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Niż demograficzny, otwarte 
rynki pracy, a przede wszystkim 
koniunktura gospodarcza 
sprawiają, że odnotowujemy 
najniższe od 28 lat ...  Strona 13
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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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BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Czwarta w pobrexitowej Unii 
gospodarka, ponad 46 mln 
potencjalnych konsumentów i prognozy 
stabilnego wzrostu gospodarczego.  
„Y Viva España” - chciałoby się 
zaśpiewać. Jednak na słonecznym 
Półwyspie Iberyjskim nietrudno znaleźć 
się w gospodarczym cieniu. Zwłaszcza 
jak reprezentuje się branżę artykułów 
promocyjnych ...   Strona 5

Hiszpania 
– raj 
utracony

Prawo unijne narzuciło na Polskę 
odgórną dyrektywę określającą 
parametry materiałów ...  Strona 10

Odblaski 
pod surowym 
nadzorem Kurs Polski w stronę strefy 

euro wydaje się przesądzony. 
O konieczności wejścia do 
niej, zgodnie choć z różnym 
entuzjazmem, mówi ...  Strona 4

Euro, a sprawa 
Polska

Członkowie PIAP wybrali nowy 
zarząd Izby na najbliższe dwa lata. 
Prezesem na kolejną kadencję 
została Edyta Lisowska, ale przy 
stole powitano nowych V-ce 
Prezesów ...  Strona 2

Nowy Zarząd, 
nowe pomysły

Upominki w rękach kreatywnego 
działu marketingu to przedmioty 
o ogromnej sile rażenia, zarówno 
sprzedażowej, jak i wizerunkowej, 
a zazwyczaj obu na raz. Wyszuka-
liśmy kilka przykładów ...  Strona 6

UPOMINKI SĄ DLA 
KREATYWNYCH!

O wartości dobrej domeny 
internetowej w dzisiejszym 
biznesie nikogo chyba nie trzeba 
przekonywać ...  Strona 13

Czy twoja domena 
internetowa 
jest dobrze 
chroniona?
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. todit, c. Ublis, ut nos, 
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LOrem IPSum
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10.edycja Forum Marketingu 
Zintegrowanego pod hasłem 
„Czy jesteś gotowy na przyszłość?”
10. edycja Forum Marketingu Zintegrowanego pod 
hasłem „Czy jesteś gotowy na przyszłość?” odbędzie 
się 7 i 8 listopada w Kinotece, w Pałacu Kultury i Nauki. 
To jedno z  najciekawszych wydarzeń organizowa-
nych dla branży marketingowej, na którym warto 
się pojawić. Forum Marketingu Zintegrowanego 
(FMZ) to dwudniowa konferencja dla osób związa-
nych z marketingiem i reklamą, organizowana przez 
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Hasło tego-
rocznej edycji FMZ „Czy jesteś gotowy na przyszłość?” 
zapowiada niezwykle interesującą dyskusję o  tym, 
jak marketing będzie wyglądał w najbliższych latach. 
Okres intensywnych zmian zarówno prawnych, jak 
i  w  obszarze dostępnych narzędzi, a  także postaw 
konsumenckich będzie wymagał od marketerów 
wyjątkowej uważności i elastyczności w działaniach. 
Wydarzenie od 10 lat jest organizowane przez Polskie 
Stowarzyszenie Marketingu SMB, które działa w ob-
szarze marketingu bezpośredniego oraz zintegro-
wanego. Misją Stowarzyszenia jest edukacja rynku, 
dlatego organizatorzy zawsze dbają o wysoki poziom 
merytoryczny konferencji. 
Więcej na: www.polskimarketing.pl

NEWS

To już IV edycja Label Innovations 
„Co mówi twoje opakowanie?
To już IV edycja Label Innovations „Co mówi two-
je opakowanie? Kreowanie unikalnych opakowań 
i etykiet, czyli o trudnej przyjaźni drukarza z agencją 
reklamową.” Tym razem będą to warsztaty kreatyw-
ne, które poprowadzą wykładowcy uniwersyteccy 
oraz wybitni specjaliście w  branży opakowaniowej. 
Najbliższa edycja warsztatów będzie wyjątkowa! 
Przygotuj się na aktywny udział w  warsztatach. Nie 
tylko zdobędziesz praktyczną wiedzę z  zakresu kre-
acji opakowań, ale również będziesz projektować 
opakowanie kosmetyku dla mężczyzn, wegańskich 
balsamów do ciała, batonów fit, czy jogurtu bio. 
Będziesz mieć niepowtarzalną okazję sprawdzić się 
w  roli kreatora opakowań. Damy Ci wiedzę i  narzę-
dzia, jakimi posługują się projektanci. Poznasz tajniki 
projektowania skutecznych etykiet oraz zasady, które 
należy przestrzegać, aby konsumenci docenili walo-
ry produktu. Podejmij wyzwanie i na chwilę stań się 
projektantem. Jesteś właścicielem, szefem sprzedaży, 
brand managerem, pracownikiem działu marketingu 
firmy produkcyjnej? Projektujesz opakowania pro-
duktowe? Jesteś agencją reklamową? To wydarzenie 
jest dedykowane specjalnie dla Ciebie!
Więcej na: www.labelinnovations.pl

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

■ Nowy numer gazety PIAP to potężna dawka branżowych nowinek. Wiele emocji budzą przewidywania ekonomistów i polityków o konieczności wejścia 
Polski do strefy euro. Na łamach gazety rozważamy jak te zmiany mogą wpłynąć na rynek artykułów promocyjnych. Spoglądamy także w kierunku półwyspu 
Iberyjskiego, prześwietlając trudną sytuację lokalnej branży upominków. Kryzys dotknął również nasz rodzimy sektor gadżetów odblaskowych, któremu 
unijne restrykcje zgotowały niełatwą drogę, pełną procedur, niemożliwą do pogodzenia z potrzebami rynku. Nieco jaśniej rysuje się sytuacja upominków 
reklamowych w obszarze coraz bardziej modnego Employer Brandingu, okazuje się, że obdarowywanie pracowników to mocny trend w firmach. Ruszyliśmy 
także w poszukiwaniu inspirujących przykładów kampanii reklamowych z upominkiem w roli głównej. Pokazują jak kreatywnym i potężnym narzędziem stają 
się w rękach pomysłowych marketerów. W samym PIAPie także trochę zmian, nowy Zarząd opowiada o nowych (i starych ale ważnych) kierunkach rozwoju 
stowarzyszenia i celach na bieżącą kadencję. To oczywiście tylko mały przedsmak bogatej zawartości numeru! Czytajcie nas od deski do deski!

FestiwalMarketingu.pl
FestiwalDruku.pl

PIAP zaprasza 
na stoisko A4 na
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Z rynku...
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Z życia Izby...

Członkowie PIAP wybrali nowy zarząd Izby na najbliższe dwa lata. 
Prezesem na kolejną kadencję została Edyta Lisowska, ale przy stole 
powitano nowych V-ce Prezesów – Jacka Kozłowskiego oraz Annę 
Roszczak. Roszady personalne to zawsze powiew świeżości i nowych 
pomysłów, zapytaliśmy więc członków Zarządu o wizje na swoją kadencję.

Nowy Zarząd, 
nowe pomysły

Prezes PIAP, Edyta Lisowska, 
jest doktorem nauk humanistycz-
nych, założycielką i dyrektorem 
zarządzającym Agencji Rekla-
mowej EBLIS B&L. W 2002 

r. ukończyła studia wyższe na Wydziale Filo-
logicznym UŚ i założyła firmę EBLIS B&L. 
W 2006 roku ukończyła studia doktoranckie 
pracą pt. „Literatura dla dzieci i młodzieży jako 
źródło inspiracji reklamowych”. Od 2016 roku 
pełni nieprzerwanie funkcję Prezesa PIAP.

- Polska Izba Artykułów Promocyjnych, któ-
ra zrzesza ponad 170 firm branży reklamowej, 
ma już ugruntowaną pozycję na rynku. W naj-
bliższych czasie nasze działania skupią się na 
kontynuacji badań i prowadzeniu kampanii, 
które ugruntują siłę i potencjał, jaki niesie za 
sobą upominek reklamowy. Nasze ostatnie ba-
dania pokazały, jak bardzo niedocenianym na-
rzędziem jest wykorzystywanie gadżetów rekla-
mowych do promocji marek, usług i produk-
tów. Dlatego, chcemy zrobić wszystko, co w na-
szej mocy, by marketerzy z całej Polski dostrze-
gli w końcu potencjał tego narzędzia. Ponad-
to, będziemy kontynuować działania mające na 
celu pilnowanie zasad i dobrych praktyk, a tak-
że etycznego działania firm funkcjonujących na 
polskim rynku reklamowym. Chcę doprowa-
dzić do tego, by wszystkie zrzeszone w PIAP fir-
my, traktowały uczciwie swoich klientów i kole-
gów z branży. Wspólnie możemy zdziałać wię-
cej – możemy piętnować nieetyczne postępo-
wanie i walczyć ze złymi praktykami. Ponadto 
podobnie jak w latach ubiegłych, swoją uwa-
gę skupimy na pozyskiwaniu nowych człon-
ków i będziemy kontynuować działania, które 
do tej pory, czyli: udział w targach i konferen-
cjach, wydawanie gazety i katalogu PIAP oraz 
organizowanie spotkań branżowych integrują-
cych nasze środowisko. Im większą grupę bę-
dziemy stanowić, tym więcej uda nam się wy-
pracować rozwiązań, działających na korzyść 
członków i całej branży reklamowej. – mówi 
Edyta Lisowska.

V-ce Prezes PIAP, Anna 
Roszczak jest od 13 lat zwią-
zana z firmą Asgard Sp. z o.o., 
przez wiele lat sprawowała funk-
cję Dyrektora Sprzedaży i Mar-

ketingu, od 2 zarządza firmą jako jest Prezes 
Zarządu. Z wykształcenia magister rachunko-
wości, z powołania menadżer. Wierzy w lu-
dzi i etyczny biznes. Niestrudzona realna opty-
mistka, jej motto życiowe to „nie ma, że się nie 

da!”. Matka trójki dzieci, kocha muzykę, książ-
ki, podróże i zmiany.

- Zadania jakie Zarząd stawia sobie na ko-
lejną kadencję to przede wszystkim promocja 
Izby i jej członków zarówno na rynku krajo-
wym jak i zagranicznym. Dlatego też będziemy 
kontynuować wszystkie udane inicjatywny takie 
jak: katalog PIAP, Gazeta PIAP, udział w wie-
lu imprezach targowych. Naszym kolejnym ce-
lem jest integracja branży. Jest to trudne zada-
nie z uwagi na różnorodność naszych członków 
i specyfikę branży, jednak widzimy duże, pozy-
tywne zmiany na przestrzeni ostatnich kilku lat 
– członkowie chcą się poznawać, rozmawiać, 
współpracować między sobą. Będziemy także 
stawiali na promocję samych upominków re-
klamowych jako niezwykle skutecznego narzę-
dzia marketingowego. Pierwszym dużym kro-
kiem na tym polu był Raport na temat postrze-
gania upominków reklamowych, który został 
wykonany na zlecenie PIAP. 

V-ce Prezes PIAP Jacek 
Kozłowski jest Prezesem Za-
rządu Guapa Produkcja Sp z o.o. 
i Dyrektorem Zarządzającym. 
Funkcję tą pełni od 2010 roku, 

od 1999 roku związany z firmą Guapa Sp. 
z o.o. piastując odpowiednio stanowiska kie-
rownika ds. organizacji importu i eksportu, na-
stępnie kierownika ds. marketingu i organiza-
cji produkcji.

- PIAP jest cenioną marką z bardzo moc-
ną pozycją w branży artykułów promocyjnych. 
Doskonale rozpoznawalną izbą na arenie mię-
dzynarodowej, zapraszaną do udziału w wio-
dących imprezach targowych. To należy doce-
niać i skupiać się nie tylko na utrzymaniu tego 
poziomu, ale pogłębianiu świadomości isto-
ty funkcjonowania takiej instytucji. Wówczas 
wspólnie będziemy liczącym się głosem przy 
tworzeniu rozwiązań prawnych oraz przepi-
sów dotyczących naszej branży oraz autoryte-
tem doradczym. Kierunek działań nakreślony 
przez poprzedni Zarząd należy kontynuować, 
poszerzając zakres badań na temat upominku, 
artykułu promocyjnego w promowaniu dzia-
łań, usług, produktów przedsiębiorstw w na-
szym kraju. Wyniki takich badań zdecydowanie 
pomogą w prowadzeniu działalności członków 
PIAP a także staną się cennym źródłem wiedzy 
dla instytucji zewnętrznych, które mogłyby ko-
rzystać z tych informacji odpłatnie. Bardzo za-
leży mi na zacieśnianiu relacji między członka-
mi, którymi są zarówno producenci jak i agen-

cje reklamowe, to możliwe jest podczas spotkań 
regionalnych, imprez targowych czy wieczoru 
branżowego. Mocno zachęcam do udziału oraz 
dzielenia się swoim doświadczeniem wewnątrz 
naszej struktury. To pozwoli nam na osiągnięcie 
najwyższych celów. – mówi Jacek Kozłowski.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Magdalena Humeńczuk jest 
Key Account Manager’em w  
Inspirion Polska. Prowadzi biuro 
regionalne w Warszawie, jest od-
powiedzialna za sprzedaż na ryn-

kach mazowieckim, krajów bałtyckich i Bia-
łorusi, oraz projekty rozwojowe. W branży re-
klamowej zawodowo od 5 lat, rodzinnie wielo-
krotnie dłużej. Z wykształcenia psycholog spo-
łeczny z zamiłowaniem do statystyki oraz kil-
kuletnim doświadczeniem w realizacji ilościo-
wych i jakościowych badań rynku. Trener biz-
nesu. Prywatnie amatorka gry na ukulele i jazdy 
motocyklem po rzadko uczęszczanych drogach.   

- Choć cele PIAP zostały uzgodnione już po-
nad 10 lat temu, to ich realizacja w zmieniają-
cym się otoczeniu gospodarczym jest ciągłym 
wyzwaniem. Statutowy cel pierwszy, jakim jest 
tworzenie warunków umożliwiających rozwój 
Członkom stowarzyszenia, jest w moim odczu-
ciu najważniejszy. Izba coraz mocniej powin-
na być obecna na styku branż, nie tylko poprzez 
udział w znaczących imprezach targowych czy 
wydawanie, bardzo przydatnych zresztą, kata-
logów. Powinniśmy pracować nad wzmocnie-
niem komunikacji i przekazu zewnętrznego – 
kierowanego do odbiorców usług i produktów 
naszych Członków zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Wyzwaniem jest również promowanie 
upominku jako nośnika reklamy w kontekście 
najnowszych narzędzi marketingowych jak me-
dia społecznościowe czy spersonalizowana ko-
munikacja w Internecie. Powinniśmy niezmien-
nie edukować, inspirować, wzmacniać świa-
domość korzyści płynących z upominku, oraz 
współkreować realia szeroko pojętego świata 
reklamy. To ambitne zadania, ale po to właśnie 
się zrzeszamy! Do dyspozycji PIAPu jest obec-
nie wspaniałe narzędzie, z którego potencjału 
możemy dalej korzystać. Mam na myśli wyni-
ki niezależnego badania dotyczącego percep-
cji upominków reklamowych wśród użytkowni-
ków końcowych i osób decydujących o ich za-
kupie. Uważam, że to świetny instrument który 
może wzmocnić głos PIAPu w komunikacji we-
wnątrz- i międzybranżowej. Na należytym spo-
żytkowaniu tego zasobu przez PIAP chciała-
bym skupić się podczas mojej kadencji – mówi 
Magdalena Humeńczuk.

Beata Dobrowolska w branży 
reklamowej działa od 2001 roku, 
prowadząc rodzinną firmę EBK 
Reklama. 

- Uważam, że kluczowe dla 
agencji reklamowych jest bezpośrednie dotar-
cie do producentów lub importerów, aby mogły 
one projektować i dostarczać klientom niepo-
wtarzalne usługi. Stowarzyszenie Polska Izba 
Artykułów Promocyjnych to dobre połączenie 
agencji i producentów czy importerów. Więk-
szość z nich jest już naszymi partnerami w biz-
nesie. Działamy w Stowarzyszeniu, ponieważ 

chcemy promować współpracę z rzetelnymi 
partnerami, a stowarzyszenie weryfikuje i pole-
ca te firmy. Coroczne spotkania i imprezy zwią-
zane z targami pozwalają poznać właścicie-
li firm i nawiązać z nimi relacje. Dla naszego 
środowiska ważne jest, by zrzeszać się i lobbo-
wać na wielu płaszczyznach. Świetnym przykła-
dem są osoby, które przez 10 lat czynnie dzia-
łają w stowarzyszeniu. Chętnie wesprę PIAP 
w realizacji tego celu. Wiem, na czym polega 
działanie na rzecz stowarzyszenia, ponieważ 
realizowałam takie działania na rzecz: Inicjaty-
wy Firm Rodzinnych i Międzynarodowego Fo-
rum Kobiet, gdzie działam do dziś. Mogę prze-
nieść do PIAP doświadczenie zdobyte doświad-
czenie w obu stowarzyszeniach.

Anna Tomal jest współwłaści-
cielem firmy Mart ceramic zaj-
mującej się produkcją ceramiki 
reklamowej, od 20 lat związana 
z produkcją gadżetów reklamo-

wych. Jest absolwentką wydziału Zarządza-
nia i Marketingu Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu oraz studiów MBA Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej pasją 
są podróże, zwłaszcza motocyklowe oraz pra-
ca w ogródku.

- PIAP zrzesza obecnie ponad 170 członków 
i są to zarówno producenci, importerzy i dys-
trybutorzy upominków reklamowych jak i agen-
cje reklamowe. Jest to bardzo różnorodne gro-
no, ale łączy nas nasza praca i pasja - upomin-
ki reklamowe. Zadaniem naszej organizacji po-
winna być integracja branży oraz reprezento-
wanie jej interesów na zewnątrz. Zrzeszając się 
w PIAP mamy szanse mówić wspólnym głosem 
i być szanowanym partnerem. Jest to istotne 
zwłaszcza w aspekcie pozytywnego lobbingu na 
rzecz upominków reklamowych. Nasza organi-
zacja daje członkom możliwość wymiany do-
świadczeń, wiedzy czy też wspierania się w co-
dziennych zadaniach, dlatego powinniśmy kon-
tynuować spotkania regionalne oraz szkolenia.

Zbigniew Grzeszczuk
jest Radcą Krajowej Izby 

Gospodarczej. Przez 20 lat był 
współwłaścicielem jednej z naj-
większych agencji reklamowej 

w Polsce „Hossa-Plex”, przez 9 lat członkiem 
zarządu MidOceanBrands Polska, a potem jej 
Ambasadorem. Był także założycielem Pol-
skiej Izby Reklamy a potem PIAP-u. Jest auto-
rem 6 tomików fraszek o wszystkim.

- Kluczowym zadaniem dla PIAP-u jest in-
tegracja środowiska i przyciągnięcie jak naj-
większej liczby członków do naszego grona - to 
cel pierwszy. Cel drugi to skuteczna obrona in-
teresów naszej branży przed decydentami inge-
rującymi w bez przerwy zmieniające się przepi-
sy. Im więcej członków tym donośniejszy głos 
środowiska. Cel trzeci to skuteczne rekompen-
sowanie członkom wpłacanych składek - Deka-
log przedsiębiorcy. Proszę pamiętać że w Niem-
czech 85 % przedsiębiorców należy do orga-
nizacji samorządu gospodarczego, w Polsce 
15%. Główne zadania, na których chciałbym 
się skupić podczas tej kadencji, to: wprowadze-
nie „Dekalogu przedsiębiorcy”, którego jestem 
autorem w jego wszystkich punktach; lobbo-

wanie w Krajowej Izbie Gospodarczej w kwe-
stii poparcia naszych postulatów dotyczących 
wydatków na reklamę przedmiotową oraz spo-
tkanie z głównym ekonomistą KIG (stanowisko 
istnieje od niedawna). Spotkanie da nam moż-
liwość omówienia sposobów pozyskania głosu 
izb branżowych, i nie tylko, w celu zmiany prze-
pisów dotyczących naszej branży (podniesie-
nie limitów na wydatki na upominki reklamo-
we). - mówi Zbigniew Grzeszczuk.

Wojciech Wąsowski jest 
współwłaścicielem 12M  
PRODUCENT MATERIAŁÓW 
BTL i POS

Pierwszą poważną pracę za-
wodową podjął w roku 1993 w telewizji - fa-
scynujący rynek mediów, produkcji progra-
mów, reklam. Następnie pracował kilka lat 
w agencji reklamowej/wydawnictwie - skład 
i wydawanie kilku gazet, projekty graficzne, 
druk. Kolejne 15 lat w firmie produkcyjnej na 
rynku gadżetów reklamowych. Od 2011 roku 
współtworzy i rozwija własne przedsiębior-
stwo – 12M. Od samego początku kształtowa-
nia się, a następnie rozwoju rynku gadżetów re-
klamowych jest aktywnym uczestnikiem wy-
darzeń branżowych, działając na rzecz rozwo-
ju branży jako członek Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych. 

- PIAP istnieje już ponad 11 lat. Pozbył się 
chorób wieku dziecięcego, jesteśmy dojrzałą, 
poukładaną organizacją, tworzoną przez ponad 
170 fantastycznych firm i jeszcze więcej wspa-
niałych osób. Środowisko mamy zintegrowa-
ne, świadomość własnej wartości i możliwości 
również ugruntowaną. Cele naszej organizacji 
są niezmienne: rozwój branży artykułów rekla-
mowych, tworzenie i poprawa warunków dla 
efektywnego działania firm i budowanie wize-
runku produktu reklamowego jako skutecznego 
narzędzia w marketingu. Wyzwaniem jest inten-
syfikacja i ukierunkowanie naszych działań, tak, 
aby te cele realizować bardziej globalnie, wy-
chodząc coraz mocniej „na świat”. Lokalnie je-
steśmy silni, znani i lubiani. Myślę, że przyszedł 
właściwy czas na taką właśnie ekspansywną po-
litykę. Bo jak nie teraz to kiedy? Mam wraże-
nie, że wciąż nie wykorzystujemy w pełni wła-
snego potencjału, zbudowanego przy udziale 
wszystkich członków przez ponad 10 lat. Nasza 
dewiza „Razem możemy więcej” sprawdza się, 
poświęciliśmy wszyscy mnóstwo czasu i ener-
gii na budowanie świadomości, że będąc razem 
i mówiąc wspólnym głosem, jesteśmy w stanie 
coś osiągnąć, coś zmienić i pchnąć do przodu. 
Chciałbym, aby PIAP bardziej wyszedł z wła-
snego podwórka, żeby zwiększać naszą obec-
ność na scenach wydarzeń pozabranżowych, 
gospodarczych, ekonomicznych. W ten sposób 
poszerzymy pole naszej aktywności, naszego 
oddziaływania, a tym samym wzrośnie znacze-
nie naszej organizacji, zyskamy większe moż-
liwości promowania naszych działań. Może to 
zabrzmi górnolotnie, ale mając tak dobrą mar-
kę jaką jest PIAP, zacznijmy ją teraz dobrze 
sprzedawać i i czerpać z tego coraz więcej ko-
rzyści. Gwarantuję, że Członkowie będą zado-
woleni. Takiego rodzaju możliwości będę szukał 
i do takich działań będę namawiał.
■ Joanna Muszyńska



Nie cichną echa po majowym Walnym 
Zebraniu PIAP. Pomysł integracji firm 
członkowskich tuż po części oficjalnej ze-
brania, kolejny raz okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Uczestnicy majowego zjaz-
du już zapowiadają obecność na kolejnych 
imprezach PIAP. Jak się bowiem okazuje, 
integracja pomaga nie tylko w zmniejsza-
niu dystansu czy bliższym poznaniu kon-
kurencji. - Mimo że upłynęło już sporo cza-
su od tego spotkania, nadal wspominam go 
z energetycznym uśmiechem – mówi Artur 
Ogiegło z firmy ARTIGRAF. - Doskona-
ła, wesoła i swobodna atmosfera udzieli-
ła się wszystkim uczestnikom. I do tego to 
wspaniałe miejsce Rancho pod Bocianem, 
super miejscówka – dodaje. Marta Onysz-
czuk z firmy Modern Forms przekonu-
je ponadto, że impreza integracyjna, to nie 

tylko świetna zabawa. Jak zaznacza, dzię-
ki niej udało się jej zawrzeć nowe znajo-
mości, a te dają możliwość nawiązania ko-
lejnych relacji biznesowych i przedstawie-
nia produktów. Dlatego też uczestnicy ze-
brania, którzy zdecydowali się wziąć udział 
również w części tej mniej oficjalnej, zgod-
nie przyznają, że z pewnością nie zabrak-
nie ich również na kolejnej imprezie. Pani 
Marta znalazła co najmniej siedem po-
wodów. - Przyjemność i ograniczenie co-
dziennego stresu, budowanie relacji pomię-
dzy innymi partnerami PIAP, wzmocnienie 
więzi z firmami, budowanie wizerunku fir-
my, lepsza współpraca, integracja partne-
rów PIAP – wymienia.

Przypomnijmy: Tegoroczne Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Walne Zebranie PIAP 
odbyło się w miejscowości Przypki. Jak 

| 03

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 14

Edukacja i szkolenia
 Strona 12

Z rynku...
 Strona 4

Z życia Izby...

BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

W szeregach Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych w ostatnim czasie znów 
pojawiły się nowe firmy. Witamy kolejnych czterech Członków. Oto i oni:

Ciągle się 
powiększamy

GiftyOnline.pl – 
firma zajmująca 
się dostarczaniem 
upominków 
reklamowych klientom 
z Polski i Europy.

- Dołączyliśmy do PIAP, bo to jest wła-
śnie ten moment w naszym rozwoju, aby 
podnieść sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. 
Współpracować, wspierać rynek i wymie-
niać doświadczenia z innymi profesjona-
listami. Jesteśmy w pełni gotowi na pra-
cę z wymagającymi klientami i wierzy-
my, że nasze doświadczenie pomoże nam 
wspólnie osiągać nowe cele i wyznaczać 
nowe kierunki działania - mówi Bartosz  
Krajewski, właściciel GiftyOnline.pl.

Bazując na doświadczeniu i wymaga-
niach, jakie stawia rynek reklamowy, na-
rzędzia i sposób pracy firmy zostały do-
stosowane tak, aby jeszcze sprawniej i le-
piej świadczyć usługi dla marketingu.  
GiftyOnline.pl mogą pochwalić się współ-
pracą z wieloma znanymi i cenionymi 
markami, co podkreśla ich profesjonalizm 
oraz elastyczne podejście do współpracy. 
Wachlarz produktów dostępnych w ofer-
cie GiftyOnline.pl jest bardzo szeroki. Od 
długopisu, poprzez torby, plecaki na lap-
top, kubki termiczne po koszulki, softshel-
le i kurtki. Dobór artykułów i usług świad-
czonych przez GiftyOnline.pl odbywa się 
w oparciu o jakość, gdyż tym właśnie kry-
terium coraz częściej kierują się w swoich 
poszukiwaniach klienci.

KEMER GROUP – firma 
zajmująca się produkcją 
gadżetów reklamowych, 
a także projektowaniem 
i produkcją galanterii 
skórzanej.

Kemer jest rodzinną firmą, działającą 
od 1982 roku. Siedziba firmy mieści się 
w Straszynie koło Gdańska. Firma składa 
się z trzech filarów biznesowych. Pierw-
szy z nich www.kemer.pl - zajmuje się 
projektowaniem, produkcją oraz dystry-
bucją torebek, teczek, plecaków i drob-
nej galanterii skórzanej, takiej jak: port-
fele, saszetki, paski oraz walizki i tor-
by podróżne. Kolejny www.bagazow-
nia.pl – w tej ofercie znajduje się cała 
gama bagażu podróżnego i akcesoriów 
podróżnych. I w końcu upominkarnia.
pl - tutaj zleźć można bardzo dużą ofer-
tę upominków i gadżetów reklamowych. 
Firma Kemer otrzymała nagrodę w kon-
kursie Marka w Trzecim Tysiącleciu zor-
ganizowanym przez stowarzyszenie pro 
Marka pod patronatem Pana Prezyden-
ta RP.

Marzipan Books – 
marka firmy PONI, 
zajmująca się 
produkcją artykułów 
promocyjnych 
m.in. kalendarzy, 
notesów i akcesoriów 
biznesowych.

- Przystępując do PIAP, mamy nadzie-
ję, że nasza kreatywna produkcja przy-
ciągnie uwagę i wzbudzi zaufanie pol-
skiego rynku reklamowego oraz poten-
cjalnych partnerów - mówi Jana Roth-
schild Brand Manager Marzipan Books.  
Firma od niedawna działa na pol-
skim rynku artykułów promocyjnych. 
W swojej ofercie posiada m.in. ko-
lekcję kalendarzy książkowych, note-
sów i akcesoriów biznesowych, o wy-
sokiej jakości i przystępnej cenie. 
PONI, od 2001 roku jest skoncentrowana 
na produkcji indywidualnych wyrobów 
na rynek b2b.

ReklamowyGadżet.pl – 
firma zajmująca się do-
starczaniem gadżetów re-
klamowych z logo oraz 
przygotowywaniem pro-
jektów graficznych na 
potrzeby wizerunkowe 
i promocyjne przedsię-
biorstw.

- Dbając o ciągły rozwój naszej firmy, 
z ogromną przyjemnością dołączamy do 
PIAP-u. Pragniemy być częścią kręgu 
doświadczonych przedsiębiorców, z któ-
rymi będą nas łączyć wspólne warto-
ści. Cieszymy się, że znaleźliśmy miejsce, 
gdzie tak wiele firm łączy pasja - mówi 
Maciej Kowalski, kierownik ds. marke-
tingu ReklamowyGadżet.pl.

Firma jest liderem wśród agencji rekla-
mowych w Poznaniu. ReklamowyGadżet.
pl to przede wszystkim energiczny i pełen 
pasji zespół, dla którego każdy projekt jest 
inny i w każdym zostawiane są puzzle kre-
atywności ułożone w spójną całość. Firma 
istnieje od 2008 roku, a każdy rok przy-
nosi dla działalności nowe doświadczenia, 
nową motywację i nowe pomysły. 
■ Zofia Smolarek

Do następnego spotkania 
integracyjnego PIAP

zawsze zebranie rozpoczęło się wyborem 
Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania 
i Komisji Skrutacyjnej. Dotychczasowy 
Zarząd PIAP przedstawił sprawozdanie fi-
nansowe Stowarzyszenia oraz sprawozda-
nie z działalności Stowarzyszenia a Komi-
sja Rewizyjna sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej z badania działalności Zarządu 
PIAP w roku 2017.

Po przedstawieniu, omówieniu i za-
twierdzeniu planu pracy PIAP na rok 
2018/2019, członkowie mogli zgłosić swo-
je wnioski i przedyskutować działania pro-
wadzone przez Izbę. Podczas zebrania od-
były się również wybory nowego Zarządu 
PIAP, który zgodnie ze statutem stowarzy-
szenia wybierany jest co dwa lata. Zapre-
zentowano również badania przeprowa-
dzone przez firmę Ipsos. To pierwsze na 
polskim rynku rzetelne badanie jakościowe 
dotyczące percepcji artykułów promocyj-
nych wykonane zostało na zlecenie PIAP.

Wieczorem natomiast odbyła się mniej 
oficjalna część spotkania. Grillowa kola-
cja sprzyjała w zacieśnianiu i nawiązywa-
niu nowych znajomości. - Zdecydowanie 
uważam, że taka forma spotkań zbliża lu-
dzi, zacieśnia relacje i daje możliwość na-
wiązania nowych, fajnych znajomości. 
Wszystkich członków PIAP, którzy jesz-
cze z niej nie skorzystali, gorąco zachęcam 
do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach 
a tych, których miałem okazje poznać, ser-
decznie pozdrawiam. Do następnego – do-
daje pan Artur. 
■ Zofia Smolarek
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Kurs Polski w stronę strefy euro wydaje się przesądzony. O konieczności wejścia do niej, zgodnie choć 
z różnym entuzjazmem, mówi większość ekonomistów i czołowi gracze sceny politycznej. Jak przyjęcie 
wspólnej waluty wpłynie na polską gospodarkę i branżę artykułów promocyjnych? Oto po trzy główne 
wady i zalety wejścia do eurolandu. 

Euro, a sprawa Polska

bo dla eurolandu są one obciążeniem. A i dla 
nich przynależność do unii walutowej ma 
więcej wad, niż zalet.

Zalety
1. Opłaci się. Przyjęcie euro wprowadza 

nas do pewnego elitarnego grona. Tak eko-
nomicznie, jak i politycznie. Bycie w euro-
landzie oznacza współdecydowanie o lo-
sie przyszłej Europy ale też łatwy dostęp do 
wspólnego rynku i większy potencjał do pro-
wadzenia biznesu. Trudno nie zgodzić się 
z tym argumentem na niwie logicznej. Ła-
twiej, jeśli przyjrzymy się sytuacji Litwy, Ło-
twy, Estonii czy Słowacji, dla których przy-
jęcie euro wcale nie oznaczało raptownego 
wzrostu znaczenia i uznania. Mogło za to ko-
rzystnie wpłynąć na ich bezpieczeństwo...

2. Będzie bezpieczniej. Przyjęcie euro 
niejako wymusza solidarność reszty "pacz-
ki". Chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo 
militarne, jak i bytowe. Atak na kraj mający 
euro siłą rzeczy oznacza cios w całą unię wa-
lutową. A to może skutecznie zdopingować 
pozostałych członków do działań odweto-
wych. Zostawiając jednak geopolitykę, war-
to podkreślić, ze w strefie euro trudno zban-
krutować. Widać to na przykładzie Grecji, Ir-
landii i Włoch. Własnym sumptem kraje te 
wychodziłyby z kryzysu latami. Ale solidar-
nościowa kroplówka innych członków euro-
landu znacznie pomogła w tym procesie. 

3. Będzie stabilnie. Wprowadzenie euro 
pozwala działać w przewidywalnym bizne-
sowym środowisku. Wszyscy rozliczamy 
się w tej samej walucie, więc nie ma ryzyka 
wahnięć kursów, a konsumenci i firmy nie są 
uzależnione od bankowych spreadów, czy-
li "taksy" za przewalutowanie. W dłuższej 

nagrodzeń. Mimo to, wobec euro, obowiązu-
je w Polsce zasada ograniczonego zaufania. 

To być może jeden z niewielu wspólnych 
mianowników dla liczących się partii poli-
tycznych. Zarówno rządzący PiS, jaki i eks-
liderka rankingów, dziś opozycyjna, Platfor-
ma Obywatelska mówią o wejściu do strefy 
euro, ale nie chcą w tym kursie pośpiechu. 
Mniej licząca się (albo już wcale nie liczą-
ca się) Nowoczesna podobnie. Przeciwny 
wejściu do eurolandu jest Kukiz ' 15. Zda-
niem tego ugrupowania w sprawy monetar-
ne państwa nikt nie może się mieszać, bo to 
złamanie konstytucji. Te proporcje znajdu-
ją odbicie w debacie publicznej. Zwolenni-
ków wejścia do Eurolandu jest więcej niż 
przeciwników, ale dominuje przekonanie, 
że "teraz - nie i jeszcze długo, długo - nie". 
Ostatnio w przepowiadanie przyszłości za-
bawił się szef NBP - Adam Glapiński. Jego 
zdaniem powinniśmy wejść do Eurolandu 
za około 20 lat. Bo dopiero wtedy będzie-
my porównywalnie zasobni, co reszta Eu-
ropy Zachodniej. Nie rozstrzygając o po-
prawności tej prognozy, przyjrzyjmy się 
trzem głównym wadom i zaletom przyjęcia 
wspólnej waluty - wymienianym w publicz-
nej dyskusji.

Wady 
1. Będzie drożej. Niemcy, po porzuce-

niu marki na rzecz euro, ukuli gorzkie po-
wiedzonko: "euro - teuro". To zbitka dwóch 
słów - euro i teuer, czyli przymiotnika "dro-
gi". Wprowadzenie euro u naszych zachod-
nich sąsiadów natychmiast sprawiło, że ży-
cie zdrożało. Przedmioty za np. 99 feni-
gów zmieniły walutę, ale nie cyferki. Zaczę-
ły kosztować 99 eurocentów. Eurosceptycy 

obawiają się, że w Polsce stanie się to samo. 
Słowem, czeka nas ukryta podwyżka. 

2. Nie opłaca się. Różnica kursowa wo-
bec złotówki pozwala maksymalizować zy-
ski polskim eksporterom. Nie na darmo eks-
port do Niemiec ma się świetnie. W 2017 
r. sprzedaliśmy za naszą zachodnią granicę 
towary o łącznej wartości 56 mld euro. Po-
nad jedna czwarta (27 proc.) naszego eks-
portu przypada właśnie na naszych zachod-
nich sąsiadów. Wejście do eurolandu skoń-
czy ten lukratywny proces. Ale różnica kur-
sowa, to broń obosieczna. O tym jednak po-
niżej, w zaletach.

3. Euro pozbawi nas suwerenności. To 
argument polityczny, wymieniany głów-
nie przez posłów Kukiz '15, ale chętnie po-
wtarzany przez część prawicowego elekto-
ratu. Wprowadzenie euro miałoby sprawić, 
że polską polityką monetarną będą sterować 
politycy z Brukseli, że nie będzie ona "naro-
dowa". Zwolennicy powołują się na artykuł 
227 konstytucji, mówiący o tym, że politykę 
pieniężną i emisję pieniądza realizuje tylko 
i wyłącznie Narodowy Bank Polski. 

Czy euroland przetrwa?
Przyszłość strefy euro jest też przed-

miotem rozważań poza granicami nasze-
go kraju. W bardzo pogłębionej dyskusji 
chętnie udział biorą prawdziwe tuzy eko-
nomii. Swoje "trzy grosze" dorzucił do niej 
zdobywca nagrody Nobla z tej dziedziny -  
Joseph Stiglitz - pisząc książkę "Euro. 
W jaki sposób wspólna waluta zagraża przy-
szłości Europy". To surowy głos w dyskusji. 
Noblista przekonuje, że strefy euro nie da się 
uratować w obecnym kształcie. W celu sa-
nacji trzeba z niej relegować słabsze kraje, 

Po naszym wejściu do Unii Europejskiej 
w 2004 r. byliśmy we wspólnocie nie tyle 
ubogim, ile najuboższym krewnym. Marze-
nie o strefie euro było odległe i mało wy-
raźne. Wspólna waluta wprowadzona zo-
stała w formie fizycznej (wcześniej w rozli-
czeniach bezgotówkowych) w 2002 r. Euro-
land był gospodarczą elitą, sytym kawałkiem 
świata - całkiem bliskim geograficznie i bar-
dzo odległym ekonomicznie. Dziliły nas od 
niego lata świetlne, zgrabnie nazwane przez 
Unię "kryteriami konwergencji". To zbiór za-
sad, które kraj musi spełnić, by w pełni, czyli 
także walutowo, zintegrować się z Unią. Do-
tyczą poziomu inflacji, deficytu budżetowe-
go, długu publicznego i stabilności kursów 
walutowych, czy wysokości i przewidywal-
ności stóp procentowych. Ten zbiór parame-
trów pokazuje, czy gospodarka nadaje się do 
eurolandu - czyli jest silna, przewidywalna 
i odporna na kryzys. W 2004 Polska gospo-
darka się ewidentnie nie nadawała. 

Zasada ograniczonego zaufania
Minęło 14 lat i choć wszystkich kryte-

riów konwergencji nie spełniamy, to na pa-
pierze nadajemy się dużo bardziej niż rezy-
denci eurozony od początku - Hiszpanie, Ir-
landczycy, Portugalczycy, czy Grecy. Kryzys 
z 2008 r. pokazał, że strefa euro była znacz-
nie mniej odporna na wstrząsy niż się wyda-
wało, a jej gospodarki bardzo nierówne. Pol-
sce opłaciło się "stanie z boku". Dziś, porów-
nując siłę nabywczą, poziom życia nad Wi-
słą, jest co najmniej porównywalny do kra-
jów najbardziej dotkniętych kryzysem. A na-
sza gospodarka znacznie zdrowsza, co widać 
choćby po poziomie długu publicznego, kon-
dycji rynku pracy, czy dynamice wzrostu wy-

perspektywie wymusza to konkurowanie ja-
kością i nowymi technologiami, a nie ceną. 
Zwiększa też łatwość wejścia na nowe rynki. 

Upominki w eurolandzie
Co przyjęcie wspólnej waluty zmieni dla 

branży artykułów promocyjnych? - Zupeł-
nie nic - mówi Zbigniew Grzeszczuk, czło-
nek zarządu Polskiej Izby Artykułów Promo-
cyjnych. - Już dziś wiele firm z branży sprze-
daje za granicę, rozlicza się w euro, więc nie 
będzie to żadna nowość - dodaje. Dla pozo-
stałych - podkreśla Grzeszczuk - euro będzie 
czynnikiem stabilizującym biznes. - Waha-
nia kursowe są dużym ryzykiem, czasami po-
jawiającym się "znikąd". Gwałtowna obniż-
ka wartości tureckiej liry w połowie sierpnia, 
pociągnęła w dół też złotówkę., bo dla inwe-
storów te waluty są w tym samym "koszyku". 
A co jeśli złotówka nagle by zdrożała i kon-
trahenci zaczęli by gwałtownie zrywać kon-
trakty? - pyta Grzeszczuk.

Na ryzyko kursowe zwraca uwagę  
Elżbieta Mączyńska, szefowa Polskiego To-
warzystwa Ekonomicznego. - (...)większość 
eksportu Polski to eksport do UE, posiada-
nie euro oznacza, że eksporterzy nie są nara-
żeni na ryzyko kursowe - mówiła w rozmo-
wie z tvn24bis.pl. 

Grzeszczuk wskazuje też, że przyjęcie 
euro może wywołać niespodziewany skutek 
mentalny. - Dziś wielu firmom wydaje się, że 
są za małe na Europę. Przyjęcie euro może 
ich odblokować. Uważam, że nasze produkty, 
jakość obsługi są na absolutnie europejskim 
poziomie. Trzeba więc śmiało wyglądać po-
nad krajowy horyzont i wspólna waluta może 
to ułatwić. 
■ Tomasz Piszczek
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Czwarta w pobrexitowej Unii gospodarka, ponad 46 mln potencjalnych 
konsumentów i prognozy stabilnego wzrostu gospodarczego. „Y Viva 
España” - chciałoby się zaśpiewać. Jednak na słonecznym Półwyspie 
Iberyjskim nietrudno znaleźć się w gospodarczym cieniu. Zwłaszcza jak 
reprezentuje się branżę artykułów promocyjnych. 

Hiszpania 
– raj utracony

Hiszpania na pierwszy rzut oka wyglą-
da świetnie. Jeśli dodamy do tego, że PKB 
wynosi 1,5 tryliarda dolarów, czyli jest 2,5 
raza większe niż polskie, to niejeden inwe-
stor zacznie zacierać ręce. Z planem eks-
pansji warto się jednak wstrzymać, zanim 
nie przyjrzy się tamtejszej gospodarce raz 
jeszcze. Nieco wnikliwsza analiza danych 
statystycznych pokazuje drugie, mniej sło-
neczne, oblicze tego kraju. 

Średnia pensja w Hiszpanii, w 2017 r., 
wynosiła – w przeliczeniu – 7,8 tys. zło-
tych. - Ach, pożyłbym za to – krzyknie 
Kowalski. Tyle tylko, że pensja Kowal-
skiego w 2017 r. wzrosła z około 4,2 tys. 
zł do prawie równej „piątki”. Z grubsza li-
cząc, to około 17 proc. O takiej dynami-
ce wzrostu Garcia (najpopularniejsze hisz-
pańskie nazwisko) może jedynie poma-
rzyć. Jego pensja stała w 2017 r. niemal 
w miejscu. Jeśli porównamy dodatkowo 
siłę nabywczą, czyli, ile kto może za swo-
ją pensję kupić – okaże się, że to nie Ko-
walski bieduje.

Kryzysowy nokaut
Warto spojrzeć na jeszcze jeden para-

metr. Otóż PKB kraju jest 2,5 raza wyższe 
niż polskie, ale przeliczone pensje już tylko 
1,5 raza. Jak to jest, że tak duża – przypo-
mnijmy, czwarta w Unii Europejskiej – go-
spodarka płaci jednak „tak sobie”? 

Wszystkiemu winien kryzys, który huk-
nął w Europę w 2008 roku. Niemcy i Skan-
dynawia się zachwiały. Francja przyklęk-
nęła ze zmęczenia, a środkowa Europa 
zwolniła, by złapać drugi oddech. Ale kra-
je południa, w tym półwyspu Iberyjskiego, 
zostały dosłownie znokautowane.

Przed kryzysem – w okolicach 2007 r. 
- stopa bezrobocia wynosiła w Hiszpanii 7 
proc. W 2010 r. była już wyższa o 10 punk-
tów procentowych! A naprawdę trudne 
czasy miały dopiero przyjść. W 2013 r. bez 
pracy było aż 28 proc. Hiszpanów. Ale na-
wet to nie oddaje pełnego obrazu katastro-
fy. Widać ją dopiero na przykładzie sytu-
acji młodych Hiszpanów (przed 25 rokiem 
życia). Bez pracy, w szczytowych mo-
mentach kryzysu, była ponad połowa (55 
procent) z nich. A reportaże o dobrze wy-
kształconych Hiszpanach tułających się po 
krajach „starej Unii”, w poszukiwaniu ja-
kiegokolwiek zajęcia, pojawiały się w eu-
ropejskich mediach z zaskakującą regular-
nością. Materiału, czyli smutnych ludzkich 
historii, redakcjom nie brakowało. 

Sytuacja zaczęła poprawiać się dopiero 
w 2015 roku. Hiszpania, razem z sąsiadką 
– Portugalią, Włochami i Grecją borykała 
się z kryzysem najdłużej. Nawet dziś trud-
no uznać, że półwysep Iberyjski pozbie-
rał się z nokautu zafundowanego mu przez 
światową gospodarkę. Bezrobocie oczywi-
ście spadło, ale ciągle wynosi 15 proc. Dla 
porównania, w Polsce to niespełna 6 pro-
cent. 

Gospodarkę, która tak panicznie zare-
agowała na kryzys trudno nazwać stabil-
ną. Firmy to wiedzą, zachowują ostrożność 
i szukają oszczędności na każdym kroku. 
Widać to właśnie na przykładzie wysoko-
ści wynagrodzeń i dynamiki ich wzrostu.

Branża artykułów promocyjnych 
w trudnych czasach

Zawał krajowej gospodarki branżę ar-
tykułów promocyjnych niemal zmiótł. 
A trzeba wiedzieć, że był to sektor, który 
miał się całkiem nieźle. Branża zaczęła się 
kształtować w Hiszpanii w latach 50., wte-
dy też (1953 r.) powstała branżowa orga-
nizacja – Fyvar. Dziś jedna z najstarszych 
w branży. Skupia około 500 członków – 
producentów, importerów i dystrybutorów.

Regularnie stara się też szacować wiel-
kość rynku, choć nie jest to łatwe. - Nie ma 
osobnego numeru podatkowego dla naszej 
działalności, dlatego trudno określić ska-
lę naszych działań – przyznawał Gabriel 
Moëse, szef Fyvar, cytowany przez „eppi” 
- branżowe wydawnictwo. Z danych jego 
organizacji wynika, że w 2005 r. obroty 
sektora wynosiły 1,2 miliarda euro. Firm 
sprzedających rozmaite upominki było po-
nad 5 tys., a producentów około 350. No 
i przyszedł kryzys. 

- Szacuję, że rynek skurczył się o ponad 
połowę – mówił „eppi” szef Fyvar. Ozna-
cza to, że obroty spadły do poziomu 500 
mln euro.

Przed sądnym 2008 r. wiele firm zajmu-
jących się produkcją i dystrybucją upomin-
ków prosperowało nieźle, głównie dzięki 
wysokiej konsumpcji wewnętrznej. Szcze-
gólnie chętnie w ich produkty zaopatrywa-
ły się tuzy – branża farmaceutyczna i mo-
toryzacyjna. Średnio na eksport szło tyl-
ko 13 proc. produkcji. Ledwie kilkana-
ście miesięcy później eksport 50, a nawet 
70 proc. produkcji nie był niczym niezwy-
kłym. Ten pomysł i tak był tylko odrocze-
niem wyroku - dla wielu przedsiębiorców 
lata 2008-2010 r. oznaczały kres działal-
ności.

Spekulanci psują branżę 
Wychodzenie z kryzysu jest procesem 

niebywale mozolnym, branża jednak wyka-
zuje pewien optymizm. Obroty na hiszpań-
skim i portugalskim rynku artykułów pro-
mocyjnych rosną w dwucyfrowym tempie. 
W 2016 r. wynosiły 850 mln euro, a w ubie-
głym roku już ponad miliard. Dwie trzecie 
z tej kwoty przypada na Hiszpanię. W tu-
nelu widać więc światełko, ale na poziom 
sprzed gospodarczych turbulencji sektor 
jeszcze nie wrócił. Gospodarka zdaje się 
temu powrotowi sprzyjać - przez ostatnie 
trzy lata notuje wzrost po 3 procent. Nie 
pomaga za to masa spekulantów na rynku 
i jego rozdrobnienie. 

Bo kryzys spowodował jeszcze jedną ka-
tastrofę. Absolutnie zmiótł niewielkich dys-
trybutorów i producentów. Przetrwały naj-
większe firmy, a miejsce pozbawionych ka-
pitału na odbudowę maluchów, zajęli spe-
kulanci. Nie tylko szkodzą oni, i tak prze-
ciętnemu, wizerunkowi branży („uboga 
krewna prawdziwej reklamy”), destabilizu-
ją ją, ale też ściągają na nią uwagę inspekto-
rów podatkowych. Regularne i drobiazgo-
we kontrole skutecznie zniechęcają uczci-
wych biznesmenów myślących o wejściu 
„w upominki”. Ten raj chyba ciągle jest dla 
inwestorów utracony. 
■ Tomasz Piszczek
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Upominki w rękach kreatywnego działu marketingu to przedmioty o ogromnej sile rażenia, zarówno 
sprzedażowej, jak i wizerunkowej, a zazwyczaj obu na raz. Wyszukaliśmy kilka przykładów, które pokazują 
różne oblicza upominków w reklamie, zarówno w marketingu marek globalnych, jak i lokalnych. Przy 
okazji poszukiwań doszliśmy do pewnych wniosków – polskie firmy nie chwalą się swoimi realizacjami 
z wykorzystywaniem upominków!

UPOMINKI SĄ DLA KREATYWNYCH!

też z przyjemnością, wyzwalają endorfi-
ny i są pozytywnie zapamiętywane. Kam-
pania jest przykładem na to jak świetnie 
można połączyć sprzeczne idee (słody-
cze i higiena jamy ustnej) w jedną, do-
brze uszytą i kreatywnie zaprojektowaną 
kampanię reklamową z szerokim echem 
PR’owym.

Rozdawać szczęście
Emocje to mocny punkt kampa-

niach Coca-Coli, bo emocje to general-
nie ogromna siła perswazyjna. Coca-Co-
la wykorzystała swoje przesłanie, jakim 
jest dzielenie się szczęściem, i wypuści-
ła w świat czerwonego tira wypełnione-
go obrandowanymi upominkami. Tir do-
cierał w biedne rejony świata, np. do Ma-
lezji, gdzie po naciśnięciu czerwone-
go przycisku na pojeździe, każdy mógł 
otrzymać jakiś upominek. Były to oczy-
wiście puszki Coca-Coli, ale nie tylko – 
z czerwonego samochodu wyskakiwały 
firmowe t-shirty, a także deskorolki, pił-
ki czy gitary. W tej upominkowej kampa-
nii marka realizowała swoje przesłanie łą-
cząc je z działaniami CSR, docierając do 
tych, którzy mają mniej szczęścia. Upo-
minki wiążą się z radością obdarowywa-
nia, więc stały się głównymi narzędzia-
mi kampanii. Oczywiście cała akcja mia-
ła świetną okładkę PR, powstały filmy ilu-
strujące radość z prezentów a marka zy-
skała na autentyczności realizując swo-
je przesłanie w sposób społecznie odpo-
wiedzialny.

Wygięty jak…słomka
Kluczem do skutecznej i dobrze zapa-

miętywanej kampanii reklamowej z wy-
korzystaniem upominku jest odpowiedni 
dobór przedmiotu, takiego, który będzie 
dobrze korespondował z branżą. Świet-
nie to powiązane wychwyciła szkoła jogi 
z Szanghaju, wykorzystując do promocji 
swoich usług…słomki do napojów rozda-
wane w przyszkolnych barach. Na słom-
kach widniał wizerunek osoby w sporto-
wym stroju, którą można było dowolnie 
wygiąć do tyłu. Skojarzenie nasuwało się 
samo – chcesz być elastyczny jak słom-

ka, zapraszamy na zajęcia jogi. Gadżet był 
tani, funkcjonalny, znakomicie oddawał 
przesłanie firmy, a do tego dzięki kreatyw-
nemu pomysłowi zapadał w pamięć. Przy-
kład pokazuje, że pomysłowość jest bar-
dziej efektowana niż duże nakłady finan-
sowe na kampanię.

Sztangi dla psa?
Firma produkująca pokarm dla psów 

– lams, chciała podkreślić cechy swo-
ich produktów, przekazać, że karmy do-
dają psom siły i energii. Wybrała do tego 
celu idealne narzędzie – upominki, a mia-
nowicie frisbee, które psy uwielbiają. I nie 
byłoby w tym nic nowatorskiego, gdyby 
nie fakt, że frisbee zostało zaprojektowa-
ne jako sztanga – 10-kilogramowa! Wy-
obraźmy sobie psa, który w swoim py-
sku niesie sztangę. Efekt? Zdziwienie, za-
skoczenie, rozbawienie, a to wszystko pod 
godłem marki lams. Po raz kolejny gadże-
ty udowadniają, że w kreatywnych rękach 
stają się narzędziem komunikacji ideal-
nej. Marka lams wybrała popularny pro-
dukt skierowany idealnie do grupy docelo-
wej, a dzięki twórczemu podejściu świet-
nie zakomunikowała główne cechy swo-
ich karm. 

Gratulacje z okazji narodzin
Narodziny dziecka to ważny mo-

ment dla rodziny. To normalne, że każdy 
się cieszy, że każdy spieszy z gratulacja-
mi i prezentami. Ale jeśli list gratulacyj-
ny wraz z prezentem w postaci niemow-
lęcego ubranka przesyła Ci sam prezydent 
miasta? Ja poczułam się bardzo wyjątko-
wo, mimo, że wiedziałam, że wraz ze mną 
czują się tak setki matek rocznie w mie-
ście. Potem okazało się, że to popularna 
praktyka w wielu miastach w Polsce. To 
jednak nieważne, bo liczy się osobiste do-
znanie, że Twoje dziecko otrzymuje z ra-
tusza prezent z pięknym nadrukiem nazwy 
miasta, że może poczuć się jego nowym 
obywatelem. Prezent niedrogi, bardzo 
funkcjonalny, świetna wizytówka miasta, 
bo wiadomo, że maluch będzie w ubranku 
reklamował swój rejon. Znowu proste roz-
wiązania okazują się najlepsze.

Zachęcamy do dzielenia się przykłada-
mi kreatywnych kampanii z polskiego po-
dwórka reklamowego, to impuls do inspi-
rowania i pokazywania jaki potencjał po-
siadają upominki reklamowe.
■ Joanna Muszyńska

Przeszukując przestrzenie Interne-
tu w pogoni za ciekawymi kampania-
mi z upominkiem w roli głównej doszli-
śmy do nieco zaskakujących wniosków 
– bardzo ciężko jest znaleźć przykłady 
takich realizacji na polskim podwórku! 
A przecież rynek działa prężnie, wysyła-
jąc w świat tysiące niebanalnych artyku-
łów reklamowych. Okazuje się, że firmy 
nie chwalą się swoimi kampaniami z wy-
korzystaniem upominków, niewiele jest 
na tym polu interesujących analiz. A prze-
cież to właśnie takie przykłady pokazane 
w praktyce inspirują najbardziej, zaraża-
ją do czerpania z tej studni, do odkrywa-
nia potencjału upominków reklamowych 
i twórczego patrzenia na przedmioty. Prze-
cież działania marketignowe firm to tak-
że atrakcyjny temat dla PR’owców, żeby 
dzielić się z branżą efektami swoich akcji 
reklamowych. Na światowej arenie to na-
turalne zjawisko.

Fenomen świeżaków
Kampania Biedronki, w której głów-

ną rolę odgrywała grupa sympatycznych 
maskotek zwanych „gangiem Świeża-
ków”, zdobyła prestiżową nagrodę – złoto 
w konkursie Effie. Kampania miała u swo-
ich podstaw cel sprzedażowy, czyli zbie-
ranie naklejek, których ilość była uzależ-
niona od wartości paragonu. Szybko na 
punkcie samej zabawy, jak i pluszowych 
nagród, oszalała cała Polska. Zakochane 
w zabawkach dzieci namawiały rodziców 
do zakupów w sieci Biedronka a posiada-
nie całej kolekcji stało się celem i zaba-
wą dla całych rodzin. Przy relatywnie nie-
wielkich wydatkach reklamowych uda-
ło się nakręcić sprzedaż, zbudować po-
zytywny wizerunek sklepu nastawione-
go na promocję zdrowej żywności a tak-
że rozkręcić marketing wirusowy w sieci, 
bo walka o naklejki i maskotki przeniosła 
się do mediów społecznościowych. Każ-
de polskie dziecko musiało mieć w domu 
gang świeżaków. A wydawać by się mo-
gło, że to przecież tylko zwykły, tani, nie-
wielki pluszak...

Lizak w promocji past do zębów?!
Słodycze w kampanii marki past do zę-

bów wydają się dosyć kontrowersyjną 
propozycją. Okazało się jednak, że w tej 
sprzeczności drzemie świetny pomysł na 
promocję higieny jamy ustnej, skierowaną 
głównie do dzieci. Marka Colgate podczas 
swoich eventów rozdawała najmłodszym 
kolorowe lizaki, w których znajdowała 
się szczoteczka przypominająca o umy-
ciu zębów po posiłku, zwłaszcza słodkim. 
Zaskoczenie! Radość! A przede wszyst-
kim świetnie zaserwowane przesłanie fir-
my i wartość edukacyjna dla małego kon-
sumenta. Na szczoteczce wraz z logo fir-
my umieszczona była puenta „nie zapo-
mnij”. Słodkie gadżety zawsze kojarzą się 

Fot. adsarchive.com

Fot. toxel.com

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały własne.

Fot. ukcorporategifts.co.uk



Smycz – nieduży gadżet reklamowy, który może dużo zdziałać. Tam, gdzie w grę wchodzi 
budowanie relacji z klientem i wzmacnianie wizerunku marki, jakość nabiera szczególnego 
znaczenia. Na co zatem zwrócić uwagę, aby zamówiony produkt należycie prezentował markę?

Zanim zamówisz smycz 
– co warto wiedzieć?

Smycze najczęściej funkcjonu-
ją jako praktyczny upominek re-
klamowy, ale ich rola bywa różna. 
Nie ważne czy potrzebujesz smy-
czy dla pracowników w celu identy-
fikacji poszczególnych działów fir-
my, czy chcesz odsprzedawać smy-
cze w sklepie. Jedno jest pewne – im 
dokładniej określisz swoje wymaga-
nia przy składaniu zamówienia, tym 
większa pewność, że otrzymasz pro-
dukt zgodny z Twoimi oczekiwania-
mi. A efekt może być naprawdę zdu-
miewający – zarówno pozytywny jak 
i negatywny – nawet przy tak nie-
skomplikowanym produkcie jakim 
jest smycz.

Budżet kontra ilość
Wykonaj kalkulację. O wiele ła-

twiej będzie przygotować producen-
towi ofertę i zaproponować konkret-
ne rozwiązanie, kiedy będzie znany 
budżet. Rozbieżności mogą być spo-
re, ponieważ dużo zależy od zasto-
sowanych materiałów i akcesoriów. 
– Jaki jest koszt wykonania 200 smy-
czy z karabińczykiem? Takie pytania 
pojawiają się najczęściej i najtrud-
niej na nie odpowiedzieć, nie znając 
szczegółów. Cena zamówienia oczy-
wiście zależy od ilości – im więcej, 

tym taniej, ale warunkowana jest 
również przez inne czynniki – mówi 
Paweł Kolarczyk, właściciel Fabryki 
Smyczy. Większe zamówienia war-
to składać w przypadku smyczy peł-
niących rolę gadżetu reklamowego. 
W takiej sytuacji więcej oznacza ta-
niej w przeliczeniu na koszt jednost-
kowy produktu. Nie ma jednak sensu 
kupować „na zapas” smyczy z prze-
znaczeniem dla pracowników – Bez 
problemu możemy wznowić każdą 
produkcję, ponieważ archiwizujemy 
materiały. Jeżeli okaże się, że klien-
towi zabrakło smyczy, wystarczy po-
wiadomić nas o ponownym zamówie-
niu. Nie trzeba wysyłać nowych pli-
ków, pod warunkiem, że projekt nie 
wymaga zmian – dodaje pan Paweł.

Model smyczy ma znaczenie
Wybór smyczy jest olbrzymi, do-

brze jednak spojrzeć na spektrum 
możliwości praktycznym okiem. 
Ważne jest, aby szerokość smyczy 
dopasować do logotypu i tekstu, któ-
ry ma się znaleźć na materiale. Ist-
nieją logotypy, które ze względu na 
swoją złożoność mogą być słabo czy-
telne na smyczy o szerokości 10 mm. 
W takiej sytuacji trzeba rozważyć za-
mówienie smyczy szerszych, choć 
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wiąże się to z większym wydatkiem. 
A co w przypadku sytuacji odwrotnej? 
– Zdarza się, że klienci wybierają sze-
rokie smycze, nie wiedząc, że zaplano-
wana grafika będzie równe dobrze pre-
zentować się na smyczach węższych, 
a więc tańszych. W takiej sytuacji pro-
ponujemy wyprodukowanie większej 
liczby smyczy w tej samej cenie lub po 
prostu zakup smyczy węższych taniej – 

tłumaczy Robert Mazurek z działu ob-
sługi klienta w Fabryce Smyczy. Duże 
możliwości konfiguracji dają również 
akcesoria. Przy zamawianiu klasycz-
nych smyczy z karabińczykiem na 
klucze problemu raczej nie będzie, ale 
jeżeli zależy Ci na akcesoriach nie-
standardowych, zwróć na nie uwagę. 
Producent smyczy może akurat nie 
mieć ich w magazynie, co wydłuży 
czas realizacji zamówienia. 

Jakość i czas są bezcenne 
Jakość smyczy to przede wszyst-

kim jakość materiałów, z których 
smycze są wykonane. – Produku-
jemy smycze z polskiej taśmy z cer-
tyfikatem. Dużą wagę przykładamy 
też do wyboru tuszu, który absolut-
nie nie może powodować odbarwień 

na skórze np. pod wpływem potu. Ta-
kie produkty w ogóle nie powinny być 
dopuszczone do sprzedaży – mówi  
Daniel Żołądek odpowiedzialny za 
druk w Fabryce Smyczy. Gwarancją 
jakości jest odpowiednie zaplecze ma-
szynowe i duże doświadczenie pro-
ducenta. Równie istotną kwestią jest 
czas realizacji zamówienia i termino-
wość oddania smyczy. Każdy dostaw-
ca smyczy ma określone standardowe 
terminy. – Na pytanie, na kiedy mo-
żemy wyprodukować 500 sztuk smy-
czy, odpowiadamy pytaniem – a na 
kiedy są potrzebne? Zawsze staramy 
się dostosować do oczekiwań naszych 
klientów. Jak istnieje taka potrzeba, 
termin realizacji zamówienia może 
wynieść zaledwie 24 godziny – doda-
je Pan Paweł. ■

arTyKuł SPONSOrOWaNy
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wydarzenia targowe Q2 2018

Hong Kong Gifts & Premium Fair 2018: 
międzynarodowe miejsce spotkań
W dniach 27-30 kwietnia 2018 odbyła się 33. edycja wydarzenia Hong Kong Gifts & Premium Fair. Równocześnie miała miejsce impre-
za towarzysząca – 13. edycja Hong Kong International Printing & Packaging Fair. Według organizatorów, w obu imprezach wzięło udział 
64 000 odwiedzających ze 145 krajów. W tym roku ustanowiono wiele nowych rekordów frekwencji, jak chociażby 4360 wystawców 
z 35 krajów. Większość z nich pochodziła z Chin, Hongkongu, Taiwanu, Korei i Indii. Impreza po raz kolejny okazała się miejscem spotkań 
dla kluczowych graczy z branży, ważną platformą networkingową i miejscem międzynarodowych relacji.

Więcej informacji na: http://hkgiftspremiumfair.com
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018, Zdjęcia: Michael Scherer, © WA Media

marke|ding| Vienna 2018: dobra frekwencja
Dnia 19 kwietnia 2018 w austriackiej stolicy odbyła się impreza marke|ding| Vienna, na którą zaproszeni byli decydenci w bran-
ży marketingowej I kupujący, by zapoznać się z ofertami dostawców produktów z dziedziny reklamy interaktywnej i powiązanych 
dziedzin. W 8. edycji największej tego rodzaju imprezy w Austrii wzięło udział 129 wystawców z 9 krajów, z ofertami których za-
poznało się 1957 odwiedzających. Goście mogli zapoznać się z innowacjami produktowymi i wyjątkowymi opcjami dostosowy-
wania produktów. W tym roku wydarzeniu towarzyszyły wykłady dotyczące tematów związanych z marketingiem i komunikacją.
 
Więcej informacji na: www.markeding-wien.at
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018, Zdjęcia: Till Barth, Jasmin Oberdorfer, © WA Media

PromZ.live 2018: Bogaty program
W dniach 16-17 maja 2018 miało miejsce wydarzenie PromZ.live, które po raz drugi odbyło się w hali widowiskowej Ahoy w holen-
derskiej stolicy. Według organizatorów – Het Portaal Uitgevers – w wydarzeniu wzięło udział 200 wystawców obejmujących do-
stawców i dystrybutorów artykułów promocyjnych. Dystrybutorów było zdecydowanie więcej, zważywszy na fakt, że grupą doce-
lową wydarzenia PromZ.live są kupujący i decydenci z branży. Wśród wystawców znaleźli się ważni przedstawiciele holenderskiej 
i europejskiej branży, a także wielu specjalistów. Imprezie towarzyszył bogaty program. Między innymi targi można było zwiedzać 
wirtualnie, dzięki współpracy PromZ.live z Google Tours. Imprezę odwiedziło 4338 gości.

Więcej informacji na: www.promz.live
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018, Zdjęcia: Till Barth © WA Media

Reklama Polygraf 2018: Jubileuszowa edycja
W tym roku wydarzenie Reklama Polygraf świętowało swoją rocznicę. Impreza po raz 25 odbyła się w Pradze. Po raz drugi z kolei 
targom towarzyszyły targi Obaly poświęcone innowacji i technologii w zakresie opakowań. Według organizatorów w dniach od 29 
do 31 maja 2018 tereny PVA Expo Praha odwiedziło 228 wystawców z 10 krajów. Wśród nich znaleźli się dostawcy rozwiązań z za-
kresu reklamy dotykowej, w tym międzynarodowi specjaliści. Jednak to dostawcy tekstyliów promocyjnych i technik dostosowy-
wania produktów przeważali wśród wystawców. Według oficjalnych danych w tej trzydniowej imprezie wzięło udział 8852 gości. 

Więcej informacji na: http://reklama-fair.cz
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018, Zdjęcia: Michael Scherer © WA Media

GWW-Newsweek 2018: Artystyczna oprawa 
W dniach od 4 do 14 czerwca 2018 w 8 niemieckich miastach, Monachium, Norymberdze, Stuttgarcie, Frankfurcie, Berlinie, Ham-
burgu, Bielefeldzie i Kolonii odbyła się 16. edycja objazdowej imprezy GWW-Newsweek, która po raz kolejny zaprezentowała, jak 
kreatywnie I profesjonalnie może prezentować się branża. W wydarzeniu zorganizowanym przez niemieckie stowarzyszenie arty-
kułów promocyjnych wzięło udział 3960 odwiedzających. Organizatorzy złożyli hołd kreatywnej mocy dystrybutorów i dostaw-
ców artykułów promocyjnych, którzy zaprezentowali „piękną sztukę” reklamy dotykowej. Dystrybutorzy mogli zapoznać się rów-
nież z innowacjami w branży.

Więcej informacji na: https://gww-newsweek.de
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018, Zdjęcia: Brit München, Claudia Pfeifer © WA Media
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BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Na temat roli upominków reklamowych w promocji agencji eventowej, jak również 
w organizacji imprez, kryteriów ich wyboru oraz oferty rynkowej, rozmawiamy 
z Adrianą Piekarską, Chief Executive Officer agencji Exclusive Event.

Upominki wisienką na 
torcie dobrego eventu

Exclusive Event to jedna z  czołowych 
agencji eventowych, w  organizacji ja-
kich wydarzeń specjalizuje się firma?

Od 12 lat zajmujemy się strategicznym 
planowaniem oraz organizowaniem even-
tów, w tym eventów PR’owych, marketin-
gowych, jubileuszowych gali, uroczystych 
bankietów, koncertów, otwarć obiektów, 
imprez firmowych, konferencji i kongre-
sów, a także pikników firmowych. Dla mnie 
jednak hasło „organizacja eventów” jest 
zdecydowanie za wąskie. My bowiem kom-
pleksowo obsługujemy firmy, które chcą 
się wyróżnić na rynku. W EE ogromną rolę 
przykładamy do opracowania strategii 
zgodnej z polityką firmy. Doradzamy, kon-
sultujemy i wreszcie kreujemy scenariusz 
na miarę potrzeb, który nie tylko będzie wi-
dowiskową imprezą, ale przede wszystkim 
będzie niósł zdefiniowany wcześniej prze-
kaz i przyniesie wymierne korzyści, zarów-
no wizerunkowe, jak i finansowe.

Czy wykorzystują Państwo upomin-
ki do promocji agencji Exclusive Event? 
W jakich okolicznościach wręczają Pań-
stwo obrandowane prezenty?

Przywiązujemy dużą wagę do gadżetów, 
dlatego wybieramy je starannie już na eta-
pie opracowywania strategii – zarówno tej 
przygotowanej dla naszej firmy, jak i dla 
naszych wszystkich klientów. I tak jak nie 
ma dwóch jednakowych strategii, tak nie 
ma dwóch identycznych momentów wrę-
czania upominków. Czasem gadżety mają 
służyć Gościom przez cały event – klasycz-
nym przykładem jest notatnik podczas kon-

ferencji wręczany na samym początku, cza-
sem w formie podziękowania na zakończe-
nie eventu, a czasem zupełnie niespodzie-
wanie, jako fragment realizacji.

Jakie przedmioty wykorzystujecie 
Państwo do autopromocji? Czym się kie-
rujecie wybierając upominki do reklamy 
agencji eventowej? Jaki przekaz chcecie 
w ten sposób skierować do klientów?

Obsługując event oczywiście nie zapo-
minamy o autopromocji, jednak jako profe-
sjonalna agencja, nie możemy być nachal-
ni w takich działaniach. Staramy się w dys-
kretny sposób zaznaczyć swoją obecność, by 
to naszego klienta zaprezentować Gościom, 
ale też po to, by każdy uczestnik wiedział, 
do kogo się zwrócić w razie potrzeby. Za-
wsze więc mamy ze sobą smycze zakończo-
ne identyfikatorami lub koszulki. Na począt-
ku roku również wręczamy naszym klientom 
eleganckie kalendarze z naszym logo, by to-
warzyszyć im przez cały rok, a do korespon-
dencji dołączamy słodkie upominki.

Dlaczego upominki reklamowe są do-
brym narzędziem umacniania wizerunku 
takiej firmy, jaką jest agencja eventowa?

Dla nas upominki są jedynie narzędziem 
uzupełniającym. Jednak dla nas, jako dla 
organizatora eventów, to jeden z podstawo-
wych elementów ich realizacji. Z gadżetem 
na event jest bowiem jak z samym eventem. 
Jeśli będzie dobrze przemyślany i perfekcyj-
nie wykonany, osiągnie zamierzony cel. Je-
śli jednak będzie przypadkowym wyborem, 
nieadekwatnie dobranym do grupy docelo-
wej, nie spełni oczekiwań klienta i stanie się 

tym samym jedynie pustym kosztem w bu-
dżecie marketingowym przedsiębiorstwa.

Jak funkcjonują upominki reklamo-
we w  branży eventowej? Podczas ja-
kich rodzajów eventów są obowiązko-
wym punktem programu?

Jak wspomniałam, gadżety są bardzo 
istotnym elementem eventów. Niestety czę-
sto są pomijane i niedoceniane na pierw-
szym etapie planowania eventu, a bez-
względnie zasługują na uwagę podob-
nie jak miejsce, catering i atrakcja głów-
na planowanej imprezy. Wybierane przy-
padkowo, na szybko lub tylko z uwagi na 
budżet, mogą pozostawić niesmak na-
wet po najlepiej zorganizowanym even-
cie. A przecież dobrze wybrany gadżet po-
zwoli wzmocnić lub nawet zbudować za-
mierzony wizerunek. Może być elemen-
tem spójnej komunikacji eventu, a często 
„wisienką na torcie” skrupulatnie przygo-
towanej imprezy. I nie mam tutaj „ideal-
nego” eventu dla gadżetów – zawsze jest 
bowiem okazja, by kogoś obdarować sło-
mianym kapeluszem, powerbankiem, czy 
pojemnym pendrive’me – kwestia dopaso-
wania prezentu do okoliczności.

W  jaki sposób dobieracie Państwo 
upominki do rodzaju imprezy, jaką or-
ganizujecie?

Zanim zdecydujemy się na konkretny 
upominek, przeprowadzamy tzw. „Short 
brief gadżet”. To swoisty biznesplan pre-
cyzyjnie formułujący oczekiwania wobec 
gadżetu. Nie tylko rodzaj imprezy wpły-
wam bowiem na decyzję o konkretnym 
upominku. Na etapie jego wyboru po-
trzebna nam jest również wiedza o lokali-
zacji (zupełnie inne gadżety sprawdzą się 
w miejscu, w którym można rozłożyć ga-
dżety na krzesłach, a inne np. na koncer-
cie), grupie docelowej, celu, jaki chcemy 
osiągnąć, wręczając go Gościom, moty-
wie przewodnim eventu i oczywiście o bu-
dżecie.

Jak ocenia Pani, z punktu widzenia 
klienta, ofertę polskiego rynku upo-
minków reklamowych?

Myślę, że polski rynek reklamowy nie 
różni się już w żaden znaczący sposób 
od zagranicznego. Zresztą w dzisiejszym 
świecie chyba już nawet nie można mó-
wić o różnych rynkach. Dzięki interneto-
wi możemy sprowadzać gadżety dosłow-
nie zewsząd. Przecież nie ma różnicy, czy 
kurier jedzie do nas z Poznania, czy ze 
Szwecji. Liczy się pomysł. Brak drogi na 
skróty. Jeśli zależy nam na jakimś gadże-
cie, z pewnością go zdobędziemy.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

aDrIaNa PIEKarSKa 
Właścicielka marki Exclusive Event. 
Ekspert z dziedziny event marketingu 
z 12 letnim doświadczeniem. 
Finalistka konkursu Bizneswoman 
Roku, dwukrotna finalistka konkursu 
Osobowość Roku w branży 
Mice. Znakiem rozpoznawczym 
organizowanych przez nią eventów 
jest ich spektakularna, zaskakująca 
i nierzadko – niespotykana forma. 
Zapytana, czym dla niej jest event, 
odpowiada – „Jeśli jeden obraz wart jest 
więcej niż tysiąc słów, event wart jest 
więcej niż tysiąc obrazów”.  Kobieta, która 
nie boi się wyzwań – łamie standardy, 
zaskakuje oraz serwuje niezapomniane 
emocje. Od lat skutecznie przekazuje 
swoją wiedzę zarówno podczas 
warsztatów szkoleniowych, jak i podczas 
konferencji branżowych, występując 
w roli prelegenta. Jest również 
właścicielką marki Event Marketing 
Institute – zajmującej się szeroko pojętą 
edukacją branży eventowej.
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Prawo unijne narzuciło na Polskę odgórną dyrektywę określającą parametry materiałów odblaskowych. 
Restrykcyjnie i surowo do jednego wora wrzuciło środki ochrony indywidualnej i zwykłe gadżety, które 
pełnią rolę bardziej reklamową niż ostrzegawczą. Na straży swej sztywnej litery ustawiło UOKiK, który 
broniąc bezpieczeństwa użytkowników zamknął się na dyskusje z firmami reklamowymi.

Odblaski pod surowym nadzorem

W poradniku wydanym przez UOKiK i skie-
rowanym do przedsiębiorców, czytamy, że „od-
blaski znajdują się w grupie wyrobów określa-
nych ogólnie jako środki ochrony indywidual-
nej (ŚOI).” Zgodnie z tym uogólnieniem i prze-
pisami unijnymi wszystkie wyroby wprowa-
dzane do obrotu podlegają wcześniejszej oce-
nie zgodności z tzw. zasadniczymi wymagania-
mi, według ścisłych procedur. Przedmioty, któ-
re mają pełnić funkcję środka ochrony indywi-
dualnej (ŚOI) muszą przejść wspomniane pro-
cedury, żeby posiadać oznaczenie CE. To wła-
śnie znak CE jest sygnałem dla zwykłego kon-
sumenta, że produkt będzie służył ochronie jego 
zdrowia i życia, że został w tym celu profesjo-
nalnie zweryfikowany przez wyspecjalizowa-
ne jednostki. Problem polega na tym, że według 
interpretacji UOKiK, bezwzględnie wszystkie 
materiały odblaskowe powinny spełniać suro-
we wymogi i być oznaczone symbolem CE. 
Tymczasem rygorystyczne parametry materia-
łów odblaskowych nakreślone przez Unię ni-
jak się mają do funkcjonowania polskiego ryn-
ku reklamowego. Klienci końcowi poszuku-
ją względnie tanich odblasków, bo chcą rozda-
wać gadżety ze swoim logotypem, bez ozna-
czeń CE, w dowolnym kształcie i kolorze, na 
dowolnej grubości folii. Nie każda kamizel-
ka czy kurtka posiadające element odblaskowy 
mają od razu służyć jako środek ochrony indy-
widualnej, a tymczasem są tak kwalifikowane, 
uniemożliwiając obrót tego rodzaju towarami. 
Litera prawa jest tu na tyle sztywna, że często 
dochodzi do sytuacji jej nadinterpretacji. - Na 
dzień dzisiejszy Urząd, który ma stać na stra-
ży ochrony konsumenckiej, czyni wszystko, aby 
konsumenta dostępu do dobrego produktu po-
zbawić – ze względów całkowicie nam niewia-
domych. Powód: nasze odblaski gadżetowe, 
które np. ze względu na nietypowy kolor, za-
druk, kształt etc. nie podlegają certyfikacji CE 
– bo nie przejdą żadnych badań pozytywnie (np. 
czarna kamizelka z wszytymi pasami odblasko-
wymi), nieoznaczone znakami CE i niezakwali-
fikowane przez nas do środków ochrony indy-
widualnej zostały wycofywane z rynku, gdyż 
zdaniem Urzędu Nadzoru Rynku nie spełniają 
„zasadniczych wymagań dotyczących środków 
ochrony indywidualnej”. – mówi Aneta Niciak, 
Prezes Zarządu firmy KANDO PLUS. Takich 
sytuacji Aneta Niciak wymienia więcej.

Tako rzecze Unia 
O tym, czy dany produkt powinien mieć 

oznakowanie CE decyduje unijne prawo, a każ-
dy kraj Unii jest zobowiązany do implementa-
cji jego dyrektyw w wewnętrznym ustawodaw-
stwie. Ze względu na stopień zagrożenia, przed 
którym mają chronić użytkownika, tzw. ŚOI 
(środki ochrony indywidualnej) zostały podzie-
lone na trzy kategorie. Pierwsza z nich (I) obej-
muje najprostsze przedmioty, które dotyczą naj-
mniejszego ryzyka. Jak czytamy w poradniku 
UOKiK, projektant zakłada, że ich użytkownik 
może sam ocenić skuteczność poziomu ochro-
ny przed minimalnymi zagrożeniami, których 
skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą 
być łatwo zidentyfikowane przez użytkownika 
we właściwym czasie. Druga kategoria (II) to 
z kolei przedmioty o konstrukcji pośredniej, są 
to m.in. środki ochrony słuchu, hełmy przemy-
słowe, gogle i okulary ochronne, odzież ostrze-
gawcza oraz akcesoria odblaskowe. To właśnie 
w tej kategorii znajdują się materiały reklamo-

we. Trzecia kategoria (III) skupia przedmioty 
o konstrukcji złożonej, przewidziane do ochro-
ny przed zagrożeniem życia lub przed zagroże-
niami, które mogą powodować poważne i nie-
odwracalne uszkodzenia ciała lub zmiany cho-
robowe. - Przy ustalaniu kategorii ŚOI nie ma 
znaczenia, jak wygląda dany środek ani z cze-
go jest zrobiony, tylko przed jakim zagrożeniem 
ma chronić. – mówi Malwina Buszko z biu-
ra prasowego UOKiK, zapytana czy gadże-
tów odblaskowych nie można podciągnąć pod 
kat. I i traktować liberalniej - Wszystkie ŚOI, bez 
względu na kategorię, muszą przejść procedurę 
oceny zgodności i mieć naniesione oznakowa-
nie CE. To, że użytkownik może sam ocenić sku-
teczność poziomu ochrony ŚOI oznacza przy-
kładowo, że nie muszą być tworzone skompli-
kowane instrukcje obsługi czy konserwacji, nie 
zaś, iż ŚOI nie musi mieć CE. 

Normy unijne przewidują także podział od-
blasków (kategoria II) na sztywne i elastyczne, 
wiszące, do zdejmowania czy przytwierdzone.

Współczynnik odblasku to główny parametr, 
od którego zależy bezpieczeństwo użytkowni-
ka. Określa on zdolność do odbijania światła 
przez powierzchnię odblaskową a jego normy 
są określone przez Unię Europejską. I tak od-
blask swobodnie wiszący powinien mieć po-
wierzchnię odblaskową od 15 cm² do 50 cm² 
i grubość maksimum 10 mm, natomiast odblask 
do zdejmowania i przytwierdzania powinien 
mieć powierzchnię odblaskową przekraczają-
cą 15 cm². Kolejnym warunkiem stawianym 
odblaskom są odpowiednie właściwości foto-
metryczne powierzchni materiałów, z jakich są 
wykonane. Ważna jest także odporność na ście-
ranie, pranie i czyszczenie chemiczne, działanie 
wysokich temperatur, niskich temperatur, wody, 
deszczu. Do tego odblask musi posiadać odpo-
wiedną instrukcję i stosowne oznaczenia.

Jak podkreśla UOKiK, producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel może wystawić 
deklarację zgodności WE dla odblasku i ozna-
czyć go znakiem CE, dopiero po uzyskaniu od 
jednostki notyfikowanej certyfikatu zgodności. 
Oznakowanie CE powinno być umieszczone na 
każdym odblasku w sposób widoczny, czytelny 
i odporny na zatarcie przez cały okres jego uży-
wania. Tylko producent może umieścić oznako-
wanie CE na odblaskach, które spełniają zasad-
nicze wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki.

W poszukiwaniu złotego środka
UOKiK twardo stoi przy narzuconych przez 

Unię zasadach. - Akcesoria odblaskowe mogą 
być udostępniane na rynku tylko po przej-
ściu odpowiedniej procedury oceny zgodności 

i oznaczeniu znakiem CE, są bowiem ŚOI kate-
gorii II – czyli mają chronić użytkownika przed 
wypadkiem drogowym, wzmacniając jego wi-
doczność. – odpowiada nam Malwina Buszko 
z biura prasowego urzędu. - Jeśli organ nadzo-
ru rynku uzna, że przedsiębiorca naruszył prze-
pisy, to ma środki prawne, aby nakazać usu-
nięcie niezgodności lub wycofać z obrotu wy-
rób niespełniający wymagań. Zatem na ryn-
ku nie mogą znajdować się ŚOI bez znaku CE, 
gdyż nie zapewniają należytej ochrony. – pod-
kreśla Malwina Buszko. Z takim „zero-jedyn-
kowym” podejściem nie zgadzają się przedsta-
wiciele branży reklamowej. Problemem jednak 
w znalezieniu złotego środka jest brak komu-
nikacji. Aneta Niciak z firmy KANDO PLUS 
Sp. z o.o., Sp.K, właściciela marek odblasko-
wych: odblaski24.com.pl oraz Refloactive.com 
bezskutecznie stara się nawiązać merytorycz-
ny dialog z urzędem – odpowiedzi są lakonicz-
ne a próby umówienia spotkania z prezesem 
UOKiK bezowocne. Swoje racje przelewa na 
papier wysyłanych do urzędu pism. Spór toczy 
się już trzy lata. Firmy sprzedające odblaski po-
czątkowo podjęły na własną rękę misję edukacji 
rynku w zakresie norm bezpieczeństwa odbla-
sków. Niestety misja ta w warunkach polskich 
jest skazana na klęskę, bo certyfikowane odbla-
ski są kilkukrotnie droższe. Nadto, sama cer-
tyfikacja jest niezwykle kosztowna – opłaty za 
„przejście oceny zgodności” w jednostce noty-
fikowanej sięgają do kilku tysięcy złotych za tyl-
ko jeden produkt. Za każdy model należy uiścić 
osobne opłaty, co może spowodować wydatki 
do kilkuset tysięcy złotych wydanych na certy-
fikacje, którymi rynek polski nie jest zaintereso-
wany – a przerzucenie tego kosztu na cenę pro-
duktu jest niewykonalne – mówi Aneta Niciak. 
Klienci końcowi nie chcą tak drogich gadżetów. 
Również urzędy państwowe. Koło się zamyka. 
Pytanie, czy w tej sytuacji jest możliwy kom-
promis? Może złotym środkiem byłaby kam-
pania edukacyjna podkreślająca, że tylko pro-
dukty oznaczone znakiem CE mogą zapewnić 
ochronę, natomiast odblaski bez tego symbolu 
są jedynie gadżetami, upominkami, które mają 
funkcję czysto reklamową. Może po prostu nie 
wrzucać wszystkich przedmiotów z elementem 
odblaskowym do jednego worka? - To jakby za-
kwalifikować buty z tworzywa sztucznego do ka-
tegorii butów skórzanych i wymagać od przed-
siębiorcy oświadczenia, że buty zostały wykona-
ne ze skóry, bo skaj imituje skórę i klient może 
się pomylić. - porównuje Aneta Niciak. - Mimo, 
że w ofercie mamy odblaski certyfikowane i nie-
certyfikowane – i dokładnie informujemy klien-
ta – czym oba produkty się różnią (a różnią się 
jakością, ale też niestety ceną), klienci w 90% 
wybierają tanie, niecertyfikowane gadżety. I tu 
UOKIK zdaje iść na skróty obarczając odpo-
wiedzialnością i kosztami tej sytuacji wyłącznie 
przedsiębiorców. UOKiK zapytany o ewentual-
ny kompromis z branżą reklamową odpowiada 
krótko: Najważniejsze jest bezpieczeństwo kon-
sumentów. – mówi Agnieszka Majchrzak z biu-
ra prasowego.

Dla firm z branży reklamowej posiadających 
w ofercie odblaski ta walka toczy się o szek-
spirowskie „być albo nie być”. Stanowisko 
UOKiK jest surowe, z pozycji piedestału prawa 
bezkompromisowe. I jedna i druga strona ma 
swoje racje, UOKiK uparcie zasłania się bez-
pieczeństwem użytkowników a branża rekla-
mowa realiami rynku. Żeby jednak znaleźć zło-
ty środek potrzebny jest dialog, a ten na razie 
utknął w miejscu.
■ Joanna Muszyńska
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Edukacja i szkolenia

400 nowych produktów na nadchodzącą zimniejsza porę roku stoi już w blokach startowych. 
Dystrybutor  (największy w Polsce) bardzo dba, aby jego klienci byli zawsze na bieżąco 
z aktualnymi trendami w odzieży promocyjnej, roboczej, biznesowej. Dlatego nie tylko 
z początkiem roku zabiega o nowe marki oraz nowe, modne produkty, ale także robi to na drugą, 
zimniejszą porę roku.

L-SHOP-TEAM startuje z 
jesiennymi nowościami!

topy oraz koszulki z długim rękawem 
z metką odrywaną ułatwiającą rebran-
ding. Również  marka JHK może po-
chwalić się nowościami w koszul-
kach.  TeeJays, Stormtech i Elevate,  
na które czeka wielu wymagających  
klientów, przekonują po raz kolejny do-
brą ofertą kurtek, kamizelek ocieplanych. 
Natomiast marka Regatta, oprócz kur-
tek i bezrękawników, oferuje jako nowo-
ści (pod nazwą Tactical Threads) wytrzy-
małą odzież roboczą, buty robocze i bez-
pieczną odzież HI-VIS. Także marka Result  
błyszczy produktami HI-VIS. Obszar 
sportowy tym razem zabiera marka Spiro.  
W markach: Karlowsky, CG Workwear 

i Exner  miłośnicy gastronomi mogą do-
szukać wielu nowościach, w tym jeanso-
we kurtki i fartuchy kucharskie. Czapki 
z daszkiem, czapki typu beanie, kapelu-
sze w różnych kolorach i kształtach pro-
ponują marki Beechfield i Flexfit.  Ofer-
tę nowych tekstyliów frotte znaleźć moż-
na u marki Bear Dream.  Radosna marka 
MBW uzupełnia swoją ofertę piskliwymi 
kaczkami, pluszowymi zwierzątkami oraz 
figurkami antystresowymi.

Wszystko to razem stanowi dobry start 
do pracy, sportu i biznesu zarówno w sło-
neczne i deszczowe jesienne dni, a także 
w przygotowania do mroźnej zimy. 
■ www.l-shop-team.pl

Nowa marka  na wyłączność
Od września w sprzedaży wyłącznie 

w L-Shop-Team  pojawia się nowa niemiec-
ka marka miners mate. Pierwsza kolekcja 
marki urzeka 16 artykułami (różne koszulki, 
bluzy, polówki) w modnej, stonowanej ko-
lorystyce od czerni i bieli przez szarości do 
oliwkowego, granatu i burgundu, w mod-
nym 2-tone-look lub kolorystyce heather. 

400 nowości zebrane w katalogu 
NOWOŚCI jesień/zima 2018

W ofercie 16 marek ze 100 oferowa-
nych przez L-Shop-Team,  można odna-
leźć atrakcyjne nowości. Marka Promodoro  
uzupełnia gamę swojej odzieży o t-shirty,  

arTyKuł SPONSOrOWaNy

Praktyczny gadżet, który w znacznym 

stopniu zwiększa komfort pracy przy 

komputerze, stanowiąc jednocześnie 

doskonały nośnik reklamy.

biuro@podkladki24.pl

+48 81 470 74 12

Zapraszamy do kontaktu!

B I A Ł A  P O D K Ł A D K A

S U B L I M A C Y J N A

E R G O N O M I C Z N A
Ż E L O W A  P O D K Ł A D K A

P O D K Ł A D K A  D O  N A D R U K U  

S I T O T R A N S F E R O W E G O

D O S T Ę P N E  K O L O R Y

D O S T Ę P N E  K O L O R Y

Oferujemy wysokie rabaty agencyjne!

Możliwość wykonania indywidualnego
opakowania reklamowego.

Z życia Izby...
 Strona 2

Z rynku
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Profesjonalny office manager -praktyczne metody 
zarządzania biurem - szkolenie wyjazdowe 
12-14.09.2018   Sopot
www.szkolenia-biznesowe.biz/szkolenia-kursy/4027/

Zarządzanie zmianą- jak wdrożyć i zarządzać procesem 
zmian w organizacji? 
18-19.09.2018   Kraków
20-21.09.2018   Poznań
27-28.09.2018   Warszawa
11-12.09.2018   Wrocław
www.szkolenia-biznesowe.biz/szkolenia-kursy/zarzadzanie-zmiana/

Psychologia konfliktu, zarządzanie stresem, techniki 
wywierania wpływu społecznego (presja i manipulacja) 
29.09.2018   Warszawa
www.gromgroup.pl/wydarzenia/243-psychologia-konfliktu,-
zarz%C4%85dzanie-stresem,-techniki-wywierania-
wp%C5%82ywu-spo%C5%82ecznego-presja-i-manipulacja-10.htm

Szkolenie HR Biznes Partner prawdziwym Partnerem   
17.10.2018   Warszawa
https://4grow.pl/szkolenia/Hr-biznes-partner-szkolenie

10-te Forum Marketingu Zintegrowanego  
„Czy jesteś gotowy na przyszłość?  
07-08.11.2018   Warszawa
www.polskimarketing.pl/#!

Skuteczna selekcja i rekrutacja  
12.11.2018   Poznań
https://szkoleniamaciolek.com/skuteczna-selekcja-i-rekrutacja/

Praktyczne aspekty przygotowania i wdrożenia systemu 
ocen pracowniczych w organizacji.
29.11.2018   Poznań
https://szkoleniamaciolek.com/controlling-personalny/

Budowanie autorytetu szefa 
17.12.2018   Poznań
https://szkoleniamaciolek.com/szkolenie-budowanie-
autorytetu-szefa/

Zarządzanie procesami - szkolenia 
17.12.2018   Poznań
www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/zarzadzanie-
procesowe,6/

szkolenia

Interaktywny warsztat oparty na praktycznych aspektach: praca z dokumentami, analiza procedur, przypadków, przedstawianie 
propozycji możliwych rozwiązań, ćwiczenia, mini-wykład, dyskusje. Szkolenie odwołuje się do doświadczeń uczestniczek i 
wieloletniej praktyki trenera w polskich i międzynarodowych korporacjach. Celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych 
umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania biurem, a w szczególności poznanie najnowszych metod, narzędzi oraz 
dostępnych rozwiązań, optymalizujących pracę biura i jego koszty.

Badania pokazują, że ok. 75% zmian w organizacji jest źle przeprowadzonych i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. To z 
kolei generuje frustrację i zniechęcenie, a poprzez wrogie nastawienie pracowników do sytuacji – paraliżuje pracę niejednego 
menedżera. Dlatego, nieocenione jest, aby każdy znał podstawowe mechanizmy wdrażania i przeprowadzania zmian, ponieważ 
zwiększają one szanse na jej sukces. Dobre przygotowanie i przeprowadzenie zmiany jest konieczne i długoterminowo zapewnia 
firmom sukces, lecz niewątpliwie wymaga umiejętności i znajomości procesu.

Jest to szkolenie z podstawowych, ale praktycznych technik radzenia sobie z presją, agresją i manipulacją na poziomie 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Program szkolenia obejmuje również zdefiniowanie zjawiska presji i manipulacji oraz 
intencji i słabych stron przeciwnika, naukę rozpoznawania i klasyfikowania technik wywierania wpływu i reagowania na nie w 
praktyce w zależności od sytuacji oraz strategie i techniki deeskalacji konfliktu na różnych poziomach komunikacji. Szkolenie 
jest dynamiczne, zawiera podstawy psychologii,oraz stanowi wstęp do szkolenia na kolejnym poziomie, w trakcie którego 
będą szczególnie akcentowane ćwiczenia praktyczne w parach i zespołach, nauka kontroli stresu i emocji za pomocą technik 
oddechowych i mentalnych.

Jak zbudować autorytet wobec menedżerów, zarządu, gdy wydaje im się, że potrafią to co Ty, a nawet więcej, bo oni mają jeszcze 
wiedzę merytoryczną, a Ty zajmujesz się tylko tymi "miękkimi" kwestiami? Jak się zachować, gdy mają wobec Ciebie pretensje 
albo sprowadzają Cię do roli operacyjnej? Poznaj techniki, dzięki którym zbudujesz relację partnerską, w której inni będą 
potrzebowali Ciebie i Twoich opinii, relację w której będziesz szanowanym autorytetem. Staniesz się prawdziwym Partnerem!

Już po raz dziesiąty Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB będzie gościć uczestników Forum Marketingu Zintegrowanego 
(FMZ). Hasło tegorocznej edycji brzmi „Czy jesteś gotowy na przyszłość?” i jak sama nazwa wskazuje, tegoroczna edycja dużo 
miejsca poświęcać będzie nowoczesnym narzędziom marketerów. Okres intensywnych zmian zarówno prawnych, jak i w 
obszarze dostępnych narzędzi, a także postaw konsumenckich będzie wymagał od marketerów wyjątkowej uważności i 
elastyczności w działaniach. Podobnie jak w latach poprzednich, również 1 edycja FMZ skupiać będzie interdyscyplinarny zespół 
prelegentów i ekspertów, dbając o wysoki poziom merytoryczny konferencji.

Szkolenie przygotowane jest dla właścicieli średnich przedsiębiorstw oraz dla pracowników działów HR dużych firm. Rozwój 
praktycznych umiejętności z zakresu procesu skutecznej rekrutacji i selekcji. Celem ogólnym szkolenia jest wsparcie uczestników 
w ich zadaniach rekrutacyjnych poprzez umożliwienie oparcia się na profesjonalnych narzędziach, wzorach, zasadach 
postępowania tak w procesie rekrutacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

W trakcie spotkania uczestnicy przechodzą przez kolejne etapy przygotowania i wdrożenia systemu; planując, ćwicząc oraz omawiając 
poszczególne etapy. Omawiany jest nie tylko kontekst techniczny (narzędziowy) systemu ocen, ale również społeczny – pokonywania 
barier i oporów płynących ze strony ludzi; sposobów minimalizowania najczęściej pojawiających się błędów związanych z wdrażaniem 
systemu. Uczestnicy mogą też poznać liczne narzędzia i procedury przydatne na poszczególnych etapach przygotowania systemu, 
takie jak: scenariusze spotkań grupy sędziów kompetentnych, listy pytań do zbudowania koncepcji systemu, przykładów procedury, 
przykładów kryteriów ocen (tradycyjnych, kompetencyjnych), skal ocen, arkuszy ocen, scenariuszy szkoleń dla oceniających i ocenianych, 
instrukcji dla oceniających i ocenianych, przykłady analiz ilościowych i jakościowych wyników.

Gdyby zapytać o to, co dla pracowników jest najważniejszym czynnikiem warunkującym motywację do pracy, zdecydowana większa 
część odpowiedziałaby, że jest to mądry, rozsądny i sprawiedliwy szef. To właśnie osoba zarządzająca zespołem musi charakteryzować się 
pożądanymi przez podwładnych cnotami, a swój autorytet budować na rzetelnym i sprawiedliwym postępowaniu. Budowanie szacunku 
nie powiedzie się na strachu i presji. Nadmierne spoufalanie się z podwładnymi również nie sprawi, że osoba szefa postrzegana będzie 
jako nadrzędna i szanowana. Awanse wewnętrzne, w tym na kierownika zespołu, to częsta sytuacja w zakładach pracy. Jak sprostać 
nowym wyzwaniom osoby zarządzającej zespołem – wczoraj jeszcze kolegów na równych stanowiskach, dziś już podwładnych?

Czterodniowy warsztat obejmujący metody, diagnostykę oraz narzędzia do optymalizacji i modelowania procesów w firmach 
produkcyjnych i usługowych. Podstawą szkolenia z zarządzania procesami są dwie gry symulacyjne, mające na celu poprawienie 
skuteczności i sprawności istniejących procesów biznesowych. Cały program podzielony jest na dwie niezależne części 
MODELOWANIE i OPTYMALIZACJĘ. Połączenie ich w dowolnej kolejności stanowi kompletny warsztat obejmujący wszystkie 
niezbędne umiejętności, jakimi powinien legitymować się formalnie KAIZEN Facilitator.

Zakres tematyczny
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Adwokat, rzecznik 
patentowy, stale 
współpracujący z PIAP. 
Od 12 lat zajmuje się 
zawodowo sprawami 
własności intelektualnej.
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Niż demograficzny, otwarte rynki pracy, a przede wszystkim koniunktura gospodarcza sprawiają, że 
odnotowujemy najniższe od 28 lat bezrobocie. Jest to sytuacja szczególnie korzystna dla młodych 
pracowników, którzy pierwszy raz szukają zatrudnienia. W centrach dużych miast kampanie reklamowe 
skierowane są nie tylko do konsumentów, lecz także potencjalnych kandydatów. Firmy działające 
w naszym kraju muszą zwiększyć swoją atrakcyjność w oczach tych ostatnich. Oprócz rosnących 
zarobków i pakietów socjalnych stawiają na Employer Branding.

Upominki w Employer Brandingu

O wartości dobrej domeny internetowej w dzisiejszym biznesie nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Internet 
stał się podstawowym kanałem sprzedaży dla niejednego przedsiębiorcy i nieraz sporo inwestujemy w dobre 
pozycjonowanie naszej „strony” w wyszukiwarce, czy jej rozpoznawalność w mediach społecznościowych.

Czy twoja domena internetowa 
jest dobrze chroniona?

Co więcej, chcąc wybrać nazwę dla 
nowego przedsięwzięcia, zaczynamy od 
sprawdzenia, czy wolna jest domena in-
ternetowa z naszym pomysłem na na-
zwę przedsięwzięcia, a dopiero potem 
staramy się wymyślić dla naszej marki 
jakąś interesującą szatę graficzną.

Jednak po wybraniu nazwy i zareje-
strowaniu domeny zapominamy o tym, 
aby ją chronić. Trzymamy się zasady 
„kto pierwszy ten lepszy” i wydaje nam 
się, że skoro jako pierwsi zarejestrowa-
liśmy domenę, to nikt nam jej nie odbie-
rze. Niestety nie zawsze tak jest …

Wielu przedsiębiorców zapomina, że 
domena internetowa może zostać im 
odebrania, gdy narusza prawo do zare-
jestrowanego znaku towarowego. A to 
zarejestrowany znak towarowy ma 
pierwszeństwo przed domeną interne-
tową, nawet zarejestrowaną wcześniej 
niż znak.

Jak to działa?
Po zarejestrowaniu znaku towaro-

wego w Urzędzie Patentowym RP, jako 
znak krajowy lub w EUIPO jako znak 
unijny, uzyskujemy prawo do żądania za-
niechania posługiwania się przez innych 
przedsiębiorców oznaczeniem podob-
nym do naszego zarejestrowanego znaku 
towarowego. Takie roszczenie obejmuje 
zakaz posługiwania się przez inne pod-
mioty oznaczeniami identycznymi lub 
podobnymi. Chodzi o oznaczenia, któ-
re mogą wprowadzać w błąd potencjal-
nego odbiorcę (klienta) poprzez wywo-
łanie skojarzenia z naszym produktem. 
Naruszenie prawa do znaku towarowe-
go może polegać nie tylko na nanosze-
niu identycznych lub podobnych ozna-
czeń na towary, ale także posługiwaniu 
się takim oznaczeniem w reklamie. Na 
dziś w orzecznictwie sądowym nie budzi 
wątpliwości, że naruszanie prawa do za-

rejestrowanego znaku towarowego może 
mieć postać posługiwania się zastrzeżo-
nym znakiem w domenie internetowej, 
czy jako metadane; „słowo klucz” przy 
wyszukiwarkach internetowych, albo 
ukryte elementy na stronie internetowej. 
Może się zdarzyć, że posługując się okre-
śloną nazwą w domenie internetowej, na-
ruszymy cudze prawo do zarejestrowane-
go znaku towarowego i w konsekwencji 
stracimy domenę.

Taka sytuacja może mieć miejsce nie 
tylko w sytuacji, gdy znak towarowy zo-
stał zarejestrowany przed wykupieniem 
przez nas domeny, ale także w sytuacji, 
gdy znak zostanie zarejestrowany później 
niż rejestracja domeny internetowej.

Kiedy w  praktyce taka sytuacja 
może nastąpić?

1) Podmiot działający w naszej branży 
pod tą samą nazwą, nawet nie koniecznie 
nasz bezpośredni konkurent, bo działają-
cy na drugim końcu Polski, zechce prze-
jąć naszą interesującą domenę z rozsze-
rzeniem .pl albo .com i zarejestruje znak 
towarowy z nazwą naszej domeny.

2) Wykwalifikowany podmiot zajmują-
cy się ”trollingiem” zarejestruje znak to-
warowy identyczny z nazwą naszej dome-
ny, po to, by szantażować nas ryzykiem 
utraty domeny i zażąda od nas wykupie-
nia praw do znaku. Takie praktyki są nie-
stety coraz powszechniejsze.

Te dwie typowe sytuacje pokazują, że 
inny podmiot może szybko pozbawić nas 
domeny internetowej, wykorzystując od 
tego celu rejestrację znaku towarowego.

O czym więc warto pamiętać?
Po pierwsze, rozpoczynając działalność, 

sprawdźmy, czy nasza wymyślona nazwa 
przedsiębiorstwa albo produktu nie tylko 
jest wolna jako domena internetowa, ale 
także czy nie narusza cudzego prawa do za-
rejestrowanego znaku towarowego. Po dru-
gie, warto chronić nazwę swojej firmy lub 
produktu jako znak towarowy. Wielu przed-
siębiorców nie chce chronić znaku albo 
swoich technologii twierdząc, że nie zamie-
rzają ścigać innych podmiotów na rynku, 
„bo szkoda im na to czasu”. Pamiętajmy 
jednak, że ochrona znaku towarowego to 
przede wszystkim zapewnienie (celnie na-
zywanej w świecie anglosaskim) „freedom 
to operate” – wolności prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej. Rejestrujemy znak 
towarowy nie po to, by uniemożliwiać ko-
rzystnie ze znaku innym podmiotom, ale 
właśnie po to by nikt nie zabrał nam nazwy 
naszego produktu lub nie pozbawił nas do-
meny, pod jaką promujemy nasz produkt.

Tracąc domenę lub nazwę produktu tra-
cimy przecież czas i środki zainwestowane 
w ich rozpoznawalność. A uzyskanie sku-
tecznej ochrony znaku towarowego to nie-
raz koszt nieporównywalnie mniejszy. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

pewnią nam zebranie kontaktów do po-
tencjalnych Pracowników. Samo rozda-
wanie upominków, niestety, nie przełoży 
się na wynik. 

Gadżety – w formie prezentu - warto 
wykorzystywać również podczas spotkań 
osobistych z Kandydatami. Działania te 
budują pozytywny wizerunek Pracodaw-
cy oraz w pewien sposób umożliwiają 
identyfikację z naszą marką. Dodatko-
wo upominki warto przekazywać na eta-
pie onboardingu, np. w formie pakietu 
powitalnego dla Pracownika, jak też już 
w trakcie pracy jako nagrody lub dowo-
dy uznania. W tych przypadkach mamy 
szansę wzmocnić aspekt utożsamiania się 
Pracownika z firmą oraz zwiększyć jego 
satysfakcję z pracy w danym miejscu. Bu-
dowanie pozytywnych doświadczeń Pra-
cowników za pomocą gadżetów to rów-
nież dobra okazja, aby pochwalić się na-
szymi materiałami reklamowymi w me-
diach społecznościowych. Rekomendu-
jemy takie działania, ponieważ sami sto-
sujemy je w 313C i spotykamy się z bar-
dzo pozytywnym ich odbiorem - tłumaczy 
Róża Nogalska.

Wybór gadżetów reklamowych na ryn-
ku jest bardzo duży. Każdy gadżet jest do-
stosowywany do branży. Zaczyna się od 
kubków a kończy na zaślepkach do ka-
mery na komputerze czy słuchawkach. 
Ważne, aby być elastycznym i do każde-
go gadżetu stworzyć jakąś historię, kon-
kurs czy coś co przyciągnie zaintereso-
wania osób z zewnątrz. - dodaje Natalia 
Spychaj. 

Beneficjenci
Z perspektywy agencji reklamowych 

i dostawców upominków atrakcyjnym 
klientem mogą okazać się nie tylko mię-
dzynarodowe korporacje. Jeśli przyjrzeć 
się temu, jak w ostatnich latach kształ-
tuje się rynek pracy, można spostrzec że 
duże środki w procesy rekrutacyjne in-
westują firmy IT, startupy i firmy poszu-

W dobie walki o pracownika, oprócz 
wynagrodzenia ważne są również bene-
fity pozapłacowe. Jednym z ważniejszych 
jest opieka medyczna, czy też ubezpiecze-
nie grupowe. Przez wzgląd na to iż więk-
szość osób szuka stabilizacji, taki punkt 
przy propozycji zatrudnienia jest istotny. 
Niektóre firmy idą dalej, czyli proponu-
ją również prywatne przedszkola na tere-
nie firmy, miejsce, w którym na cały dzień 
można zostawić swoją pociechę i spokoj-
nie pracować. Oprócz benefitów waż-
ny jest również aspekt work-life balan-
ce, który odgrywa ważną rolę przy przy-
jęciu propozycji pracy. - uzupełnia Nata-
lia Spychaj, Human Resources Manager 
z Merixstudio.

Employer Branding, a upominki
Nowoczesny Employer Branding to 

przede wszystkim budowa relacji pomię-
dzy pracodawcą, a pracownikiem. Na-
kładają się na niego nie tylko pakiety so-
cjalne i imprezy integracyjne, lecz także 
budowa atmosfery w bezpośrednim oto-
czeniu pracownika. Ważny jest wystrój 
biura, w tym firmowa papeteria, a także 
sytuacje okolicznościowe, jak np. uro-
dziny pracownika - momenty, w których 
można sprawić komuś miły upominek. 
Są też inne okazje by obdarować pra-
cownika czymś fajnym, na przykład fir-
mowym kubkiem czy gadżetem. 

Jedną z metod aktywizacji pracowni-
ków jest coraz częściej stosowany kafe-
teryjny, który w większych firmach jak 
korporacje jest powszechny. Pracownik 
ma możliwość udziału w różnych pro-

gramach i gromadzeniu punktów, które 
później może wymienić na bilet do kina, 
obiad w restauracji czy właśnie - upomi-
nek. - opowiada Natalia Spychaj. Jedno-
cześnie rosną budżety na programy Em-
ployer Brandingowe w firmach; Coraz 
więcej przedsiębiorstw tworzy strategie 
Employer Brandingowe – według ba-
dań prowadzonych przez HRM Institute, 
już ponad 50% ma ją - mniej lub bardziej 
- ukształtowaną. Konkurencja na rynku 
sprawia, że obok marketingu dążącego 
do pozyskania Klienta, wprowadzane są 
działania Employer Brandingowe mają-
ce przyciągnąć Pracownika. Możemy za-
obserwować wzrost nakładów finanso-
wych na te działania, wraz z istniejącą 
zależnością, iż najwięcej zarabiające fir-
my inwestują najwięcej środków na dzia-
łania EB. - uzupełnia Róża Nogalska.

Jednocześnie należy pamiętać że ga-
dżety i drobne upominki to nie tylko jed-
na z form gratyfikacji obecnych pracow-
ników. Mogą one także pomóc w zatrud-
nieniu nowego pracownika. 

Gadżety i upominki wykorzystywa-
ne są przy okazji spotkań z Kandydata-
mi, najczęściej na różnego rodzaju tar-
gach pracy. Oryginalność i atrakcyjność 
takich materiałów może mieć znaczące 
przełożenie np. na atrakcyjność stoiska 
Pracodawcy. Ciekawe gadżety zawsze 
będą przyciągać, jednak należy zasta-
nowić się, w jaki sposób przełożyć popu-
larność stoiska na faktyczny zwrot z pro-
wadzonej akcji rekrutacyjnej. W tym celu 
należy zaplanować konkretne działania 
mające miejsce przy stoisku, które za-

Samo pojęcie Employer Brandingu, 
czyli budowania marki wśród pracowni-
ków pojawiło się w połowie lat dziewięć-
dziesiątych w Stanach Zjednoczonych. 
Szefowie Amerykańskich firm - zwłasz-
cza tych największych - spostrzegli że za-
robki nie są jedynym czynnikiem który za-
trzyma na dłużej wartościowego pracow-
nika. Musi on być przekonany że pracu-
je w miejscu, które tworzy pewną wartość 
i że ta praca ma sens.

Bardzo ważnym aspektem, który praco-
dawca może zaproponować swoim Pra-
cownikom, jest praca w kulturze organi-
zacyjnej zgodnej z ich osobistymi warto-
ściami, leżącymi u podstaw ich przekonań 
i postaw. Dopasowanie to pozwala nie tyl-
ko zwiększyć satysfakcję w miejscu pracy, 
ale też obniża współczynnik rotacji w fir-
mie, ponieważ bazuje na podejmowaniu 
długofalowej współpracy z osobami dzia-
łającymi zgodnie z profilem działalności 
danej firmy. Wprowadzenie procesów re-
krutacyjnych opartych na badaniu nie tyl-
ko kompetencji, ale również wartości, po-
zwala na podjęcie lepszej decyzji dotyczą-
cej współpracy po obu stronach procesu. 
- tłumaczy Róża Nogalska, Rekruter z kra-
kowskiego startupu 313C. Firma ta zajmu-
je się rekrutacją pracowników między in-
nymi przy użyciu grywalizacji (elemen-
tów zaczerpniętych z gier) i innych nowo-
czesnych metod oceny zdolności kompe-
tencyjnych i osobowościowych. W pro-
cesie rekrutacji coraz większą rolę odgry-
wa komunikacja z Kandydatami, udziela-
nie informacji zwrotnej oraz zastępowanie 
opisów stanowisk doświadczaniem ich.

kujące pracowników o rzadkich umie-
jętnościach, np. centra usług wspólnych. 
Właśnie one stanowić mogą wskazówkę, 
gdzie dostawca o bogatej ofercie szukać 
może potencjalnego klienta.

Formułując swoją ofertę, należy przyj-
rzeć się rynkom docelowym. Siłą rzeczy 
dla branży IT atrakcyjne mogą być arty-
kuły związane z wyposażeniem. Hitem 
ostatnich sezonów są zaślepki na laptopy. 
Ofertę można uzupełnić np. futerałami, 
podkładkami pod myszy, power bankami 
i… lodówkami biurkowymi mieszczący-
mi wodę lub… piwo. Warto porozmawiać 
z HR managerami i coraz częściej poja-
wiającymi się Employer Branding Ma-
nagerami, którzy śledzą trendy i chętnie 
dzielą się wiedzą. Warto też pamiętać, że 
niedobory na rynku pracy dotyczą nie tyl-
ko ludzi młodych. 

Podsumowanie
Zmiany na rynku pracy powodują, że 

przed dostawcami upominków otwiera-
ją się zupełnie nowe możliwości. W cza-
sach, gdy dużą część budżetów marke-
tingowych jest wydawana na media spo-
łecznościowe i obecność w świecie cyfro-
wym, Employer Branding pozwala amor-
tyzować te zmiany. W krótkim czasie po-
jawiła się w naszym kraju nowa grupa od-
biorców i ważnym jest aby również ich 
potrzeby zostały zaspokojone. Ważne jed-
nak jest aby dobrze poznać potencjalne 
grupy docelowe.

Warto, stworzyć unikatowy projekt, 
który będzie w znaczący sposób budo-
wał identyfikację z profilem działalności 
firmy. O ile długopis zawsze się przyda-
je, o tyle unikalny gadżet może budzić po-
dziw oraz budować rozpoznawalność pro-
filu działalności danej organizacji. Każdy 
projekt reklamowy wymaga jednak przede 
wszystkim ustalenia jego celu oraz okre-
ślenia budżetu, który możemy przeznaczyć 
na jego realizację, ponieważ dobrze prze-
myślany, praktyczny gadżet może nie tyl-
ko służyć jego odbiorcy, ale także wpły-
wać na rozpoznawalność marki. - podsu-
mowuje Róża Nogalska.
■ Michał LISEWSKI
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Branża upominków reklamowych charakteryzuje się wielką dynamiką. 
Coraz krótsze terminy realizacji zamówień, możliwie niskie ceny 
i wielkie oczekiwania klientów, którym z roku na rok trudniej sprostać. 
Gołym okiem widać, że prowadzenie działalności w tak dynamicznym 
środowisku wymaga dużo energii i wytrwałości. Państwo Ewa 
i Artur Ogiegło, właściciele podkrakowskiego Artigraf to ludzie 
zdecydowanie pełni pasji i energii. Tegoroczne lato spędzają w dużej 
mierze poza biurem, oddając się swoim pasjom - bieganiu i rowerom. 

Jak udaje się Państwu pogodzić 
prowadzenie agencji Artigraf z pasją 
która, jak zakładam zajmuje dużo cza-
su i angażuje dużo energii?

Faktycznie uprawianie sportu wyma-
ga sporo zaangażowania i czasu, ale na 
szczęście mamy ten komfort, że sami de-
cydujemy co jest dla nas w życiu ważne 
i interesujące. Ufamy, że w dużej mierze 
zależy to od nas. Każdy w rzeczywistości 
ma więcej czasu niż mu się wydaje.

Zarządzanie własnym czasem to sztu-
ka a nasza recepta - dzielimy się obo-
wiązkami zawodowymi i „zagęszcza-
my ruchy”. Staramy się aby każdy dzień 
spędzić w sposób możliwie wydajny i nie 
marnować go na przykład na siedzenie 
przed telewizorem. 

Czy nawyki nabyte w czasie trudne-
go treningu pomagają w  prowadze-
niu biznesu? Czy jest to dobra lekcja 
wytrwałości?

Dużo dziś mówi się o wychodzeniu ze 
strefy komfortu a w sporcie jak w żadnej 
innej dziedzinie życia jest to namacalne. 
Aby coś osiągnąć, trzeba temu poświę-
cić swoje zaangażowanie, które często 
wymaga od nas wewnętrznej dyscypliny, 
konsekwencji, wytrwałości, systematycz-
ności oraz nieustającej pracy nad sobą. 
Sport i biznes mają dużo wspólnych ele-
mentów. Proszę zauważyć, jak wielu by-
łych sportowców odnosi sukcesy w biz-
nesie. Niki Lauda jest właścicielem li-
nii lotniczych, Dariusz Michalczewski 
od lat promuje własny napój energetycz-
ny. Wojciech Fibak inwestuje w media, 
a były piłkarz Radosław Matusiak z po-
wodzeniem spekuluje na giełdzie. Wciąż 
aktywny Robert Lewandowski to rów-
nież dobry przykład. 

Co mówią ich przykłady? Jeżeli jesteś 
dotleniony, zrelaksowany, naładowany 
endorfinami to nie ma takiego projektu, 
którego nie da się zrealizować. Tak pod-
chodzimy do treningu i codziennej pracy. 
To naprawdę działa i szczerze, możemy 
to polecić nawet tym którym wydaje się, 
że nie mają czasu lub talentu do sportu. 

Prowadzicie Państwo prężnie roz-
wijające się przedsiębiorstwo o  bar-
dzo bogatej ofercie, jednocześnie 
znajdujecie czas na sport. Jeśli wol-
no spytać - czy zostaje Państwu nieco 
czasu dla samych siebie?

Jesteśmy w doskonałym wieku, cały 
czas pełni wigoru i chętni smakowania 
życia. Dla nas to trening jest właśnie 
chwilą dla siebie. Ponieważ żona biega 
a ja jeżdżę na rowerze, często po pracy 
wyruszamy każdy w swoja stronę i po-
zostajemy z własnymi myślami. Wieczo-
rem rozmawiamy przy „lampce wina” 
albo izotoniku (Pan Artur uśmiecha 
się) o tym co udało się osiągnąć i jaką 
kolejną barierę przekroczyć. Cieszy 
mnie, że pomimo nawału zajęć potrafi-
my znaleźć czas dla siebie. I tak już od 
trzydziestu lat...

Czy któreś z  Państwa myślało kie-
dyś o  przejściu na dyscyplinę współ-
małżonka?

Tak, mam zamiar spróbować biega-
nia a żona odgraża się, że podejmie rę-
kawice z rowerem. Dojrzewamy do tego 
i jak uda nam się przeniknąć wzajemnie 
w swoje dyscypliny, to już w ogóle nie bę-
dziemy spędzali czasu osobno. Przypomi-
nam, że pracujemy razem biurko w biur-
ko (Pan Artur śmieje się - przypis red.)

Ale faktycznie podstawową dyscyplinę 
sportu należy uzupełniać innym rodzajem 
ruchu, to wskazane dla ogólnego rozwoju 
ciała. Można tutaj mówić o tak zwanym 
treningu komplementacyjnym. Myślę, że 
triathlon (dyscyplina wytrzymałościowa 
łącząca bieg, kolarstwo i pływanie - przy-
pis red.) stanowi idealne połączenie.

Jakie są państwa plany na najbliż-
szą przyszłość - zarówno biznesowe 
jak i sportowe?

Nooo, dość bogate. W sierpniu 
(10.08.2018) startuję w Tour de Pologne 
Amatorów.

To wyjątkowa impreza ponieważ trasa 
królewskiego etapu prowadzi wymagają-
cą drogą BUKOVINA Resort – Bukowi-
na Tatrzańska. Na tej samej trasie, tego 
samego dnia, rywalizują później najlepsi 
zawodowi kolarze świata. Dla amatora to 
spore wyzwanie. 

Tymczasem żona startuje w październi-
ku w Królewskim półmaratonie w Krako-
wie (to drugi półmaraton Ewy w tym se-
zonie) i rozpoczęła naukę pływania. Ni-
gdy na nic nie jest za późno. W między-
czasie góry, kajaki muzyka i śpiew i praca 
oczywiście, bo to jest jak oddychanie, bez 
pracy nie da się żyć. 
■ Rozmawiał Michał LISEWSKI
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Korzenie najstarszego z nich sięgają XVII wieku. Londyn, wstęp tylko dla ograniczonego grona 
elitarnych wybrańców, bezwzględnie mężczyzn. Mowa o klubach biznesowych, które w Wielkiej 
Brytanii mają swoją do dziś pielęgnowaną tradycję. W Polsce tego typu idei nie udało się zaszczepić, 
co nie znaczy, że nasze środowiska biznesowe nie potrafią się integrować.

Biznes w kuluarach

laznej kurtyny. Wydarzenia te skutecz-
nie utrudniały powstanie korzystne-
go środowiska biznesowego. Prze-
łom nastał wraz z upadkiem komuni-
zmu i napływem zagranicznych inwe-
stycji. Rozwój gospodarki wolnoryn-
kowej miał istotny wpływ na rosną-
cą chęć integracji środowisk bizneso-
wych. Warto dodać, że w porównaniu 
do klubów biznesowych z państw Eu-
ropy Zachodniej czy USA, nasze do-
piero raczkują, gdyż najstarsze mają 
nieco ponad 10 lat. Ciekawym zjawi-
skiem jest również fakt, iż większość 
najbardziej prestiżowych klubów eu-
ropejskich pochodzi z państw, w któ-
rych wciąż obecna jest monarchia 
(Wielka Brytania, Belgia, Szwecja). 
Wiemy również, że medialnie monar-
chie wciąż rozpalają emocje do czer-
woności, a członkowie rodzin królew-
skich (ale i wielu celebrytów) nie kry-
ją się z tym, iż do klubów biznesowych 
należą. - mówi Aleksandra Łapińska, 
PR Manager Executive Club.

W nieco zbliżonym duchu do tych 
londyńskich działa Klub Polskiej 
Rady Biznesu, który mieści się w Pa-
łacu Sobańskich w Warszawie. Jest 
to prywatny lokal z restauracją i ba-
rem, profesjonalną i dyskretną obsłu-
gą oraz gabinetami konferencyjny-
mi. Wyposażony jest w brasserie, bar, 
piwnicę win, sześć gabinetów oraz 
dwa letnie tarasy. Klub swoim eli-
tarnym członkom oferuje wykwint-
ne menu a o wina dba natomiast de-
dykowany sommelier. Do klubu nale-
żą właściciele, współwłaściciele, pre-
zesi, a także członkowie zarządów 
i rad nadzorczych największych pol-
skich i zagranicznych firm i instytu-
cji. Jak czytamy na stronie interneto-
wej, przyjęte do niego mogą być oso-
by, które wyróżniają się dokonaniami 
w życiu gospodarczym, w świecie na-
uki, kultury, mediów i polityki.

Klub Polskiej Rady Biznesu jest 
członkiem organizacji IAC, tworzą-
cej sieć ponad 250 prywatnych i eks-
kluzywnych klubów biznesowych, 
zlokalizowanych w centrach świa-
towych stolic po luksusowe resor-
ty wypoczynkowe, w tym pola golfo-
we. W Polsce, oprócz Pałacu Sobań-
skich, wśród klubów IAC znajdują się 
jeszcze dwa - Kraków Valley Golf & 
Country Club oraz Rosa Private Golf 
Club koło Częstochowy.

Londyński zapach interesów
Wiele stolic europejskich zaszcze-

piło na swoim gruncie idee londyń-
skich klubów. Jednak prawdziwy, eli-
tarny zapach klubowej tradycji czuć 
w starych, artystokratycznych, lon-
dyńskich wnętrzach. Od razu moż-
na je sobie wyobrazić sprzed stuleci, 
wypełnione eleganckimi dżentelme-
nami w melonikach (lub bez) nad fi-
liżankami doskonałej angielskiej her-
baty (lub czegoś mocniejszego) roz-
prawiających nad sytuacją biznesową 
ówczesnej Anglii. Tradycja przetrwa-
ła do dziś, zmienił się dress code, czy 
menu. Jednym z najstarszych klubów 
jest White’s, który do tej pory skupia 
elity, w tym członków rodziny kró-
lewskiej. Są tu pokoje do gier, ma-
jestatyczny bar i luksusowe menu, 
wszystko co może sprzyjać integra-
cji w kuluarowej atmosferze. Kolej-
ny, Brooks’s, pochodzi z 1762 roku, 
wyposażony także w bogatą bibliote-
kę i szczycący się do dziś listą wy-
bitnych członków. Niektóre kluby, 
jak np. Boodle, związane są ze śro-
dowiskiem politycznym, żeby zo-
stać członkiem konieczna jest nomi-
nacja. I tak można by wymieniać ko-
lejne londyńskie przystanie dla biz-
nesu, jak Home House, Ivy Club, The 
Travellers Club. Te najstarsze szczy-
cą się również niebanalną architek-
turą, której dusza oddaje klimat mi-
nionej epoki. Oczywiście przesta-
ły już być miejscami dla Panów, bo 
we współczesny świat biznesu trium-
falnie wkroczyły kobiety. Wzór klu-
bów znad Tamizy przejęły inne eu-
ropejskie stolice, Paryż ma swój Le 
Cercle, Sztokholm ma Noppe, a biz-
nesmeni z Brukseli spotykają się 
w Cercle de Lorraine. Żeby przekro-
czyć progi tych elitarnych miejsc ko-
nieczne jest opłacanie rocznych skła-
dek członkowskich. Na stronach in-
ternetowych klubów można znaleźć 
informacje na temat dress codu i ety-
kiety. W większości z nich garnitu-
ry i stroje wieczorowe nie są wyma-
gane, ale widnieje za to sugestia „no 
jeans”, sugerująca, że zbyt luźne kre-
acje też nie są w dobrym guście. Tele-
fony komórkowe zaleca się wyłączyć 
przy wejściu do klubu i używać jedy-
nie w lobby.

Polskie kluby biznesowe
Na gruncie polskim nie udało się 

zainicjować londyńskich tradycji 
klubowych. Próbę pojęli dwaj przed-
siębiorcy znad Tamizy, Tony Cowen 
i James Balfour, powołując w War-
szawie Pure Sky Club pod koniec 
2010 roku. Mimo dużego zaintere-
sowania w czasach świetności, miej-
sce zbankrutowało. Kolejny podob-
nie funkcjonujący klub w Polsce zo-
stał oskarżony o tworzenie pirami-
dy finansowej. - Przyczyn tej sytuacji 
doszukiwalibyśmy się raczej w za-
szłościach historycznych. Powstawa-
nie pierwszych klubów biznesowych 
sięga jeszcze XIX wieku. Jak dobrze 
wiemy od tamtego czasu (z przerwą 
na dwudziestolecie międzywojenne) 
Polska była pod zaborami, okupacją, 
a następnie po wschodniej stronie że-

Integracje w sferze biznesu
W specyfikę biznesu wpisana jest 

konieczność nawiązywania bezpo-
średnich relacji, spotkania, integracja. 
Telefony, maile, komunikatory, nie za-
stąpią rozmowy w cztery oczy (oby). 
– Polskie środowiska biznesowe mają 
ogromną potrzebę integracji, bezpo-
średniego kontaktu, wymiany wie-
dzy i doświadczenia. – mówi Emilia  
Bartosiewicz, Założycielka i Prezes 
Lady Business Club - Rzeczywiście 
mamy piękne miejsca, w których orga-
nizujemy nasze spotkania, w których 
członkinie chcą przebywać i wzajem-
nie się inspirować. Członkinie wiedzą, 
że biorąc udział w naszych spotka-
niach poznają nowe kobiety biznesu, 
znajdą rozwiązania z obszaru funk-
cjonowania firmy, nowe inspiracje czy 
pomysły na nowe projekty. Organiza-
cje branżowe w ramach swoich dzia-
łań statutowych stwarzają członkom 
możliwości takich spotkań, zazwy-
czaj w różnych klubowych, kuluaro-
wych sceneriach. Sam PIAP co roku 
inicjuje kilka takich wydarzeń o róż-
nej formule. Organizacja biznesowa 
Executive Club zrzeszająca przedsię-
biorstwa zarówno z Polski, jak i za-
granicy, także tworzy swoim klien-
tom przestrzeń oraz klimat do wy-
miany poglądów, doświadczeń i kon-
taktów. - Na cyklicznie organizowa-
nych przez nas spotkaniach, porusza-
my tematy najbardziej aktualne tema-
ty dla danych branż, a starannie do-
brani prelegenci, zarówno ze świa-
ta nauki, jak i biznesu, dzięki twór-
czej debacie przybliżają naszym go-
ściom kluczowe zagadnienia. Wyróż-
niającym aspektem spotkań jest bliska 
współpraca z administracją rządową 
zarówno na szczeblu ministerialnym, 
jak i lokalnym. Dzięki połączeniu tych 
elementów z ekskluzywną lokalizacją 
spotkań, staramy się wytworzyć stwo-
rzyć unikatową atmosferę sprzyjającą 
szeroko pojętemu networkingowi. – 
mówi Aleksandra Łapińska, PR Ma-
nager Executive Club.

W czasach, kiedy komunikacja sta-
ła bardzo szybka, skrótowa, elektro-
niczna i często z tego powodu płytka, 
na znaczeniu zyskują i będą zyskiwać 
bezpośrednie relacje. Stają się w dzi-
siejszych czasach luksusem, o który 
zabiegają osoby ze sfer biznesowych.
■ Joanna Muszyńska
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Kalendarz wydarzeń

PSI Russia
11-13.09.2018 
Crocus Expo
Moskwa, rosja
www.psi-russia.com

FestiwalMarketingu.pl
12-13.09.2018   
EXPO XXI
Warszawa
www.festiwalmarketingu.pl

PROMO SHOW 2018
18.09.2018  aMBEr EXPO, gdańsk
20.09.2018  Courtyard by Marriott 
Katowice City Center, Katowice
www.promoshow.pl

C!Print  
25-27.09.2018
E-Madrid
Madryt, Hiszpania
www.salon-cprint.es

II Kongres Art of Color / 4PrintWeek 
01-04.10.2018   
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań
www.artofcolor.pl

COPI'S Sofia 
02-04.10.2018  
Inter Expo Center
Sofia, Bułgaria
www.copi-s.com/index.php/en/

Merchandising Messe Hamburg 2018  
14-15.10.2018   
Hamburg, Niemcy
www.hsv.de/de/volksparkstadion/
merchandising-messe/

Familie & Heim 
17-25.11.2018   
Stuttgart, Niemcy
www.messe-stuttgart.de/familie/

Schöne Bescherung 
01-02.12.2018   
Konstancja, Niemcy
www.schoene-bescherung.info/

AF - L'Artigiano in Fiera 
01-09.12.2018   
Mediolan, Włochy
www.artigianoinfiera.it
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Organizatorzy targów PSI Rosja stawiają na różnorodność 
i wszechstronność ekspozycji. W gronie cyklicznych imprez targowych 
jest ona jedną z najbardziej kompletnych i przyciąga wystawców z wielu 
branż. PSI Russia to także jedno z największych wydarzeń w Europie 
Wschodniej. 

FestiwalMarketingu.pl odbędzie się w 12-13 września 2018 r. w EXPO 
XXI Warszawa. Wystawcami targów są firmy z szeroko pojętego rynku 
reklamy: importerzy i producenci artykułów promocyjnych, drukarnie, 
producenci POS oraz w specjalnej strefie EVENT MIX – firmy eventowe 
oraz te z rynku MICE. Event dedykowany jest przedstawicielom agencji 
reklamowych, drukarni oraz pracownikom działów marketingu.

We wrześniu br.dostawcy w Gdańsku i Katowicach zaprezentują 
nowości na sezon świąteczny. Promo Show to cykl eventów, który został 
przygotowany specjalnie dla firm z rynku reklamy. To nie tylko doskonała 
okazja, by zapoznać się z aktualną ofertą producentów i dystrybutorów 
artykułów promocyjnych, ale także doskonała możliwość uczestnictwa 
w prestiżowych szkoleniach sprzedażowych. Kameralna atmosfera 
i możliwość spotkań w poszczególnych miastach jest doceniana przez 
przedstawicieli agencji. To także doskonała okazja do zapoznania się na 
żywo z najnowszą ofertą dostawców.

C! Print Madrid to wydarzenie organizowane przez 656 Editions, 
twórców C! Print Lyon. Zachęceni dużym sukcesem francuskiej edycji, 
organizatorzy zdecydowali się przenieść koncepcję na grunt hiszpański. 
W czasie trwania C! Print Madrid zaprezentowany zostanie szereg 
najnowocześniejszych rozwiązań dedykowanych branży poligraficznej 
i nie tylko. Targi cyklu C! Print cechuje wysokie nasycenie nowoczesnymi 
technologiami, między innymi oprogramowaniem projektowym dla 
dostawców upominków sublimowanych i drukarni. 

4 PRINT WEEK to nowy rozdział w tradycji spotkań poligraficznych 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. W odpowiedzi na oczekiwania 
branży wydarzenie odbędzie się razem z Międzynarodowymi Targami 
Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK. 4 PRINT WEEK koncentruje 
się na nowoczesnych technologiach, druku 3D, rozwiązaniach 
dedykowanych różnym sektorom przemysłu oraz technikach offset. 
W tym samym czasie odbędzie się druga edycja Kongresu ART OF 
COLOR – NOWY WYMIAR DRUKU.

W branży upominków i produktów poligraficznych, odbywające 
się rokrocznie targi COPI'S to najważniejsze wydarzenie w Europie 
Południowo-Wschodniej.Uwagę dostawców i potencjalnych klientów 
przykuwa nie tylko szeroka oferta, lecz także długa lista dostawców. 
Renoma targów COPI’S z roku na rok rośnie, o czym najlepiej świadczy 
większe zainteresowanie ze strony polskich i europejskich kontrahentów. 

Merchandising Messe Hamburg 2018 jest imprezą dedykowaną 
producentom i nabywcom pamiątek, a także artykułów użytku 
codziennego oraz sportowego. Współorganizatorem wydarzenia jest 
klub HSV Hamburg, którego stadion posiada część biznesową. Na niej 
właśnie odbywa się rokrocznie impreza. Uwagę przykuwa licząca ponad 
100 pozycji lista wystawców oraz szeroki zakres wystawców. 

Familie & Heim to wydarzenie lifestylowe odbywające się cyklicznie 
w Stuttgarcie, jednym z największych ośrodków biznesowych Niemiec. 
Bogaty wybór upominków, bliska lokalizacja i szeroki zakres tematyczny 
sprawiają, że polski klient szczególnie powinien mieć je na uwadze.

Schöne Bescherung to impreza dedykowana upominkom 
bożonarodzeniowym. Targi mają specyficzny charakter świątecznego 
jarmarku, niemniej dla zapewnienia komfortu zwiedzających 
organizowane są w zadaszonej hali. Bogaty wybór opakowań, 
elementów poligraficznych, upominków a nawet słodyczy nadają 
niezwykły urok tej cyklicznej, mającej miejsce w przededniu świąt 
imprezie.

Targi artykułów luksusowych i upominków mają miejsce raz do roku 
w Mediolanie. Oprócz ozdób choinkowych spotkać tam można także 
elementy rękodzieła, tekstylia, odzież. Organizatorzy szczególnie dużą 
wagę przykładają do infrastruktury wydarzenia - udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych, przyjezdnych, a nawet zwiedzających z dziećmi. 
Uwagę przykuwa niemal 300 tysięcy zwiedzających!


