  
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

- To wielki sukces organizacji bran-
żowej PIAP. Z roku na rok się rozwija-
my, co ogromnie mnie cieszy – mówi 
Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP.

Pani Katarzyna dodaje, że tym sa-
mym biuro stało się nową wizytówką 
Izby. Na jego otwarcie zjechali się go-
ście z całego kraju. - Bardzo miło było 
nam gościć Członków PIAP w tym uro-
czystym dla nas dniu, tym bardziej że 

osoby, które wzięły udział w wydarze-
niu przyjechały do nas nawet z drugie-
go końca Polski – opowiada.

Po oficjalnym otwarciu był czas na 
integrację. Firmy Członkowskie miały 
kolejną już okazję do rozmów i wymia-
ny swoich doświadczeń.

Teraz wszyscy zainteresowani dzia-
łalnością Izby odwiedzać mogą jej 
nowe biuro w Kętach przy ul. Kra-
kowskiej 72. Biuro otwarte jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 
8 do 16.
■ Zofia Smolarek

Mając na uwadze rosnące potrzeby rynku i dążąc do lepszego ich zrozumienia, Polska Izba Artykułów Promocyjnych, po przeanalizowaniu szeregu ofert 
zdecydowała się podjąć współpracę z agencją badawczą Ipsos. Celem przeprowadzenia badań pod nazwą “Percepcja upominków reklamowych” z udziałem 
zarówno osób decyzyjnych-marketerów jak i klientów docelowych, jest lepsze poznanie rynku i wskazanie potencjalnych obszarów optymalizacji. Wierzymy, 
że wyniki przeprowadzonych badań pozwolą wszystkim podmiotom zrzeszonym w PIAP w lepszy sposób antycypować wciąż zmieniające się potrzeby rynku. 
Bazować one będą przede wszystkim na badaniach jakościowych, a zatem dogłębnej analizie i ankietowaniu poszczególnych grup badanych. Początek badań 
zaplanowany jest na styczeń 2018 roku, o dokładnych terminach Polska Izba Artykułów Promocyjnych informować będzie na bieżąco. ■ Michał LISEWSKI

Nowa wizytówka PIAP
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Stany Zjednoczone oraz Chiny to ciągle mało popularne kierunki rozwoju 
działalności dla polskich firm z branży artykułów promocyjnych. Niemniej 
jednak planując rozwój wręcz trzeba się nad nimi zastanowić. W samych 
tylko Stanach branża warta jest 23 mld dolarów. 

Egzotyczni 
giganci 

Myli się ten, kto myśląc o Stanach 
Zjednoczonych widzi tylko wielkie 
korporacje. Krajobraz ekonomiczny 
tego kraju jest wyjątkowo gęsto przety-
kany małymi i średnimi firmami. Czy-
li przedsiębiorstwami zatrudniającymi 
do 50 lub 250 osób. Za oceanem działa 
ich ponad 30 milionów. Dla porówna-
nia w Polsce niespełna 2 miliony. 

Ta rojna przestrzeń gospodarcza, to 
doskonałe miejsce na lokowanie pro-
duktów promocyjnych - kubków, dłu-
gopisów, czapeczek, kalendarzy, czy 
ulotek. Firmy co roku chętnie wyko-
rzystują je, by zaistnieć w świadomo-
ści i pamięci konsumentów. A wszyst-
ko to składa się na rynek artykułów 
promocyjnych warty 23 miliardy do-
larów, czyli lekko licząc - 80 mld zło-
tych. Na dodatek branża ciągle rośnie.

Z europejskiej perspektywy to 
wręcz gigantyczny tort. W Polsce ar-
tykuły promocyjne to około 2,5 mld 
złotych. Czyli około 710 mln dola-
rów. Uchodzący za duży, w europej-
skiej skali, rynek niemiecki warty jest 
około 15 mld złotych. Nieco ponad 4 
mld dolarów. 

Dobrą wiadomością dla inwestorów 
jest fakt, że amerykański rynek jest 
przyzwoicie opisany. Regularnie jego 
wielkość sprawdza Advertising Spe-
cialty Institute, organizacja zrzesza-
jąca m.in. producentów i dystrybuto-
rów artykułów promocyjnych. Według 
jej ekspertów branża urosła w ubie-
głym roku ponad 3 proc. I jak każda 
ma swoje lokomotywy oraz obszary 
powolniejszego wzrostu.

Południe i zachód rosną
Liderem jest południe kraju. Czyli 

m.in.: Karolina Północna i Południo-
wa, Floryda, Georgia, Tennessee oraz 
Teksas. Tylko w tej części kraju sektor 
artykułów promocyjnych generuje ob-
roty przekraczające 8 mld dolarów. Za 
połowę tej kwoty odpowiadają przy-
chody w uprzemysłowionym Teksasie 
oraz na Florydzie mocno stawiającej 
na sektor usług, turystyki i nierucho-
mości. Tylko w tych dwóch stanach 

sektor ma podobną wartość, co w ca-
łych Niemczech. 

Prymat południa może zaskakiwać, 
bo jest to obszar bardzo często nawie-
dzany i pustoszony przez huragany. Co 
prawda ostatnie kilka lat to raczej spo-
kojniejszy czas, pozwalający utrzymać 
względną ciągłość prowadzenia bizne-
su. Ale już 2017 r. był dla mieszkań-
ców i gospodarek poszczególnych sta-
nów szczególnie dotkliwy. W tym roku 
region splądrowały dwa huragany: Ha-
rvey i Nate, które szczególnie mocne 
piętno odcisnęły na Teksasie i Luizja-
nie. 

Inną lokomotywą są stany zachod-
nie. To właśnie w tym regionie są naj-
szybciej rosnące lokalne rynki. Neva-
da osiągnęła dynamikę 7 proc., a Utah, 
Arizona i Oregon ponad 6 procent. Po-
tężna Kalifornia w ujęciu procento-
wym urosła jedynie 2,5 proc., ale nie-
wielka dynamika nie mówi całej praw-
dy o tym stanie. Tylko w tym jednym 
stanie wypracowywane jest aż 40 proc. 
zysków branży artykułów promocyj-
nych na zachodzie. Choć z pewnością 
nie jest to rynek łatwy. 

Kalifornia jest zdecydowanie naj-
większą gospodarką w podziale na 
stany. Jest kolebką nowych technolo-
gii i innowacji wymyślanych w krze-
mowej dolinie, ale też ważnym ośrod-
kiem dla branży rozrywkowej i cen-
trum sprzedaży dla marek luksuso-
wych. Stąd też, bardziej niż inne za-
chodnie stany, wymaga od producen-
tów i dystrybutorów artykułów pro-
mocyjnych kreatywności oraz bardziej 
dojrzałej, jakościowej oferty.

Na wschodzie stabilnie
Pozostała część Stanów Zjedno-

czonych, czyli obszar środkowego za-
chodu (od Północnej Dakoty do Kan-
sas i na wschód do Ohio), a także tzw. 
wschód (od Virginii i Pennsylwanii, aż 
po Maine) rośnie wolno. Raptem o 1 
procent. 

Ale także i tu łatwo o błąd patrząc 
wyłącznie na dynamikę. Zwłaszcza je-
śli idzie o region wschodni. Stosun-

kowo niewielki kawałek kraju roz-
ciągający się w kierunku północ-
no-wschodnim od Virginii zamiesz-
kują najlepiej sytuowani Amerykanie. 
Aż sześć spośród ośmiu stanów, w któ-
rych są najwyższe zarobki leży wła-
śnie w tym regionie. To tutaj jest stoli-
ca - Waszyngton i bije polityczne serce 
kraju. Swoją siedzibę ma Prezydent, 
Kongres i Sąd Najwyższy. To sprawia, 
że jest to jeszcze bardziej wymagający 
rynek niż Kalifornia. 

Wrota do Chin 
Innym łakomym kąskiem dla pro-

ducentów i dystrybutorów wydaje się 
być rynek chiński. Niestety, w przeci-
wieństwie do Stanów Zjednoczonych 
potencjału Chin jeszcze nikt nie za-
mienił na konkretne liczby. Brak jed-
noznacznych raportów o szacowanej 
wartości sektora artykułów promocyj-
nych, choć co nieco można wyczytać 
między wierszami. 

Z danych rządowych agend specjali-
zujących się w promowaniu potencja-
łu Chin wynika, że szeroko rozumiana 
branża promocyjna warta jest w „pań-
stwie środka” 80 mld dolarów. W tej 
liczbie zawierają się jednak zarówno 
artykuły promocyjne, reklama w me-
diach drukowanych i cyfrowych. Ale 
nawet jeśli na gadżety przypada jedna 
trzecia porcji, to i tak mówimy o ryn-
ku tak pojemnym jak amerykański. 
Z pewnością jest więc o co walczyć. 

Drzwiami do „chińskiego supermar-
ketu” wydaje się być Hong-Kong. Ten 
cieszący się ogromną autonomią spe-
cjalny region administracyjny z powo-
dzeniem spełnia rolę chińskiego am-
basadora i jednocześnie biznesowej 
swatki. Co prawda, wielkości sektora 
artykułów promocyjnych nie sposób 
się doliczyć, ale właśnie w Hong-Kon-
gu odbywają się największe imprezy 
targowe, które dają obraz branży. 

Tegoroczne Hong Kong Gifts & 
Premium Fair zebrało ponad cztery ty-
siące wystawców - producentów i dys-
trybutorów upominków z całego świa-
ta. Co roku organizatorzy korzysta-
ją z tego, że mają na podorędziu re-
prezentatywną próbę i przeprowadza-
ją badania dotyczące kondycji sekto-
ra artykułów promocyjnych (na grupie 
prawie tysiąca firm). 

W tym roku co trzeci dystrybutor 
przyznał, ze spodziewa się wzrostu 
dochodów (36 proc.), a ponad połowa 
zadeklarowała, ze utrzyma ubiegło-
roczne obroty (55 proc.). Co ciekawe, 
w porównaniu z ubiegłym rokiem firm 
liczących na rozwój przybyło dwu-
krotnie, a grono tych spodziewających 
się zaciskania pasa skurczyło się trzy-
krotnie (z 29 do 9 proc.). Te wyniki to 
jednoznacznie dobry prognostyk i po-
twierdzenie apetytów rozwojowych. 

Warto też zaznaczyć, że poniekąd 
dystrybutorzy zdradzili, jak zamierza-
ją ukierunkować swoją ekspansję. Or-
ganizatorzy targów pytali ich bowiem 
także o najbardziej obiecujące rynki 
zbytu dla artykułów promocyjnych. 

Za największy uznano potencjał 
Chin. Kraj ten otrzymał 3,71 punktu 
w pięciostopniowej skali. Dla porów-
nania Europa środkowa i wschodnia 
(bez Rosji) otrzymała 3,25. Najmniej 
perspektywicznie przedsiębiorcy po-
strzegają Afrykę. 

Chiny, choć niezbadane, na pew-
no kuszą, ale próba zbudowania pozy-
cji na tamtym rynku będzie się wiąza-
ła z koniecznością pokonania licznej 
konkurencji.  
■ Tomasz Piszczek
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Z rynku

BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Gdyby miniony rok na europejskich rynkach artykułów promocyjnych miał być scenariuszem 
filmowym, trzeba by ukraść tytuł hinduskiego przeboju - „Czasem słońce, czasem deszcz”.  
Wzrosty przeplatały się ze spadkami, a optymistów było najmniej od trzech lat. 

Mniej „bogatych”, 
więcej „średniaków”. 
Prześwietlamy europejski rynek

ju Van Gogha oferują coś wyjątkowe-
go. Mając to na uwadze liczby przed-
stawione w raporcie PSI muszą robić 
wrażenie. Ponad połowa holender-
skich producentów osiągnęła obroty 
przekraczające 10 mln euro w 2016 r.  
A co szósta firma przekroczyła sto mi-
lionów. 

Na innych rynkach, w tym prze-
pastnym francuskim i niemieckim 
o takich wynikach producenci mogą 
tylko marzyć. W obu wymienionych 
krajach w ogóle nie było firm, któ-
re przekroczyły próg 50 mln rocz-
nie. Mniej więcej, co piąta osiągnę-
ła sprzedaż w przedziale 10-50 mln 
euro. W Szwecji i Hiszpanii jest jesz-
cze skromniej. Producenci-rekordzi-
ści mogą się pochwalić co najwyżej 
obrotami sięgającymi 10 mln euro. 

Szwedzki raj dystrybutorów
Ciekawostką jest jednak fakt, że 

Szwecja jest rajem dla dystrybutorów. 
Więcej niż co 10 dystrybutor osiąga 
pułap sprzedaży przekraczający 50 mln 
euro. A co 33. (3,6 proc.) przekroczył 
w 2016 r. „setkę”. W Holandii, Niem-
czech, czy Francji żadne przedsiębior-
stwo dystrybuujące artykuły promocyj-
ne nie może pochwalić się takimi wy-
nikami. W Szwecji najmniejszy jest też 
odsetek dystrybutorów zarabiających 
mniej niż milion euro. 

Takie wyniki z pewnością mają 
związek z zamożnością społeczeń-
stwa, ale rolę może też odgrywać 
struktura sprzedaży, w której produ-
cenci częściej korzystają z usług dys-
trybutorów.  

Oczekiwania przegrały 
z rzeczywistością w 2017 r.?

PSI nie tylko gruntownie analizuje 
minione lata, ale też stara się progno-
zować przyszłość, by ułatwić bran-
ży podejmowanie decyzji. Dwa razy 
w roku zbiera przewidywania od po-

niżej 50 tys. euro. Część z nich zeszła 
z rynku, a część awansowała do gro-
na rejestrującego obroty w przedziale 
50-500 tys. euro. To notabene grupa, 
która w analizowanym okresie naj-
szybciej urosła - z nieco ponad 14 do 
ponad 25 procent. 

Największa część producenckiego 
tortu to jednak przedsiębiorstwa ge-
nerujące obroty 1- 9 mln euro. I tak 
było „od zawsze”. W 2013 r. należa-
ła do niej co druga firma (47,7 proc.), 
a w 2016 r. cztery na każde dzie-
sięć badanych przedsiębiorstw (40,4 
proc.). 

Jeśli zaś idzie o kondycję dystrybu-
torów, to gołym okiem widać różni-
cę w zasobności wobec producentów. 
Tuzów nie ma prawie wcale - w 2013 r.  
obroty powyżej 50 mln euro zanoto-
wało niespełna 2 proc. firm. W 2016 r.  
ledwie pół procenta. 

Znacznie mniej jest też „środka ta-
beli”, czyli firm, które sprzedają arty-

kuły na kwotę od jednego do 9 mln 
euro. Cztery lata temu na tym puła-
pie była co trzecia (36,4 proc.), rok 
temu już tylko co piąta (21,1 proc.). 
Wspólnym mianownikiem dla dystry-
butorów i producentów jest za to roz-
rost grona firm z obrotami do 500 tys. 
euro. Także wśród dystrybutorów ta-
kich firm przybywa najszybciej. Ich 
udział w rynku poszybował w górę 
z 33 do niemal 46 proc. 

Hojna Holandia
Rynek europejski ma też wyraźny 

podział na mniej i bardziej zamoż-
nych klientów. Co ciekawe, najlep-
szym rynkiem jest Holandia. To tam-
tejsi producenci mają prawdziwe zło-
te żniwa. Co prawda PSI nie precyzu-
je, czy chodzi o sprzedaż na holender-
skim rynku, czy sprzedaż przez ho-
lenderskie firmy. Trudno więc okre-
ślić, czy rynek jest tak chłonny, czy 
to producenci i dystrybutorzy z kra-

Szwecja jest rajem dla dystrybutorów. 
Więcej niż co 10 dystrybutor osiąga pułap 
sprzedaży przekraczający 50 mln euro.  
A co 33. (3,6 proc.) przekroczył w 2016 r.  
„setkę”. W Holandii, Niemczech, 
czy Francji żadne przedsiębiorstwo 
dystrybuujące artykuły promocyjne nie 
może pochwalić się takimi wynikami.

Ostatnie lata upłynęły pod znakiem 
swoistej restrukturyzacji na rozma-
itych rynkach europejskich. Kondy-
cję producentów i dystrybutorów ar-
tykułów promocyjnych uważnie ana-
lizuje niemiecki Promotional Product 
Service Institute (PSI). Z prowadzo-
nego przez tę instytucję cyklicznego 
„Barometru branży” („Industry Baro-
meter”) wynika, że od 2013 r. wśród 
producentów ubywa prawdziwych tu-
zów, czyli firm, których obroty prze-
kraczają 50 mln euro. Maleje też gru-
pa o najniższych obrotach - poniżej 
50 tys. euro. „Wypełnia się” za to śro-
dek tabeli. 

W 2013 r. multimilionową sprzedaż 
osiągała - mniej więcej - co 20. firma 
(4,9 proc.), w 2016 r. takim wynikiem 
mógł pochwalić się już tylko jeden na 
33 (3,1 proc.) producentów. W tym 
samym czasie o połowę (z 18,8 do 9,2 
proc.) ubyło firm z przeciwległej stro-
ny wykresu, czyli tych z obrotami po-

nad 700 firm i na tej podstawie pod-
powiada, czego można się spodzie-
wać w sektorze artykułów promocyj-
nych w najbliższej przyszłości. 

Gdy zbierał dane na początku 2017 r.  
producenci i sprzedawcy nieśmiało 
deklarowali, że spodziewają się odbi-
cia po nienajlepszym 2016 r. Dlatego 
branża rozpoczynała 2017 r. z nadzie-
ją, a być może nawet umiarkowanym 
optymizmem 

Pierwsze miesiące pokazały jed-
nak, że będzie on trudniejszy niż się 
spodziewano, a między oczekiwania-
mi i rzeczywistością jest spora od-
ległość. Jak duża pokazał jeden ze 
wskaźników, którym posługuje się 
PSI - Economic Trend Index. Ilustru-
je on rozdźwięk między planami firm, 
a realiami. Jeśli wynosi 100 oznacza 
to, że plany i oczekiwania pokrywa-
ją się idealnie z rzeczywistością. Sło-
wem, inwestycje, których firmy się 
spodziewały doszły do skutku, a re-
alizacja budżetu przebiega planowo. 
Wartość powyżej 100 sugeruje, że jest 
lepiej; poniżej zaś, oznacza ból głowy 
zarządu spowodowany opóźnieniami 
w realizacji planu. 

Po kilku miesiącach 2017 r. Econo-
mic Trend Index wyniósł 89,6, a za-
tem branża dobrze wiedziała, że cze-
ka ją raczej deszcz, niż słońce. I wy-
raźnie pokazały to plany inwestycyj-
ne. W 2017 r. wzrostu przychodów 
spodziewało się 60 proc. producen-
tów i 56 proc. dystrybutorów. Naj-
mniej od 2014 roku. Dla porównania 
firm liczących się ze spadkami było 
najwięcej od tego czasu. Odpowied-
nio 24 proc. wśród producentów i 29 
wśród dystrybutorów. Czy dane ze-
brane w barometrze odzwierciedla-
ją stan faktyczny dowiemy jednak się 
dopiero na początku przyszłego roku. 
Wtedy to PSI przeanalizuje twarde 
fakty, a nie prognozy.
■ Tomasz Piszczek
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9 Forum Marketingu Zintegrowanego to miejsce spotkań ekspertów. O to, jakie 
wyzwania czekają naszą branżę spytaliśmy Pawła Antkowiaka, managing partnera 
Albedo Marketing, a także członka Rady Programowej FMZ oraz członka Polskiego 
Stowarzyszenia Marketingu SMB. Pomimo gwałtownie zachodzących zmian nasz 
rozmówca z optymizmem spogląda w przyszłość. 

Dostawcy gadżetów 
myślą w sposób 
strategiczny 

Za nami już 9 edycja Forum Marke-
tingu Zintegrowanego. Jak Pana zda-
niem zmieniła się przez te lata polska 
branża marketingu? Jakie zmiany za-
szły przez ten czas i  jakie wyzwania 
czekają nas w przyszłości?

Marketing zintegrowany wykorzystu-
je różne kanały dotarcia w celu zwięk-
szenia siły oddziaływania na postawy 
i zachowania konsumentów. Jest szcze-
gólnie podatny na nowości pojawia-
jące się na rynku. Śledzimy więc tren-
dy w poszukiwaniu nowych narzędzi 
komunikacji do budowania spójnego 
i efektywnego przekazu marek. Właśnie 
w marketingu zintegrowanym kładzie-
my największy nacisk na zaadaptowanie 
nowych rozwiązań na potrzeby bieżąco 
realizowanych kampanii. Obserwowali-
śmy eksplozję Internetu, która na trwa-
łe zmieniła oblicze marketingu, a także 
wzrost popularności mediów społeczno-
ściowych, wykorzystanie nowinek tech-
nologiczny jak digital signage, bitco-
iny czy wirtualna rzeczywistość. Nie-
które rozwiązania na trwałe wpisały się 
w wachlarz narzędzi marketingu zinte-
growanego, inne pozostają na poziomie 
prób i ciekawostek.

Obecnie to rozwiązania dedykowane 
urządzeniom mobilnym zmieniają za-
chowania konsumentów. Stosunkowo 
tani dostęp do coraz szybszego Interne-
tu sprawia, że znacznie szybciej oswa-
jamy się z tą technologią. Zjawisko to 
nie dotyczy wyłącznie młodzieży, która 
praktycznie nie rozstaje się ze smartfo-
nami. Jestem przekonany, że już wkrót-
ce marketing mix będzie w pełni wyko-
rzystywał działania dedykowane urzą-
dzeniom mobilnym. Dowodem na to 
są rozwiązania zaprezentowane w case 
study Rockwool. Marka wykorzystała 
ten kanał komunikacji do zaangażowa-
nia partnerów handlowych w grywali-
zację.

Coraz większą rolę w komunika-
cji z klientem odgrywają media spo-
łecznościowe. Jaką rolę odgrywać 
będą firmy oferujące bardziej trady-
cyjne usługi, np. producenci artyku-
łów promocyjnych?

To prawda, że pojawiające się nowe 
trendy najczęściej związane są techno-
logiami cyfrowymi i wirtualną rzeczywi-
stością. Nie mam wątpliwości, że wkrót-
ce przyjdzie też czas na wirtualne arty-
kuły promocyjne. Jestem jednak prze-
konany o znacznie większej efektywno-
ści komunikacji opierającej się na mar-
ketingu bezpośrednim. Zaprezentowa-
ne na forum przez Pocztę Polską wy-
niki badań efektywności kampanii jed-
noznacznie wskazują, że najlepsze efek-
ty daje kampania direct mailingu, która 
kieruje konsumenta do Internetu i tam 
buduje z nim relacje. Podstawą proce-
su jest fizyczny kontakt z przesyłką, któ-

rej elementem może i powinien być arty-
kuł promocyjny.

Forum to przede wszystkim miej-
sce wymiany poglądów, lecz także 
duża dawka wiedzy dla uczestników. 
Czego mogliśmy się nauczyć w trak-
cie ostatniej edycji?

Prezentowane case study i wykła-
dy poruszały rzeczywiście wiele różno-
rodnych i kluczowych dla marketerów 
zagadnień. Myślę, że każdy mógł zna-
leźć dla siebie wiele inspiracji. Na mnie 
największe wrażenie zrobiły przykła-
dy działań organizowanych przez IKEA 
i MasterCard, które pokazywały prak-
tyczne zastosowanie big data. Mogliśmy 
zobaczyć, jak mądrze budować wiedzę 
o konsumentach i efektywnie ją wyko-
rzystywać. A prezentowane wyniki były 
naprawdę imponujące.

Bazując na swoim wieloletnim do-
świadczeniu, jakiej rady udzieliłby 
Pan młodym marketerom?

Przede wszystkim, aby nie myśle-
li w sposób schematyczny i szablonowy. 
Aby szukali nowych kanałów dotarcia 
do konsumentów, aby podejmowali ryzy-
ko i aby chciało im się robić coś więcej 
niż tylko kampanie ATL (Above the Line) 
i te wykorzystujące rozwiązania cyfrowe. 
To oczywiście wymaga więcej pracy, nie-
standardowych działań, niejednokrotnie 
wyjścia poza strefę komfortu, ale warto 
podejmować wyzwania! Efekty kampanii 
marketingu zintegrowanego są zawsze 
o wiele lepsze, niż te pochodzące z komu-
nikacji jednokanałowej. 

Jaka przyszłość czeka branżę arty-
kułów promocyjnych? Jaką rolę od-
grywać będzie w najbliższych latach 
w  ramach zintegrowanych strategii 
marketingowych?

Na forum wystąpiła przedstawiciel 
PIAP. To, co zaprezentowała bardzo 
mnie zbudowało. Minęło już 20 lat mo-
jej pracy w branży reklamowej, dość 
blisko związanej z gadżetami i upo-
minkami reklamowymi. Niejednokrot-
nie stawałem przed pytaniem, jaka na-
groda czy gadżet, będzie nie tylko bu-
dzić pożądanie konsumentów, ale rów-
nocześnie budować unikalny wizeru-
nek marki, dla której pracowaliśmy. By-
łem pod wrażeniem, że dostawcy gadże-
tów i upominków reklamowych myślą 
o swoich produktach w tak strategicz-
ny sposób i że tak precyzyjnie dopaso-
wują ofertę do potrzeb marki i jej gru-
py docelowej. Nawet się przyznam, że 
zacząłem się zastanawiać czy nie po-
winniśmy przy naszych pracach korzy-
stać ze wsparcia ekspertów w zakresie 
gadżetów zamiast samodzielnie wymy-
ślać propozycje. Jeżeli oprócz mnie po-
myślało tak kilku marketerów to sądzę, 
że branża artykułów promocyjnych i ga-
dżetów będzie miała co robić.
■ Rozmawiał Michał LISEWSKI
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BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

PAWEł ANTKOWIAK
managing partner,  
Albedo Marketing

Absolwent Wydziału zarządzania 
Akademii Ekonomicznej i Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Pracę  
w marketingu rozpoczął 20 lat 
temu. od 15 lat zarządza zespołem 
Albedo Marketing, którego jest 
współzałożycielem. Agencja pod 
jego kierownictwem otrzymała 
wiele nagród i wyróżnień, między 
innymi tytuł Agencji Marketingu 
zintegrowanego (2013 r., 2016 r.).  
Jest autorem licznych strategii 
budowania relacji z wykonawcami 
oraz efektywnych promocji 
konsumenckich, które łączyły 
w sobie aspekty wizerunkowe 
z wynikami sprzedażowymi. za 
projekty realizowane dla takich 
marek jak: Whirlpool, Persil, kamis, 
Nałęczowianka, cersanit agencja 
była wielokrotnie nagradzana 
w konkursach Golden Arrow 
i Impactor. Jest żonaty, ma dwie 
córki.
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wydarzenia targowe Q3 i Q4 2017

PROMO ShOW 2017

PROMO SHOW to targi dla branży artykułów promocyjnych podzielone na regiony, podczas których czołowi dostaw-
cy gadżetów reklamowych prezentują nowości na najbliższe miesiące i sezon świąteczny. W 2017 roku targi odbyły się 
w Gdańsku (19 września) oraz w Katowicach (21 września). Wydarzenie jest kontynuacją warszawskich targów reklamy 
– FestiwalMarketingu.pl. PROMO SHOW daje unikalną możliwość spotkania z klientami w kameralnej i spokojnej atmos-
ferze. Organizatorem wydarzenia jest OOH magazine. Partnerem strategicznym jest giftsonline.pl - największa wyszuki-
warka gadżetów online.
Więcej informacji na: www.promoshow.pl 

Merchandise World 2017

Udany debiut. Od kiedy rok temu Brytyjskie Stowarzyszenie Artykułów Promocyjnych (BPMA) zorganizowało swoje targi 
po raz pierwszy, BPMA połączyło siły z Sourcing City – branżowym usługodawcą – 19-20 września 2017 po raz pierwszy 
organizując wydarzenie Merchandise World. Według oficjalnych danych w wydarzeniu wzięło udział ponad 200 wystaw-
ców, w tym wielu z innych krajów europejskich. Wydarzenie to było połączeniem tradycyjnych prezentacji i swego rodza-
ju wydarzeniem speed dating dla dostawców i dystrybutorów artykułów promocyjnych. Wielu wystawców chwaliło so-
bie intensywność kontaktów i poziom dyskusji oraz jakość zapytań. W pierwszej edycji Merchandise World wzięło udział 
521 przedstawicieli branży artykułów promocyjnych. 
Więcej informacji na: www.merchandiseworld.co.uk

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, Zdjęcia: Till Barth, © WA Media

BAPP Networking Day 2017

Networking w belgijskim wydaniu. 31 sierpnia 2017 Belgijskie Stowarzyszenie Artykułów Promocyjnych (BAPP) za-
prosiło głównych przedstawicieli branży na wydarzenie Networking Day w „San Marco Village” w Schelle. Tam 60 wy-
stawców będących członkami BAPP mogło zaprezentować swoje produkty. Wydarzenie spotkało się z pozytywnym od-
zewem. Odwiedziło je 175 odwiedzających z 75 belgijskich spółek, którzy mogli poznać produkty nie tylko belgijskiego 
rynku, ale i ofertę z zagranicy, oraz wymieniać się spostrzeżeniami w przyjaznej atmosferze. Trzech dystrybutorów złoży-
ło wniosek o członkostwo w Stowarzyszeniu. Wydarzeniu towarzyszyły przekąski oraz spotkanie integracyjne, w którym 
wzięło udział 140 gości. 
Więcej informacji na: www.bapp.be

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, Zdjęcia: Claudia Pfeifer, © WA Media

De Leveranciersdagen 2017

Inauguracja sezonu. To impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza jesiennych wydarzeń holenderskiej bran-
ży artykułów promocyjnych: De Leveranciersdagen organizowana przez Het Portaal Uitgevers (PromZ) we współpra-
cy z krajowym stowarzyszeniem branżowym PPP (Platform Promotional Products). Targi odbyły się w dniach 6-7 wrze-
śnia w Utrechcie. Według oficjalnych danych szeroką ofertę produkcyjną zaprezentowało 137 wystawców z Holandii i in-
nych krajów europejskich. Według organizatorów targi odwiedziło ponad 1196 gości z branży materiałów produkcyjnych. 
W trakcie targów przyznano również doroczne nagrody PromZ. Kolejna edycja odbędzie się w dniach 5-6 września 2018.
Więcej informacji na: www.deleveranciersdagen.nl

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, Zdjęcia: Till Barth, © WA Media

FestiwalMarketingu.pl 2017 

FestiwalMarketingu.pl to największe w drugiej połowie roku targi reklamowe. Podczas edycji 2017 swoją ofer-
tę zaprezentowało 250 przedstawicieli branży artykułów promocyjnych, drukarń, POS, sektora event oraz do-
stawców dla reklamy i poligrafii. Sukcesem jest także 20% wzrost liczby zwiedzających, których liczba osiągnę-
ła 6000 osób. Targom towarzyszyły liczne wydarzenia dodatkowe jak konferencje, konkursy branżowe i szkolenia. 
Pierwszego dnia targów goście zostali zaproszeni na konferencję EVENT MIX, której gościem specjalnym był Jurek 
Owsiak. Tematem przewodnim III edycji konferencji MARKETING MIX było budowanie relacji biznesowych, a za-
gadnienie to przybliżyła Dorota Wellman. FestiwalMarketingu.pl odbywał się w EXPO XXI Warszawa, 13-14 wrze-
śnia 2017 r. Jubileuszowa, 10. edycja targów obędzie się 12-13 września 2018 r.
Więcej informacji na: www.festiwalmarketingu.pl 

Premium Sourcing 2017

Uznane wydarzenie. 7 edycja wydarzenia Premium Sourcing odbyła się w Paryżu w „Les Docks – Cité de la Mode et 
du Design” w Paryżu 6-7 września 2017. Targi są wspólnie organizowane przez dwóch francuskich usługodawców 656 
Editions (CTCO) oraz European Sourcing. Wydarzenie to jest dla francuskiej branży swoistą platformą kontaktową. Udział 
w nim mogą brać wyłącznie dystrybutorzy artykułów promocyjnych. Według danych w targach wzięło udział 120 do-
stawców, z czego większość stanowiły spółki międzynarodowe. Wielu wystawców pozytywnie ocieniało jakość i ilość od-
wiedzających. Zainteresowani mogli poznać najnowsze techniki indywidualizacji w specjalnych strefach „Print Live” i otrzy-
mać w prezencie gadżety zadrukowane na miejscu.
Więcej informacji na: www.premium-sourcing.fr

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, Zdjęcia: Sarah Vieten, © WA Media

Kongres Art of Color 2017

Pierwszy w Polsce Kongres Art of Color – NOWY WYMIAR DRUKU, który odbył się w dniach 8-9 listopada 2017 r. na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, był okazją do analizy etapów rewolucji poligraficznej, jaka dokonuje się 
na polskim i globalnym rynku. Pokazał perspektywy zastosowania innowacyjnych technik druku w różnych dziedzinach 
przemysłu. Wykłady i warsztaty zgromadziły blisko 400 uczestników. Tematyka i dyskusje pokazały, iż połączenie terminów 
wydarzeń: Międzynarodowych Targów Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA oraz Międzynarodowych 
Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK, które będą miały miejsce w dniach 1-4.10.2018 w Poznaniu, dla wie-
lu potencjalnych wystawców i zwiedzających będzie doskonałą okazją do uściśnięcia sobie dłoni.
Więcej informacji na: www.artofcolor.pl

IPSA 2017

Szerokie spektrum. Tegoroczna jesienna edycja IPSA – Pokazu międzynarodowego przemysłu materiałów promocyj-
nych i gadżetów – odbyła się w Crocos Expo w Moskwie w dniach 5-7 września. Targi odbywają się na wiosnę i na je-
sień. Wydarzeniu towarzyszyły wykłady i seminaria dla ekspertów w dziedzinie marketingu. Grupą docelową byli specjali-
ści ds. marketingu z branży i sprzedaży detalicznej, agencje reklamowe, dystrybutorzy artykułów promocyjnych i konsul-
tanci. Swoją ofertę zaprezentowało około 150 dostawców materiałów promocyjnych. Wystawcami były głównie mniej-
sze przedsiębiorstwa, które wykorzystały targi jako możliwość nawiązania kontaktów i zdobycia nowych klientów. Oficjal-
ne dane dotyczące ilości odwiedzających nie są znane.
Więcej informacji na: www.ipsa.ru

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, Zdjęcia: Michael Scherer, © WA Media
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Inteligentne domy. Słyszała o nich większość społeczeństwa, ale część z niej wciąż błędnie 
rozumie to pojęcie. Co dają nowoczesne rozwiązania i jak przekonać do nich klienta 
opowiada Aneta Kolanowska, event manager w Fibaro Group S.A.

Fibaro pomaga 
pokonać cyfrowe 
wykluczenia

Inteligentne domy czy mieszka-
nia, a w zasadzie inteligentne zdalne 
zarządzanie nimi to wciąż nowość 
na naszym rynku. Uświadomienie 
klientowi jak automatyka może 
ułatwić jego codzienne życie, jest 
trudnym zadaniem?

Tematyka Smart Home nie jest już 
zupełną nowością, samo FIBARO ist-
nieje już siedem lat, a prób wdrażania 

idei inteligentnych mieszkań możemy 
doszukiwać się już w latach 70. XX 
wieku. Niemniej Smart Home w for-
mie, z jaką kojarzymy, to pojęcie dzi-
siaj jest silnie związane z powstaniem 
IoT, czyli Internetu Rzeczy, w którym 
to założeniu urządzenia mogą komu-
nikować się ze sobą. Dla entuzjastów 
nowych technologii i ludzi zaintere-
sowanych najnowszymi rozwiązania-
mi nie jest to zatem temat nowy. Ina-
czej sprawa ma się z masowym od-
biorcą, do którego oczywiście chcemy 
docierać. Co interesujące, niedaw-
no przeprowadziliśmy badanie, z któ-
rego wynika, że aż 80 proc. respon-
dentów słyszało o rozwiązaniach inte-
ligentnego domu, ale 1/5 z tej liczby 
błędnie rozumie to pojęcie kojarząc je 
m.in. z alarmami, dekoderami TV cy-
frowej itp. Dlatego też FIBARO kon-
centruje się obecnie w swojej komuni-
kacji na edukacji, co oznacza inteli-
gentny dom oraz uświadamianiu od-
biorcom korzyści, jakie daje jego po-
siadanie, m.in. przez kampanię rekla-
mową, którą można ostatnio zobaczyć 
w telewizji.

O  ile do nowych technolo-
gii łatwo przekonać osoby mło-
de, o  tyle osoby starsze są bar-
dziej oporne na tego typu roz-
wiązania, a  przecież te mogą 
zdecydowanie ułatwić im życie, 
a  nawet sprawić, że będzie one 
bezpieczniejsze. Czy tworzą Pań-
stwo np. specjalne kampanie re-
klamowe dla seniorów?

Jedna z przygotowanych przez  
FIBARO reklam w ramach kam-
panii, o której wspomniałam, sku-
pia się właśnie na starszych od-
biorcach i ich potrzebach. Widzimy 
w niej starszego pana, którym jed-
nym gestem dłoni jest w stanie przy-
gotować dom na odwiedziny wnu-
ka i stworzyć w nim ciepły, rodzin-
ny nastrój dzięki zdalnemu stero-
waniu urządzeniami elektryczny-
mi, światłem i ogrzewaniem. System  
FIBARO może być ogromnym uła-
twieniem m.in. dla osób starszych, 
ponieważ ułatwia dużo codziennych 
czynności. Dodatkowo wiele z na-
szych urządzeń pozwala na kontro-
lowanie domu za pomocą naprawdę 

prostego sterowania – Swipe, który 
przypomina tablet, wykrywa gesty 
dłoni i pozwala za ich pomocą wy-
zwalać określone zachowania syste-
mu, np. odsłonienie rolet okiennych 
i wyłączenie światła czy zwiększenie 
temperatury w pomieszczeniu. In-
nym tego rodzaju rozwiązaniem jest 
The Button – jeden przycisk, do któ-
rego można przypisać wiele zacho-
wań systemu zdefiniowanych przez 
użytkownika. Uważamy, że tego ro-
dzaju upraszczanie sterowania po-
zwala pokonać cyfrowe wykluczenie, 
które dotyka wiele starszych osób.

Czy przekonując klientów do 
swojej oferty, wykorzystują Pań-
stwo upominki reklamowe, a  je-
żeli tak to jakie?

Ponieważ rynek Smart Home nie 
jest jeszcze rynkiem masowym to 
ważne są dla nas relacje z poten-
cjalnymi i obecnymi klientami oraz 
partnerami. W tym celu wykorzy-
stujemy czasem drobne upominki 
w trakcie spotkań biznesowych czy 
imprez targowych lub konferencji, 
które pozwalają zapamiętać markę 
FIBARO i budzić z nią pozytywne 
skojarzenia. Są to m.in. breloki do 
kluczy z logotypem FIBARO, notesy, 
długopisy czy smycze reklamowe, 
czyli upominki, które zawsze można 
nosić przy sobie.

W Państwa ocenie, oferując tak 
innowacyjne produkty, jaka for-
ma reklamy jest najskuteczniej-
sza w dotarciu do klienta?

FIBARO jest szczególnym syste-
mem Smart Home – jego bezprze-
wodowość oraz modułowość spra-
wiają, że instalację poszczegól-
nych elementów systemu może-
my rozłożyć w czasie, a do ciesze-
nia się automatyką domową nie po-
trzebujemy przeprowadzać remon-
tów czy kuć ścian. Sprawia to, że  
FIBARO jest nieco bardziej dostęp-
ne i łatwe w montażu niż konkuren-
cyjne rozwiązania. Właśnie dlate-
go stawiamy na edukację bardziej 
masowego odbiorcy niż tylko entu-
zjaści nowych technologii, a żeby 
do niego dotrzeć musimy przeko-
nać go do realnych korzyści, ja-
kie daje inteligentny dom. Dlatego 
czy to w działaniach reklamowych, 
PRowych, czy marketingowych sta-
wiamy na język korzyści. Nie mó-
wimy kup sobie Smart Home, bo to 
modne, mówimy zainstaluj w swo-
im domu system FIBARO, bo mo-
żesz dzięki niemu oszczędzić nawet 
42 proc. kosztów ogrzewania. Sta-
ramy się docierać do naszych po-
tencjalnych klientów różnymi ka-
nałami, dlatego kampanię rekla-
mową FIBARO możemy zobaczyć 
obecnie w telewizji, prowadzimy 
intensywne działania PR, a klient 
może zetknąć się z marką bezpo-
średnio na targach, konferencjach 
czy nawet w naszych salonach  
FIBARO Experience Center w War-
szawie oraz Radomiu. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

ANETA KOLANOWsKA
event manager w Fibaro Group S.A.
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Za nami kolejna edycja FestiwalMarketingu.pl. Zarówno dla organizatorów jak i wystawców udział 
w Festiwalu to niemałe wyzwanie. O tym jak, dotrzeć do klienta, czym zwrócić na siebie uwagę 
i czego unikać rozmawiamy z Moniką Opałką z OOh magazine.

Stanąć NA pierwszej 
linii frontu

Kolejna edycja
FestiwalMarketingu.pl to okazja nie 
tylko do integracji. Jak Pani zdaniem 
zmieniał się marketing w  Polsce od 
czasu pierwszej edycji tego wydarze-
nia? W jakich aspektach nastąpił po-
stęp, a co jest do poprawy?

Przede wszystkim pojawiły się me-
dia społecznościowe – złodziej nasze-
go czasu. Paradoksalnie, komunikacja 
marketingowa powinna być łatwiejsza, 
a niestety jest odwrotnie. Wysyp bloge-
rek i pseudo-specjalistów kreujących 
trendy to w mojej opinii istny koszmar 
dla marketerów. 

Z jednej strony ludzie żyją coraz bar-
dziej w wirtualnym świecie. Z drugiej 
zauważamy jednak, że są spragnie-
ni kontaktu bezpośredniego. Integra-
cja jest bardzo ważna. Ostatnio nasza 
klientka powiedziała, że dopiero na na-
szych targach zaczęła się prawdziwa 
integracja samych wystawców. Firmy 
na co dzień konkurujące podczas Festi-
walu zaczęły ze sobą rozmawiać a na-
wet współpracować. 

Przy ogromnej ilości spamu posta-
wiliśmy na telemarketing, kontakt bez-
pośredni ze specjalnie spersonalizo-
wanym komunikatem. 

FestiwalMarketingu.pl to wielkie 
wyzwanie, również w  wymiarze lo-
gistycznym. Z czego jest Pani szcze-
gólnie zadowolona?

Właśnie z logistyki. Mamy świet-
ny dział techniczny gotowy do zre-
alizowania praktycznie wszystkich 
potrzeb naszych klientów. Spraw-
dzona lista podwykonawców i sup-
port działu technicznego EXPO XXI 
Warszawa są doceniane przez Wy-
stawców. Podczas targów każda 
z hal ma swojego opiekuna. Nie ma 
problemu z prądem czy też Wi-Fi. 
Lokalizacja w centrum miasta obok 
dworca Warszawa Zachodnia ma 
swoje zalety. 

Szczególnie zadowoleni jesteśmy 
z Wieczoru Wystawców. Nie jest na 
drugim końcu miasta, ale na miejscu 
i zaraz po targach.

Ostania gala z występem akroba-
tycznym Ani Filipowskiej i mistrzow-
ską techniką sceniczną TSE Grupa na 
pewno na długo zapadnie w pamięci 
naszych gości. Efekt WOW jaki osią-
gamy, jest dla nas motywujący. 

Ważnym apektem są nasze konferen-
cje: EVENT MIX i MARKETING MIX. 
Na scenie wystąpili m.in. Dorota Wel-
lman, Jurek Owsiak, Krzysztof Mater-
na, Paweł Tkaczyk i wielu innych spe-
cjalistów, praktyków z branży. 

Na konferencje przeznaczamy duże 
środki, ale wiemy, że warto. Ponie-
kąd to my jako organizator inwestuje-
my w rozwój pracowników branży re-
klamowej i eventowej. Wiele agencji 
jest zapraszanych przez naszych Wy-
stawców, co jest doceniane przez obie 
strony. 

Chyba to dobry kierunek, bo widzi-
my, że inni idą w nasze ślady. Miło, że 
kreujemy trendy w branży targowej. 

Proszę opowiedzieć o  strategii 
rozwojowej FestiwalMarketingu.pl.  
Jak wiadomo jest to wydarzenie 
skierowane nie tylko do agencji re-
klamowych, lecz także klienta koń-
cowego.

Jako pierwsi i właściwie jedyni sku-
tecznie promujemy branżę do klienta 
końcowego. Chcemy niejako pobudzić 
rynek do zakupów. Pokazać im poten-
cjał branży i zachęcić do przeznacza-
nia większych budżetów na upomin-
ki reklamowe, które przecież w wie-
lu przypadkach są codziennym narzę-
dziem pracy. 

W naszym rozwoju stawiamy przede 
wszystkim na jakość imprezy. Właści-
wie w każdym aspekcie: obsługi wy-
stawców i zwiedzających, logistyki, 
konferencji, gali.

Nie zależy nam na sprzedaży każde-
go metra kwadratowego kosztem kom-
fortu zwiedzających i wystawców. Czy 
też zaproszeniu wszystkich na zasadzie 
„mydło i powidło”. Nasze podejście 
doceniają wystawcy. Podczas ostatniej 
edycji sprzedaliśmy 100% powierzchni 
targowej. W 2018 r. na pewno zabrak-
nie nam stoisk. 

Jako ekspert z  wieloletnim do-
świadczeniem, jakich porad udzieli-
łaby Pani wystawcom, którzy starają 
się pozyskać nowego klienta?

Przede wszystkim najważniejsze na 
stoisku są uśmiech i otwartość. War-
to zagadywać kręcących się wokół na-
szego stoiska właśnie potencjalnych 
klientów. Co więcej dać im dotknąć 
produkty by mogli poznać je bezpo-
średnio. 

Musimy zbudować relacje, bo w cza-
sie kiedy wiele firm ma podobną ofertę, 

to one będą odgrywały być może decy-
dującą rolę przy podejmowaniu decy-
zji zakupowej. 

Najgorzej gdy wystawca siedzi przy 
stoliku i pracuje przy laptopie. Prze-
praszam, ale uważam, że po to inwe-
stuje się w targi, aby te dwa dni być na 
pierwszej linii frontu.

Mamy wielu wystawców, którzy spo-
kojnie mogliby być ambasadorami na-
szej branży. Sposób w jaki obsługu-
ją zwiedzających jest niesamowity. 
Wspomniany uśmiech przez cały dzień 
targów, rozmowy mające na celu po-
znanie potrzeb klientów i piękna pre-
zentacja swojej oferty. Marketing tar-
gowy na poziomie mistrzowskim. 

Warto pamiętać, że same targi to 
pierwszy krok. Trzeba po nich wyko-
nać jeszcze żmudną pracę. Opracować 
bazę, wysłać oferty do zainteresowa-
nych już na targach klientów i później 
kontakt podtrzymać.

W 2017 roku bardzo pomogła nasza 
aplikacja na smartfony. Na targach moż-
na było zrobić notatkę z klientem nawet 
ze zdjęciem produktu, jaki go interesuje. 
Na pewno będziemy ją rozwijać. 

Jakie nowe trendy dostrzegła Pani 
wśród wystawców i  uczestników 
FestiwalMarketingu.pl?

Od lat konsekwentnie namawia-
my wystawców, aby zrezygnowa-
li z kosztownej zabudowy i olbrzy-
mich powierzchni. Niewątpliwie 
od czasów pierwszej edycji – jesz-
cze pod nazwą GIFTS EXCLUSIVE,  
przekonaliśmy wystawców do rezy-
gnacji z budowania kosztownych sto-
isk. Od „bizantyjskiej zabudowy” 
ważniejsza jest wspomniana obsłu-
ga klienta. Zbudowanie z nim relacji. 
Warto dodać, że dla wielu wystawców 
przygotowujemy stoiska komplekso-
wo w zabudowie standardowej z gra-
fikami.

Na pewno widać jak targi żyją 
w mediach społecznościowych. Tam 

prowadzona jest komunikacja z wielo-
ma klientami. Przed samymi targami, 
Facebook wręcz żyje zaproszeniami do 
rejestracji i odwiedzenia Festiwalu, co 
na pewno zwiększa nam zasięg.

Przede wszystkim ważna jest per-
sonalizacja oferty, komunikacji i sa-
mych gadżetów. W tym zakresie nasi 
wystawcy są mistrzami, czego powin-
ni się uczyć marketingowcy działający 
w innych branżach. 

Uczestnicy niewątpliwie też szukają 
konkretnej oferty. Warto im później nie 
zaśmiecać skrzynek mailowych ogól-
nymi komunikatami, ale właśnie moc-
no spersonalizowanym przekazem. 

Jak Pani zdaniem będzie wyglą-
dać branża w perspektywie 10 lat?

Z jednej strony przeraża mnie nowe 
pokolenie, które żyje w wirtualnym 
świecie. Z drugiej, jak wspomniałam 
widać, że ludzie są spragnieni kontak-
tu bezpośredniego. Pomimo wszyst-
kich prognoz targi mają się dobrze, 
a w przypadku naszej branży są na 
pewno niezbędne. 

Ostatnio na mistrzostwach świa-
ta w grach komputerowych Intel  
Master w Katowicach oblężone było 
stoisko województwa śląskiego, na 
którym można było zrobić sobie perso-
nalizowany worko-plecak. Młodzi lu-
dzie lubią gadżety. Dziś prawie każdy 
z nich ma power banka, głośnik do te-
lefonu i odjazdową koszulkę – kupioną 
poza sieciówkami u niszowych projek-
tantów, a czasami własnoręcznie za-
projektowaną. 

Docierając do odpowiednich grup, 
branża musi być bardzo dobrze przy-
gotowana na spersonalizowany prze-
kaz i świetnie wykonane gadżety. Argu-
ment ceny kosztem jakości może się ze-
mścić w postaci hejtu w mediach spo-
łecznościowych. A na takie samobóje, 
żadna szanująca się marka nie może 
sobie pozwolić.
■ PIAP

MONIKA OPAłKA
Dyrektor Sprzedaży
FestiwalMarketingu.pl
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Edukacja i szkolenia

Psychologia Sprzedaży Master Sales 
26-28.01.2018   Warszawa
www.mg-pmm.com/kalendarz-szkolen

Zarządzanie Reklamacjami
30-31.01.2018   Warszawa
www.konferencje.pb.pl/konferencja/1096,zarzadzanie-reklamacjami

Sprzedaż w internecie
5.02.2018   Warszawa
www.szkoleniaatrium.pl/szkolenie/event/nowa-sprzedazy-leady/

Nowy System VAT
6.02.2018   Warszawa
www.szkolenia.avenhansen.pl

Product Management
12.02.2018   
www.szkoleniaatrium.pl/szkolenie/event/podstawy-marketingu/

Trade Marketing
15.02.2018   
www.szkoleniaatrium.pl/szkolenie/event/strategie-
promocyjne-i-reklamowe/

Power of Persuasion
23-25.02.2018   Warszawa
www.mg-pmm.com/power-of-persuasion

Archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo 
dokumentacji
26.02.2018   Warszawa
www.langas.pl/szkolenie/201

Zarządzanie stresem i inteligencja emocjonalna 
managera wg Wojciecha Eichelbergera
28.02-1.03.2018   
www.langas.pl/szkolenie/256

Droga Toyoty
1-2.03.2018   Warszawa
www.langas.pl/szkolenie/277

Public Speaking Mastery
16-18.03.2018   Warszawa
www.mg-pmm.com/public-speaking-mastery

szkolenia
Master Sales to szkolenie, które powstało w oparciu o metody wdrożone przez Mateusza Grzesiaka w największych firmach z branż: 
paliwowej, energetycznej, finansowej, ubezpieczeniowej, konsultingowej i innych. otrzymasz sprawdzoną, praktyczną wiedzę, popartą 
wynikami oraz badaniami. Master Sales to zestaw najlepszych praktyk topowych specjalistów od handlu na całym świecie. To niezawodny 
sposób na wypracowanie Twojego indywidualnego sposobu sprzedaży oraz wyników, które przerosną Twoje oczekiwania.

coraz większa świadomość swoich praw wśród konsumentów powoduje, że poziom obsługi klienta stale wzrasta. Mimo wysokiej jakości 
produktów i usług, firmy muszą liczyć się z możliwością niezadowolenia ze strony klienta i możliwością złożenia reklamacji.
Profesjonalne załatwienie reklamacji jest czynnikiem decydującym o jego zadowoleniu, dzięki któremu postrzeganie danej marki może 
znacznie wzrosnąć i zaskarbić firmie zaufanie lojalnych klientów! Warsztaty będą okazją do znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytania 
pojawiające się przy codziennym podejmowaniu decyzji oraz przy opracowywaniu długofalowej strategii i współpracy z klientami.

Dzień 1 customer journey w praktyce – budowanie strategii i plan taktyczny w digital marketingu.
Dzień 2 kampanie sprzedażowe i direct response krok po kroku - jak pozyskiwać klientów na produkty i usługi w internecie?

Przed nami bardzo rozległe zmiany podatkowe o skali i znaczeniu jakiego od dawna nie notowaliśmy. Śmiało możemy je nazwać 
rewolucją w obszarze fiskalnym. Dlatego też mam szczególną przyjemność  zaprosić Państwa do udziału w unikatowym wydarzeniu 
poświęconym Nowemu Systemowi VAT 2018. Tematyka podatkowa zostanie omówiona  szczególnie w kontekście szans i zagrożeń dla 
przedsiębiorstw w obszarze Split Payment, Należytej Staranności, STIR i JPk.
zaprezentujemy jak w sposób najbardziej skuteczny wdrożyć wymagane rozwiązania podatkowe w Państwa firmach i organizacjach by 
spełniały one zarówno wymagania prawne jak i stanowiło źródło wiedzy dla działów finansowych i controllingu.

Program szkolenia:
1. zadania współczesnego marketingu.  
2. otoczenie marketingowe i zachowania klientów.  
3. komunikacja i kampania marketingowa w praktyce.  
4. Plany marketingowe w praktyce.  
5. Taktyka działań marketingowych i marketing-mix.  
6. kontrola efektów działań marketingowych.  
7. Nowe media w marketingu i ich wykorzystanie.

Program szkolenia:
1. Współczesne formy komunikacji reklamowej - case study.  
2. Shockvertising – kiedy jest skuteczny i jak działa? – case study.
3. Emocje pozytywne i negatywne w reklamie i ich wykorzystanie.  
4. Modele zachowań odbiorcy komunikatu reklamowego  - jak je zastosować w praktyce?  
5. Etapy budowania strategii reklamowej – praca w grupach i dyskusja.  
6. creative mix – niezbędne elementy skutecznej komunikacji reklamowej.  
7. Elementy przekazu reklamowego i ich znaczenie – zadanie dla uczestników.
8. Techniki reklamowe – case studies.  
9. Nowe trendy w projektowaniu komunikatów reklamowych.
10. cechy dobrego komunikatu reklamowego – zadanie dla uczestników.

Przekonywanie jest tym dla decyzji, czym benzyna dla samochodu. To dzięki perswazji klient kupuje produkt, kobieta decyduje się wyjść 
za mąż, a ktoś inny znajduje motywację do ćwiczeń czy otwiera firmę. Przekonywać musi umieć nawet najskuteczniejszy ekspert czy 
sprzedawca najlepszego produktu, bo zaistnieją oni dopiero dzięki odpowiedniej prezentacji. Ta umiejętność jest więc ważna, ale całe 
szczęście, że każdy może ją opanować i z powodzeniem zastosować w różnych obszarach swojego życia.

Proponowane szkolenie‚ Archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo dokumentacji służy wielostronnemu przygotowaniu pracowników 
firmy do prawidłowego pod względem prawnym i organizacyjnym przetwarzania i przechowywania dokumentów. Warto zdecydować się 
na tego typu kurs, a archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo dokumentacji już nigdy nie będą stanowiły trudności.

„..Inteligencja emocjonalna i odporność na stres ma większe znaczenie w biznesie niż IQ...” - Tak mówią headhunterzy rekrutujący 
menedżerów na kluczowe stanowiska zarządcze. To kluczowa kompetencja menedżerska, która pozwala pozostać w dobrej kondycji i 
działać sprawnie tak długo, jak tego od siebie wymagamy. Praca z emocjami to kluczowa praca jaką mamy do wykonania w naszym życiu. 
Tylko tak możemy dokonać ogromnego skoku rozwojowego.

Wybitny znawca japońskiego zarządzania, profesor Jeffrey k. Liker z University of Michigan tak oto opisuje metodę zarządzania Toyotą: 
„Droga Toyoty to więcej niż metoda zarządzania - japońska, amerykańska czy nawet Gary’ego convisa. Jest to pewien fundamentalny, 
przyjęty w tej firmie sposób postrzegania świata i prowadzenia działalności. Droga Toyoty wraz z systemem produkcji Toyoty składają się 
na jej „DNA”.
Właśnie nad tym „DNA” Toyoty spróbujemy się skupić podczas warsztatów w przepięknej czeskiej Pradze. Spotkanie będzie dodatkowo 
uzupełnione o wizytę w europejskiej fabryce Toyoty w czeskim kolinie. Tam będzie można w praktyce zaobserwować rozwiązania Toyota 
production System, takie jak: jidoka, just in time, kaizen, czy VSM (visual management).

W bardzo praktycznej formie nauczysz się metod wpływania na swoich odbiorców, by wciągnąć ich w opowiadane historie, 
merytorycznie nauczyć, odpowiednio wyszkolić, sprzedać im produkt, zaszczepić idee, przekonać do pomysłu, zmotywować do realizacji 
projektu oraz głęboko zainspirować.
Umiejętności public speaking są potrzebne w każdym zawodzie. Wśród ponad 20 tys. profesji na świecie nie ma takiej, w której do 
komunikowania się z innymi nie użyjesz słów, ciała, gestów ani emocji. Nie ma takiego kontekstu, w którym do przekazania informacji nie 
skorzystasz z rąk, mimiki albo intonacji głosu.

Zakres tematyczny
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Bycie widocznym w sieci to punkt honoru każdego współczesnego marketera. Budżety na kampanie AdWords 
czy eleganckie strony korporacyjne rosną konsekwentnie z roku na rok i mają coraz większy udział w planowaniu 
strategii rozwoju firm. Trudno się temu dziwić, skoro coraz większa część z nas kupuje i sprzedaje przez internet. 
Chcąc pozyskać klienta musimy mierzyć się z coraz większą konkurencją, dlatego tak kluczowe jest odpowiednie 
pozycjonowanie. W poniższym artykule zawarliśmy 5 najważniejszych zasad dotyczących Search Engine 
Optimization, czyli optymalizacji silników wyszukiwania. Okazuje się, że bycie widocznym w sieci nie musi być ani 
trudne, ani kosztowne jeśli zainwestujemy nieco czasu i pomysłowości. 

SEO, czyli 5 dobrych praktyk by zostać 
dostrzeżonym w sieci

5
Jednym z  rozwiązań relatywnie tanich, a  skutecznych jest promocja 

w mediach społecznościowych. Warto zainwestować nieco czasu i pieniędzy 
na profesjonalny profil na Facebooku, Twitterze, czy dla usługodawców B2B - 
Linkedinie. Życiem firmy, czy nową linią produktów możemy pochwalić się na 
Instagramie i snapchacie, publikując zdjęcia i krótkie materiały video. Czynno-
ści realizowane na mediach społecznościowych będą procentować nie tylko 
dzięki rosnącej społeczności followersów, lecz także wyższemu pozycjonowa-
niu strony. Nawet świetnie wyglądająca i zoptymalizowana strona nie będzie 
spełniać swojego zadania dopóki nikt się o niej nie dowie. social Media umoż-
liwią Ci budowanie zaufania marki w sieci, a także pozyskiwanie naturalnych 
odnośników do strony. - podsumowuje Karolina Morawiak. Każdy link prowa-
dzący do naszej strony, każda fraza poprawia jej pozycjonowanie. Musimy jed-
nak pamiętać, że algorytm np. Facebooka “zapamiętuje” kiedy po raz pierwszy 
opublikowaliśmy dane zdjęcie i jego “recycling” wcale nie musi nam dać za-
mierzonych efektów. - uzupełnia Joanna Wiśniewska. Obie ekspertki zgodnie 
podkreślają, że najważniejsze jest aby firmowe profile społecznościowe były 
regularnie aktualizowane i dostarczały nowej treści. Tylko wtedy zaktywizu-
ją społeczność i zapewnią dużą liczbę przekierowań na naszą stronę główną.

Promuj stronę w Social Media

4
Jeszcze niedawno certyfikaty ssL (secure socket Layer) były stosowane tyl-

ko na podstronach, które zbierały dane wrażliwe, na przykład hasła dostępu 
czy numery kart kredytowych.Obecnie stają się one standardem, coraz częściej 
wymaganym przez twórców i właścicieli poszczególnych serwisów. Google kła-
dzie coraz większy nacisk na bezpieczeństwo użytkowników w sieci, dlatego 
i Ty nie możesz pominąć tego aspektu. Zielona kłódka w pasku przeglądarki to 
dziś priorytet. - wyjaśnia Karolina Morawiak. Jej słowa mają pokrycie w rzeczy-
wistości; niedawno Google ogłosiło, że obecność certyfikatu ssL na stronie jest 
jednym z czynników rankingowych. Obecnie ma on niewielki wpływa na pozy-
cje, w przyszłości może się to zmienić. Co więcej, wydana w październiku 2017 
roku wersja przeglądarki Google Chrome 62 będzie automatycznie ostrzegać 
użytkownika przed wejściem na taką właśnie stronę. Może to m.in. spowodo-
wać mniejszą liczbę transakcji w sklepie. Aby uzyskać certyfikat należy zwrócić 
się do jednego z licencjonowanych centrów certyfikacji. 

Zainstaluj certyfikat SSL na stronie

1
Kluczowa zasada podczas tworzenia stron internetowych - skup się na użytkownikach, 

a nie na wyszukiwarkach. W szczególności zadbaj o wygodę mobilnych użytkowników In-
ternetu, których liczba cały czas rośnie. Lekka i funkcjonalna strona - to do dobra strona. - tłu-
maczy Karolina Morawiak, Manager Działu Pozycjonowania w firmie Traffic Trends. Tymcza-
sem, 2017 ogłoszono rokiem mobilnej rewolucji, gdy okazało się, że liczba użytkowników 
korzystających z internetu przy użyciu urządzeń mobilnych stała się większa niż “tradycyj-
nych”, przeglądających strony z komputerów. Współczesny styl życia sprawia, że strona in-
ternetowa musi być dostosowana do każdego formatu, czyli responsywna. Taka strona, czy 
właściwie aplikacja webowa wyświetla się prawidłowo na tabletach, PCetach, czy na dowol-
nym z dostępnych na rynku smartfonów. Odpowiednio zaprojektowana aplikacja jest kom-
patybilna z każdą z wiodących przeglądarek i będzie aktualna przez kolejne kilka lat. Dlate-
go lepiej jest budować aplikację webową niż np. statyczną stronę www i aplikację natywną 
na iOs czy Android. - uzupełnia Joanna Wiśniewska, Affiliate Manager w GoDealla.pl.

Przystosuj stronę do urządzeń przenośnych i zadbaj o szybkość ładowania

2
Niestety, wiele firm zamawiających stronę internetową stara się umieścić jak najwięcej 

produktów w swoich katalogach, podczas gdy strony tworzone są przez niedoświadczo-
nych programistów. sprawia to że niektóre sklepy internetowe mają bardzo nieintuicyjną 
architekturę i są niewygodne dla klienta. Wpływa to nie tylko na mniejszą liczbę odwiedzin, 
ale także pozycjonowanie witryny. Prosta i logiczna nawigacja ułatwi poruszanie się po stro-
nie nie tylko Internautom, ale również robotom Google, umożliwiając im poprawną indek-
sację. Precyzyjne nazewnictwo odnośników, w szczególności nazw kategorii i produktów, 
to podstawa! - opowiada Karolina Morawiak. 

Zaprojektuj przejrzystą strukturę strony

3
Pamiętajmy, że wyszukiwanie odbywa się 

przede wszystkim poprzez używane przez nas 
słowa kluczowe. słowa kluczowe będące na-
zwą firmy czy konkretnym modelem produk-
tu nie zapewnią dużego ruchu na stronie. Je-
śli np. handlujemy artykułami biurowami, war-
to jest założyć własnego bloga w  którym pi-
sać będziemy nie tylko o bieżących trendach 
lecz także o  życiu firmy, wydarzeniach bran-
żowych i komentować zmiany w branży. Każ-
da publikacja zwiększa nasze szanse na bycie 
znalezionym w sieci. Techniczne aspekty stro-
ny to jedno. W Twojej witrynie nie może rów-
nież zabraknąć unikalnych i  wartościowych 
treści: na stronie głównej, na stronach katego-
rii, produktów czy oferowanych usług. Twórz 
poradniki. Pisz bloga. Ludzie docenią ciekawe 
treści. Google tym bardziej. - tłumaczy Karolina  
Morawiak. specjalnie z  myślą o  Black Friday  
został napisany artykuł który w  początkowej 
fazie był pierwszym w wynikach wyszukiwania 
dla fraz BlackFriday, BlackFriday Polska i Black 
Friday 2017. Już na dwa tygodnie przed ostat-
nim piątkiem listopada opublikowaliśmy tekst, 
który przez ten czas się sukcesywnie indekso-
wał, wraz z stopniowo nanoszonymi aktualiza-
cjami. - opowiada Joanna Wiśniewska.

Twórz unikalne treści

■ Michał LISEWSKI
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Zmiany w leasingach samochodowych
Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej uznał niedawno, że każ-
dy leasing, który kończy się naby-
ciem konkretnego przedmiotu, po-
winien być traktowany jako dostawa 
towarów. Czy to oznacza koniec ko-
rzyści z leasingu aut?

W większości małych firm usłu-
gowych, gdzie występuje stały defi-
cyt kosztów podatkowych, leasing aut 
bywa główną pozycją kosztową. Dla 
małych przedsiębiorców szczegól-
nie korzystny jest leasing operacyj-
ny, gdzie mimo natychmiastowej moż-
liwości korzystania z pojazdu, nastę-
puje odroczenie w czasie konieczno-
ści zapłaty podatku VAT. Wszystko dla-
tego, że leasing operacyjny traktowany 
jest jako usługa, a nie dostawa towa-
rów. I to niezależnie od tego, że leasing 
operacyjny i tak w większości przypad-

MAuRyCy ORGANA
kancelaria kuźma, organa  
i Wspólnicy sp.p. Radcy prawni.
Radca prawny, doradca 
restrukturyzacyjny, autor 
licznych publikacji z zakresu 
prawa gospodarczego.

ków prowadzi do nabycia leasingowa-
nego pojazdu.

Jakie w praktyce płyną korzyści z le-
asingu operacyjnego?

Leasing operacyjny wiąże się z więk-
szym obciążeniem dla podatnika niż le-
asing finansowy. Rozłożenie podatku VAT 
na raty jest jednak dużo większą zaletą 
leasingu operacyjnego, w szczególności, 
że leasingi fabryczne oferują często koszt 
leasingu na poziomie 102, czy 103 proc. 
Kolejną zaletą podatkową leasingu ope-
racyjnego jest możliwość skrócenia okre-
su rozliczania zakupu nowych aut w fir-
mach. Otóż pełna amortyzacja samocho-
dów osobowych w firmach wymaga aż 
pięciu lat w przypadku leasingu finanso-
wego a w przypadku leasingu operacyj-
nego to tylko 24 miesięcy.

Co w związku z tym może się zmie-
nić i dlaczego?

Zasadnicza zmiana wynika z treści 
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Zdaniem TSUE każdy 
leasing, który kończy się nabyciem przed-
miotu leasingu, (przy. red. niezależnie od 
kwoty wykupu) powinien być traktowany 
jako dostawa towarów. Dotyczy to rów-
nież sytuacji, gdy umowa leasingu zawie-
ra tylko opcję wykupu, tak jak w leasingu 
operacyjnym, ale skorzystanie z niej jest 
korzystne dla podatnika. A to dlatego, że 
kwota wykupu jest zdecydowanie niższa, 
niż wartość pojazdu na moment wykupu. 
Większość umów leasingu operacyjnego 
aut powinny więc być w świetle przepi-
sów podatkowych traktowane jako do-
stawa towarów, a nie usługa.

Co to oznacza dla polskich podatni-
ków?

W przyszłości prawdopodobnie 
wszystkie leasingi operacyjne, z opcją 

wykupu, mogą być traktowane jak do-
stawa, a nie usługa. Na razie jednak  
Ministerstwo Finansów zaprzecza, by 
rozważało taką zmianę. W świetle wy-
roku TSUE polskie przepisy podatko-
we uznać należy za sprzeczne z przepi-
sami UE. Nie oznacza to jednak, iż pol-
ski fiskus będzie mógł korygować sposób 
kwalifikacji umów leasingowych wstecz. 
Otóż ugruntowana linia orzecznictwa eu-
ropejskiego stanowi, że krajowe organy 
podatkowe nie mogą kwestionować roz-
liczeń podatnika, gdy postępował zgod-
nie z przepisami krajowym, nawet jeże-
li te są niezgodne z rozwiązaniami unij-
nymi. Kolejnym skutkiem wydanego wy-
roku będzie rozwój rynku najmu średnio 
i długoterminowego pojazdów, który wy-
pełni lukę po leasingu operacyjnym trak-
towanym dotychczas jako usługa.
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą stanowić pewne wyzwanie dla firm, 
które takie w ramach swej działalności gromadzą. Eksperci wskazują jednak, że przystępując do 
przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem możemy łatwo “przestawić” nasze bazy danych i tym 
samym wypełnić oczekiwania ze strony europejskiego ustawodawcy. Prawnicy są zgodni, że nowe 
regulacje to przede wszystkim ukłon w stronę konsumenta.

RODO, czyli większa 
ostrożność 
w służbie danych 
konsumentów

Europejskie rozporządzenie o ochro-
nie danych osobowych wprowadza jed-
nolite prawo z zakresu ochrony danych 
osobowych we wszystkich państwach 
członkowskich. Zmiany odczują za-
równo przedsiębiorcy jak i przeciętni 
Kowalscy. 

Przede wszystkim warto wskazać, że 
nowe regulacje dostosowują prawo do 
rodzaju przedsiębiorstwa i uwzględnia-
ją specyfikę różnej wielkości firm. Do 
25 maja 2018 roku przedsiębiorcy czyli 
Administratorzy danych powinni wdro-
żyć odpowiednie środki techniczne i or-
ganizacyjne, które zapewnią odpowia-
dający potencjalnym zagrożeniom po-

ziom bezpieczeństwa. Ochrona danych 
ma być uwzględniona już na etapie pro-
jektowania („by design”) i aktywna do-
myślnie („by default”) bez konieczno-
ści podejmowania działań przez osoby, 
których dane dotyczą. - tłumaczy nam 
Łukasz Pociecha, specjalista ds. ochro-
ny danych z Fundacji Wiedza To Bez-
pieczeństwo.

Najważniejsze postanowienia wyni-
kające z RODO odnoszą się do koniecz-
ności stworzenia przez przedsiębior-
ców własnego systemu ochrony danych, 
w odniesieniu do charakteru prowadzo-
nej działalności gospodarczej. Brak jest 
oficjalnych regulacji dotyczących środ-

ków służących zapewnieniu bezpieczeń-
stwa przetwarzania danych osobowych 
(np. dotyczących wymogów co do ha-
sła). Ustawa kreuje więc tzw. nowe po-
dejście do ochrony danych osobowych, 
które opiera się na zasadzie oceny ry-
zyka (risk-based approach) Powyż-
sze oznacza, że w każdej sytuacji, kie-
dy zbieramy i korzystamy z danych oso-
bowych, należy przede wszystkim ana-
lizować ryzyko, jakie może to spowodo-
wać dla prywatności osób, których te 
dane dotyczą. - dodaje Renata Bugiel  
adwokat i partner w warszawskiej 
Kancelarii Gołębiowska, Krawczyk,  
Roszkowski i Partnerzy. 

Wiele obaw związanych z nowym 
unijnym rozporządzeniem sygnalizo-
wało środowisko, w tym także Pol-
skie Towarzystwo Gospodarcze, któ-
rego wspomniany ekspert jest człon-
kiem. Nowe przepisy to nie tylko zmia-
ny w zakresie administrowania dany-
mi lecz także nowe normy w zakre-
sie procedur administracyjnych. Pol-
skie Towarzystwo Ekonomiczne to je-
den z wielu ośrodków eksperckich któ-
re ze szczególną uwagą przyglądają się 
zachodzącym zmianom.

Jakie konsekwencje spotkają tych, 
którzy uchylą się przed nowymi prze-
pisami? Podmioty przetwarzające dane 
w sposób niezgodny z prawem narażo-
ne będą na kary nawet do 20 milionów 
euro, a w przypadku przedsiębiorstw do 
4% całkowitego rocznego światowe-
go obrotu z poprzedniego roku obroto-
wego za naruszenie istotnych przepisów 
ochrony danych osobowych przewidzia-
nych w przepisach RODO. Dwukrot-
nie mniejsze kary – 10 mln EUR lub do 
2% światowego obrotu – są zapowiada-
ne w sprawach mniejszej wagi. Począt-
kowo można spodziewać się, że kary na-
kładane na naruszycieli nie powinny być 
w maksymalnej wysokości. Kary będą 
mogły być miarkowane proporcjonalnie 
do skali naruszenia przepisów.

Głównym celem wprowadzenia no-
wych wspólnych przepisów w zakresie 
ochrony danych osobowych tj. RODO, 
jest poprawa sytuacji osób, których te 
przetwarzane dane dotyczą. Osoby te 
zyskują większą kontrolę nad procesem 
przetwarzania danych ich dotyczących, 
czego wyrazem będą chociażby upraw-
nienia takie jak: prawo do bycia zapo-
mnianym, prawo do przenoszenia da-
nych, rozszerzone prawo sprzeciwu, 
prawo dostępu i wglądu w dane prze-
twarzane, konieczność wyrażenia zgo-
dy na profilowanie - zauważa Łukasz 
Pociecha. 

Odnośnie kosztów dostosowania się 
do nowych przepisów zdania są podzie-
lone; w dużej mierze zależą one od do-
tychczas panujących w firmie standar-
dów, rozmiarów bazy i stosowanego 
oprogramowania. Renata Bugiel uzu-
pełnia: Nie są jeszcze znane dokład-

ne koszty zmian wynikających z wpro-
wadzenia nowych regulacji RODO, 
z uwagi na okoliczność, że wiele firm 
jeszcze nie przystąpiło do opracowania 
wewnętrznych procedur mających na 
celu zagwarantowanie ochrony danych 
osobowych. Biorąc jednak pod uwagę 
fakt, iż właściwe ich zastosowanie wy-
maga nie tylko analizy procedur istnie-
jących już wewnątrz firmy, ale także 
praktyczne wcielenie ich w życie, tak-
że często przy wykorzystaniu zaawan-
sowanych rozwiązań technologicznych, 
koszty te mogą być znaczne.

Dodatkowo Administrator Bezpie-
czeństwa Informacji zostanie zastąpio-
ny przez Inspektora Ochrony Danych, 
którego powołanie będzie obowiązko-
we w określonych w RODO sytuacjach, 
co wiązać się będzie z potrzebą ponie-
sienia dodatkowych kosztów związa-
nych ze stworzeniem nowego stanowi-
ska pracy. Podkreślić bowiem trzeba, że 
IOD będzie miał liczniejsze obowiązki 
od obecnego ABI, a więc problematycz-
ne będzie (tak jak ma to miejsce często 
obecnie) łączenie funkcji zwykłego pra-
cownika z obowiązkami administratora 
bezpieczeństwa informacji (w przyszło-
ści IOD) - dodaje Łukasz Pociecha.

Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych dotyczyć będzie wszyst-
kich podmiotów, które gromadzą i wy-
korzystują dane dotyczące osób fizycz-
nych, zarówno dużych firm, jak i ma-
łych przedsiębiorców, np. prowadzą-
cych sprzedaż detaliczną. Nowe regu-
lacje ukształtowano w taki sposób aby 
nie wymagały ono notorycznego dosto-
sowywania go do rozwijającego się po-
stępu techniki i tym samym zapewniały 
„technologiczną neutralność” (były nie-
zależnie od rozwoju technologii). Unij-
ne rozporządzenie nie zawiera jedno-
znacznych wytycznych, jak powinno 
się zabezpieczać dane osobowe, pozo-
stawiając to zagadnienie kreatywności 
przedsiębiorców. RODO będzie mia-
ło bowiem zastosowanie do wszystkich 
biznesowych organizacji przetwarzają-
cych dane osobowe, jednak szczególnie 
mocno wpłynie na podmioty prowadzą-
ce analizę Big Data.
■ Michał LISEWSKI
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Trampoliną w karierze dla wielu osób jest podjęcie studiów podyplomowych. O wyborze 
rodzaju studiów decyduje dotychczasowe doświadczenie oraz wizja dalszego rozwoju własnej 
ścieżki kariery. Program Executive MBA to najwyższy poziom kształcenia w karierze biznesowej. 
Na temat programu MBA wypowie się dr Przemysław Wajda, Dyrektor Programu MBA 
w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Absolwenci tych 
studiów cenieni są 
trzy razy bardziej

Dla kogo jest przeznaczony pro-
gram Master of Business Admini-
stration?

Kandydaci do programu MBA są 
bardzo różni. Są wśród nich mene-
dżerowie z różnych szczebli zarządza-
nia w dużych firmach, są pracowni-
cy małych i średnich przedsiębiorstw, 
nie brakuje właścicieli firm. Repre-
zentowane są nie tylko różne szcze-
ble zarządzania, ale i wszystkie bran-
że. Kandydatów łączy to, że w swo-
ich karierach zawodowych doszli do 
punktu, w którym przestało wystar-
czać ich dotychczasowe specjalistycz-
ne doświadczenie, a niezbędne sta-
ło się całościowe rozumienie biznesu 
i sprawne poruszanie się we wszyst-
kich aspektach zarządzania. 

Czego można nauczyć się reali-
zując program MBA?

Istotą programu MBA jest zapew-
nienie słuchaczowi wszechstronne-
go rozwoju, zrozumienia wszystkich 
aspektów biznesu i jego otoczenia 
oraz ich wzajemnego oddziaływania. 
Absolwent programu MBA GFKM 
jest przygotowany do skutecznego 
zarządzania w świecie turbulentnym 
– w sytuacji ciągłych, dynamicznych 
zmian, typowych dla współczesnego 
biznesu. Najważniejszą, według mnie, 
cechą wyróżniającą absolwenta MBA 
GFKM jest umiejętność wyjścia poza 
perspektywę związaną z dotychczaso-
wą. Programy mają charakter prak-
tyczny i dostarczają nie suchej teorii, 
a umiejętności i narzędzi.

Czy bieżąca sytuacja ekonomicz-
na wpływa na program MBA? Czy 
program MBA dostosowują się do 
bieżących wydarzeń na rynku?

Do tej pory istniał obowiązek zgło-
szenia do GIODO działania. W przy-
padku danych wrażliwych dopiero po 
udzieleniu wniosku można było za-
cząć gromadzić tego typu dane. Ten 
obowiązek znika z dniem 25 maja 
2018. Od tej pory firma powinna 
sama prowadzić rejestr danych gro-
madzonych.

Odnosi się wrażenie że nowe 
przepisy wyszły naprzeciw nowym 
technologiom. Czy nowe przepisy 
są związane z postępem technolo-
gicznym?

Zdecydowanie tak. Jedną z naj-
istotniejszych cech programu MBA 
w GFKM jest jego praktyczna przy-
datność. Osiągamy ją dostosowu-
jąc strukturę i zawartość programu 
do trendów i wydarzeń na rynku. Po-
dam przykład. Od 1 stycznia 2017 
roku ukończenie studiów MBA zwal-
nia z egzaminu na członka rady nad-
zorczej spółki Skarbu Państwa. Dla 
słuchaczy zainteresowanych tym kie-
runkiem rozwoju kariery zawodo-
wej opracowaliśmy ścieżkę specja-
listyczną w ramach programu Inter-
national Executive MBA w Gdańsku. 
Inna ścieżka specjalistyczna nawią-
zuje do wyraźnie rosnącej popular-
ności startupów. Przygotowaliśmy ją 
dla twórców tego typu przedsięwzięć 
i pracowników firm, zamierzających 
w startupy inwestować. Dbamy tak-
że o to, by regularnie aktualizować 
program zajęć, wprowadzać aktualne 
business cases i odnosić się do bieżą-
cych wydarzeń. 

A  co po ukończeniu Master of 
Business Administration? Czy ab-
solwenci MBA są dobrze przygoto-
wani do zmieniających się warun-
ków na rynku pracy?

Krótko mówiąc: tak. Świadczą 
o tym zgodne opinie naszych absol-
wentów, ale i obiektywne, wymierne 
wskaźniki. Mam na myśli na przykład 
badanie wynagrodzeń, przeprowa-
dzone przez firmę Sedlak&Sedlak ab-
solwenci MBA zarabiali w 2016 r. po-

nad dwa razy więcej od osób ze stop-
niem naukowym doktora i prawie trzy 
razy więcej od pracowników z tytu-
łem magistra. Jest to wyraźny trend, 
widoczny od dłuższego czasu. Jedno-
znacznie świadczy to tym, jak absol-
wenci MBA cenieni są na rynku pra-
cy. 

Jakich wskazówek udzieliłby Pan 
wszystkim przygotowującym się 
do rozpoczęcia programu MBA?

Na etapie przygotowań do rozpo-
częcia programu MBA najważniej-
sze jest przekonanie, że znajdujemy 
się w odpowiednim momencie ka-
riery na podjęcie takiego wyzwania. 
Niezbędne jest posiadanie kilkulet-
niego doświadczenie menedżerskie-
go. Kwalifikując kandydatów do pro-
gramu ogromną wagę przywiązuję do 
ich motywacji. Polecam zatem każ-
demu zadanie sobie pytania: Po co 
mi MBA? W czym mi pomoże ukoń-
czenie tego programu? Które kompe-
tencje chcę rozwinąć w szczególnym 
stopniu? Czy korzystniejsze dla mnie 
będzie studiowanie w języku pol-
skim czy angielskim?. Do studiowa-
nia MBA trzeba dojrzeć. Kolejnym, 
po podjęciu decyzji, etapem jest zna-
lezienie odpowiedniej oferty. Tu po-
lecam, by kandydaci sprawdzili opi-
nie o programach, akredytacje, jakie 
posiadają. Znaczenie ma renoma in-
stytucji walidujących program. Na-
leży przyjrzeć się zawartości progra-
mu i – co w przypadku MBA szcze-
gólnie ważne – sylwetkom prowadzą-
cych zajęcia. Programy MBA z zało-
żenia nie mają charakteru akademic-
kiego. Ważne zatem, by prowadzący 
mieli również doświadczenie prak-
tyczne, którym mogą się podzielić. 
Program MBA to także wyzwanie lo-
gistyczne. Niezbędne jest znalezienie 
programu zorganizowanych tak, by 
kandydat mógł dopasować je do swo-
jego terminarza i innych obowiąz-
ków. Te właśnie elementy uważam za 
najistotniejsze.
■ Rozmawiała Zofia Smolarek
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Absolwenci MBA zarabiali w 2016 r.  
ponad dwa razy więcej od osób ze 
stopniem naukowym doktora i prawie 
trzy razy więcej od pracowników 
z tytułem magistra. Jest to wyraźny 
trend, widoczny od dłuższego czasu.
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Absolwenci tych 
studiów cenieni są 
trzy razy bardziej Za nami kolejna edycja najważniejszego biznesowego wydarzenia w Polsce, dla wszystkich 

przedsiębiorczych kobiet i nie tylko — Polish Businesswomen Congress. Już po raz ósmy, dzięki Fundacji 
Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu i magazynowi „Businesswoman & life” mogliśmy przekonać 
się, że kobiety w Polsce są siłą napędową w biznesie naszego kraju. Z jednej strony chętnie dzielą się swoją 
wiedzą oraz doświadczeniem z innymi paniami, a z drugiej, tę wiedzę chcą wciąż poszerzać i zdobywać.

Kobiety są siłą napędową 
w polskim biznesie

Kongres na stałe wpisał się w życie 
zawodowe kobiet biznesu, którym zale-
ży na rozwoju zawodowym oraz sukce-
sie. Dlatego też organizatorzy coraz wy-
żej zawieszają sobie poprzeczkę, aby te 
dwa dni rzeczywiście były cennym wy-
darzeniem zarówno dla osób prowadzą-
cych już przedsiębiorstwo, chcących da-
lej się rozwijać, jak również dla poszuku-
jących pomysłu i inspiracji do założenia 
własnego biznesu.

Pierwszy dzień Kongresu otworzył 
wyjątkowy zespół — Trio Appassionato,  
czyli trzy utalentowane młode kobie-
ty, Wiktoria, Marta — bliźniaczki i ich 
przyjaciółka Paulina, które odbyły tour-
née po całych Włoszech, grając w mię-
dzynarodowej orkiestrze pod batutą  
Andrea Dimelle. Drugi dzień Kongre-
su rozpoczął zaś energetyczny występ 
tancerzy ze szkoły tańca Arthur Mur-
ray. Kongres poprowadziła Paulina  
Koziejowska.

Podczas imprezy eksperci i uznani 
mówcy wygłosili interesujące prelek-
cje. Z ogromnym aplauzem spotkały się 
wystąpienia m.in. wielkiej osobowości 
telewizyjnej, pani Grażyny Torbickiej, 
na temat realizacji i sztuki wystąpień 
publicznych, dziennikarza, Macieja  
Orłosia, który zdradził fenomenalne 
sposoby, jak z sukcesem zakończyć pu-
bliczną prezentację czy trenera biznesu, 
Jacka Santorskiego, który mówił o trud-
nej sztuce przywództwa w biznesie.

Dużą popularnością podczas kongre-
su cieszyły się też panele dyskusyjne 
„Z pasji do sukcesu”, w których udział 
wzięły osobistości znane z pierwszych 
stron gazet. O swojej pasji do sukce-
su opowiedział m.in. lekkoatleta, cho-

dziarz, wielokrotny mistrz olimpijski, 
świata i Europy Robert Korzeniowski.

W trakcie obu dni trwania Kongresu 
odbyły się też wyjątkowe pokazy mody, 
takich marek, jak: Bosa Club, ShowU,  
Marie Zelie, Vippi Design oraz Jewels&Co  
i Piotr Ciepał.

Patronat honorowy nad Kongresem ob-
jęła Beata Drzazga, właścicielka BetaMed  
S.A., największej firmy medycznej w Pol-
sce świadczącej usługi pielęgniarskie 
w domu pacjenta. Po latach pracy, jako pie-
lęgniarka w państwowej służbie zdrowia, 
założyła BetaMed S.A., firmę, która obec-
nie niesie pomoc około 5000 pacjentom 
i zatrudnia prawie 3000 pracowników.

Przypomnijmy, że idea kongresu na-
rodziła się kilka lat temu w głowie  
Elżbiety Jeznach, wydawcy redaktor na-
czelnej magazynu Businesswoman & 
life. W tym roku czasopismo zostało na-
grodzone statuetką „Lider” wśród czaso-
pism dla kobiet biznesu przyznaną przez 
kapitułę prestiżowego konkursu Wikto-
ria Znak Jakości Przedsiębiorców. Przy-
gotowania do kolejnego kongresu już się 
rozpoczęły. Podczas IX edycji nie po-
winno zabraknąć żadnej kobiety pragną-
cej odnieść sukces w biznesie.
■ Zofia Smolarek

Z Beatą Dobrowolską właścicielką firmy “EBK Reklama B. Dobrowolska” rozmawiamy 
o jej aktywnościach społecznych i ciekawości poznawania innych.

Relacje są najważniejsze

Podobno 2/3 polskiego PKB wy-
twarzają Firmy Rodzinne. Skąd ta siła 
w rodzinnych biznesach?

Siła Firm Rodzinnych według mnie 
bierze się z przekonania że firmę tworzy-
my dla pokoleń, że od naszej pracy zale-
ży nasz byt, naszej rodziny ale i naszych 
pracowników, bardzo często firma jest 
naszym kolejnym dzieckiem a przy na-
zwie firmy stoi nasze nazwisko. Firmy ro-
dzinne potrafią przetrwać każdy kryzys, 
kiedy się pojawia, nie wycofują się z in-
teresu, wówczas motywacja do pracy jest 
jeszcze większa. Wszystkie ręce pracują 
na pokładzie, a napędza je wspólne bi-
cie serca.

Czym dokładnie zajmuje się Pani na 
co dzień?

Od 17 lat pomagamy z mężem w wy-
borze najlepszych nośników reklamo-
wych dla firm. Jesteśmy producentem ga-
dżetów reklamowych tworzymy projekty 

BEATA DOBROWOLsKA
właścicielką firmy “EBk Reklama 
B. Dobrowolska”

graficzne i odpowiadamy za produkcję. 
Jesteśmy po to, aby przekazywać swo-
ją wiedzę i doświadczenie. Każdą firmę 
traktujemy indywidualnie. Od wielu lat 
mamy stałych klientów a instytucje Pań-
stwowe i nasi Partnerzy biznesowi widzą 
w nas partnera godnego zaufania. To, 
co liczy się dla mnie i w życiu prywat-
nym i zawodowym najbardziej to relacja 
z drugim człowiekiem.

Dlatego jest Pani też tak aktywna 
społecznie?

To, co najbardziej pociągnęło mnie 
w tym kierunku, to ciekawe historie wie-
lopokoleniowych firm, jak powstawały 
z jakimi wyzwaniami mierzyli się ich wła-
ściciele, imponuje mi siła ludzi, a najlep-
szą okazją do ich poznania są spotkania 
i zrzeszenia.

Stąd m.in. pani przynależność do Sto-
warzyszenia Inicjatywa Firm Rodzin-
nych?

Tak, to świetna okazja do spotkań. Wy-
mieniamy się doświadczeniem, poznaje-
my swoje firmy, oferty, szukamy wspól-
nych rozwiązań problemów. Na prze-
strzeni ostatnich czterech lat wraz z fir-
mami należącymi do stowarzyszenia spo-
tykaliśmy się na forum krajowym uczest-
nicząc w corocznym ogólnopolskim zjeź-
dzie firm rodzinnych jak również w mo-
jej małej ojczyźnie lokalnie w powiecie 
piaseczyńskim organizowałam spotkania 
z Firmami Rodzinnymi. Przez ten czas 
zdążyły się już między nami nawiązać tak 
naprawdę przyjaźnie. Tematów zawsze 
jest bez liku.

Bo każda firma jest inna?
Różni nas tylko skala przedsiębior-

stwa. Mikro czy marko, nieważne.
Wszystkie wyzwania, które stoją przed 

rodzinnymi firmami są podobne, a na-
sze spotkania dają siłę, ładują baterię na 
długi czas.

Należy Pani też do Międzynarodo-
wego Forum Kobiet tam też jest siła?

Kobiety świetnie radzą sobie nie tyl-
ko na naszym rynku, ale i rynkach mię-
dzynarodowych. Potrafią doskonale za-
rządzać firmami, które zatrudniają setki 
osób. Kobiety świetnie potrafią się wspie-
rać w trudnych chwilach często podejmują 
trudne decyzje kierując się nie tylko ana-
lizą m.in. finansową ale również a może 
przede wszystkim potrafią zaufać własnej 
intuicji. Kobiety potrafią dokonać właści-
wego wyboru i odłożyć własne ambicje 
często wygrywając na tym. Na to wszyst-
ko potrzeba jednak wiele czasu, kiedyś 
przyznaję byłam bardziej aktywna, ale te-
raz dzielę swój czas również pomiędzy fir-
mę a rodzinę i najukochańsze córki. W ży-
ciu zawodowym jak i prywatnym najważ-
niejsze jest znaleźć balans i znaleźć to coś 
co w danym momencie jest najważniejsze.
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

Ósmy kongres, który odbywał się 1 i 2 
grudnia 2017 r. w hotelu SanGate w War-
szawie, zgromadził wielu uznanych 
mówców i wielkie osobowości polskiej 
sceny biznesowej. Podczas wydarzenia 
odbyły się spektakularne pokazy mody 
najbardziej znanych polskich projektan-
tów, a w części wystawienniczej goście 
mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą 
targów, czyli produktami i usługami dla 
biznesu w każdej niemal branży.



Trzydniowe targi organizowane przez 
Promotional Product Service Institute. Skupiają 
one ekspertów i klientów finalnych wielu branż, 
jednak z bardzo dużym naciskiem na artykuły 
upominkowe. Impreza odbywa się cyklicznie 
i cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. 

cykliczna impreza dedykowana upominkom oraz 
gadżetom reklamowym jest jedną z największych 
w tej części Europy. organizatorzy dedykują 
je przede wszystkim agencjom reklamowym 
i marketingowcom, jednak nie brakuje na niej 
klientów finalnych.

organizowane we Frankfurcie nad Menem 
Targi Paperworld dedykowane są w pierwszej 
kolejności przedstawicielom branży 
poligraficznej. obok gotowych rozwiązań 
znajdziemy tu także wyposażenie i narzędzia 
przydatne drukarzom, papeterię i inne przydatne 
materiały.

organizowane przez organizację targową 
miasta Madryt (IFEMA) targi poświęcone 
są przede wszystkim upominkom 
okolicznościowym i materiałom biurowym. Targi 
odbywają się na dużej przestrzeni w jednym 
z najnowocześniejszych centrów targowych 
w Europie. 

cTco to targi prezentów i odzieży promocyjnej. 
organizatorzy łączą wszystkie innowacje i trendy, 
które napędzają rynek komunikacji poprzez 
prezenty i odzież. Spotkanie, którego nie można 
przegapić, to jedyne francuskie targi w tym 
sektorze, które odbywają się na początku roku.

Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii 
RemaDays Warsaw to jedna z największych 
imprez targowych branży reklamowej na świecie. 
Targi organizowane są od 2005 r. i stale się 
rozwijają, rokrocznie przyciągając coraz większą 
ilość wystawców i zwiedzających. Na RemaDays 
Warsaw w trakcie trzech dni, na powierzchni 
ponad 35 000 m2 spotykają się przedstawiciele 
branży z całego świata.

Targi RemaDays kiev to międzynarodowe targi 
reklamy, które są kontynuacją naszej działalności 
jako organizatora jednych z największych na 
świecie targów reklamy i poligrafii RemaDays 
Warsaw. organizacja targów RemaDays w kijowie 
umożliwia nam przeniesienie na ukraiński rynek 
reklamy sprawdzonej formuły, doświadczenia 
oraz reputacji marki RemaDays znanej już na 
europejskim rynku reklamowym.

Haptica to ponad 170 wystawców - szeroko 
rozumiani specjaliści, wyspecjalizowani 
niszowi gracze, znani właściciele marek 
i kreatywne start-upy - pokazują pełną gamę 
reprezentacyjnych nośników reklamowych, 
od gadżetów reklamowych i wysyłkowych, 
po korporacyjne zużycie, składki, zachęty 
i produkty merchandisingowe do produktów 
niestandardowych na zamówienie klienta.

Ponad 200 międzynarodowych Wystawców 
zaprezentuje opakowania, etykiety oraz 
rozwiązania do uszlachetniania druku, pakowania 
i transportowania. Innowacyjne produkty, 
specjalistyczne wykłady, 7 stref tematycznych 
i niezastąpione kontakty biznesowe to powody, 
dla których należy odwiedzić Targi Packaging 
Innovations. Wszystkich poszukujących rozwiązań 
w dziedzinie pakowania i prezentowania swoich 
produktów zapraszamy na najważniejsze targi 
opakowań w Europie centralnej.
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Kalendarz wydarzeń

PSI
09-11.01.2018 
Centrum Wystawiennicze Messe Düsseldorf 
Düsseldorf, Niemcy
www.psi-messe.com

Promotion Trade Exhibition 
24-26.01.2018   
Fieramilanocity
Mediolan, Włochy
www.promotiontradeexhibition.it

Paperworld
27-30.01.2018   
Messe Frankfurt 
Frankfurt nad Menem, Niemcy
www.paperworld.messefrankfurt.com

Intergift by IFEMA
31.01-4.02.2018
Feria de Madrid
Madryd, Hiszpania
www.ifema.es

CTCO 
06-08.02.2018
Euroexpo
Lyon, Francja
www.salon-ctco.com

Międzynarodowe Targi Reklamy 
i Poligrafii RemaDays Warsaw 
07-09.02.2018   
Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie
Warszawa, Polska
www.remadays.com

RemaDays Kijów 
06-07.03.2018  
Kiev International Exhibition Centre (IEC) 
Kijów, ukraina
www.remadays.com.ua

Haptica Live  
21.03.2018   
Centrum Konferencyjne WCCB  
Bonn, Niemcy
www.haptica-live.de

10. Międzynarodowe Targi Opakowań 
Packaging Innovations 2018 
17-18.04.2018   
EXPO XXI
Warszawa, Polska
www.packaginginnovations.pl

imprezy targowe Q1 2018
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