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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

Szanowni Państwo!
Z  nieskrywaną ra-
dością przekazujemy 

w  Państwa ręce nowy, wiosenny numer 
gazety PIAP. Zależy nam, aby nasz tytuł nie 
tylko integrował ekspertów i pracowników 
branży artykułów promocyjnych, lecz także 
by stanowił źródło pożytecznej wiedzy i in-
spiracji. Nawiązując do 10-lecia Izby pytamy 
jej członków o przyszłość rynku i kondycję 
branży. Podejmując temat zmian w prawie 
pracy zwracamy uwagę na rosnące koszty 
zatrudnienia. W  wiosennym numerze po-
chylamy się także nad rosnącą liczbą pra-
cowników z Ukrainy, mających stanowić re-
medium na coraz większy brak rąk do pracy. 
Pytamy eksperta, Guillaume Abou, twórcę 
i dyrektora firmy 656 Editions o przyszłość 
branży wystawienniczej. Analizujemy te-
maty rekomendacji pracowniczych i  przy-
glądamy się sublimacji, jednej z najbardziej 
popularnych metod znakowania artykułów 
promocyjnych i upominków. Z radością wi-
tamy skąpane w  słońcu długie dni, mając 
nadzieję że lektura naszej gazety będzie 
stanowić dla Państwa przyjemność.

Magda
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

Najnowszy numer 
Gazety PIAP to kolej-
na porcja informacji 

z rynku i nie tylko. W tym roku PIAP obcho-
dzi 10-lecie działalności, oficjalne obchody 
tego wydarzenia już za nami, o PIAP i ryn-
ku upominków reklamowych widzianym 
oczami członków Izby przeczytacie Pań-
stwo w  „10-lecie Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych”. W branży głośno jest rów-
nież na temat nowych przepisów dotyczą-
cych umów cywilnoprawnych,  rosnącego 
znaczenia na rynku pracy pracowników 
z Ukrainy czy budzącej kontrowersje prak-
tyki pozyskiwania pracowników w branży. 
O tym i wiele więcej przeczytacie Państwo 
w najnowszym numerze Gazety PIAP - za-
chęcam do lektury.

Katarzyna
Wojniak
Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP

Szanowni Państwo,
Wielkimi krokami zbli-

-ża się Sprawozdawcze Walne Zebranie 
Członków Polskiej Izby Artykułów Promo-
cyjnych . Będzie ono szczególne, ponieważ 
jego druga część będzie miała charakter 
integracyjny. W miłym otoczeniu pięknego 
jeziora, na terenie parku krajobrazowego 
przyjdzie czas na wymianę doświadczeń 
i rozmów przy wspólnym ognisku w gronie 
Członków PIAP. Już dziś serdecznie zapra-
szam firmy Członkowskie PIAP do udziału 
w  tym wydarzeniu. PIAP nieustannie po-
szerza pakiet korzyści dla firm zrzeszonych 
w Izbie - o nawiązanej współpracy z firmą 
BTL Logistik i  korzyściami jakie się z  tym 
wiążą przeczytają Państwo w najnowszym 
numerze Gazety PIAP - gorąco zachęcam 
Państwa do lektury najnowszego wydania 
naszej publikacji.
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 Strona 16
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Z rynku...
 Strona 5

Z życia Izby...
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BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Na polskie PKB już teraz pracuje ponad 1,5 mln Ukraińców, a apetyty pracodawców wcale nie słabną. Aż 40 proc. 
firm zamierza w najbliższym czasie sięgnąć po pracowników ze wschodu. Jakie formalności należy spełnić, by 
ich zatrudnić? ...  Strona 7

Pracownik z Ukrainy 
potrzebny od zaraz

Uroczyste obchody 10 lecia Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych to znakomity 
moment nie tylko do ...  Strona 4

10 lecie Polskiej 
Izby Artykułów 
Promocyjnych Z Guillaume Abou, dyrektorem zarządzającym 

656 Editions - organizatorem i obserwatorem 
jednych z najciekawszych eventów targowych 
w Europie zachodniej rozmawiamy o teraźniejszości 
i przyszłości branży a także o tym jakie ...  Strona 5

Oferty tworzone  
pod klucz

Obsessive to marka, która 
zyskała rzeszę fanów także poza 
granicami Polski. Firma z Czańca 
produkująca ...  Strona 6

Gadżet musi być 
przemyślany  
i zawsze spójny  
z marką Firmy dwoją się i troją, by ściągnąć 

najlepszych pracowników. 
Czasami jednak rekrutacyjny 
cel uświęca środki i niektórzy 
zapominają o etyce ...  Strona 9

Rekomendacja 
pracownicza 
kością niezgody

Macierzyństwo to czas wyjątko-
wych zmian. Dla kobiet aktyw-
nych zawodowo to okres szcze-
gólnych wyzwań, ale także możli-
wości. Chodzi o to, żeby z tej lek-
cji wynieść ...  Strona 15

Wyzwania mamy 
na obcasach

Słowo wstępu
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. todit, c. Ublis, ut nos, 
cupio, ca; ina, nonsignatene que fue talabusa ret propublina, sitabul icipiem se nihil vividiu ssilintrimum audam ut quem hem que poris?

TyTuł numeru
lsjlkfjlsfUdam pris in ine ne tesed 

con te auctuam, consulatiam. Fori-
tus? quidin vivertem inclabu nteatua 
medepse inatrum statide ssedo, te, que 
rem iameniquam. Obunclabes contion 
sultor 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, Etus volor a niscimo lendust, ut 
harumquiam anda velligende odicidit 
alianis derferempore repratio berspedi 
beria con officient dene net rem quat 
audaest, offictur?

Hit remquae dolupta tionse omniae 
quam doluptat aut consequ odist, inum 
essum quid modicim recus ea ni arci-
ist, nemposandam dis adipsam estes 
natem nat aut as dendand uciendi do-
lore, to con cupit aut mi, nonem eseque 
et et eosaeriant modicim recus beria 
con hil moluptatus. Strona 2

LOrem IPSum
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Tradycyjnie już, przedstawiamy firmy, które w ostatnim czasie dołączyły do grona członków Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych. Niezmiernie cieszy nas fakt, że z miesiąca na miesiąc grono to powiększa się w ekspresowym tempie. 
Oto nowi Członkowie PIAP: Cartamundi, EBK Reklama, Fabryka Smyczy, Falk&Ross Group, Patcar, Reklamowe24, 
Spólnota Drzewna Spółdzielnia Pracy. A teraz poznajmy ich nieco lepiej:

Kolejne firmy wchodzą do gry

 

Cartamundi – producent gier 
planszowych i kart do gry 

Firma Cartamundi jest świa-
towym liderem w produkcji kart 

do gry, gier karcianych i planszówek. W Polsce 
obecna jest od 1991 roku i cały czas dynamicz-
nie się rozwija. Wysoka jakość produktów jest 
znakiem rozpoznawczym firmy. Pomimo tego, 
że żyjemy w czasach rosnącej popularności 
rozrywki elektronicznej i aplikacji mobilnych,  
Cartamundi pozostaje wierna tradycyjnym for-
mom wspólnego spędzania czasu i magii wspól-
nej gry. Co nas wyróżnia? Wykwalifikowana 
kadra, która przekłada swoje doświadczenie 
oraz pasję na każdy produkt. Pracownicy firmy 
żyją i pracują na całym świecie, od Singapuru 
po Brazylię, od Sztokholmu po Dallas i Tokio. 
To dzięki nim Cartamundi stała się uznaną, 
globalną marką w niszowej branży producen-
tów gier karcianych i planszowych. - Do PIAP 
przystępujemy z nadzieją na dalszy rozwój oraz 
kontakty z ciekawymi firmami, których również 
ambicja jest być coraz lepszymi w branży rekla-
mowej. To również znakomita okazja na poka-
zanie naszej firmy z jak najlepszej strony oraz 
pokazanie szerszej publiczności naszych nie-
tuzinkowych produktów - mówi Tomasz Jarosz 
Sales & Marketing Director Cartamundi Polska 
Sp. z o.o.

EBK Reklama – Agencja 
reklamowa

Firma EBK Reklama od 16 lat 
realizuje kompleksowe usługi reklamowe – od 
projektu, przez produkcję, dostawę. Specjali-
zuje się w produkcji gadżetów reklamowych, 
a dostawcy i kontrahenci cenią ich za rzetelność 
i uczciwość. - Od 2005 roku jesteśmy partne-
rem największych producentów i dystrybuto-
rów upominków reklamowych – mówi Beata 
Dobrowolska, właścicielka firmy. Atuty EBK 
Reklama to: doświadczenie, doradztwo rozwią-
zań optymalnych dla klienta, kreatywność połą-
czona z realiami produkcyjnymi. - Oprócz dzia-
łalności biznesowej, od paru lat angażujemy się 
w lokalne inicjatywy. Aktywnie działam w Sto-
warzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych i Mię-
dzynarodowym Forum Kobiet. Z tego względu 
chcę także przystąpić do PIAP – podsumowuje 
Beata Dobrowolska, Właściciel EBK Reklama.

Fabryka Smyczy – Producent 
smyczy reklamowych

Fabryka smyczy to wiodący 
polski producent smyczy sublimacyjnych i in-
nych materiałów reklamowych. Doświadczony 
zespół i wypracowane przez lata wysokie stan-
dardy pracy stanowią gwarancję jakości pro-
dukowanych gadżetów. Wśród klientów marki 
znalazły się takie firmy jak Johnson & Johnson, 
Douglas, Outhorn oraz liczne instytucje, w tym   
Ministerstwo Finansów. Fabryka smyczy od lat 
partneruje akcjom charytatywnym i ma ogrom-
ną przyjemność wspierać m.in. Fundację Ludz-

ki Gest Jakuba Błaszczykowskiego oraz Fun-
dację Mam Marzenie. - Możliwość dołącze-
nia do prestiżowego grona firm zrzeszonych 
w PIAP to dla nas przede wszystkim ogrom-
ny zaszczyt oraz niepowtarzalna szansa na do-
datkowe uwiarygodnienie w oczach naszych 
klientów. Ogromną wartością jest również do-
stęp do wyników badań rynku, które pomogą 
nam w wyznaczaniu kierunku dalszego roz-
woju marki - podsumowuje Paweł Kolarczyk, 
współwłaściciel Fabryki Smyczy S.C.

Falk&Ross Group – 
dystrybutor odzieży 
promocyjnej

Firma Falk&Ross Group 
to największy dystrybutor odzieży promocyj-
nej i roboczej w Polsce i Europie. Firma po-
siada w ofercie szeroki katalog produktów, 
od koszulek t-shirt i bluz, przez polary, kurt-
ki softshell po torby, walizki, a nawet ręczni-
ki i buty. W portfolio znajdują się najpopular-
niejsze międzynarodowe marki oraz kilka ma-
rek Exclusive dostępnych jedynie na wyłącz-
ność. Wszystkie produkty zawierają wysokiej 
jakości nowoczesne materiały, modne kroje, 
odzwierciedlające najnowsze trendy w mo-
dzie, trwałe wykończenia oraz bogatą paletę 
kolorów i rozmiarów. Zlokalizowane w Bali-
cach nieopodal Krakowa Centrum pozwala 
firmie na wprowadzenie takich rozwiązań lo-
gistycznych, by zapewnić dostawę w ciągu 24 
godzin (główne Centrum Logistyczne zlokali-
zowane jest z Niemczech). Wszystkie mode-
le dostarczane są bez dekoracji i można wyko-
nać na nich zdobienia dowolną metodą. - Jeste-
śmy dynamiczną firmą otwartą na nowe pomy-
sły i rozwiązania. Dołączenie do grona PIAP-
-u traktujemy jako możliwość rozwoju i współ-
pracy z innymi doświadczonymi firmami z na-
szej branży – mówi Paweł Gołajewski, Prezes 
Zarządu.

Patcar – Producent 
artykułów z tworzyw 
sztucznych

Firma Patcar nieustannie od ponad ćwierć 
wieku działa w branży przetwarzania two-
rzyw sztucznych metodą wtrysku. Stale rozwi-
jane zaplecze produkcyjne oraz lata zebrane-
go doświadczenia pozwalają na obsługę klien-
ta na najwyższym poziomie, dostarczanie pro-
duktów świetnej jakości, a także stałego posze-
rzania asortymentu w oparciu o sugestie i wy-
magania klientów. W ofercie rodzinnej firmy 
znajdują się między innymi nabiurkowe przy-
borniki i pudełka na kartki, zawieszki oraz bre-
loki do kluczy, etui na karty i identyfikatory. 
Wszystko to przystosowane do wykonania na-
druku bądź zastosowania wkładki reklamowej, 
wykonane z wysoko jakościowych tworzyw.   
- W związku z nieustannie wzrastającym zain-
teresowaniem na nasze produkty firm z branży 
reklamowej postanowiliśmy dołączyć do szero-

kiego grona członków PIAP. Bardzo cieszymy 
się z możliwości uczestniczenia w projekcie dą-
żącym do rozwoju oraz wzrostu konkurencyj-
ności rodzimych firm na rynku materiałów pro-
mocyjnych - mówi Patryk Radzikowski, mana-
ger w firmie Patcar. 

Reklamowe24 – Agencja 
reklamowa

Reklamowe24 powstało 
w 2007 r. z inicjatywy Michała 

Niewiadomskiego i Michała Maciejewskiego. 
Firma specjalizuje się w sprzedaży gadżetów 
reklamowych zamieniając najprostszy przed-
miot w niepowtarzalny nośnik wizerunku. 
– W teorii robimy to, co inni, w ofercie mamy 
te same gadżety, a jednak jesteśmy zupełnie 
wyjątkowi. Naszą siłą jest zespół, złożony z kre-
atywnych, przepełnionych pasją ludzi. Grupa 
swoistych iluzjonistów, których pomysły i reali-
zacje pozwalają Klientom uzyskać jednoznacz-
ny przekaz i trwały zapis w pamięci wszystkich 
tych, do których został skierowany. Nasze 
miejsce, jako firmy oferującej usługi najwyż-
szej jakości w branży artykułów reklamowych, 
jest w PIAPie. Cieszymy się mogąc zasilić 
grono rzetelnych, godnych polecenia przedsię-
biorstw zrzeszonych w Izbie – mówi Gabriela  
Niewiadomska, Członek Zarządu i Dyrektor 
Sprzedaży w firmie Reklamowe24.

Spólnota Drzewna 
Spółdzielnia Pracy – 
Producent wyrobów z litego 
drewna

Spólnota Drzewna Spółdzielnia Pracy 
powstała w Białce nieopodal Makowa Pod-
halańskiego. Działa tu od kilkudziesięciu 
lat i specjalizuje się w produkcji wyrobów 
z drewna litego. Przed okresem letnim Spół-
dzielnia produkuje przede wszystkim  trady-
cyjne leżaki drewniane, fotele, stołeczki oraz 
meble ogrodowe, a przed okresem zimowym 
tradycyjne sanki drewniane. Od kilkunastu lat 
specjalizuje się również w realizacji nadruków 
wielokolorowych na wyrobach, które są wyko-
nywane według indywidualnych życzeń od-
biorców. Nadruki na produktach wykonywane 
są różnymi metodami tj. sublimacja, sitodruk, 
termodruk i grawerunek. Do produkcji wyro-
bów stosowane są materiały wysokiej jakości. 
Produkty reklamowe Spółdzielni, takie jak 
leżaki i sanki posiadają stosowne certyfikaty 
bezpieczeństwa. Blisko 90% produkcji jest 
eksportowana. Tajemnica sukcesu polega na 
dostarczaniu wyrobów solidnie wykonanych, 
dotrzymywaniu terminów i rozsądnym kształ-
towaniu cen. - Na przystąpienie  do PIAP 
zdecydowaliśmy się licząc na dalszy rozwój 
naszej firmy w zakresie reklamy i pozyskaniu 
nowych rynków sprzedaży - mówi Grzegorz  
Trzciński, Kierownik Działu  Marketingu 
Spólnota Drzewna Spółdzielnia Pracy.
■ Ewelina Sadko

Pełen sukces 9. 
Międzynarodowych Targów 
Opakowań Packaging 
Innovations
Ponad 200 Wystawców z całego świa-
ta, 5200 zwiedzających z Polski i zagrani-
cy, międzynarodowe kontakty biznesowe, 
solidna dawka fachowej wiedzy przekaza-
na podczas 3 konferencji tematycznych 
oraz seminariów workShops. W dniach 
4-5 kwietnia odbyła się 9. edycja najwięk-
szych w Europie Środkowo-Wschodniej 
targów branży opakowań – Packaging In-
novations. Targi Packaging Innovations są 
idealną okazją do poznania najnowszych 
branżowych trendów. Nie sposób wymie-
nić wszystkich nowości, eksponowanych 
na stoiskach. Podczas Targów ogłoszono 
wyniki pierwszego rankingu wiodących 
firm opakowaniowych w Polsce. 

NEWS

Nowa lokalizacja magazynu 
TEXET Poland
Magazyn firmy TEXET Poland z  dniem 
10 kwietnia rozpoczął funkcjonowanie 
w  nowym miejscu. Zlokalizowany jest 
w  kompleksie Nickel Technology Park 
w  Złotnikach pod Poznaniem. Większa 
powierzchnia pozwoli sprawniej obsłu-
żyć rosnącą ilość zamówień (dodatkowe 
1700 miejsc paletowych w  stosunku do 
poprzedniego magazynu). Większa po-
wierzchnia umożliwi również trzymanie 
większej ilości towaru na miejscu w Polsce, 
co powiązane jest z rozwojem nowej usłu-
gi TEXET 24h Delivery. Biuro oraz Show-
room TEXET Poland zastaną przeniesione 
w  drugiej kolejności (planowana data to 
1 czerwca 2017). Do tego momentu biuro 
oraz dział handlowy pozostają przy ul. Ja-
sielskiej 10 w Poznaniu.

NEWS

IX Kongres Sprzedaż – maj 2017
Podczas Kongresu Sprzedaż będziemy roz-
mawiać m.in. o  tym, co dla każdego szefa 
sprzedaży jest ważne zawsze. W pierwszym 
dniu Kongresu wystąpią m.in.: dr Kazimierz 
Sedlak, który podejmie temat efektywności 
wynagrodzeń handlowców; Robert Jasiński, 
który opowie o skuteczności i zaangażowa-
niu, o  pogłębionej świadomości procesu 
i rezultatów, czyli o tym gdzie szukać wzro-
stów oraz himalaista Zbigniew Wielicki, który 
podejmie próbę odpowiedzi na pytanie „Czy 
motywacja do zdobywania szczytów gór-
skich i biznesowych jest taka sama”. Kongres 
Sprzedaż to wydarzenie dedykowane oso-
bom odpowiedzialnym za strategię sprzeda-
ży w dużych i średnich firmach, dyrektorom 
i  menedżerom działów sprzedaży, szefom 
zespołów marketingowo-sprzedażowych. 
www.kongressprzedaz.pl

NEWS
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PRZyGOTUJ SIę NA NOwą JAKOść
2018

PIAP nawiązał korzystną współpracę z firmą BTL LOGISTIK. 
w ramach umowy Członkowie PIAP obecnie mogą liczyć na 
przesyłki kurierskie w bardzo preferencyjnych cenach. To kolejny 
element pakietu profitów, jakie PIAP oferuje w ramach członkostwa.

Tańsze przesyłki  
dla Członków PIAP  
z BTL LOGISTIK

Firma BTL Logistik oferuje komplekso-
wy zakres usług logistycznych na terenie 
kraju i świata. Firma dysponuje dużym wa-
chlarzem rozwiązań w postaci autorskiego 
systemu, gdzie można znaleźć wszystkich 
przewoźników w jednym miejscu. Specjali-
zuje się także w konfekcjonowaniu, maga-
zynowaniu, wysyłce jak i kolportażu mate-
riałów reklamowych. Członkowie zyskują 
więc szeroki zakres usług w wyjątkowych 
cenach. Firmy zrzeszone w PIAP obecnie 
mogą liczyć na przesyłki kurierskie w firmie 
BTL LOGISTIK w cenach od 8,30 PLN do 
11,90 PLN ze wszystkimi opłatami netto.

- Nawiązujemy współpracę z firmami dys-
trybucyjnymi, agencjami reklamowymi oraz 
drukarniami. Dla największych drukarni 
w kraju prowadzimy transport wraz z kon-
fekcją ich materiałów – ulotek reklamowych, 
a dla  firm reklamowych prowadzimy kon-
fekcję ich materiałów wraz z transportem. 
Naszymi partnerami są zarówno rozległe 
sieci handlowe, jak i mniejsze podmioty. 
– mówi Prezes Zarządu BTL LOGISTIK, 
Ireneusz Koniecko - Sprawny transport 
zapewniamy dzięki współpracy z liczny-

mi przewoźnikami, firmami spedycyjnymi 
i kurierskimi, ale oferujemy również trans-
port własny.

BTL Logistik zarządza kilkoma magazy-
nami w Polsce, jednak centrum logistycz-
ne znajduje się we Włocławku. Tamtejszy 
magazyn ma powierzchnię ponad 3000 m2. 
Doświadczona kadra pracownicza przyj-
muje i wysyła transport przez całą dobę, 7 
dni w tygodniu. - Nasz Klient tylko wysyła 
zlecenie odbioru materiałów wraz z okre-
śleniem adresów dostawy i terminu, a my 
zajmujemy się resztą – podkreśla Ireneusz 
Koniecko. Firma dysponuje platformą uła-
twiająca klientom nadanie paczek przy mi-
nimalnym zaangażowaniu ich czasu. Wy-
pełniając prosty, interaktywny list prze-
wozowy, w łatwy i szybki sposób można 
nadać paczkę lub paletę, zamawiając kurie-
ra w dowolne miejsce w Polsce. 

Usługi kurierski to część pakietu korzy-
ści, jaki PIAP tworzy i realizuje dla swoich 
członków. Obecnie firmy zrzeszone w PIAP 
mogą korzystać także z bezpłatnych porad 
prawnych.
■ PIAP
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Sprawozdawcze walne Zebranie Członków PIAP odbędzie się już 
19 maja br. Na uczestników czeka sporo niespodzianek. w tym roku 
organizatorzy postawili na integrację, więc nie zabraknie okazji 
do rozmów, dyskusji, wymiany zdań i doświadczeń. A wszystko to 
w cudownym, malowniczym klimacie nad jeziorem w otulinie Parku 
Krajobrazowego. Nie może Cię zabraknąć! 

Czas na podsumowanie 
działań i...integrację 
firm Członkowskich PIAP!
Walne Zebranie PIAP już 19 maja 2017 roku  
- serdecznie zapraszamy!

Tegoroczne Sprawozdawcze Walne 
Zebranie PIAP odbędzie się w Łącku 
pod Płockiem w Hotelu Dębowa Góra 
Active&Spa (ul. Nowe Rumunki 40/1, 
09-520 Łąck koło Płocka, woj. mazo-
wieckie, piętro I, sala A). Spotkanie 
podzielone zostało na dwie części. Spra-
wozdawcze Walne Zebranie Członków 
PIAP rozpocznie się wyborem Prze-
wodniczącego, Sekretarza Zebrania 
i Komisji Skrutacyjnej. Dotychczasowy 
Zarząd PIAP przedstawi sprawozdanie 
finansowe Stowarzyszenia oraz spra-
wozdanie z działalności Stowarzyszenia 
a Komisja Rewizyjna sprawozdanie Ko-
misji Rewizyjnej z badania działalności 
Zarządu PIAP w roku 2016. Po przedsta-
wieniu, omówieniu i zatwierdzeniu pla-
nu pracy PIAP na rok 2017/2018, człon-
kowie będą mogli zgłosić swoje wnioski 
i przedyskutować działania prowadzone 
przez Izbę.

Nigdy nie jest za późno na integrację!
Drugą częścią Walnego Zebrania 

Członków PIAP będzie spotkanie inte-
gracyjne. Hotel, w którym się odbędzie 
spotkanie położony jest nad malowni-
czym Jeziorem Górskim na terenie Go-
stynińsko -Włocławskiego Parku Krajo-
brazowego. Miejsce to, posiadające wy-
jątkowy mikroklimat, oddalone od zgieł-
ku miast i zachwycające pięknymi wido-
kami zdecydowanie sprzyja odpoczyn-

kowi, przemyśleniom i nawiązywaniu 
nowych znajomości. 

- Jestem przekonana, że takie oderwa-
nie się codzienności i bycia w ciągłym bie-
gu zapewni uczestnikom wydarzenia moż-
liwość integracji w nieco luźniejszej at-
mosferze. Na wieczór planowane jest 
wspólne ognisko i kolacja grillowa. Mam 
nadzieję, że pomysł organizacji Walnego 
Zebrania Członków PIAP w formie wyjaz-
dowego spotkania i integracji spotka się 
z zainteresowaniem firm Członkowskich 
PIAP i będzie świetną okazją do nawiąza-
nia bliższych relacji i wymiany doświad-
czeń wśród Członków PIAP - mówi Ka-
tarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarządu 
PIAP. - Liczymy, że frekwencja uczestni-
ków będzie dla nas zaskoczeniem - w po-
zytywnym tego słowa znaczeniu – doda-
je z uśmiechem zachęcając wszystkich do 
zgłoszenia swego uczestnictwa. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, 
jednak Członkowie PIAP, którzy będą 
chcieli pozostać na noc w Hotelu Dębo-
wa Góra indywidualnie i na własny koszt 
muszą dokonać rezerwacji miejsc nocle-
gowych. Warto rozważyć tę możliwość, 
gdyż podczas pobytu można żeglować 
lub pływać kajakiem, a także wypoży-
czyć rower. Hotel położony jest w po-
bliżu parku, w którym znajduje się wie-
le szlaków turystycznych oraz tras ro-
werowych. Rezerwacji na pokoje w Ho-
telu Dębowa Góra na hasło: PIAP. Ilość 
miejsc noclegowych ograniczona, decy-
duje kolejność zgłoszeń.

MIEJSCE SPOTKANIA:
HOTEL DĘBOWA GÓRA Active&Spa
ul. Nowe Rumunki 40/1
09-520 Łąck koło Płocka
woj. mazowieckie
tel. +48 24 360 20 21
tel. +48 884 881 268
www.hoteldebowagora.pl

HARMONOGRAM SPOTKANIA:
11:30-15:00 Walne Zebranie Członków PIAP 
(przerwa kawowa w trakcie spotkania)
15:00-15.45 Lunch dla uczestników WZC
15:45-17:00 Przerwa dla uczestników 
wydarzenia
17:00-godziny wieczorne - Integracja - 
ognisko, kolacja grillowa dla Członków PIAP

Serdecznie zapraszamy!

■ Ewelina Sadko
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Uroczyste obchody 10 lecia Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych to znakomity moment nie tylko do 
podsumowań. Dekada doświadczeń zgromadzony przez Zarząd Izby i jej członków stanowi kapitał, który 
procentować będzie w następnych latach. Szeroko zakrojona działalność informacyjna, wsparcie prawne, własna 
platforma medialna to tylko niektóre formy aktywności PIAP. Niemniej, Izba nie może istnieć bez swoich członków 
- wzajemna pomoc i integracja branży stanowiły i stanowić będą myśl przewodnią w działalności. w nawiązaniu 
do Uroczyści związanych z 10 leciem zapytaliśmy jej członków o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

10 lecie Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych

W ciągu ostatnich 10 lat rynek upo-
minków zmienił się diametralnie. Obecnie 
klienci mają ogromny wybór produktów 
reklamowych, mają możliwość wybrania 
agencji reklamowej, która ich obsługuje 
a w internecie mogą poznać opinie zarówno 
o produktach jak i o agencji. Internet zmie-
nia wszystkich uczestników naszej branży 
na bardziej świadomych, a jednocześnie 
wymusza świadczenie usług na najwyższym 
poziomie. Widzimy, że coraz większa grupa 
klientów stawia na dobrą jakość produktów 
i to nas cieszy. Z drugiej jednak strony w nie-
których segmentach rynku nadal cena rządzi 
– ostatnio odwiedzałam targi opakowań i na 
co drugim stoisku był rozdawany ten sam 
długopis tylko z innym logo. Długopis oczy-
wiście najpopularniejszy i najtańszy – takie 
podejście do wyboru upominków niestety ani 
nie wyróżni firmy, ani też klientom nie da po-
czucia wyjątkowości. A wystarczyło zainwe-
stować trochę więcej czasu i wysiłku, by nie 
wydając większych pieniędzy zrobić bardziej 
oryginalny prezent. - mówi Anna Roszczak 
z podpoznańskiej firmy Asgard. 

Rozwój technologiczny wspiera realizację 
pomysłów w poprzednich latach wręcz nie-
realnych. To przyczynia się do zaspokajania 
potrzeb wymagających klientów, których jest 
coraz więcej, gdyż każdy chce się wyróżniać 
w promowaniu swojej marki. Reasumując, 
nie wystarczy posiadanie tradycyjnego ga-
dżetu bo nie będziemy widoczni w tłumie. 
- wtóruje jej Jacek Kozłowski, Dyrektor Za-
rządzający firmy Guapa Produkcja Sp. z o.o. 

Patrząc na rynek z perspektywy ostatnich 
10 lat widać pewną stabilizację, można po-
wiedzieć „karty zostały rozdane” to co jest 

ważne to utrzymywanie relacji z klientami, 
dobry serwis oraz szeroka gama produk-
tów. Texet w tym roku obchodzi 10-lecie na 
rynku polski, choć należy podkreślić że jako 
niezależny dystrybutor Seika pierwsze kroki 
w dystrybucji odzieży stawialiśmy już w la-
tach 90-tych. - analizuje Tomasz Barudin 
z firmy TEXET Poland. I kontynuuje - Ry-
nek przede wszystkim stał się bardziej konku-
rencyjny cenowo, dziś każdy ma możliwość 
porównać ceny choćby produktów bazowych 
w internecie… dlatego ważne jest budowa-
nie długoterminowych relacji z klientami, 
gdzie cena będzie tym ostatnim argumentem 
w podejmowaniu decyzji. 

W swej wypowiedzi dla naszej gazety 
Jacek Kozłowski opowiedział nieco o po-
czątkach firmy Guapa w PIAP. - Stało się 
tak dzięki jednej z inicjatyw podejmowa-
nych przez PIAP, a mianowicie uczestnictwo 
w imprezie targowej PSI w Dusseldorfie. 
Uwagę oraz ogromne zaciekawienie zwró-
ciła organizacja promująca polskie firmy na 
arenie międzynarodowej. Już jako uczestnik 
tego wielkiego przedsięwzięcia jakim jest 
Izba, mieliśmy okazję poznać kolejne działa-
nia jak współpraca z ekspertami z wielu dzie-
dzin, szkolenia, kampanie informacyjne, a to 
wszystko celem pomocy w rozwiązywaniu 
problemów, podwyższanie kompetencji oraz 
budowaniu i umacnianiu wizerunku artyku-
łów reklamowych. 

Podsumowując swoją wypowiedź Dyrek-
tor Zarządzający Guapa Produkcja zwrócił 
uwagę na wyzwania w nadchodzącej przy-
szłości: - Dla naszego przedsiębiorstwa 
ostatnie 3 lata spędzone w PIAP to bardzo 
intensywny wzrost i rozwój działu produkcji 

artykułów reklamowych, dotychczas naszym 
głównym członem działalności było zaopa-
trywanie sieci handlowych. Jestem bardzo 
wdzięczny za ten czas, zdobyte doświadcze-
nie i nierzadko pomoc. Te wszystkie czynniki 
przekuły się w nasze mniejsze i większe suk-
cesy w branży. W branży, której jeszcze wiele 
możemy wspólnie zrobić. Poza imprezami 
targowymi, promocją firm w katalogach, 
uważam iż mocny nacisk powinniśmy kłaść 
na wykorzystywanie najnowocześniejszych 
technologii, przede wszystkim internetu. To 
spowoduje, że staniemy się jeszcze bardziej 
dostępni, elastyczni oraz z właściwa prędko-
ścią będziemy mogli reagować na potrzeby 
klienta.

Także inni członkowie mówiąc o przy-
szłości, kładą tak wielki nacisk na nowo-
czesne technologie - Im większa firma tym 
więcej różnorodnych wyzwań! - mówi Anna 
Roszczak i kontynuuje - Ostatnio głównie 
pracujemy nad coraz lepszymi rozwiązania-
mi informatycznymi i organizacyjnymi, aby 
nasi klienci mogli w łatwy i szybki sposób 
zamawiać i otrzymywać upominki. Coraz 
większym wyzwaniem jest też sprawna ko-
munikacja wewnątrz firmy, dążymy do tego 
by każdy z pracowników otrzymał tylko wła-
ściwe informacje wtedy kiedy tego potrzebu-
je, w odpowiedniej formie i miejscu. W tym 
celu staramy się wypracowywać odpowied-
nie standardy pracy ale i przekazywania 
informacji np. robimy częściej krótkie zebra-
nia, na których omawiamy daną sprawę i od 
razu wyjaśniamy wątpliwości.

Kontynuując, zwraca uwagę nie tylko 
na przyszłość firmy którą reprezentuje oraz 
PIAP, lecz także całej branży - Uważam, 

że wyzwaniem na kolejną dekadę dla firm, 
jest myślenie długodystansowe o skutkach 
naszego działania dla Ziemi – powinniśmy 
mieć świadomość i jednocześnie edukować 
wszystkich, że gadżet nie powinien być jed-
norazowy. Bądźmy odpowiedzialni za to, co 
dajemy swoim klientom i kupujmy świado-
mie! Kolejną kwestią jest zarządzanie firmą 
i pracownikami – ostatnich kilka lat pokaza-
ło, że ten kto nie zmienia nawyków, sposobu 
myślenia i działania to po prostu przegrywa. 
Coraz częściej też spotykam się z pytaniami 
– czy agencje reklamowe i importerzy będą 
jeszcze potrzebni za kilka lat? Uważam, że 
tak, ale może ich rola i zadania ulegną mo-
dyfikacji - konstatuje przedstawicielka firmy 
Asgard.

O roli i wyzwaniach PIAP wypowiedziała 
się Magdalena Owczarska, która rolę Izby 
zna zarówno z perspektywy członka jak 
i wiceprezesa zarządu - Miałam przyjemność 
uczestniczyć w działaniach podejmowanych 
przez PIAP jako V-ce Prezes od 2010 roku, 
dlatego też te obchody okrągłej już 10-tej 
rocznicy były dla mnie wyjątkowym wydarze-
niem. Niezwykle cieszy fakt, że z roku na rok 
przybywa nam firm członkowskich, przedsię-

biorcy budujący tę branżę mają potrzebę in-
tegracji oraz wspólnego działania. Na prze-
strzeni 10-ciu lat udało nam się wspólnie 
przeprowadzić sporo udanych inicjatyw jak 
kampania promująca upominki reklamowe, 
konferencje prasowe, promocja upominków 
reklamowych w prasie czy podczas imprez 
targowych w Polsce i w Europie oraz publi-
kacja Gazety PIAP. Te i wiele innych dzia-
łań nie byłyby możliwe bez zaangażowania 
członków. Jak kiedyś powiedzieli moi kole-
dzy z branży - „Razem możemy więcej...” te 
słowa stały się właściwie mottem PIAP i do-
skonale podkreślają jej istotę - podsumowuje 
Magdalena Owczarska.

Również Anna Roszczak pokusiła się 
o kilka słów podsumowania - Podczas im-
prezy 10-lecia, mimo bycia członkiem już od 
wielu lat, poznałam znów wiele fantastycz-
nych osób z branży. Dla mnie to największa 
zaleta bycia w stowarzyszeniu – nie mogę 
przecenić roli jaką odgrywa możliwość po-
znania się i wymiany doświadczeń z tego 
samego „podwórka”. Dzięki temu mam 
możliwość uczyć się nie tylko na własnych 
błędach.
■ Michał LISEwSKI

Sondaż na temat skuteczności upominków reklamowych jest badawczą 
inicjatywą PIAP, która z roku na rok sprawdza postrzeganie artykułów 
promocyjnych przez klientów końcowych. Prowadzone do tej pory analizy 
potwierdzały umacniającą się pozycję gadżetów jako mediów reklamowych 
i ich rosnącą siłę w kreowaniu wizerunku polskich firm i marek.

Trwają przygotowania 
do przeprowadzenia  
VI edycji Badania PIAP!

Przeprowadzone w ubiegłym roku 
badanie przyniosło dużo pozytywnych 
wniosków. Okazało się, że upominki re-
klamowe dogoniły Internet, jakość jest 
silnym kryterium wyboru materiałów 
promocyjnych, a aż 91,43% badanych 
wykorzystuje upominki do kształtowa-
nia pozytywnego wizerunku swoich ma-
rek – to najważniejsze wnioski z badania 
postrzegania artykułów reklamowych 
przez klienta końcowego, przeprowa-
dzonego w ubiegłym roku przez Polską 
Izbę Artykułów Promocyjnych.

Jak będzie w tym roku? VI edycja ba-
dania ruszy w maju br.

- Pomimo faktu, iż PIAP ma w najbliż-
szych planach przeprowadzenie również 
badania wielkości rynku upominków re-

klamowych przez niezależną agencję ba-
dawczą, mamy zamiar kontynuować na-
sze coroczne analizy dotyczące badania 
„Postrzegania upominków reklamowych 
przez klienta końcowego”. Są one bar-
dzo cenną wskazówką dla firm z bran-
ży artykułów promocyjnych - mówi Ka-
tarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarzą-
du PIAP.

Badanie PIAP jest prowadzone za po-
średnictwem systemu ankietowego on-
line. Jest skierowane do klientów koń-
cowych przede wszystkim dyrektorów 
działów marketingu, osób decyzyjnych, 
odpowiedzialnych za budżety reklamo-
we zarówno dużych korporacji jak i ma-
łych i średnich przedsiębiorstw.
■ PIAP

wiosenne spotkanie Zarządu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych 
odbyło się 16 marca 2017 r. w Łodzi. Głównym tematem, nad którym 
debatowali uczestnicy były tegoroczne plany Izby przyjęte do realizacji. 

Wiosenne Spotkanie 
Zarządu PIAP 

W spotkaniu Zarządu PIAP wzię-
li udział: Edyta Lisowska - Prezes PIAP, 
Tomasz Chwiłowicz - Wiceprezes PIAP, 
Członkowie Zarządu: Monika Dziewoń-
ska, Maciej Dembiński, Wojciech Wąsow-
ski oraz Katarzyna Wojniak - Dyrektor Biu-
ra Zarządu PIAP. Uczestnicy omówili pla-
ny Izby na bieżący rok oraz zalecenia Ko-
misji Rewizyjnej, które w marcu zostały 
przekazane Zarządowi. 

- Podczas spotkania rozmawiano na te-
mat organizacji najbliższego Walnego Ze-
brania Członków PIAP, które ma się odbyć 
w maju – mówi Katarzyna Wojniak. – Bę-
dzie to wyjątkowe spotkanie, ponieważ po 
raz pierwszy przybierze integracyjny cha-
rakter. Liczymy, że wpłynie na wzmocnienie 
relacji pomiędzy firmami Członkowskimi 
i mam nadzieję, że pomysł organizacji WZC 
PIAP z częścią integracyjną spotka się z za-
interesowaniem i będziemy mogli cieszyć 
się wyjątkową frekwencją na tym wydarze-

niu! – dodaje Katarzyna Wojniak, Dyrektor 
Biura Zarządu PIAP (o szczegółach wyda-
rzenia przeczytać można w tym wydaniu, 
na trzeciej stronie). 

W planach Zarządu jest także przygoto-
wanie filmu promującego Izbę, który bę-
dzie wizytówką PIAPu i narzędziem do 
zdobywania nowych członków i promocji 
agencji reklamowych wśród klientów koń-
cowych. Zarząd planuje kampanię promu-
jącą film w mediach społecznościowych 
już jesienią br. Jubileuszowy rok PIAP jest 
doskonałą okazją, do przygotowania ma-
teriału multimedialnego i promocji Człon-
ków PIAP poza branżę upominków rekla-
mowych.

Zarząd PIAP zamierza także kontynu-
ować tradycję spotkań regionalnych PIAP 
wraz z organizacją bezpłatnych szkoleń 
z zakresu m.in. social media, interaktyw-
nych form reklamy oraz strategii rozwojo-
wej firmy. Planowane Spotkania Regional-

ne mają się odbyć w Katowicach i Gdyni 
już w czerwcu br. Po raz kolejny przepro-
wadzone zostaną także badania branżowe. 
Tym razem jednak Zarząd PIAP podejmie 
się próby zlecenia przeprowadzenia bada-
nia niezależnej firmie badawczej, a celem 
badań będzie przede wszystkim określenie 
wielkość rynku. Posiadanie takich danych 
zwiększy prestiż PIAPu, jako reprezentan-
ta branży i będzie ważną kartą przetargo-
wą podczas działań lobbingowych. Pod-
czas spotkania Zarząd PIAP dyskutował 
również o możliwości rozszerzenia pakietu 
korzyści dla Członków PIAP i stworzenia 
grup zakupowych, tak aby członkowie mo-
gli nabyć na preferencyjnych warunkach 
materiały, które używają w swojej działal-
ności na co dzień (np.papier do drukarek, 
kartony, środki czystości itp.).

W nadchodzącym roku PIAP zamie-
rza także zintensyfikować swoje działa-
nia lobbingowe, żeby umocnić swoją po-
zycję ważnego podmiotu gospodarczego 
i wzmocnić głos firm z branży reklamo-
wej. - W tym celu konieczna będzie więk-
sza aktywność firm członkowskich – zapo-
wiada Katarzyna Wojniak. – Ten rok zapo-
wiada się bardzo obiecująco, pracowicie ale 
przede wszystkim jeszcze bardziej owocnie 
– dodaje podkreślając, że ilość inicjatyw 
podejmowanych przez Izbę z roku na rok 
się zwiększa, przez co rośnie także jej roz-
poznawalność i pozycja
■ Ewelina Sadko
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Z Guillaume Abou, dyrektorem zarządzającym 656 Editions - organizatorem i obserwatorem jednych 
z najciekawszych eventów targowych w Europie zachodniej rozmawiamy o teraźniejszości i przyszłości 
branży a także o tym jakie wyzwania stoją przed producentami artykułów promocyjnych.

Oferty tworzone 
pod klucz

Jakie zmiany zaobserwował Pan 
na rynku wystawców? Co się zmieni-
ło w ostatnich latach? 

W ostatnich latach obserwowali-
śmy prawdziwą transformację. Ofer-
ta produktów promocyjnych jest bo-
gatsza, z roku na rok odgrywają one 
coraz większą rolę. Obecnie gadżety 
i upominki są zupełnie inaczej postrze-
gane niż miało to miejsce w przeszło-
ści - ich rola rośnie. Producenci odzie-
ży promocyjnej i upominków znacząco 
rozszerzają zakres usług. Tworzą ofer-
ty dedykowane “pod klucz”, w ramach 
których świadczą usługi z zakresu logi-
styki, ofertowania i wsparcia sprzeda-
ży dla dystrybutorów. 

Gołym okiem widać jak postępująca 
digitalizacja odmieniła branżę: sprze-
daż odbywa się głównie online, niektó-
rzy dostawcy w ogóle nie mają przed-
stawicieli handlowych w terenie! Kom-
pleksowa obsługa klienta odbywa się 
zdalnie poprzez marketerów. Sprzedaż 
podparta jest silnym pozycjonowaniem 
w sieci. 

Producenci, którzy zawczasu nie za-
dbają o dobrą pozycję online, mogą 
nie znieść konkurencji z firmami ofe-
rującymi usługi web-to-print. Firmy te 
siłą rzeczy mają szerszy zakres produk-
tów promocyjnych. Dekodowanie tren-
dów rynkowych i wspieranie profesjo-
nalistów w rozwoju ich działalności to 
rola organizatora targów, a CTCO bę-
dzie nadal odgrywać rolę animatora 
biznesu i kontynuować swoją misję.

Jakie gadżety są najbardziej 
atrakcyjne dla wystawców i gości? 
Co może zachęcić użytkowników? 

Dziś marki używają odzieży promo-
cyjnej i upominków do komunikowa-

nia, wzmacniania lub określania wize-
runku i wartości marki. Z jednej strony 
bardzo cenione są produkty przyjazne 
środowisku i przyjazne dla środowiska 
przedmioty. Z drugiej strony obiekty 
inteligentne, łączące estetykę z nowo-
czesną technologią i związane z nimi 
produkty są bardzo wysoko oceniane.

Pamiętajmy jednak, że wciąż wio-
dącą rolę odgrywają sprzęty biuro-
we, a prezenty takie jak kubki są bar-
dzo popularne. Odnośnie do odzieży, 
ogromny sukces na CTCO Trade Show 
odniosła szeroko pojęta odzież sporto-
wa. Produkty niszowe takie jak gąbki, 
bielizna domowa czy ręczniki także są 
w cenie.

Proszę wskazać kilka dobrych 
praktyk - o  czym powinien pamię-
tać wystawca przygotowując się do 
targów?

Wśród dobrych praktyk najważniej-
sze jest możliwie szerokie zaznaczenie 
własnego uczestnictwa w evencie:

Warto zadzwonić do dużych i poten-
cjalnych klientów, a następnie umówić 
się na z nim na spotkanie.

Należy pamiętać o wysłaniu zapro-
szeń do firm pochodzących ze zbiorczej 
bazy danych tak aby stymulować ruch 
na stoisku i budować relacje kontakty 
i pokazać klientowi że spotkanie z nim 
jest dla nas ważne. Poinformowanie 
klientów z którymi mamy już zbudowa-
ne dobre relacje pomoże nam przycią-
gnąć nowych.

 Wystawcy powinni pamiętać że ich 
usługi nie wszystkim są znane i mogą 
mieć duży wpływ na wybór dostawców 
dla dystrybutorów, którzy chcą zwięk-
szyć liczbę kontaktów. Powinien tak-
że udostępnić i przedstawić narzędzia 
ułatwiające procesy sprzedażowe; ka-
talogi, próbki, itp...

 Należy pamiętać o zapewnieniu so-
bie miejsca w przewodniku impre-
zy i innych narzędziach promocyjnych 
oferowanych przez organizatora i dą-
żyć do jak największej widoczności. 
Mówimy tu o reklamie na stronie inter-
netowej pokazu, sponsoringu, poczę-
stunków przy wejściu.

 Wystawca musi pamiętać, że celem 
targów jest sprzedaż i budowa wize-
runku, dlatego ważne jest zdobycie da-
nych kontaktowych od potencjalnych 
klientów. Warto zdobyć dane rejestra-
cyjne lub wizytówki celem umówienia 
się na spotkanie lub telefon.

Jak ocenia Pan kondycję euro-
pejskiego rynku targów i  eventów? 
Gdzie szukać pól rozwoju?

Targi odzieży i artykułów promocyj-
nych na naszym kontynencie są w do-
brej kondycji. Dystrybutorzy wciąż 
muszą spotykać dostawców, zoba-
czyć nowe produkty, dotknąć obiek-
tów i korzystać z imprez, aby wzmoc-
nić sieć i rozwijać działalność. Dla 
wielu przedsiębiorców targi stano-
wią wielką oszczędność czasu - cie-
szą się szeroką gamą klientów w jed-
nym miejscu.

Nasza marka - CTCO notuje stały 
wzrost właściwie od chwili wejścia na 
rynek. Staliśmy się jednym z najważ-
niejszych wydarzeń targowych w Euro-
pie. W swojej 10 edycji w styczniu 2017 
r. nasz event odwiedziło 10,733 zwie-
dzających, odnosząc aż + 18% wzrost 
liczby odwiedzających w porównaniu 
z 2016 r. Liczba wystawców wzrosła 
o 8,5% - z 256 aż do 280. Myślę więc 
że kondycja całego rynku jest dobra. 

Jakie byłyby rady dla firmy, która 
wystawia po raz pierwszy na wiel-
kim wydarzeniu? Jakie są najczęst-
sze błędy „debiutantów”?

Kluczowa jest lokalizacja stoiska, 
starajmy się umieścić je w możliwie 
atrakcyjnym miejscu. Wbrew pozorom 
bliskość głównego wejścia nie zawsze 
jest korzystna. Czytelna oferta, dobrze 
zorganizowane stanowisko (według 
kategorii produktów) pozwala dystry-
butorom na szybkie i łatwe zrozumie-
nie czym firma się zajmuje. Niepotrzeb-
ne upychanie produktów i katalogów 
może zaśmiecić stand i osiągnąć sku-
tek odwrotny od zamierzonego. 

 Należy obserwować poziom zaan-
gażowania każdego lead’a. Już pod-
czas trwania eventu starajmy się kwali-
fikować potencjalnych klientów na za-
sadzie “ciepły-zimny”. Warto pamię-
tać aby zamówić czytnik kart identyfi-
kacyjnych (o ile to możliwe). Uczestni-
cy nie stoją przy stoisku po to, by czy-
tać katalogi. To jest zadanie obsługi by 
zakomunikować walory oferowanego 
produktu. W tym kontekście ważne jest 
aby mieć wcześniej przygotowany do-
bry plan komunikacyjny i łatwo zazna-
czyć swą obecność.

Ze względu na wzmożony ruch nale-
ży bezwzględnie pamiętać o dostatecz-
nej liczbie katalogów próbek, itp. Wy-
stawiając się za granicą należy też za-
dbać o personel mówiący w lokalnym 
języku.

I jeszcze jedno - będąc na targach 
nie zachowujmy się jak gość restau-
racji i nie siadajmy za stołem czeka-
jąc aż klient-kelner sam do nas podej-
dzie. Starajmy się wnieść życie w nasz 
stand zarówno własnym zachowaniem 
jak i różnymi pomocnymi narzędziami 
takimi jak nagrania video, konkursy... 

Nie tak dawno bardzo popularne 
były pen-drive’y . Pana zdaniem, jaki 
gadżet może stać w najbliższej przy-
szłości?

Trudno przewidzieć przyszłość 
i przewidzieć, jaki produkt będzie miał 
tak znaczący wpływ na rynek artyku-
łów promocyjnych, jak klucze USB. 
Patrząc na aktualne trendy w zaawan-
sowanych technologiach, możemy so-
bie wyobrazić, że produkty połączone 
ze smartfonem prawdopodobnie zdo-
minują przyszłość. Np. breloki do klu-
czy, które w razie zguby można znaleźć 
przy użyciu telefonu wydają się mieć 
wielki potencjał.
■ Rozmawiał Michał LISEwSKI

GuILLAuME ABOu
Absolwent Uniwersytetu Jeana 
Moulin’a w Lyonie. Od szesnastu 
lat dyrektor zarządzający 
656 Editions - organizatora 
targów C!Print oraz CTCO, 
także wydawca C!Mag oraz 
Industries Creatives. Guillaume 
łączy wiedzę z wielu dziedzin 
zakładając że najważniejsze jest 
zrozumienie potrzeb klienta. 
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Obsessive to marka, która zyskała rzeszę fanów także poza granicami Polski.  
Firma z Czańca produkująca seksowną bieliznę posiada wiele gadżetów i niebawem 
zamierza poszerzyć swoją ofertę. O tym jakie upominki reklamowe znajdą się 
w katalogu mówi Krzysztof Matuła, dyrektor marketingu Obsessive.

Gadżet musi być 
przemyślany i zawsze 
spójny z marką

KRZySZTOf MATuŁA
dyrektor marketingu Obsessive

Podkładka pod kubek, gadżet użyteczny, tani, standardowy. Jest kilka sposobów, aby odświeżyć 
formę produktu, tchnąć weń nowe życie i sprawić, aby podkładka pod kubek zajaśniała nowym 
blaskiem miłego podarunku dla Klienta. Oczywiście, niosąc przy tym, fantastyczny przekaz 
reklamowy. O co w tym chodzi?

Normalnie, w standardzie, jest ko-
rek na spodzie, tektura w środku i wy-
druk na wierzchu. Nuda. No może nie 
nuda, ale przyzwoicie, bezpiecznie, 
zachowawczo. Dajmy ciekawą grafi-
kę, jest duża szansa, że chwyci za oko, 
wywoła chęć posiadania. Zróbmy set, 
zestaw z 4 czy 6 sztuk, Klient zaczy-
na być z lekka zadowolony. Wszystko 
w pudełku, jest jeszcze lepiej, pojawia 
się aura tajemniczości i niespodziewa-
nego, kiedy zaglądamy, cóż tam jest 
w tym pudełku.

A gdyby tak zaszaleć? Zrobić dla 
ukochanego Klienta nie dość, że ze-
staw, w pudełku, ale uwaga! mega 
trwała wersja podkładek na płycie 
HDF. To już powoduje, że uśmiech 

naszego obdarowanego, robi się jak-
by pełniejszy, szerszy, wyraźnie czuć 
zadowolenie.

Nie zatrzymujmy się, znajdźmy 
kolejnego, gotowego na zaskoczenie 
naszą kreatywnością i pomysłami, per-
manentnie głodnego nowości custome-
ra. Jest. Co lubi? Lubi, jak jest EKO. 
Ha! Nie damy się zaskoczyć, jesteśmy 
przygotowani. Jego oczom odsłania-
my podkładki wykonane z naturalnego 
korka, zdobione grawerem laserowym. 
Jest mega eko, Klient mega zadowo-
lony, niech żyje ekologia. Nie trzeba 
dodawać, że efekt szczęścia wzmac-
niamy zestawem kilku podkładek i pu-
dełkiem wykonanym z papieru recy-
klingowego, bez klejenia.

Mało? To na deser, podkładka pod ku-
bek wykonana ze sklejki, grawer i cię-
cie laserowe, korek na spodzie. Surowo 
i twardo. Ale efekty wizualne możliwe 
do uzyskania, zapierają dech w piersiach 
naszego dopieszczonego Klienta. 

Będzie nas wielbił, będzie lojalny, 
będzie na zawsze nasz!

Wykonanie wszystkich tych 
genialnych podkładek pod kubek, 
mogą Państwo zamówić u nas. 
Zapraszamy do przesyłania zapytań, 
zapraszamy do składania zamówień.

■ 12M PRODUCENT MATERIAŁÓw BTL i POS
www.12m.eu, biuro@12m.eu
tel. 77 44 13 500, 669 882 888

PODKŁADKI POD KUBEK 
Z EFEKTEM WOW ARTyKuŁ SPONSOROWANy

Jak istotne w promocji bielizny są 
opakowania? Początkowo bielizna 
Obsessive dostępna była w  czar-
nych pudełkach, które kojarzą się 
z  nocą, tajemnicą. Dziś pudełka są 
białe. Skąd ta decyzja?

Marka Obsessive jest budowana we-
dług zaplanowanej strategii, gdzie po-
cząwszy od produktu przez opakowanie 
i zdjęcie widać konsekwencję realizacji 
pomysłu. Opakowanie musi spełniać 
kilka założeń – pokazywać produkt, 
nadawać się na ładny prezent, pozwa-
lać na wyjęcie i ponowne włożenie 
bielizny bez jego zniszczenia, spełniać 
założenia logistyczne. Obsessive była 
pierwszą marką, która zastosowała 
opakowania typu „matchbox” – ob-
woluta + szufladka, które okazało się 
strzałem w 10 i zostało przyjęte jako 
standard.

Obecnie takie opakowanie stoso-
wane jest przez wielu producentów. 

Czym zatem wyróżniają się obecnie 
wasze pudełka? 

Faktycznie inne firmy zaczęły kopio-
wać nasze opakowania, dlatego podję-
liśmy decyzję, aby „uciec do przodu” 
i zmienić projekty opakowań na kolo-
rowe. I to była bardzo dobra strate-
gia.  Jak dotąd, sprawdza się ona do-
skonale.

 Czy Państwa klienci otrzymują ja-
kieś upominki reklamowe? Co jest 
najlepszym „haczykiem”, by klient 
wracał po kolejne produkty?

Wysyłamy do najlepszych klientów 
naszego sklepu internetowego oraz 
do najaktywniejszych fanów profilu na 
Facebook’u upominki w postaci kub-
ków, karteczek samoprzylepnych albo 
mini katalogów z kolekcją Obsessive.

Dla klientów biznesowych posia-
dają Państwo bogatą ofertę gadże-
tów. Są to kubki, notesy, długopisy 
i  wiele innych. Skąd decyzja o  wy-
borze właśnie tego rodzaju upomin-
ków?

Tak, posiadamy dla klientów b2b 
gadżety i POSy, które mogą zama-
wiać w naszej e-hurtowni płacąc za 
nie ustaloną cenę. Wykorzystują je po-
tem w promocjach dla klientów swoich 
sklepów lub hurtowni. 

Czy zamierzają Państwo posze-
rzyć ofertę upominków reklamo-
wych, ewentualnie o  jakie produk-
ty?

Cały czas zastanawiamy się na no-
wymi gadżetami, które będą spój-
ne z wizerunkiem marki Obsessive. 
Zwiększając ofertę gadżetów będziemy 
skupiać się raczej na nowych wzorach 
kubków, długopisów itd. 

Jaki upominek były najskutecz-
niejszy w promocji Obsessive?

Każdy z upominków Obsessive cie-
szy fanów marki.
■ Rozmawiała Ewelina Sadko



Na polskie PKB już teraz pracuje ponad 1,5 mln Ukraińców, a apetyty pracodawców wcale nie 
słabną. Aż 40 proc. firm zamierza w najbliższym czasie sięgnąć po pracowników ze wschodu. 
Jakie formalności należy spełnić, by ich zatrudnić? 

Pracownik z Ukrainy 
potrzebny od zaraz

leźli tym szybciej, że młodzi, którzy mogli 
ją wykonywać wyjechali do miast-gospo-
darzy Euro, pracować w hotelach i barach. 
Aleksandr pomagał sadownikom łado-
wać jabłka na ciężarówki jadące do Rosji.  
- Mieszkaliśmy z kolegą w wynajętym miesz-
kaniu, pracowaliśmy nieraz po 15 godzin na 
dobę - wspomina.

Na Podkarpaciu został do dziś, tyle że 
teraz zarabia jako budowlaniec. Dwa lata 
po jego przyjeździe dołączyła do niego na-
rzeczona. Pracuje jako sprzedawca w Rze-
szowie, a weekendy dorabia jako kelnerka. 
Para na razie wynajmuje mieszkanie, ale 
w przyszłości myślą by kupić niewielki do-
mek. Najlepiej do remontu. - Na Ukrainę 
się nie wybieramy - przyznaje Aleksandr. 
- Zarobki wystarczą nam na godne życie. 
Lepsze niż w Kijowie i bezpieczniejsze niż 
wschodzie kraju - mówi. 

Gdy przyjeżdżał do naszego kraju pra-
cowało tu już około 220 tys. Ukraińców. 
Głównie w rolnictwie, przemyśle, czy przy 
prostych pracach w gospodarstwach domo-
wych. Do dziś jednak sporo się zmieniło. 
Ukraińców jest nawet dziesięciokrotnie 
więcej i częściej pracują w zawodach wy-

magających specjalistycznych kwalifikacji 
- jako kierowcy, konsultanci w centrach 
usług wspólnych, czy informatycy. 

Oświadczenie pracodawcy
Grono pracowników ze wschodu posze-

rzyło się za sprawą dwóch czynników: oży-
wienia w polskiej gospodarce i konfliktu 
na wschodniej Ukrainie. Lepsza kondycja 
gospodarki rozbudziła apetyty zatrudnie-
niowe firm - od zakładów produkcyjnych, 
po małe lokale gastronomiczne. A wojna na 
Ukrainie sprawiła, że tysiące przyspieszyło 
lub podjęło decyzję o emigracji. 

Dla narzekających na brak rąk do pra-
cy przedsiębiorców Ukraińcy okazali się 
zbawieniem. Zwłaszcza, że proces ich za-
trudniania jest bardzo uproszczony. I mimo 
planowanej rzez resort rodziny pracy i po-
lityki społecznej nowelizacji przepisów 
(m.in. ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucji rynku pracy) taki pozostanie. Szcze-
góły poznamy dopiero w lecie, ale już teraz 
wiadomo, że zasadnicza część systemu się 
nie zmieni. Niewielkim zmianom ulegną 
dopuszczalne okresy zatrudnienia w dwóch 
branżach - rolnictwie i turystyce.

Oznacza to, że mieszkańcy Ukrainy, 
Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Arme-
nii mogą - i po nowelizacji ciągle będą mo-
gli - pracować w Polsce bez zezwolenia. 
O ile ich praca będzie miała charakter se-
zonowy, czyli potrwa nie dłużej niż sześć 
miesięcy (zsumowany okres zatrudnienia) 
w ciągu roku. 

Pracodawca dalej będzie mógł ich za-
trudnić na podstawie oświadczenia. Do-
kładnie tak samo, jak ma to miejsce dziś. 

W praktyce, wygląda to tak, że praco-
dawca składa w powiatowym urzędzie pra-
cy oświadczenie o zamiarze powierzenia 
pracy konkretnemu cudzoziemcowi. Jedno-
stronnicowy dokument zawierający: nazwę 
pracodawcy (firmy lub osoby fizycznej), 
orientacyjną datę rozpoczęcia i zakończenia 
pracy, rodzaj i miejsce jej wykonywania, 
typ umowy (etat lub cywilnoprawna), wy-
sokość wynagrodzenia brutto, a także dane 
osobowe i nr paszportu. 

Urzędy na rejestrację dokumentu dają 
sobie 10 dni roboczych, ale nierzadkie są 
przypadki rejestracji już na następny dzień. 
Procedura rejestracyjna jest bezpłatna. 

Samo odebranie zarejestrowanego do-
kumentu to jednak nie koniec.

Wiza dla pracownika 
Zanim pracodawca podpiszę z wybra-

nym pracownikiem umowę, ten ostatni 
musi zdobyć dokument potwierdzający 
legalność pobytu, czyli stosowną wizę. 
Wydaje ją polski konsulat, w kraju po-
chodzenia przyszłego pracownika, na 
podstawie zarejestrowanego w urzędzie 
pracy oświadczenia. Pracodawca musi 
więc przekazać, np. pocztą oryginalny do-
kument pracownikowi, któremu chce po-
wierzyć pracę. Obowiązkiem przyszłego 
pracownika jest natomiast wizyta w kon-
sulacie celem uzyskania wizy. 

Obywatele Ukrainy zatrudniani na 
podstawie oświadczenia muszą ubiegać 
się o wizę narodową typu D, pozwalają-
cą przebywać w Polsce dłużej niż 90 dni 
(wydawana jest na rok). Cała procedura 
jest bezpłatna. 

Gdy potencjalny pracownik uzyska wy-
marzony dokument musi być przygotowa-
ny na to, że polski pracodawca zażąda oka-
zania go przed rozpoczęciem pracy. To na 
przedsiębiorcy ciąży bowiem obowiązek 
zagwarantowania legalności pobytu osób 
zatrudnianych na podstawie oświadczenia. 
Jeśli nie dopilnują formalności lub celowo 
zatrudniają nielegalnie muszą się liczyć 
z karami od 3 do 10 tys. zł. 

Pracodawca musi jeszcze zgłosić za-
granicznego pracownika do ZUS, na iden-
tycznych zasadach (7 dni) jak nowego 
pracownika z Polski. Obcokrajowiec musi 
natomiast zameldować się na pobyt czaso-
wy w miejscowym urzędzie gminy. Ma na 
to cztery dni od przyjazdu.

Aleksandr ma 33 lata, urodził się 
w Dniepropietrowsku. Tam też skończył 
szkołę średnią, potem wyjechał studiować 
na kijowskim Narodowym Uniwersytecie 
Edukacji Narodowej i Sportu. Cel był ja-
sny: zdobyć dyplom i posadę „wuefisty” 
w szkole. Jednak udało się go zrealizować 
tylko połowicznie. Aleksandr dyplom zdo-
był, ale z posadą było już gorzej. Przez dwa 
lata po studiach pracował co prawda jako 
nauczyciel, ale nie w pełnym wymiarze go-
dzinowym. Żeby związać koniec z końcem 
dorabiał na budowach w okolicach Kijowa. 
Podczas jednej z takich chałtur usłyszał od 
swojego kolegi budowlańca, że przybyszów 
zza wschodniej granicy chętnie zatrudniają 
Polacy. A na dodatek płacą lepiej niż ukraiń-
scy pracodawcy. Było to dokładnie pięć lat 
temu, w gorącym okresie przygotowań do 
finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej, 
które miały się odbyć w Polsce i na Ukra-
inie. Zdjęcia z naszego kraju często poja-
wiały się w ukraińskiej telewizji, Aleksnadr 
miał więc poczucie, że „Polskę jakoś tam 
zna”. 

Po raz pierwszy przyjechał z kolegą na 
Podkarpacie w kwietniu 2012 r. Pracę zna-

Ponad dwa miliony pracowników
Z uproszczonej procedury zatrudniania 

firmy korzystają bardzo chętnie. Liczba 
składanych oświadczeń rośnie odkąd zo-
stały one wprowadzone w obecnej formie, 
czyli od 2011 r. Z danych resortu pracy, 
rodziny i polityki społecznej wynika, że 
między 2011 i 2013 r. firmy składały rocz-
nie nieco ponad 220 tys. oświadczeń. Jed-
nak naprawdę dynamiczny wzrost nastąpił 
wraz z wybuchem ukraińskiego konfliktu 
w 2014 r. Wtedy pracodawcy zareje-
strowali więcej niż 370 tys. oświadczeń, 
w 2015 r. już ponad 760 tys., a w 2016 r. 
prawie 1,3 mln. 

Ilu więc Ukraińców pracuje w Polsce? 
Trudno wskazać konkretną liczbę, bo na 
jednego pracownika, może przypadać wię-
cej niż jedno oświadczenie. Z szacunków 
Głównego Urzędu Statystycznego, resor-
tu pracy, czy organizacji pracodawców, 
np. PKPP Lewiatan wynika, że na polskie 
PKB pracuje już około 1,8 mln Ukraińców. 

Jak zatrudnić na dłużej?
Praca na podstawie oświadczenia może 

być wykonywana nie dłużej niż łącznie 
sześć miesięcy w ciągu roku. Po upływie 
tego czasu obywatele Ukrainy (także Ro-
sji, Białorusi, Armenii, Gruzji i Armenii) 
muszą albo zrobić sobie pół roku urlopu, 
albo mieć zezwolenie na pracę.

Jego zdobycie to także zmartwienie pra-
codawcy. Zezwolenie, właśnie na wniosek 
przedsiębiorcy, wydaje wojewoda wła-
ściwy terytorialnie dla siedziby firmy. Co 
ważne, dla cudzoziemców pracujących 
w tej samej firmie co najmniej trzy mie-
siące, procedura przyznawania zezwolenia 
jest uproszczona. Odbywa się z pominię-
ciem tzw. testu rynku pracy, którego celem 
jest dowiedzenie, że nie można zaspokoić 
potrzeb rekrutacyjnych firmy lokalnym 
sumptem. Czyli, wykazanie, że żaden 
Polak, np. zarejestrowany bezrobotny nie 
przyjmie oferty. 

Choć sam test nigdy nie był przeszkodą 
dla polskich pracodawców. Jeśli już muszą 
go przechodzić zgłaszają w urzędzie pracy 
zapotrzebowanie na wysoko wykwalifi-
kowanego pracownika, np. informatyka 
programującego w trzech językach, a jako 
wynagrodzenie proponują pensję minimal-
ną. W ten sposób „dowodzą”, że nie mogli 
znaleźć polskich rąk do pracy, dlatego za-
trudniają cudzoziemca.  

Bez zezwolenia, czy nawet konieczno-
ści rejestracji oświadczeń mogą w Polsce 
podejmować zatrudnienie obywatele UE, 
Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go (państwa UE oraz Islandia, Norwe-
gia, Liechtenstein i Szwajcaria), a także 
uchodźcy, absolwenci stacjonarnych stu-
diów wyższych, posiadacze Karty Polaka 
oraz małżonkowie Polaków. 
■ Tomasz Piszczek
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PROMOTIONAL PRODUCT EXPO 2017 

Miniona edycja targów odbyła się 25 i 26 stycznia 2017 roku w Ricoh Arena w Coventry. Targi Promotional Product 
Expo skierowane do brytyjskich oraz zagranicznych firm z branży produktów promocyjnych, zarówno dużych 
przedsiębiorstw, jak i mniejszych dostawców. Dla wszystkich uczestniczących była to wspaniała okazja, by nawiązać 
kontakty handlowe. Mimo słabszej frekwencji niż ubiegłoroczna, w wydarzeniu uczestniczyło 200 wystawców oraz 
2000 zwiedzających. Przyszłoroczna edycja odbędzie się pod nazwą PPD Live w dniach od 16 do 18 stycznia 2018. 
Więcej informacji na: www.ppexpo.co.uk

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, zdjęcia: © WA Media

wydarzenia targowe Pierwszego kwartału 2017
PSI 2017

Targi odbyły się w dniach od 10 do 12 stycznia 2017 roku w Centrum Targowym w Düsseldorfie. Sześć procent 
więcej wystawców, prawie osiem procent więcej odwiedzających i wzrost ilości międzynarodowych gości 
do 57-procent – to tegoroczne rekordy PSI. W sumie w 2017 roku targi przyciągnęły  988 wystawców (w roku 
poprzednim: 932) i 18 094 odwiedzających (w roku poprzednim: 16 810). Po raz pierwszy w ostatnim dniu wyda-
rzenia dostęp do PSI mieli klienci końcowi na zaproszenie agencji reklamowych. Ponad 1 700 klientów końcowych 
przybyło i zachwycało się różnorodnością oferowanego asortymentu. Nadchodzące targi PSI odbędą się w dniach 
od 9 do 11 stycznia 2018 r. w Düsseldorfie.
Więcej informacji na: www.psi-messe.com lub www.psi-network.de

PROMOTION TRADE EXhIBITION 2017 

17. edycja targów odbyła się w dniach od 18 do 20 stycznia 2017 roku. Wydarzenie zorganizowane w Fiera Milano 
City w Mediolanie podzielone było na dwie sekcje: jedna poświęcona była produktom promocyjnym, druga - ma-
szynom pozwalającym na dostosowanie produktów do potrzeb klienta. Według organizatorów w targach wzięło 
udział 173 wystawców, a 33% procent z nich stanowili wystawcy z zagranicy. Liczba odwiedzających nie jest jesz-
cze znana, wiadomo jednak że wydarzenie cieszyło się sporą popularnością.
Więcej informacji na: www.promotiontradeexhibition.it

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, zdjęcia: © WA Media

PROMAGIFT MADRID 2017 

Targi odbyły się 24, 25 i 26 stycznia 2017 roku w Hali 12 Madrid Exhibition Centre. Na ponad 15 tysiącach metrów 
kwadratowych hali zaprezentowało się 335 dostawców i dystrybutorów z 29 krajów działających w branży artyku-
łów promocyjnych w ramach The Promogift 17 – Salón Internacional del Regalo Promocional. Według organizato-
rów to 20% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wydarzenie cieszyło się sporą frekwencją. W trakcie targów 
odwiedzający mogli zapoznać się z możliwościami oferowanymi przez najnowsze nowinki technologiczne, takie 
jak drukarki cyfrowe czy matryce. 
Więcej informacji na: www.ifema.es

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, zdjęcia: © WA Media

REAMADAyS 2017 

Targi RemaDays Warsaw odbyły się w dniach 15 - 17 lutego 2017 roku. Tegoroczna edycja przeszła do historii, 
osiągając rekordowe wyniki pod względem zainteresowania zwiedzających. Do Warsaw EXPO w Nadarzynie przy-
jechało 21 tysięcy zwiedzających (10% więcej niż rok wcześniej), w tym o 53% więcej gości z zagranicy. Zwiedza-
jący poznali ofertę blisko 770 wystawców prezentujących się na 35 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni 
wystawienniczej. Zwiedzający mieli do dyspozycji ponad 7 tysięcy miejsc parkingowych, 19 stref wypoczynku 
wyposażonych w bezpłatne Wi-Fi, codzienne konferencje, spotkania ze znanymi gośćmi i niezliczone rozmowy 
handlowe. Kolejna edycja targów odbędzie się w dniach 7-9.02.2018r. 
Więcej informacji na: www.remadays.com

8 Edycja RemaDays Kiev 2017

W dniach 6-7 kwietnia 2017r. po raz ósmy odbyły się Targi RemaDays Kiev. 
Swoją ofertę mogło zaprezentować blisko 100 wystawców. Najnowsze osiągnięcia producentów, importerów 
i dystrybutorów produktów i usług reklamowych mogło podziwiać wielu profesjonalistów z branży reklamy i poli-
grafii. Nic dziwnego, że dwa kwietniowe dni były w Kijowie prawdziwym świętem reklamy.
Więcej informacji na: www.remadays.com.ua

hapticaLive 2017

Targi zorganizowane 22 marca zanotowały w tym roku rekordową frekwencję. Wszystko za sprawą 170 niemiec-
kich i zagranicznych wystawców, którzy prezentowali nowinki i trendy w dziedzinie artykułów promocyjnych, mar-
ketingu, sprzedaży i zaopatrzenia. Wydarzenie miało miejsce w Bonn w World Conference Center. Targom towarzy-
szyły wystawy, wykłady oraz uroczyste wręczenie nagród Promotional Gift Award 2017. Na targach zaprezentowali 
się uznani wystawcy między innymi z Belgii, Szwajcarii, Holandii czy Wielkiej Brytanii. 
Więcej informacji na: www.haptica-live.de

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, zdjęcia: © WA Media

CTCO LyON 2017

10 edycja targów CTCO odbyła się w dniach od 31 stycznia do 2 lutego 2017 roku w hali Eurexpo w Lyonie. W trak-
cie tegorocznej edycji targi CTCO mogły umocnić swoją pozycję jako wiodące targi branży artykułów promocyj-
nych. Według dostępnych danych na CTCO zaprezentowało się 280 wystawców, których odwiedziło 10 733 osób. 
Wśród wystawców przeważali debiutanci, dopisała również frekwencja zagranicznych firm prezentujących swoją 
ofertę. Targi oferowały gościom przegląd najnowszych trendów w dziedzinie promocji i reklamy oraz możliwość 
nawiązania kontaktów. 
Więcej informacji na: www.salon-ctco.com 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, zdjęcia: © WA Media
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Firmy dwoją się i troją, by ściągnąć najlepszych pracowników. Czasami jednak rekrutacyjny cel uświęca środki i niektórzy zapominają o etyce... 

Rekomendacja pracownicza 
kością niezgody

W ostatniej dekadzie wiele się zmieniło 
w obszarze rekrutacji. Słabnącą pozycję 
prasy kompensowała pracodawcom re-
krutacyjna siła specjalistycznych portali 
internetowych. Urzędy pracy coraz czę-
ściej zaczęły być wyręczane przez tzw. 
prywatne służby zatrudnienia, czyli agen-
cje. Nowe możliwości dotarcia do kandy-
datów stworzyły media społecznościowe, 
jak LinkedIn, czy Goldenline. Mimo 
tych zmian niezmiennie mocno trzymała 
się nieformalna taktyka zatrudnieniowa, 
czyli „praca z polecenia”. Różne badania, 
w tym rządowy Bilans Kapitału Ludzkie-
go, pokazują, że to właśnie najskutecz-
niejsza metoda na znalezienie nowej pra-
cy lub pracownika. Niezmiennie od 2010 
r. ponad 60 proc. Polaków przyznaje, że 
korzysta z pośrednictwa byłych i obec-
nych współpracowników, znajomych, czy 
rodziny w poszukiwaniu oferty. Odsetek 
firm szukających kandydatów tymi kana-
łami jest równie wysoki. A sam sposób 
okazał się tak skuteczny, że firmy zaczęły 
płacić swoim pracownikom za polecenie 
kandydatów, by zachęcić ich do intensyw-
niejszych poszukiwań.

Rozpiętość stawek waha się od 2 tys. zł 
za polecenie specjalisty, do nawet 20 tys. 
za potencjalnego kierownika.

„Autorski” program poleceń
Z zasady jednak programy poleceń pra-

cowniczych kierowane są do własnych 
pracowników. W przeciwnym razie bo-
wiem narażają firmę na straty wizerunko-

we, których naprawienie może być droż-
sze niż najbardziej złożony proces rekru-
tacyjny. 

Niestety zdarzają się przedsiębiorcy, któ-
rzy albo nie potrafią zrozumieć tych konse-
kwencji, albo mają niewiele do stracenia. 
„Autorską” wersję programu poleceń pra-
cowniczych wymyśliła trudniąca się m.in. 
organizacją imprez integracyjnych i pro-
dukcją artykułów reklamowych firma Greg 
International. Na początku roku wysłała do 
innych przedsiębiorstw o podobnym profi-
lu serię maili o frapującym tytule: „Nagro-
da za polecenie”. 

- „Znasz dobrego pracownika/kandyda-
ta do działu sprzedaży krajowej lub eks-
portu w branży upominków reklamowych? 
Poleć nam go, a otrzymasz 2500 zł za Ac-
count Managera, 4000 zł za Key Account 
Managera” - czytamy w korespondencji. 

Sama oferta na tle firm, które regular-
nie płacą za polecenia wygląda wręcz ubo-
go. Stawki za rekomendacje na stanowiska 
menedżerskie, w „zdrowych” programach 
poleceń, są pięciokrotnie wyższe. Wątpli-
we więc, czy proponowane warunki skuszą 
rzeszę rekomendujących. 

Ale część branży, głównie pracodaw-
cy zrzeszeni w Polskiej Izbie Artykułów 
Promocyjnych, uznała działalność Greg 
International za szkodliwą i nieetyczną. 
Szybko tę ofertę skrytykował zarząd PIAP 
i w stanowczym piśmie poprosił firmę 
o zaprzestanie jej rozsyłania. - „Zarząd 
PIAP i wszyscy członkowie (ponad 170 
firm członkowskich) odcinają się od (...) 

zachowania, które narusza dobre imię firm 
z branży reklamowej” - napisał zarząd. 

Greg International odpowiedziało pi-
smem, w którym co prawda przeprasza ura-
żonych, ale też podważa reprezentatywność 
Izby, a krytykom proponuje... wypisanie się 
z listy mailingowej. 

Mariusz Szandecki, właściciel firmy 
Sandex również zrzeszonej w PIAP działa-
nia swojego konkurenta określa dosadnie: 
- Taka metoda to zwykłe draństwo. Rozu-
miem, że w naszej branży trudno o warto-
ściowych kandydatów, ale to nie znaczy, że 
można tak nieelegancko podkradać pra-
cowników konkurencji - mówi. 

- Nie słyszał pan o praktyce płacenia za 
polecenie? - pytam. 

- Oczywiście, że słyszałem, ale takie ofer-
ty składa się własnym współpracownikom, 
a nie tym z konkurencyjnych firm, z tej sa-
mej branży - mówi Szandecki.

Iwona Dulińska z firmy Kunszt, prezes 
PIAP IV kadencji uważa, że rekrutacyjne 
metody Greg International są „co najmniej 
nieetyczne”. Przyznaje, że po otrzyma-
niu feralnego maila przeprowadziła sondę 
wśród przedsiębiorców zrzeszonych w in-
nych stowarzyszeniach. Efekt? - Nie usły-
szałam żadnej pozytywnej oceny. 

Mniej surowo takie partyzanckie działa-
nia ocenia Tomasz Rudnik, twórca serwisu 
akademiarekrutacji.pl

- W teorii nie podbiera się pracowników 
konkurencji, choć to i tak dzieje się od lat, 
tyle że rękami headhunterów. Szef pracow-
nika, który odszedł do konkurencji zirytuje 

się niezależnie od tego, czy stało się to na 
skutek maila, czy działań headhuntera - 
wyjaśnia. 

Ale zdania Rudnika nie podziela Szan-
decki. - Co innego, jeśli pieniądze dostanie 
zawodowy rekruter, a co innego kolega 
z pokoju osoby, która ma być zatrudnio-
na. To nie jest fair i rozbija zespół - mówi. 
- Sam prowadzę biznes i dobrze wiem, że 
konkurencja jest ogromna. Ale to nie zna-
czy, że ma być dzika i prostacka - podkreśla. 

Na krótki komentarz do całej sprawy 
czasu nie znalazł nie nawykły do współpra-
cy z mediami Jerzy Pachoński, prezes za-
rządu Greg International. 

„Nie olewaj 7 koła”
Programy poleceń pracowniczych 

(w mowie korporacyjnej: refferalowe) - ale 
te adresowane do własnego personelu - są 
tak skuteczne, że w niektórych firmach na-
wet połowa składu to osoby polecone. Tak 
jest np. w Cartrack Polska, firmie zajmu-
jącej się zarządzaniem flotami samocho-
dowymi. Spośród 60 pracowników, 26 to 
„dzieci” programu. - Dzięki niemu oferta 
trafia do osób o zbliżonych wartościach, 
a proces szkolenia i adaptacji w zespole jest 
o wiele łatwiejszy - słyszę w firmie. 

Inni pracodawcy, jak np. szukająca pro-
gramistów Nokia zwracają uwagę pracow-
ników śmiałymi kampaniami promocyj-
nymi. Kilka lat temu w toaletach, we wro-
cławskiej siedzibie firmy pojawiły plakaty 
z hasłem: „Nie olewaj 7 koła”. Pomysł ty-
leż odważny, co wobec ogromnych proble-

mów ze znalezieniem wykwalifikowanych 
programistów konieczny. 

Wiele wskazuje więc na to, że „zdrowe” 
programy poleceń raczej będą zyskiwać na 
popularności. Zwłaszcza, że są one tańsze 
od zewnętrznych rekrutacji. Z danych firmy 
doradczej PwC wynika, że tylko w ostat-
nich pięciu latach koszty zleconych rekru-
tacji wzrosły w Polsce o 43 proc. Szacowa-
ne koszty zatrudnienia poleconego kandy-
data są o połowę niższe, niż w przypadku 
wyspecjalizowanej agencji.

Kompetencje, nie znajomości
Choć programy poleceń mogą na 

pierwszy rzut oka budzić wątpliwości 
natury etycznej, to sam proces nie ma nic 
wspólnego z „pracą po znajomości”. Cho-
dzi wyłącznie o to, by dokumenty aplika-
cyjne potencjalnego kandydata wpłynęły 
do firmy.

- Przecież wystarczy odpowiedzieć na 
ogłoszenie - zauważą niektórzy. Ale to nie 
do końca prawda. Pracodawcy wiele ogło-
szeń publikują najpierw w wewnętrznych 
portalach. Z reguły dopiero, gdy ten kanał 
zawiedzie, „rzucają” ofertę na rynek. We-
dług rozmaitych szacunków nawet o 40 
proc. ogłoszeń rekrutacyjnych statystyczny 
Kowalski nie ma szans usłyszeć. 

- Polecany kandydat musi wziąć udział 
w całym procesie rekrutacyjnym. O tym, 
czy ostatecznie zajmie stanowisko decydują 
jego doświadczenie i umiejętności - kończy 
Tomasz Rudnik.
■ Tomasz Piszczek
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Feedback z elementami feedforward, czyli jak 
rozwijać pracowników
9.05.2017   Warszawa
24.08.2017   Warszawa
www.humanskills.pl

Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje
9.05.2017   Wrocław
www.progressproject.pl

Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia 
harmonogramów w praktyce
12.05.2017   Wrocław
15.05.2017   Warszawa
www.effectgroup.pl

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu  
– elementy pracy z trudnym klientem
15-16.05.2017   Toruń
18-19.05.2017   Kraków
8-9.06.2017   Sopot
3-4.07.2017   Warszawa
www.effectgroup.pl

IX Kongres Sprzedaż - 13 lekcji o efektywnej 
sprzedaży
22-23.05.2017   Warszawa
www.kongressprzedaz.pl

Nowoczesne strategie sprzedaży – profesjonalny 
handlowiec. Aktywny trening handlowy
24-25.05.2017   Katowice
5-6.06.2017   Kraków
27-28.06.2017   Warszawa
www.solberg-szkolenia.pl

Proaktywna sprzedaż telefoniczna  
produktów i usług
25-26.05.2017   Warszawa
1-2.06.2017   Kraków
22-23.06.2017   Katowice
www.solberg-szkolenia.pl

Delegowanie zadań i motywowanie 
pracowników
13.06.2017   Warszawa
www.humanskills.pl

Work-Life- Balance, czyli zachowanie równowagi 
między pracą a życiem osobistym
26-27.06.2017   Warszawa
www.progressproject.pl

Budżetowanie strategiczne w marketingu
3-4.07.2017   Warszawa
www.szkoleniaatrium.pl

Skargi i reklamacje – czego możemy nauczyć się 
od klientów
20-21.07.2017   Warszawa
www.szkoleniaatrium.pl

szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności standaryzacji rozmów feedback’owych, umiejętności pozyskiwania i wykorzystania informacji 
ukierunkowanej na przyszłość, prowadzenia rozmów oceniających w sposób skuteczny, efektywny, motywujący. Uczestnicy poznają 
metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych np. podczas rozmów oceniających oraz narzędzia do bezpośredniego 
zastosowania w miejscu pracy. 

Szkolenie realizowane jest przez prawnika – eksperta w dziedzinie prawa konsumenta i reklamacji. Celem warsztatów jest przedstawienie 
regulacji prawnych związanych z procesem reklamacji (w tym reklamacji przez Internet), praktyczne omówienie postępowania z klientem od 
momentu złożenia reklamacji do jej finalnego rozpatrzenia, omówienie problemów powstających przy rozpatrywaniu reklamacji, poznanie 
odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest wadliwy oraz przedstawienie polubownego oraz sądowego procesu rozstrzygania 
reklamacji.

Zagadnienia z pojęć dotyczących czasu pracy - prawidłowe zasady ustalania doby pracowniczej, ustalenia dnia wolnego, niedzieli, świąt. Omówione 
zostaną zasady prawidłowego tworzenia i zmian harmonogramów, prowadzenia ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin, wady i zalety wprow-
adzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Uczestnicy dowiedzą się na co należy zwracać szczególną 
uwagę przy równoważnym czasie pracy, jaki będzie miał wpływ na inne uprawnienia pracownicze. Przedstawione będą najnowsze interpre-
tacje i stanowiska organów kontrolujących w zakresie czasu pracy, najczęściej popełniane błędy w zakresie rozliczania czasu pracy, które organy 
kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne oraz sankcje karne, które grożą za nieprzestrzeganie zasad rozliczania czasu pracy.

Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru negocjacji, pokazanie skuteczności wybranych technik ich prowadzenia, podniesienie 
efektywności podejmowanych działań, nabycie umiejętności skutecznych negocjacji oraz przekazanie narzędzi do poprawy jakości pracy 
i zadowolenia klientów. Uczestnicy poznają także zasady skutecznego porozumiewania się i kontr taktyki wobec gier. Omówione zostaną, m.in.: 
znaczenie mimiki, gestów, postaw ciała, strefy gestów, spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych, metody rozwiązywania trudnych 
sytuacji negocjacyjnych techniki wywierania wpływu i chwyty psychologiczne (stosowanie i wykrywanie praw perswazji, typowe techniki 
i taktyki negocjacyjne, techniki wykrywania i przeciwdziałania manipulacjom).

Zagadnienia z zakresu zarządzania zespołem, roli szefa sprzedaży, przywództwa, budowania zwycięskich zespołów, efektywności wynagrodzeń 
handlowców. Wystąpią m.in.: Maciej Sawicki, Dr. Kazimierz Sedlak, Robert Jasiński, Krzysztof Wielicki. Dwa, wyraźnie inne merytorycznie 
dni, pokażą z jednej strony jak rozwijać działy sprzedaży, a z drugiej jak dbać o otoczenie struktur sprzedaży wewnątrz organizacji. Wśród 
Prelegentów w dniu 23 maja wystąpią m.in.: Przemysław Iwanek, Anna Rawska-Kupczyńska, Aneta Kozłowska i Michał Świgost. Eksperci 
podzielą się wiedzą i doświadczeniami na temat przyszłości działów sprzedaży w organizacjach z różnych branż. Dla członków PIAP – 10% 
zniżki od cen ofertowych na hasło: PIAP na Kongresie Sprzedaż.

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w sprzedaży, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających 
na zwiększenie efektywności handlowca. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i podniosą swoje kompetencje, które pozwolą sprawnie 
obsługiwać klientów i zwiększyć sprzedaż działu handlowego. Uczestnicy swoją efektywność prowadzonych sprzedaży poprzez poznanie 
i przećwiczenie skutecznych modeli prowadzenia rozmów handlowych, nauczą się dostosowywać strategię sprzedaży do specyfiki klientów 
oraz branży, poznają efektywne techniki telefonicznego umawiania się na spotkania handlowe z klientami, zweryfikują swoje podejście do 
prowadzonych szans handlowych, poznając najnowsze wyniki badań w zakresie modelu decyzyjnego oraz myślenia klientów o zakupie. 
Trenerzy doradzą również jak neutralizować początkowe obiekcje klientów, czyli: „Nie, dziękuję”, „Już to mamy”, Nie jestem zainteresowany”, 
„W przyszłym roku”, „Nie mam czasu”. 

M.in.: zwiększenie efektywności prowadzonych sprzedaży poprzez poznanie i przećwiczenie skutecznych modeli prowadzenia rozmów 
handlowych – telefonicznych, poznanie i przećwiczenie najefektywniejszych sposobów reagowania na „niechciane śledztwo” bramkarzy: 
„w jakim celu Pan dzwoni?”, „kogo mogę przedstawić?”, poznanie i praktyczne przećwiczenie efektywnych technik  prowadzenia 
rozmów handlowych w sprzedaży telefonicznej: metoda 30s. reklamy, metoda relacyjna, co pozwoli zwiększyć liczbę szans handlowych 
w prowadzonych procesach sprzedaży, praktyczna nauka neutralizowania początkowych obiekcji klientów, czyli: „nie, dziękuję”, „już to 
mamy”, „nie jestem zainteresowany”, „w przyszłym roku”, „nie mam czasu”, „proszę przysłać prezentację” oraz wypracowanie podczas szkolenia 
konkretnych sformułowań, które pomogą te obiekcje pokonywać.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu skutecznego motywowania i delegowanie zadań, poznanie aktualnych trendów, pozyskanie 
wiedzy z zakresu motywacji pozafinansowej, zdobycie umiejętności motywowanie i delegowania zadań, poznanie zasad działania w trudnych 
sytuacjach menedżerskich oraz przećwiczenie rozmów z pracownikami. Uczestnicy pozyskają umiejętności z zakresu radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach menedżerskich. Szkolenie poprowadzi Mirosława Tkaczuk.

Szkolenie jest sposobem na przekonanie się, jak sprawić, żeby życie, a w nim i praca, i relacje, i zdrowie, i satysfakcja są możliwe do osiągnięcia 
wprowadzając nieznaczne zmiany w codziennym rytmie dnia. Zajęcia uwypuklają  błędne przekonania, które często nas gubią, że więcej 
i szybciej oznacza lepiej.  Korzyścią jest uświadomienie sobie konsekwencji ulegania własnym, często niezdrowym nawykom oraz czasami 
niewysłowionej presji otoczenia na nasze zachowanie. Uczestnicy zdobywają wiedzę do układania dnia i tygodnia, a czasem i życia zgodnie 
z rytmem biologicznym i możliwościami, jakie w nawale obowiązków umykają naszej uwadze.

Poznanie w praktyce metod tworzenia i oceny efektywności budżetu marketingowego dzięki uczestnictwu w symulacji rynkowej Marketing 
Budget, nabycie umiejętności przekładania strategicznych celów rynkowych na cele marketingowe i doboru do nich odpowiednich narzędzi, 
poznanie najnowszych narzędzi i metod tworzenia i zarządzania budżetami marketingowymi (budżety elastyczne, budżety scenariuszowe 
i in.), zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podziału budżetu na narzędzia off-line i on-line oraz media obce i własne, a także przegląd 
najważniejszych trendów rynkowych i narzędzi marketingu, które mają szansę odnieść sukces w roku 2017 roku.

Moduł 1 - zrozumieć niezadowolenie klientów, Moduł 2 - budowanie strategii w zarządzaniu skargami, Moduł 3 - pozyskiwanie skarg 
– punkt wyjścia, Moduł 4 - przyjęcie skargi – sprawne pozyskiwanie informacji, Moduł 5 - rozpatrywanie skargi i reklamacji – skuteczne 
procesy wewnętrzne, Moduł 6 - reakcja na skargę, Moduł 7 - analiza skarg klientów, Moduł 8 - controlling w zarządzaniu skargami, Moduł 9 - 
wykorzystanie informacji ze skarg klientów.

Zakres tematyczny
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Edukacja i szkolenia

Sublimacja jest jedną z technologii sprzyjających budowie identyfikacji wizualnej. Korzystając z tej 
technologii możemy znakować gadżety, kubki czy odzież. warto przyjrzeć się jej bliżej.

Sublimacja  
- rozwiązanie na 
każdą kieszeń!

Sublimacja oznacza przejście ze 
stanu stałego w stan gazowy. Proces 
nadruku sublimacyjnego polega na 
trwałym zabarwieniu poliestru. Przy 
temperaturze 180-190 stopni C włókno 
poliestru „otwiera się”, a tusz nadru-
kowany na specjalnym papierze subli-
macyjnym przekształca się w gaz, który 
wchłania się w „otwarte” włókna po-
liestrowe - tłumaczy Michał Błauciak  
z firmy Idea Shirt. To że zjawisko subli-
macji wykorzystuje takie nie inne cechy 
poliestru nie oznacza że nie może być 
wykorzystany np. na porcelanowych 
kubkach. To właśnie kubki są najbar-
dziej popularnym przedmiotem spośród 
sublimowanych upominków.

Oprócz upominków sublimacja znaj-
duje również zastosowanie w innych 
branżach; tak naprawdę wszystko co 
jest z poliestru lub jest pokryte (coatin-
gowane) poliestrem może być poddane 
sublimacji. Począwszy od tkanin z prze-
znaczonych na grafiki wielkoformato-
we (flagi, banery itp) poprzez tkaniny 
z zastosowaniem w odzieży (mówimy tu 
o poliestrze technicznym z którego pro-
dukuje się koszulki sportowe, np. nylon 

czy spandex) a kończąc na kubkach 
i gadżetach takich jak jak obudowy na 
telefony. Sublimacja jako technika cy-
frowa (nadruki od jednej sztuki) jest to 
bardzo popularna choćby w branży po-
grzebowej; tabliczki nagrobne, zdjęcia 
nagrobne czy szarfy na wieńce. - opo-
wiada Michał Błauciak.

Sublimacje można wykonać na kub-
kach oraz na materiałach z powłoką 
poliestrową. Do popularnych produktów 
poddanych sublimacji należą choćby pa-
rasole, torby upominkowe, portfele, pod-
kładki pod kubki, poszewki na poduszkę, 
podkładki pod mysz, czy bardzo popular-
ne smycze. Sublimacją można znakować 
także odzież. - tłumaczy nam Magdalena 
Ławniczak z firmy OpenGift.pl. Wy-
mienia atuty wspomnianej technologii, 
takie jak: możliwość druku pełnokolo-
rowego „full color” (zabarwienia całej 
powierzchni) oraz zastosowania przejść 
tonalnych, fotograficzną jakość nadruku, 
trwałość nadruku oraz jego niską cenę.

Sublimacja to proces chemiczny wy-
wołany za pomocą wysokiej tempera-
tury oraz ciśnienia. Pod ich wpływem 

projekt wcześniej wydrukowany na 
specjalnym papierze zostaje przenie-
siony na drukowaną powierzchnię. 
- opowiada pani Magdalena. Wbrew 
pozorom proces sublimacji, obsługa 
odpowiedniej maszynerii nie wymaga 
szczególnych kwalifikacji, co też wpły-
wa na finalną cenę upominku. 

Jeżeli ktoś posiada prasę przemy-
słową i potrafi ją prawidłowo obsłu-
giwać nie powinien mieć trudności 
z prawidłowym naniesieniem wcześniej 
zrealizowanego wzoru. Osoba obsłu-
gująca musi zapoznać się z informacją 
odnośnie czasu realizacji i prawidło-
wej temperatury wgrzania nadruku na 
dany produkt. Dotyczy każdej metody 
znakowania nakładanej poprzez prasy. 
- kontynuuje pani Magdalena.

W zależności od formatu nadruku 
i nakładów ceny maszyn są bardzo 
różne i można podzielić na 4 seg-
menty - kontynuuje Michał Błauciak. 
W pierwszej kolejności sublimacja 
gadżetowa (kubki, poduszki, odzież, 
obudowy telefonów czy foto-tabliczki). 
Do sublimacji takich gadżetów potrze-

Jakość 
Sublimacja 
artykułów umożliwia 
stosowanie szerokiej 
gamy wzorów, 
a nawet fotografii.

każdy może  
być klientem 
Łatwa i szybka 
realizacja sprawia że 
klientem są nie tylko 
firmy, lecz także 
klienci indywidualni.

Szeroka gama  
produktów 
Kolorowy nadruk 
zastosować możemy 
między innymi na 
porcelanowym 
kubku, czy parasolu.

Cena 
Dzięki niskiej 
cenie materiałów 
i maszyn 
technologia ta jest 
relatywnie tania.

bujemy zwykłej drukarki biurowej czy 
fotograficznej z zewnętrznym systemem 
zasilania tuszem (CISS) oraz prasę ter-
motransferową. Taki zestaw można ku-
pić już w granicach 4000 złotych. 

Następnie dla sublimacji odzieżo-
wej na małą skalę (szytą odzież, tor-
by, plecaki i akcesoria na zamówienie 
w nakładach idących w kilkaset sztuk) 
- drukarka rolowa (96 - 130 cm) oraz 
duża prasa (100x70 cm lub większa). 
Taki zestaw wiąże się z kosztem około 
40 000- 60 000 pln. 

Sublimacja odzieży na dużą skalę, 
czyli szycie i znakowanie naprawdę du-
żych ilości odzieży, toreb, plecaków i ak-
cesoriów wiąże się z kupnem drukarki 
rolowej o rozmiarze 130 - 160 cm lub 
96 - 130 cm oraz małego kalandra. Jeśli 
chodzi o drukarkę nie jest ona o dużo 
droższa niż ta w rozmiarze 96 - 130 cm, 
niemniej koszt to co najmniej 80 tys. zło-

tych. Łącznie trzeba liczyć się z wydat-
kiem około 110 000 - 150 000 pln.

Sublimacja wielkoformatowa - pro-
dukcja flag, backlitów itp. Duża i szybka 
drukarka sublimacyjna (lub kilka małych) 
o formacie 160 - 320 cm wraz z dużym ka-
landrem. Nabywca takiego zestawu musi 
liczyć się z wydatkiem rzędu 300 - 500 tys. 
złotych - podsumowuje Michał Błauciak.

Liczby mówią same za siebie: próg 
wejścia w “sublimacyjny biznes” nie jest 
zbyt wysoki, a stosunkowo niskim kosz-
tem można otrzymać szeroki wachlarz 
atrakcyjnych artykułów promocyjnych. 
Oznakowanym gadżetem możemy obda-
rować nie tylko klientów lecz także bli-
skie nam osoby. Możliwość naniesienia 
fotografii sprawia że sublimowany gadżet 
nabiera osobistego charakteru. Wkładając 
niewielki wysiłek możemy zbudować re-
lację lub wyrazić pewną wartość.
■ Michał LISEwSKI
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Nowe przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. 
wprowadziły gwarancję minimalnej wysokości wynagrodzenia. Obowiązkiem stosowania 
minimalnej stawki godzinowej zostały objęte określone umowy zlecenia oraz umowy 
o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. warto zaznaczyć, że 
obowiązkiem zapewnienia minimalnej stawki godzinowej nie objęte są m.in. umowy o dzieło.

Zmiany prawa dotyczące 
umów cywilnoprawnych 
- co to oznacza dla 
przedsiębiorcy?

każdą godzinę wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług w wysokości niższej 
niż obowiązująca wysokość minimal-
nej stawki godzinowej, podlega karze 
grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Inspek-
tor pracy może nałożyć grzywnę w dro-
dze mandatu karnego w wysokości do 
2000 zł. czytamy dalej w opracowaniu.

To co dodatkowo podniosło koszty 
w sektorze usług prostych to obowiązu-
jąca od stycznia 2017 r. minimalna staw-
ka godzinowa na poziomie 13 zł brutto 
przy umowach-zlecenia oraz samoza-
trudnieniu. Niektórzy przedsiębiorcy 
nie są w stanie udźwignąć tych kosztów, 
stąd sygnały o występujących naduży-
ciach. Polegają one na zastępowaniu 
umów-zlecenia umowami o dzieło, które 
nie podlegają oskładkowaniu oraz nie 
obowiązuje przy nich minimalna stawka 
godzinowa. Należy jednak pamiętać, że 
umowy te w istotny sposób się od siebie 
różnią - umowa-zlecenia jest umową 
starannego działania, natomiast umowa 
o dzieło jest umową rezultatu (musi przy-

nieść konkretny efekt). Inspekcja pracy, 
ale także ZUS będą w najbliższym cza-
sie bacznie przyglądać się zawieranym 
umowom o dzieło i w razie zastrzeżeń, 
zostaną one zakwestionowane - tłu-
maczy Wioletta Żukowska-Czaplicka,  
ekspert prawa pracy z Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawodawca nie ukrywał, że jednym 
z celów noweli było uderzenie właśnie 
w “nieuczciwych” pracodawców. Wo-
bec permanentnych problemów narodo-
wego ubezpieczyciela, zdecydowano się 
na rozwiązanie które miało docelowo 
zwiększyć jego przychody. Nie jest ta-
jemnicą że ZUS od wielu lat ma proble-
my z domknięciem budżetu co sprzyja 
rosnącemu zadłużeniu tej instytucji. 
Zmiana mechanizmu naliczania skła-
dek (w rzeczywistości umowy-zlecenie 
są “ozusowane” od 1998 roku) miała 
“uszczelnić” system składek.

Do 2016 obowiązywał w Polsce 
model oskładkowania umów zlecenia, 
zgodnie z którym składki na obowiąz-

kowe ubezpieczenia społeczne musiały 
być odprowadzane od pierwszej zawar-
tej umowy, niezależnie od jej wartości. 
Często stosowano zatem korzystny wa-
riant, polegający na zawarciu dwóch 
umów - jednej opiewającej na niską 
kwotę, od której odprowadzano składki, 
oraz drugiej, od której odprowadzano 
jedynie składkę zdrowotną i zaliczkę 
na podatek dochodowy. Od 2016 roku, 
umowy zlecenia oskładkowane są do 
pułapu minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, co oznacza że podstawa wy-
miaru składek z tytułu umowy zlecenia, 
musi być równa przynajmniej kwocie 
minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę. Warto zaznaczyć że przy wynagro-
dzeniu brutto równym 2000 złotych, 
pracownik otrzymuje netto niespełna 
1500 złotych, a całkowity koszt jego za-
trudnienia wynosi ponad 2400 złotych. 
- tłumaczy Jakub Bińkowski, Sekretarz 
Departamentu Badań i Analiz Związku 
Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Nowa regulacja rozszerzyła obo-
wiązek ubezpieczeń społecznych 
w przypadku zbiegu wykonywania 
umowy zlecenia z inną aktywnością 
zarobkową oraz kilku umów zlecenia. 
Zgodnie z tą zmianą do umów zlecenia 
zastosowanie ma mechanizm dotyczą-
cy kumulowania tytułów do ubezpie-
czeń w przypadku uzyskiwania z nich 
w danym miesiącu podstawy wymiaru 
składek niższej niż kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Kumulowa-
nie podstawy wymiaru ma miejsce do 
uzyskania w danym miesiącu podstawy 
wymiaru składek w wysokości co naj-
mniej minimalnego wynagrodzenia (tj. 
w 2017 r. do kwoty co najmniej 2000 
zł). Długoletnie opłacanie składek od 
podstawy co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia za pracę zabezpieczy 

tym osobom prawo do najniższej eme-
rytury, niemniej bardzo utrudniła sytu-
ację na rynku pracy - przede wszystkim 
osobom najmniej zarabiającym.

W temacie minimalnego wynagro-
dzenia godzinowego, ZPP przynaj-
mniej kilkakrotnie wskazywał na fakt, 
iż ta regulacja uderza przede wszystkim 
w osoby o najsłabszej pozycji na rynku 
pracy i najniżej uposażone, i w wie-
lu przypadkach może doprowadzić do 
wypchnięcia ich do szarej strefy. Nie-
odprowadzanie w terminie składek na 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 
skutkuje koniecznością uregulowania 
tej należności wraz z odsetkami za 
zwłokę i ew. opłatą dodatkową. W przy-
padku nie zapłacenia tej kwoty, przed-
siębiorca musi liczyć się z możliwością 
wszczęcia postępowania egzekucyjne-
go. - dodaje Jakub Bińkowski.

Ta zmiana miała na celu wyeli-
minowanie przypadków, kiedy przy 
wykonywaniu kilku zleceń, składki 
na ZUS były odprowadzane od naj-
niższej z nich (opiewającej na najniż-
szą kwotę), co wpływało na wysokość 
przyszłej emerytury. Wprowadzenie 
tego rozwiązania oznaczało jedno-
cześnie podwyższenie kosztów pracy 
w szczególności w takich branżach 
jak utrzymanie czystości czy ochrona 
mienia. Często działają one w oparciu 
o system zamówień publicznych i wie-
loletnie kontrakty, gdzie konkurowanie 
kosztami ma istotne znaczenie, a prze-
targi wygrywają firmy, które oferują 
najniższą cenę. To właśnie nasze pra-
wo zamówień publicznych jest jedną 
z przyczyn problemów polskiego rynku 
pracy, a w szczególności popularności 
umów cywilnoprawnych. - konstatuje 
Wioletta Żukowska-Czaplicka.
■ Michał LISEwSKI 

Strony zawierające umowę mogą – 
z reguły – swobodnie wybrać rodzaj 
umowy, którą pragną zawrzeć, a także 
swobodnie kształtować jej treść - czy-
tamy w opracowaniu przygotowanym 
dla nas przez zespół Ministerstwa Pra-
cy. Strony mogą zatem samodzielnie 
zdecydować o zawarciu umowy o pracę 
(co pociąga za sobą stosowanie do oso-
by wykonującej pracę przepisów prawa 
pracy) albo umowy zlecenia lub umowy 
o dzieło (co oznacza, że do osoby wyko-
nującej pracę stosowane będą przepisy 
prawa cywilnego). Przy podejmowaniu 
decyzji o wyborze podstawy prawnej 
świadczenia pracy, strony nie muszę 
mieć na uwadze obowiązujące przepisy. 

Zawarcie umowy cywilnoprawnej 
w warunkach, w których zgodnie kodek-
sem pracy powinna być zawarta umowa 
o pracę, stanowi wykroczenie prze-
ciwko prawom pracownika zagrożone 
karą grzywny od 1 000 do 30 000 zł. 
Wypłacenie przyjmującemu zlecenie lub 
świadczącemu usługi wynagrodzenia za 

Pack Art Bags Sp. z o. o. sp. k.
www.packart-bags.eu 
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Czy to prawda - Podatki od 
dochodów zagranicznych 
podwykonawców w Polsce?

Tytuł artykułu sugeruje, że mamy 
płacić w Polsce podatki od wszyst-
kich zagranicznych podwykonaw-
ców, czy to prawda?

Podstawowe znaczenie dla miejsca 
opodatkowania podatkiem dochodo-
wym ma miejsce świadczenia usług 
lub wykonywania pracy. Czynnik oso-
bowy, tj. rezydencja podatkowa ma 
w większości przypadków drugorzęd-
ne znaczenie. Ilość zdarzeń i stanów 
faktycznych, które mogą skutkować 
koniecznością opodatkowania do-
chodów w Polsce jest bardzo duża, 
chciałbym więc zwrócić uwagę na 
zmiany obowiązujące od 2017r. które 
mogą dotyczyć podmiotów z Państwa 
branży. 

wiele firm w  Polsce, w  tym 
z  branży upominkowej coraz czę-
ściej korzysta z  pracy zagranicz-
nych pracowników i  podwyko-
nawców – co się dla nich w  takim 
razie zmieniło od tego roku?

Zmiana dotyczy usług świadczo-
nych przez osoby niebędące polskimi 
rezydentami podatkowymi (tj. np. cu-
dzoziemcy na stale mieszkający poza 
granicami Polski), które świadczą 
usługi na rzecz polskich firm, przy 
czym usługi te są wykonywane poza 
granicami Polski. Dotychczas polski 
zleceniodawca takich usług nie mu-
siał odprowadzać do polskiego fisku-
sa zaliczek na podatek dochodowy 
zleceniobiorcy. Od 2017r. jeżeli: (1) 
zleceniodawca jest polskim przed-
siębiorcą oraz (2) zleceniobiorca nie 
prowadzi działalności gospodarczej 
i zleceniobiorca to osoba fizyczna na 
stałe mieszkająca i pracująca poza 
granicami Polski oraz zleceniobiorca 
świadczy usługi (na podstawie umo-
wy zlecenia lub dzieło) poza granica-
mi Polski - to polski przedsiębiorca 
może być zobowiązany do odprowa-
dzenia 20% zaliczki od wypłacanych 
takiemu zleceniobiorcy kwot do pol-
skiego urzędu skarbowego. 

Może, ale nie musi, tak? Od cze-
go to zależy?

Jeżeli zleceniobiorca legitymuje 
się certyfikatem rezydencji podatko-
wej innego Państwa, to obowiązek 
odprowadzenia takiej zaliczki nie 
musi się ziścić. Certyfikat rezydencji 
podatkowej to oficjalny dokument 
organów podatkowych danego pań-
stwa potwierdzający, iż zleceniobior-
ca mieszka na stałe w innym pań-
stwie i tam płaci podatki dochodowe. 
Tak więc, gdy zleceniobiorca posia-
da taki dokument, to wówczas należy 
sprawdzić, czy Polska ma zawartą 

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

z krajem rezydencji podatkowej zle-
ceniobiorcy umowę o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania.

wiadomo z  jakimi państwami 
Polska ma takie porozumienie?

Polska zawarła 93 umowy o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania 
w tym z niemal wszystkimi państwa-
mi europejskimi, więc w większości 
przypadków będzie można sięgnąć 
do takiej umowy. Umowa taka mo-
dyfikuje obowiązki nałożone polski-
mi przepisami krajowymi i ma przed 
nimi pierwszeństwo. Umowa może 
określać, iż polski zleceniodawca 
od danej umowy nie ma np. w ogó-
le obowiązku pobierania zaliczki na 
podatek dochodowy lub też, że ma 
obowiązek pobrania takiej zaliczki 
ale w niższej wysokości, niż określają 
polskie przepisy krajowe (np. 5% lub 
10%, zamiast 20%).

Co w  takim razie powinny zro-
bić polskie firmy, które korzystają 
z pomocy zagranicznych zlecenio-
biorców (osób fizycznych)?

Przede wszystkim należy uzyskać 
od zleceniobiorcy certyfikat rezy-
dencji podatkowej. Jeżeli dokument 
ten potwierdza np. że dany zlecenio-
biorca jest podatnikiem Portugalii, 
to wówczas należy sprawdzić, czy 
Konwencja zawarta między Polską 
a Republiką Portugalską w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowa-
nia i zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podat-
ków od dochodu, sporządzona w Li-
zbonie dnia 9 maja 1995 r. określa 
w ogóle możliwość lub obowiązek 
odprowadzania przez polskiego zle-
ceniodawcę w Polsce zaliczek na 
poczet podatku dochodowego zle-
ceniobiorcy, a jeżeli tak, to w jakiej 
wysokości.
■ Rozmawiała Ewelina Sadko 
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Paulina Smolarska, właścicielka firmy yourClip jest przykładem, że odważne decyzje i podejmowanie 
ryzyka to nie tylko sposób na rozwój firmy, ale także na… życie. Ta filigranowa członkini PIAP 
udowadnia, że prawdziwą przygodę przeżyć można zawsze i wszędzie, a jedyne czego potrzebujemy 
to wcale nie pieniądze tylko chęci i determinacja. 

Nie bój się ryzyka.  
Przygoda już na Ciebie czeka!

Pani Paulina nie znosi nudy. Jeśli nic 
się nie dzieje sama szuka sobie zajęcia 
i zawsze „dopina” wszystko na ostat-
ni guzik. Jeśli coś sobie postanowi, nic 
nie jest w stanie jej zatrzymać. Wielu, 
gdy słyszy o jej kolejnym pomyśle my-
śli – zwariowała. O ona wbrew wszyst-
kim udowadnia, że szaleństwem jest 
właśnie nie podejmowanie ryzyka.

Kiedy rozpoczęła się Pani przygo-
da z kąpielami w lodowatej wodzie?

Jestem morsem amatorem dopiero 
jeden sezon, jednak już dziś wiem, że 
jak tylko rozpocznie się kolejny, pierw-
sza pobiegnę w stroju nad jezioro. Za-
wsze szukam sobie jakiegoś zajęcia, 
które da mi adrenalinę i będzie jedno-
cześnie sporym wyzwaniem. Całe ży-
cie byłam zmarzluchem, a zima zmu-
szała mnie do zakładania kilku warstw 
ciepłych ubrań. Do niedawna mroźne 
popołudnia najchętniej spędzałabym 
w domu pod ciepłym kocykiem. Teraz 
wiem, że można ten czas wykorzystać 
znacznie lepiej. 

Jak to się stało, że zdecydowała się 
Pani na kąpiel z morsami?

Rok temu zobaczyłam na portalu 
społecznościowym zdjęcie koleżanki, 
która jest morsem. Doszłam do wnio-
sku, że takie kąpiele mogą być faktycz-
nie fajnym doświadczeniem, tym bar-
dziej, że miałam kłopoty zdrowotne. 
Zimą moja odporność była tak słaba, 
że już po pierwszych przymrozkach ła-
pałam katar, przeziębienie… Kiedy za-
dzwoniłam do koleżanki, a ta powie-
działa, że kąpiele odbywają się kil-
ka kilometrów od mojego domu – nie 
miałam już wątpliwości, by spróbo-
wać. Szczerze mówiąc liczyłam też na 
poprawę zdrowia. 

Jak wyglądała ta pierwsza kąpiel?
Z nią wiąże się bardzo zabawna hi-

storia. Kiedy dojechałam na miejsce, 
zaparkowałam samochód i ruszyłam 
w stronę jeziora zauważyłam, że idzie 
przede mną dwóch dobrze zbudowa-
nych mężczyzn. Trochę się przestra-
szyłam, ale w zaparte szłam dalej. Po 
chwili dostrzegłam, że oboje niosą… 
siekiery! Wtedy nie wiedziałam czy 
uciekać gdzie pieprz rośnie czy uda-
wać, że wcale się nie boję. Na szczę-
ście szybko zorientowałam się, że idą 
dokładnie tam gdzie ja, a narzędzia 
niosą, by zbić lód i tym samym umoż-
liwić nam wejście do wody. Ale wra-
cając do kąpieli – pamiętam, że towa-
rzyszyła jej bardzo gorąca atmosfera.

Jakie uczucie towarzyszy, gdy 
wchodzi się do zimnej, bardzo zim-
nej wody? 

W pierwszej chwili to szok dla or-
ganizmu, ale po kilku sekundach nie 
czuć już nic. To nie jest tak, że będąc 
w wodzie człowiek dosłownie zamarza. 
Wszystko trzeba robić z głową i zgod-
nie z indywidualnymi predyspozycja-
mi. Jeśli czuję, że mój organizm za-
czyna się wychładzać – wychodzę. Tyl-
ko wtedy takie kąpiele mogą poprawić 
nasze zdrowie, a nie doprowadzić do 
choroby.

Jak wygląda technicznie taka ką-
piel? Trzeba mieć jakieś specjalne 
predyspozycje, by zostać morsem?

Nie, każdy może nim zostać. Trzeba 
jednak pamiętać, by przed wejściem 
do wody i po wyjściu z niej rozgrzać 
swój organizm. Ja jestem przykładem, 
że warto podjąć wyzwanie, bo od kiedy 
zdecydowałam się na lodowate kąpie-
le nie miałam nawet kataru. Tak mi się 
odporność wzmocniła. 

Jak często oddaje się Pani takim 
kąpielom?

Teraz jest już po sezonie, więc z nie-
cierpliwością czekam na pierwszy przy-
mrozek, ale kiedy była możliwość „mor-
sowania” starałam się zanurzać w każ-
dy weekend. Mamy takie miejsce, gdzie 
spotykamy się w większym gronie Mor-
sów z okolic i tak się już ze sobą zżyli-
śmy, że nawet umawiać się nie musimy. 
Każdy wie gdzie i o której. Najlepsze jest 
to, że lodowate kąpiele przyciągają ludzi 
w każdym wieku. Pośród nas są osoby 
w wieku moich dziadków oraz nastolat-
kowie. Tak więc wiek nie jest żadną wy-
mówką, by zacząć swą przygodę.

Takie kąpiele podobno są „zaraźli-
we”. To prawda? 

Zdecydowanie tak [śmiech- przyp. 
red.]! Ja „zaraziłam” przyjaciółkę, 
która po kąpieli z moimi Morsami wró-
ciła do Warszawy i tam znalazła klub, 
z członkami którego kontynuowała lo-
dowate kąpiele. Nie ona jedyna zaczęła 
przygodę z morsowaniem po tym, jak 
spróbowała tu u mnie – w Gliwicach.

wypadałoby życzyć Pani przymroz-
ków, jednak przed nami - zgodnie 
z prognozami - coraz cieplejsze dni…. 
Czym zamierza Pani zastąpić lodowa-
te kąpiele? 

Uwielbiam wodę i jest moim żywiołem. 
Myślę, że znajdę jakieś zajęcie bez naj-
mniejszego problemu. Zamierzam kon-
tynuować przygodę z wakeboarding’iem 
[sport wodny polegający na płynięciu po 
powierzchni wody na desce, trzymając się 
liny ciągnionej przez łódź lub za pomocą 
wyciągu – przyp. red.], chociaż nie wy-
kluczam, że wpadnie mi jeszcze inny sza-
lony pomysł do głowy. Szczególnie w le-
cie nie ma miejsca na nudę!
■ Rozmawiała Ewelina Sadko 
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Macierzyństwo to czas wyjątkowych zmian. Dla kobiet aktywnych zawodowo to okres szczególnych 
wyzwań, ale także możliwości. Chodzi o to, żeby z tej lekcji wynieść jak najwięcej - dla siebie, dla 
swojego rozwoju. 

Wyzwania mamy na obcasach

Beata Wasilewska z gabinetu „Psycho-
terapia Kobiet”, podkreśla, że moment, 
w którym kobieta staje sią matką, rady-
kalnie definiuje jej dotychczasowe poglą-
dy i przekonania na temat siebie czy ży-
cia. - Poczucie panowania nad własnym 
życiem, decydowania o własnym dniu zo-
staje skonfrontowane z potrzebami dziec-
ka. Często w tym momencie poczucie 
własnej wartości, kompetencji i siły ego 
zostaje zachwiane i kobieta by ocaleć, 
zmuszona jest do zmiany swojej posta-
wy życiowej i przewartościowania siebie. 
Przechodzi żmudną lekcję pokory i siły 
lecz staje się bardziej zorganizowana, de-
cyzyjna, pewna tego co w danym momen-
cie jest potrzebne czy ważne. – mówi psy-
cholog, Beata Wasilewska. Macierzyń-
stwo jest lekcją, do której trzeba podejść 
z dużym zaangażowaniem, ale także po-
traktować trochę jak projekt coachingo-
wy, który pozwoli kobiecie się udoskona-
lić i rozwinąć.

Mamo, nie zapominaj o sobie
Aktywnym kobietom, które realizują 

się w pracy i poza nią, które mają swo-
je pasje, trudno jest w czasie ciąży zre-
zygnować z tych aktywności. Starają się 
maksymalnie wykorzystywać ten czas. 
- Macierzyństwo zupełnie nie przeszka-
dza w samorozwoju. Dlatego też staram 
się ten czas wykorzystać na doskonalenia 
swoich umiejętności oraz realizacje pasji, 
na które nigdy wcześniej nie znalazłam 
czasu. Macierzyństwo wymusza zmia-
nę stylu życia, dzięki temu możemy otwo-
rzyć się na nowe doświadczenia albo ak-
tywnie wykorzystać ten czas np. na do-
skonalenie swoich umiejętności. - mówi 
Magdalena Owczarska, Właścicielka fir-
my CiTRON. Myślenie o sobie i troska 
o własną równowagę są bardzo istot-
ne na każdym etapie życia. - Matki łą-
czą czas tak by w pędzie życia, nie zabra-
kło przestrzeni dla nich samych. Zapisują 
się na fitness czy jogę, biegają samotnie 
i wspólnie chodzą na pływalnię by odre-
agować trudy macierzyństwa, poczuć się 
kobieco a przy okazji zdobyć cenne in-
formacje o trendach, życiu tak by jesz-
cze lepiej korzystać z życia. – dodaje Be-
ata Wasilewska z gabinetu „Psychotera-
pia Kobiet”. Dla kobiet aktywnych ciąża 
to okres intensywnego rozwoju, także za-
wodowego. - To doskonały czas na roz-
wój, ponieważ wszystko wokół nas staje 
się uporządkowane, z podziałem na mie-
siące i tygodnie - mówi Iwona Tyrna-Ło-
jek, założycielka Klubu Kobiet Biznesu 
„Kultura sukcesu”. Kobiety zapisują się 
na kursy, szkolenia, jeżdżą na konferen-
cje dla mam, aby dowiedzieć się jak efek-
tywnie wykorzystać czas i łączyć  role 
osobiste i zawodowe. Zaczynają czerpać 
z życia twórczo, na co często wcześniej 
nie było czasu. Mogą pozwolić sobie na 
głębszą refleksję i spojrzeć na życie z in-
nej strony. 

W czasie ciąży i po urodzeniu dziecka 
ogromną wartość tworzy rodzina, emo-
cje i relacje, które dają niezwykłe poczu-
cie spełnienia. - Mimo, że uważam siebie 
za umiarkowaną pracoholiczkę i samej 
nie udało mi się odciąć od pracy, to za-
chęcam jednak aby czas ciąży i po uro-
dzeniu dziecka zarezerwować tylko, albo 
w głównej mierze, dla siebie i dziecka. To 
jest wyjątkowy czas, który może się nie 

powtórzyć, dlatego warto go przeżywać 
całą sobą z myślą o maleństwie. – radzi 
Anna Roszczak, Wiceprezes Zarządu fir-
my Asgard.

Macierzyństwo – kuźnia 
charakteru

Bycie matką to rozwój na wielu płasz-
czyznach. – Matki chcą być bliżej swoich 
dzieci dlatego otwierają się na ich świat 
ucząc się od swoich pociech ich języka. 
Taki proces rozwija ich kreatywność, em-
patię i intuicję, które doskonale prze-
kładają na siebie. Zaczynają lepiej od-
różniać rzeczy ważne od mało znaczą-
cych, stawiają na konkret i przewidywal-
ny zysk. – mówi psycholog Beata Wasi-
lewska.

Iwona Tyrna-Łojek, doktor nauk hu-
manistycznych, pedagog, socjolog, tre-
ner biznesu , wykładowca, właścicielka 
firmy „AKREO Szkolenia” i założyciel-
ka Klubu Kobiet Biznesu „Kultura suk-
cesu” w Katowicach, tak wspomina swój 
powrót do pracy zawodowej po 3 miesią-
cach od porodu: Cechy takie jak: dobre 
zorganizowanie, obowiązkowość i wy-
trwałość jeszcze bardziej się u mnie roz-
winęły. Stałam się bardziej cierpliwa. Za-
częłam doceniać i efektywnie wykorzysty-
wać wolny czas. Działałam z wizją celu. 
Nauczyłam się makijażem kamuflować 
zmęczenie, aby nie pokazywać przed mo-
imi klientami efektów kolejnej nieprze-
spanej nocy. Gdy było to tylko możliwe 
uzupełniałam braki snu. Dyscyplina we-
wnętrzna i poczucie obowiązku stały się 
bardzo przydatne w realizacji planów 
osobistych i zawodowych. Nauczyłam się 
dzielić obowiązki domowe oraz dobrze 
gospodarować czasem tak, aby wystar-
czyło go na wychowywanie córki, rodzin-
ną integracje, wypoczynek i prowadzenie 
firmy. Uwolniłam się od ciągłego dążenia 
do perfekcji na rzecz odpuszczania sobie 
i innym tego, co mało ważne i nieistot-
ne. Stałam się asertywna. – mówi Iwo-
na Tyrna-Łojek. Okazuje się macierzyń-
stwo staje się często prawdziwą transfor-
macją, która pozwala robić i osiągać jesz-
cze więcej. Jest jak najlepsza szkoła sa-
morozwoju.

w poszukiwaniu balansu
Okazuje się, że tak naprawdę życiem 

zawodowym jak i prywatnym rządzą po-
dobne prawa i zasady. Mamy-manager-
ki doskonale widzą te zależności i potra-
fią wykorzystać swoje zdolności mana-
gerskie także we własnym domu. - Ma-
cierzyństwo to bardzo rozwijająca i co-
achingowa praca – mówi Anna Rosz-
czak - Macierzyństwo jak i biznes poka-
zały mi jak istotne jest trzymanie emocji 
na uwięzi – w przeszłości zdarzało mi się 
wybuchać z różnych powodów, ale z per-
spektywy czasu widzę, że nie miało to 
najmniejszego sensu. Przesadna i ner-
wowa reakcja nie poprawi sytuacji, jed-
nocześnie może spowodować komunika-
cyjną barierę w przyszłości, a także to, 
że dziecko czy pracownik będą się oba-
wiali następnym razem przyjść z proble-
mem a jednocześnie będą próbowali go 
zatuszować. Inne ważne cechy to bycie 
słownym, konsekwentnym, zorganizowa-
nym, oczywiście też cierpliwym, toleran-
cyjnym, a także otwartym na innych lu-
dzi. – mówi Anna Roszczak. 

Kobiety aktywne i ambitne w mo-
mencie, w którym potrzeby dziec-
ka zaczynają zabierać czas i angażo-
wać za mocno, czują, że tracą równo-
wagę w życiu. Głównym winowajcą są 
ambicje, które wyznaczają wysokie po-
przeczki we wszystkim, czego się podej-
mujemy. - Myślę, że wielokrotnie kobie-
ty chcą być super pracownikami i jedno-
cześnie idealnymi matkami. Starają się 
zrobić wszystko, co obecnie jest uzna-
ne za wyznacznik bycia świetną mamą 
np. zakupić wszelkiego rodzaju akce-
soria dla niemowląt, przeczytać książki 
wymieniane jako obowiązkowe, zmienić 
dietę, urządzić pokoik w odpowiednim 
stylu itp. Jeżeli dodać do tego zaanga-
żowanie w pracę to taka kobieta po ca-
łym dniu może być w efekcie zmęczona, 
spracowana, i nieszczęśliwa. Dlatego 
też trzeba umieć sobie odpuszczać, nie 
stawiać za wysoko poprzeczki i decydo-
wać co w danym momencie, albo w ogó-
le w życiu, jest dla nas ważne - i to ro-
bić. – mówi Anna Roszczak. Dobry ba-
lans i dopasowanie sił do zamiarów po-
zwalają uzyskać harmonię wewnętrzną. 

Powroty do pracy
Czas spędzony poza pracą jest cał-

kiem długi, a powracające do obowiąz-
ków zawodowych mamy różnie reagują 
na ten fakt. - Dla mnie zarówno w jednym 
jak i drugim przypadku, czyli po pierw-
szym i drugim porodzie, powrót do pra-
cy był wręcz zbawienny. Miałam wraże-
nie, że w pracy odpoczywam. Oczywiście 
każda zmiana wywołuje w nas stres, więc 
powrót po dłuższej przerwie jest rów-
nież stresujący. – wspomina Magdale-
na Owczarska. Jak zaznacza psycholog 
- Beata Wasilewska, pomimo dłuższego 
okresu absencji zawodowej kompetencje 
mamy wzrastają. Dom z dwójką czy trój-
ką małych dzieci jest polem nie łatwym 
do zarządzania. Dlatego po tym czasie 
wychowawczym jej zasoby kryją praw-
dziwy potencjał pracowniczy. - Wraz 
z ponowną adaptacją w miejscu pracy, 
pojawia się u kobiety ponownie poczucie 
własnych kompetencji często wzmocnio-
ne nową sytuacją życiową. Wtedy jest to 
kwestia czasu, kiedy kobieta będzie dążyć 
do ambitniejszych, ciekawszych czy bar-
dziej uporządkowanych dla siebie stano-
wisk, wymagać zmian w pracy i rozwoju 
– mówi Beata Wasilewska.

Po urlopie macierzyńskim pojawiają 
się różnego typu obawy i mnóstwo pytań, 
łącznie z tymi czy w ogóle do pracy wra-
cać. - Wówczas najlepiej podzielić kart-
kę na dwie części. Po jednej stronie wpi-
sujemy argumenty za pójściem do pracy, 
a po drugiej stronie przeciw. Zazwyczaj 
kartka „za” jest bardziej zapełniona wpi-
sami. Umocnione w tym, że warto iść do 
pracy i że to ten właściwy moment, korzy-
stamy z pomocy osób, które pomogą nam 
rozwiać nasze obawy. – mówi Iwona Tyr-
na-Łojek.

Macierzyństwo czyni z kobiet jesz-
cze doskonalszych pracowników i sze-
fów. Ilość kompetencji wzrasta, zwłasz-
cza kreatywność i poczucie obowiązku. 
Okres ciąży i urlop macierzyński to nie-
zwykła szkoła charakteru i zdobywania 
umiejętności miękkich, które spektaku-
larnie owocują w pracy zawodowej.
■ PIAP



Jedno z największych wydarzeń 
w branży opakowań. Swym zakresem 
sięga od produktów przemysłowych 
poprzez żywność aż po materiały 
promocyjne. Wydarzenie szczególnie 
atrakcyjne dla dostawców o szerokiej 
gamie usług.

Wydarzenie dedykowane szerokiej 
gamie upominków reklamowych.

Szeroko pojęte opakowania; foliowe, 
papierowe, przemysłowe. Uwagę 
zwraca obecność wystawców z aż 33 
państw.

Organizowany w podparyskim 
Wersalu event dedykowany jest 
producentom i nabywcom opakowań 
produktów ekskluzywnych.

Prócz gadżetom reklamowym 
organizatorzy eventu dużą uwagę 
poświęcają wyposażeniu domów, 
tekstyliom oraz szeroko pojętym 
produktom przemysłowym.

3 dniowe wydarzenie przyciągające 
aż 8000 uczestników z całego świata. 
Event dedykowany gadżetom 
reklamowym, upominkom, 
produktom lifestyle’owym.

Organizatorzy targów PrintPack+Sign 
stawiają na szeroki zakres wystawcy 
reprezentują zarówno branżę 
poligraficzną jak i producentów 
opakowań, akcesoriów i gadżetów.

Wydarzenie dedykowane fachowcom 
w dziedzinie marketingu. Prócz 
rozwiązań z zakresu designu 
podejmowana jest tematyka nowych 
technologii, trendów w branżach 
spożywczej czy odzieżowej oraz 
bardzo kompleksowe podejście 
w kwestii promocji biznesu.
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Z rynku...
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Kalendarz wydarzeń

Interpack
4-10.05.2017 
Dusseldorf, Niemcy
www.interpack.com

PromZ.live 
10-11.05.2017   
Rotterdam, Holandia 
www.promz.live

RosUpack
20-23.06.2017   
Moskwa, Rosja
www.rosupack.com

Pack & Gift
21-22.06.2017
Paryż, francja
www.packandgift.com

Giftex
5-7.07.2017
Tokio, Japonia
www.giftex.jp

Singapore Gifts Show 
12-14.07.2017   
Singapur
www.singaporegiftsshow.com

PrintPack+Sign
26-28.07.2017  
Singapur
www.printpacksign.com

SuisseEMEX 
29-30.08.2017   
Zurych, Szwajcaria
www.suisse-emex.ch

imprezy targowe Q2 2017
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