
... ale ja już wtedy nie zrobię 
nic dla innych Klientów – 
taki argument pada nieraz 
w rozmowie z twórcą czy 
projektantem, gdy ...  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

Wybór odpowiedniego, dobrze 
dopasowanego do odbiorcy 
upominku, a następnie jego 
właściwe ...  Strona 4

Nasza szkapa, 
Pegaz czy Biały 
Koń? - czyli jak 
wybierać upominki Są takie rodzaje materiałów rekla-

mowych, które, zwłaszcza przez 
firmy kurierskie, traktowane są 
jako potencjalnie niebezpieczne, 
np. zapalniczki czy ...  Strona 10

Przewóz 
upominków 
niebezpiecznych

„Digital marketing to butla 
z tlenem dla Twojej marki”. Tak 
twierdzi Agencja Interaktywna 
Empressia ...  Strona 15

Zainwestuj 
w digital 
marketing, to się 
opłaca
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych
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Zapraszamy na 2. konferencję z cyklu  
„Jak wzmocnić brandy? Projektowanie  
i produkcja innowacyjnego opakowania”

O  konieczności dokonania 
wyboru między podążaniem 
marki za średnią w danej kate-
gorii a  budowaniem własnej 
tożsamość i historii ze świado-
mością ryzyka porażki opowie 
Dorota Kałowska. Prelegent-
ka podpowie także, co zro-
bić, aby dobrze przygotować 

strategię opakowaniową, by tej porażki uniknąć. Ro-
bert Lis i Maciej Sawina opiszą wyzwania, jakie stoją 
przed branżą FMCG w obliczu rozwoju handlu inter-
netowego oraz wspólnie ze słuchaczami zastanowią 
się, jak w nowej sytuacji projektować opakowania, 
jaką strategię postępowania przyjąć. A może trzeba 
zmienić myślenie o samym produkcie?
Temat digitalizacji w  handlu podejmie także Joan-
na Kwiczor, która w  swoim wystąpieniu odpowie 
m.in. na pytania: co oznacza digitalizacja dla desi-
gnu opakowań, jak przejąć kontrolę nad wizerun-
kiem produktów w  internecie, jak poprawić kon-
wersję i  sprzedaż produktów w  e-commerce i  jak 
się przygotować na dyktat nowych technologii. Ma-
ciej Pierzchalski poruszy zagadnienie wielokierun-
kowej komunikacji pomiędzy klientem, agencją re-
klamową i  drukarnią oraz komunikacji wewnątrz 
firm w procesie produkcji opakowania. Opowie tak-
że, jak wspomaganie komputerowe w trakcie takiej 
komunikacji „internetowej” ułatwi certyfikację pod-
czas audytów wymaganych np. przez firmy farma-
ceutyczne.
Tomasz Bosak nawiąże do swojego wystąpienia 
podczas pierwszej edycji konferencji – tzw. druko-
wania RGB jako sposobu na przyciągnięcie uwa-
gi klienta. Drugą część prezentacji poświęci zaś in-
nowacyjnym sposobom ochrony własności marki. 
O spójnym i czytelnym systemie identyfikacji dla le-
ków na receptę, korzyściach posiadania księgi zna-
ku i  standaryzacji systemu opakowań dla leków, 
skutecznym brandingu dla farmacji opowie Joanna 
Roszkowska. Doradzi także, jak zbudować wyróżnia-
jącą się markę w segmencie leków OTC i w segmen-
cie RX oraz w jaki sposób dzięki opakowaniom zy-
skać przewagę na konkurencyjnym rynku farma-
ceutycznym.
Daniel Cedzyński wskaże pięć kluczy do zachowa-
nia spójności i rozpoznawalności marki.
Regulacje prawne mające na celu przekształcenie 
dotychczasowego modelu gospodarki na gospo-
darkę o obiegu zamkniętym w najbliższej przyszło-
ści znacząco wpłyną na sektor opakowań. Zagad-
nienie transformacji przemysłu opakowań w  kie-
runku GOZ oraz doskonalenia funkcji opakowań 
poruszy w swoim wystąpieniu Wacław Wasiak. Na-
tomiast Marta Krawczyk odpowie na pytanie, czy 
jest możliwy kompromis między innowacjami 
w  opakowaniach a  rozszerzoną odpowiedzialno-
ścią producenta.
Mecenas Maurycy Organa wyjaśni słuchaczom róż-
nicę między brandem a marką i przedstawi podsta-
wy prawne ich ochrony, a  Piotr Seges i  Zbigniew 
Grzeszczuk przybliżą zagadnienia związane z wła-
snością marki oraz jej wartością.
Więcej na: www.piap-org.pl

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

Jak wiosna, rozkwitamy dla Państwa nowym numerem Gazety PIAP, który zaowocował treściwą merytoryką! Ważnym tematem z punktu widzenia rozwoju 
sprzedaży jest galopujący e-commerce. Prześwietlając dynamikę tego sektora sprzedażowego, staramy się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób może wpłynąć 
na branżę upominków reklamowych. Szukając dróg ekspansji zagranicznej, zaglądamy na kontynent afrykański i sprawdzamy jakie są szanse i zagrożenia dla 
eksportu materiałów reklamowych właśnie do państw Afryki. Monitorujemy kwestię transportu ADR, a więc produktów potencjalnie niebezpiecznych, których 
dostarczania nie podejmują się popularne firmy kurierskie. Stwarza to problem dla niektórych firm z branży, które np. dystrybuują zapalniczki reklamowe. Ważny 
z punktu widzenia rozwoju firm jest także temat Digital Marketingu, podpowiadamy w jaki sposób można go wykorzystać na naszym rynku. Anna Roszczak, 
Vice-Prezes PIAP, odpowiedziała nam na kilka ważnych pytań na temat wyboru upominków reklamowych, planowania kampanii w oparciu o te materiały i co 
tak naprawdę oznacza „funkcjonalność” upominku. To i tak tylko przedsmak bogatej zawartości wiosennego numeru. Zapraszamy do lektury! 

„Afryka dzika, dawno odkryta” - śpiewał niezawodny 
Zbigniew Wodecki. I choć miał „zgoła” co innego na 
myśli niż biznesową penetrację czarnego kontynentu, 
to trudno nie zgodzić się z tym fragmentem sławnego 
pastiszu. Afryka dla eksporterów jest znana, ale to 
wcale nie czyni jej łatwym partnerem. ...  Strona 5

Trudna gra 
w Afryce

Drugi co do wielkości sklep w Polsce nie ma 
wózków, kas, ani nawet półek. To allegro - 
e-commerce’owy gigant. Takie platformy zmieniły 
już obliczę niejednej branży. Jak mogą zmienić 
sektor upominków? Na lepsze ...  Strona 7

AAA…upominki 
sprzedam

Podsumowanie 5 edycji konferencji 
opakowaniowej Label Innovations
5. edycja konferencji Label Innovations odbyła się 
w  duchu ekologicznych innowacji oraz kreatyw-
nych inspiracji, której uczestnicy dali upust podczas 
warsztatów kreatywnych.
Miniona edycja Label Innovations koncentrowa-
ła się wokół tematu „Eko, które kupi konsument, 
czyli o  ekoinnowacjach w  opakowaniach i  etykie-
tach”. Wydarzenie przeciągnęło wielu przedstawicie-
li przedsiębiorstw produkcyjnych szukających wie-
dzy w zakresie technologii opakowań. Obecnie wie-
lu producentów boryka się z problemem wzmożo-
nej konkurencji oraz musi podążać za zmieniający-
mi się trendami np. takim jak „Eko”. Zmiana opako-
wania wiąże się nie tylko z dodatkowymi kosztami, 
ale również z ryzykiem nieudanej zmiany. Jak więc 
przejść przez proces bez zbędnych kosztów i  ryzy-
ka? Jest to wyzwanie, o czym przekonali się uczest-
nicy warsztatów, które odbyły się na zakończenie 
bieżącej edycji konferencji. Podczas 1,5 godz. pracy 
warsztatowej, uczestnicy stanęli przed wyzwaniem 
stworzenia ekologicznej etykiety na produkt we-
gański. Finalnie powstało 6 różnych ciekawych i nie-
szablonowych etykiet, które mogłyby z  powodze-
niem zostać wdrożone do masowej produkcji. Dzię-
ki tej pracy uczestnicy przekonali się, że na ten sam 
produkt można stworzyć wiele unikalnych i wyróż-
niających na półce koncepcji etykiety, w różnych wa-
riantach cenowych, a  wiedza i  doświadczenie eks-
pertów wpływa znacząco na koszty całego procesu.
Więcej na: www.piap-org.pl

NEWS



zarce CNC. Drukarnia realizuje również 
druk na foliach, papierach jak i gadże-
tach. Stałymi klientami są agencje re-
klamowe, które potrzebują jakości, tem-
pa wykonania i dobrej ceny. Całość spi-
na doświadczenie od dwóch pokoleń 
w branży poligraficznej. - Do PIAP na-
leżą profesjonalne firmy z branży rekla-
mowo-poligraficznej. Czujemy się czę-
ścią tej rodziny z racji naszego doświad-
czenia i zamiłowania do druku. Mam na-
dzieję poznać ludzi o podobnej pasji do 
mojej, dzielić się wiedzą i doświadcze-
niem - mówi Krzysztof Dobryniewski, 
Właściciel Media-360.pl.

Mister Lanyard - spółka 
joint venture 

Mister Lanyard jest 
spółką joint venture z biu-

rami w Holandii, USA i Chinach. Fir-
ma jest producentem produktów zna-
kowanych metodą transferu oraz subli-
macji. Oprócz smyczy wykonuje wspa-
niałe artykuły w pełnym kolorze, takie 
jak: krótkie paski, pasy bagażowe, torby 
ze sznurkiem, wielofunkcyjne nakrycia 
głowy, skarpety, opaski do włosów, etui 
chłodzące do puszek, paski, opaski na 
głowę, breloki i sznurowadła. - Nasza 
efektywność oznacza, że   możemy zaofe-
rować konkurencyjne ceny, które pomo-
gą Twojej firmie zrealizować więcej za-
mówień. Produkty wysyłamy bezpośred-
nio z naszej fabryki do Ciebie lub Two-
ich klientów na całym świecie. Co naj-
ważniejsze, zawsze sprawiamy, że nasi 
klienci są zadowoleni. – deklarują pra-
cownicy firmy.

Agencja Reklamowa 
SIDE – upominki 
reklamowe dla firm

Agencja Reklamowa SIDE od lat jest 
dostawcą gadżetów reklamowych oraz 
ceramiki reklamowej dla firm i instytu-
cji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, 
zaangażowaniu, pasji oraz dbałości o naj-
wyższą jakość, firma zdobyła już zaufa-
nie tysięcy klientów. Jako oficjalny dys-
trybutor, SIDE współpracuje wyłącznie 
ze sprawdzonymi producentami oraz im-
porterami gadżetów reklamowych, ofe-
rując swoim klientom produkty naj-
wyższej jakości w najniższych cenach. 
- PIAP zrzesza najlepsze firmy działające 
w branży artykułów reklamowych. Jako 
firma, która niebawem będzie obchodziła 
20-lecie swojej działalności, cieszymy się, 
że mogliśmy przystąpić do tego zacnego 
grona. – mówi Remigiusz Gremlik, Wła-
ściciel Agencji Reklamowej SIDE.
■ Joanna Muszyńska
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Antigro – 
oprogramowanie dla 
poligrafii

Firma Antigro buduje 
własne produkty oraz dostarcza opro-
gramowanie szyte na miarę dla orga-
nizacji z szeroko pojętej branży poli-
graficznej na całym świecie. Skupienie 
się na jednej specjalizacji pozwoliło fir-
mie zbudować wysokiej klasy kompe-
tencje dzięki czemu Antigro może po-
móc swoim klientom przenieść ich biz-
nes na wyższy poziom. Misją Antigro 
jest wspieranie firm poligraficznych 
w transformacji cyfrowej, która obecnie 
odbywa się w niemal wszystkich obsza-
rach biznesu. Firma dostarcza innowa-
cyjne rozwiązania klasy web2print, któ-
re pozwalają na szybki rozwój przed-
siębiorstwa, wchodzenie w nowe ob-
szary biznesu oraz ekspansję na nowe 
rynki. Dzięki systemom, które budu-
je Antigro, użytkownik końcowy może 
w szybki i intuicyjny sposób zamówić 
lub wykonać projekt do druku. - Chcie-
liśmy stać się częścią PIAP, aby mieć 
łatwiejszą możliwość dotarcia z naszą 
ofertą rozwiązań klasy web2print rów-
nież do firm z branży artykułów rekla-
mowych. Pragniemy pomagać takim 
przedsiębiorstwom w przeprowadze-
niu transformacji cyfrowej, która we-
dług nas jest nieuniknioną konsekwen-
cją postępującego rozwoju technolo-
gicznego - podkreśla Marcin Majda, 
CEO firmy Antigro. 

Butterfly Gadżety 
Reklamowe – 
dystrybutor 
upominków 
reklamowych

Firma Butterfly Gadżety Reklamo-
we jest znanym dystrybutorem upomin-
ków reklamowych z nadrukiem. Przed-
siębiorstwo działa w całej Polsce oraz 
za granicą, w szczególności w Niem-
czach, Anglii oraz na rynku skandynaw-
skim. Butterfly wyróżnia dbałość o ser-
wis klienta oraz realizowanie nietypo-
wych, wysokonakładowych zamówień 
od klientów korporacyjnych. Jako dys-
trybutor firma posiada w ofercie naj-
lepsze światowe marki upominków re-
klamowych oraz współpracuje z naj-
większymi importerami artykułów re-
klamowych w Europie. Pracownicy  

Butterfly chętnie dzielą się swoją wie-
dzą oraz doświadczeniem na swoim 
blogu i w mediach społecznościowych. 
Sednem działalności jest wsparcie mar-
ketingu i sprzedaży za pomocą mate-
riałów reklamowych. - Członkostwo 
w PIAP jest dla nas zupełnie naturalną 
konsekwencją ponad 20-letniej histo-
rii naszej firmy na rynku gadżetów re-
klamowych. Większość członków to nasi 
dobrzy znajomi, a w ramach struktury 
Izby lepiej i łatwiej się rozmawia oraz 
wymienia doświadczenia. Stoimy w ob-
liczu szybkich zmian rynkowych, którym 
możemy sprostać jedynie współpracu-
jąc ze sobą w ramach zorganizowanej 
struktury - mówi Agnieszka Borowy, 
właściciel Butterfly. 

LazyStore – agencja 
marketingowo-
gadżetowa

LazyStore jest pełną za-
pału i profesjonalizmu agencją marke-
tingowo-gadżetową. Specjalizuje się 
w dostarczaniu innowacyjnych i unika-
towych produktów polskim i zagranicz-
nym korporacjom, wykorzystującym je 
do umacniania relacji ze swoimi partne-
rami biznesowymi, pracownikami oraz 
klientami. Celem firmy jest przedsta-
wienie adekwatnych gadżetów firmom, 
które dzięki nowoczesnym i modnym 
produktom chcą poprawić jakość swo-
jej promocji. Jak podkreślają pracowni-
cy firmy, cechami, które ją wyróżniają 
są responsywność, elastyczność, szybka 
komunikacja przez 24h na dobę i 7 dni 
w tygodniu oparta na partnerskiej rela-
cji. - Będąc młodą, ale gotową na nowe 
wyzwania agencją reklamową przystę-
pujemy do PIAP-u, aby móc rywalizo-
wać z najlepszymi w tej branży, co za-
pewni naszym klientom produkty naj-
wyższej jakości – mówi Adrian Agacki, 
współwłaściciel agencji marketingowo-
gadżetowej LazyStore s.c.

Media-360.pl – agencja 
reklamowa z własną 
drukarnią

Media-360.pl to agencja 
reklamowa, która posiada własną dru-
karnie (e-druk.pl). Druk na podłożach 
twardych jak PCV, Plexi, di-bond, sklej-
ka, drewno to żaden problem, dodatko-
wo można to wszystko wyciąć na fre-

To już tradycja, że w każdym numerze GAZETY PIAP przedstawiamy 
nowych członków Izby. To ogromna przyjemność, witać w gronie 
najbardziej prężnych firm z branży, kolejne ogniwa, dzięki którym 
PIAP staje się silniejszym głosem rynku artykułów promocyjnych. 

Rodzina PIAP znowu większa

Polska Izba Artykułów Promocyjnych po raz kolejny spotyka się,  
żeby złożyć sprawozdanie z działań w ubiegłym i bieżącym roku  
oraz wytyczyć nowe cele. Coroczne spotkania wyznaczają kierunki 
działań PIAP i podsumowują osiągnięcia.

Przed nami Sprawozdawcze 
Walne Zebranie PIAP

Kolejne Sprawozdawcze Walne Zebra-
nie PIAP odbędzie się 17 maja br. w Ranczo 
pod Bocianem w Tarczynie. Oprócz części 
oficjalnej, podsumowującej działania Izby, 
w planach jest także atrakcyjna część inte-
gracyjna w postaci parku linowego i ogniska 
oraz kolacji grillowej dla uczestników spo-
tkania. 

- Nasza praca i wszystkie podejmowanie 
działania oraz wydatki są transparentne dla 
członków, Walne Zebrania PIAP służą rozli-
czeniu naszych aktywności, ale nie tylko. To 
także kolejna atrakcyjna okazja do integracji 
i wymiany cennych opinii, to burza kreatyw-
nych, reklamowych mózgów, z której zawsze 
wyłaniają się nowe idee – mówi Katarzyna 
Wojniak, Dyrektor Biura Zarządu PIAP. 

PIAP zaprasza wszystkich Członków do 
aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu, któ-
re jest jednym z ważniejszych corocznych 
spotkań osób skupionych wokół Izby.
■ Joanna Muszyńska
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PIAP od początku roku zapowiadał wzmocnienie działań lobbingowych 
w celu podniesienia limitów kwotowych na nieodpłatne przekazanie 
prezentów osobom trzecim. Realizując tę ważną dla całej branży misję, 
przedstawiciel Izby, Zbigniew Grzeszczuk, wygłosił 21 lutego br. prelekcję 
podczas Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku 
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

PIAP lobbuje u Rzecznika  
Małych i Średnich 
Przedsiębiorców
Walka o podniesienie limitów na nieodpłatne 
przekazywanie upominków trwa.

PIAP 14 lutego br. celebrował kolejny, dziewiąty już, wspólny Wieczór 
Branżowy. Czy to data przypadkowa? Niekoniecznie, bo wszystkich 
członków łączy miłość do upominków reklamowych. Był to wieczór 
pełen sympatii, niespodzianek i… magii, podczas którego upominki 
w nietypowy sposób czarowały gości.

Magiczny Wieczór Branżowy PIAP

Tym razem branża reklamowa zgroma-
dziła się w lokalu Mysia 3 w Warszawie. 
Sponsorami - gospodarzami wydarzenia 
były firmy: ASGARD Sp. z o.o., AXPOL 
Trading Sp.z o.o.,Sp.k, Brandfathers Group  
Sp. z o.o., Inspirion Polska Sp.z o.o., Macma  
Polska Sp. z o.o., Mart Spółka z o.o. sp.k., 
Maxim Ceramics Sp. z o.o. Sp.k., Mid 
Ocean Brands Polska Sp. z o.o., Modern  
Forms Sp.z o.o., Ritf advnet Polska  
Sp.z o.o., Texet Poland Sp. z o.o., Trober 
Polska oraz Polska Izba Artykułów Promo-
cyjnych, która był zarazem głównym go-
spodarzem wydarzenia.

- Główny celem spotkań organizowa-
nych przez PIAP jest integracja środo-
wiska reklamowego skupionego wokół 
Izby, wymiana doświadczeń, ale także 
korzystając z okazji wręczamy co roku 
pamiątkowe statuetki dla naszych Jubi-
latów – mówi Katarzyna Wojniak, Dy-
rektor Biura Zarządu PIAP. – To spraw-
dzona formuła, której oczekują nasi 
członkowie i która z pewnością będzie 
kontynuowana, daje nam rzadką w dzi-
siejszym zabieganym świecie możli-
wość bezpośrednich kontaktów, dysku-
sji biznesowych i zacieśniania relacji 

między nami. Skutkuje to lepszą współ-
pracą. 

W tym roku dodatkowo dobrą zaba-
wę zapewnił występ iluzjonisty, Romana 
Słomki, półfinalisty programu Mam Ta-
lent, który tematem swojego wystąpie-
nia uczynił upominki reklamowe z ofer-
ty sponsorów. I tak oto w magiczny spo-
sób scalił porwaną wcześniej GAZETĘ  
PIAP, a kubek reklamowy zawisnął na 
związanym wcześniej w pętlę sznurku. 
Po oklaskiwanym show, iluzjonista cza-
rował gości bezpośrednio przy stolikach. 

Był to bardzo udany wieczór, a ele-
ment rozrywkowy dodatkowo znakomi-
cie zintegrował i rozbawił gości. PIAP 
dziękuje sponsorom i zaprasza na kolej-
ne wydarzenia integracyjne.
■ Joanna Muszyńska

W spotkaniu wzięli udział przedstawi-
ciele środowisk biznesowych i politycz-
nych, którzy referowali problemy małych 
i średnich firm w różnych kontekstach, 
między innymi zatrudnienia, wynagrodzeń, 
rozliczeń czy współpracy z obcokrajowca-
mi. Zbigniew Grzeszczuk rozwinął temat, 
z którym boryka się cała branża reklamo-
wa, mocno wpływający na decyzje klien-
tów końcowych i blokujący rozwój rynku. 
Tytuł wystąpienia brzmiał: Prezenty o ma-
łej wartości – limity zaliczania wydatków 
do kosztów uzyskania przychodów przed-
siębiorców. Zbigniew Grzeszczuk wy-
punktował wszystkie działania lobbingo-
we PIAP, które Izba podejmuje już od 2011 
roku a także działania PR, skutkujące pu-
blikacjami w prestiżowych pismach gospo-
darczych. Pokazał także, jak ten temat re-
alizowany jest na arenie międzynarodowej, 
pokazując, że polskie regulacje są jedny-
mi z najbardziej restrykcyjnych w Europie. 
Zbigniew Grzeszczuk przytoczył postulaty 
całej branży reklamowej reprezentowanej 
przez Izbę, z jakimi między innymi PIAP 
zwrócił się w ostatnim czasie do Podsekre-
tarza Stanu Pawła Gruza, nakreślające linie 
zmian w zakresie wyznaczania limitów po-
datkowych. 

Prelekcja przedstawiciela Izby podczas 
tak ważnego posiedzenia, w gronie osób 
związanych z polityką gospodarczą kraju 
oraz członków innych Izb i Stowarzyszeń, 
to kolejny, znaczący krok w walce o zmiany 
legislacyjne w zakresie rozliczania podatku 
od towarów i usług. Im więcej takich inicja-
tyw, tym większa szansa na to, że postulaty 
branży zostaną wysłuchane i wprowadzone. 

Polska branża reklamowa to potężny 
i prężnie działający sektor około 10 000 
agencji reklamowych oraz około 1 000 
głównych dostawców. Zmiany w uciążli-
wych przepisach będą kołem zamachowym 
do większego rozwoju branzy i populary-
zacji upominków reklamowych, które są 
głównym nośnikiem reklamy dla małych 
i średnich firm (*według badania IPSOS 
realizowanego na zlecenie PIAP w 2018 
roku). 
■ PIAP



Wybór odpowiedniego, dobrze dopasowanego do odbiorcy 
upominku, a następnie jego właściwe obrandowanie, to decyzje 
nad którymi dwoją się i troją działy marketingu. Jak nie dać 
się zwieść naszej szkapie? Jak uszczęśliwić królewnę? Co tak 
naprawdę oznacza „funkcjonalność” upominku? Od czego zacząć 
poszukiwania? Na te ważne, strategiczne z punktu widzenia 
skuteczności kampanii, pytania, odpowiada Anna Roszczak, 
Wiceprezes PIAP i Prezes Zarządu Asgard Sp. z o.o.

Nasza szkapa, Pegaz czy Biały Koń?
- czyli jak wybierać upominki

Jakby miała Pani wymienić trzy rze-
czy, od których zależy sukces reklamowy 
kampanii z wykorzystaniem upominków, 
to co by to było? Od czego należy zacząć 
planując kampanię z  wykorzystaniem 
materiałów reklamowych?

Kampanię reklamową zawsze nale-
ży zacząć od dwóch pytań. Pytanie pierw-
sze: kogo chcę obdarować. Jednak odpo-
wiedź to pytanie nie może brzmieć: „klien-
tów”, „pracowników”, „kierowców”, „ko-
biety w wieku od 20 do 40 lat”. Dlaczego? 
Dlatego, że według badań dotyczących po-
strzegania upominków reklamowych wie-
my, że najbardziej pożądaną cechą upomin-
ków jest ich przydatność, praktyczność, uży-
teczność. I tutaj należy dobrze zrozumieć, 
co to jest „przydatność”. Nie oznacza ona, 
że upominek powinien mieć 5 funkcji w jed-
nym. Produkt powinien być użyteczny dla 
konkretnej osoby, którą obdarowujemy. Je-
żeli o naszych klientach wiemy tylko tyle, że 
„są klientami”, to upominek w 90% będzie 
prezentacją logo firmy, wyrazem aktualnie 
panującej mody lub świetnej promocji. Tak 
jak już wspomniałam wcześniej dobry rese-
arch to podstawa. 

Drugim pytaniem powinno być: co chcę, 
aby mój obdarowany odczuł? Należy mieć 
świadomość, że to, co otrzyma i w jaki spo-
sób może wywołać dziesiątki różnych emo-
cji. Wdzięczność, radość, zaskoczenie, do-
cenienie a nawet wzruszenie? Jeżeli dobrze 
znamy naszego odbiorcę to my jako wręcza-
jący mamy w rękach karty, którymi gramy – 
pytanie czy dobrze je wykorzystamy?

Według badania zrealizowanego 
przez IPSOS na zlecenie PIAP odbiorcy 
najbardziej cenią funkcjonalność i  uni-
kalność. Co dokładnie powinniśmy rozu-
mieć przez te dwie cechy? Długopis, pa-
rasol, portfel – właściwie wszystkie upo-
minki reklamowe są w jakiś sposób funk-
cjonalne.

To jest pułapka myślenia, w którą wpa-
da 90% klientów. Nie istnieje coś takiego 
jak upominek funkcjonalny i użyteczny dla 
wszystkich. Jak jest dla wszystkich to zna-
czy, że będzie nudny i przewidywalny. Nie 
ma możliwości, aby wszyscy ludzie w Euro-
pie lubili to samo. Po drugie funkcjonalność 
nie oznacza 5 produktów w jednym. Użytecz-
ność zawsze trzeba rozpatrywać w kontek-
ście odbiorcy – czy dla niego będzie ten upo-
minek użyteczny. Ponadto należy się zasta-
nowić jaka jest szansa, że odbiorca już ma 

A teraz przełóżmy to na biznes i rzeczywi-
stość związaną z kupowaniem i wręczaniem 
upominków biznesowych. W 90% niestety to 
„budżet” jest na miejscu pierwszym. Wie-
le osób, które decyduje o zakupie upomin-
ków nadal chce i musi wykazać się najniższą 
ceną. Z perspektywy firmy wydaje się być 
słuszne założenie – im więcej gadżetów roz-
danych z dużym logo tym większa popular-
ność marki. Im taniej kupimy, tym skutecz-
niejszymi negocjatorami jesteśmy. Dobór 
upominków do obiorcy odbywa się metoda-
mi statystycznymi typu: wiek, płeć, zawód. 

Taka znajomość odbiorcy to w dzisiej-
szych czasach zdecydowanie za mało. Prze-
cież wybierając upominek dla żony nie my-
ślimy tylko kategoriami: kobieta, 40 +, żona. 
Szukamy głębiej – w hobby, w sposobie ży-
cia czy ubierania się, w marzeniach. Pod-
czas prezentacji chciałam pokazać rozdź-
więk jaki panuje przy wybieraniu upomin-
ków prywatnie i biznesowo. Niestety klienci 
to czują, kiedy otrzymują upominki nieodpo-
wiednio dla nich dobrane, niskiej jakości, ze 
zbyt dużym logo. 

Okazuje się, że w reklamowej stajni są 
różne okazy – jest nasza szkapa, koń tro-
jański, pegaz ale także biały koń. Co to za 
gatunki?

Podczas prezentacji podpowiadałam jak 
mądrze planować kampanię z udziałem pre-
zentów biznesowych. Aby pokazać o co mi 
chodzi porównałam odczucia odbiorcy, kie-
dy otrzymuje upominek do różnych typów 
koni. Podam przykład: jeżeli nasz Kowal-
ski otrzymał już kilka pen drive’ów, ponie-
waż często bierze udział w szkoleniach, na 
których są standardowo wręczane, ponadto 
4 to dokładnie ten sam model tylko ma inne 
logo organizatora, to z dużym prawdopodo-
bieństwem pomyśli – ten upominek to „na-
sza szkapa”. Nasza szkapa czyli produkt, 
który Kowalski już posiada, gdyż jest maso-
wo rozdawany i popularny lub produkt ni-

skiej jakości, lub też zupełnie dla niego nie-
przydatny. Innym typem może być „Pegaz”, 
który w naszej stajni gadżetowej reprezen-
tuje kampanie niespójne i nieprzemyślane, 
które dla Kowalskiego są niewiarygodne. 
Przykładem mogą być firmy, które deklaru-
ją bycie ekologicznym a wręczają tanie, pla-
stikowe długopisy, w których na dodatek nie 
można wymienić wkładu. 

Na szczęście jest jeszcze „biały koń”, na 
który każda, tym razem Kowalska, czeka ni-
czym królewna w wieży na swojego księcia. 
„Książę na białym koniu” robi wrażenie, 
spełnia nasze marzenia i jest z nami „dłu-
go i szczęśliwie”. Jak to zrobić by wręczać 
same „białe konie”? Jest tylko jeden spo-
sób – poznać swoją Królewnę! Oznacza to, 
że firma musi wiedzieć jaki chce uzyskać cel 
poprzez wręczanie upominków, a potem jak 
najlepiej poznać swojego odbiorcę.

Jakie są obecnie tendencje w  wybo-
rach upominków reklamowych przez 
działy marketingu w Polsce? Czy królują 
schematyczne, po prostu obrandowane 
przedmioty, czy coraz częściej markete-
rzy przełamują rutynę – i nawet jeśli po-
stawią na kubek, to chcą żeby się czymś 
wyróżniał? 

Według badania przeprowadzanego dla 
PIAP „Postrzegania upominków reklamo-
wych jako nośnika reklamy” ponad 80% 
marketerów wykorzystuje upominki rekla-
mowe do kształtowania wizerunku firmy. 
Tendencja jest wzrostowa i jest o tyle istot-
na, że pokazuje, jak istotną rolę zaczyna-
ją odgrywać upominki w relacjach bizne-
sowych. Zgodnie z cytowanym przeze mnie 
badaniem najważniejszym kryterium wybo-
ru upominków reklamowych jest ich jakość 
- prawie 70% badanych tak odpowiedzia-
ło. W dalszej kolejności są wygląd (65,85%) 
oraz cena (63,41%). Cieszy fakt, że klienci 
są coraz bardziej świadomi wpływu mate-
riałów reklamowych na wizerunek firmy i są 
skłonni zapłacić więcej za produkt z kate-
gorii premium. Co ciekawe, jednym z wnio-
sków wyżej wymienionego badania jest kon-
kluzja, że małe i średnie firmy przywiązują 
większą uwagę do wyboru upominków, po-
nieważ z uwagi na ograniczone środki finan-
sowe jest to dla nich większe wyzwanie. Za 
to nadal spore pole do popisu mają w tym 
zakresie duże firmy, które z uwagi na szer-
szy wachlarz narzędzi marketingowych czę-
sto bardzo schematycznie podchodzą do wy-
boru upominków reklamowych.

Upominek jest postrzegany jako miły 
gest ze strony firmy, a  „darowanemu 
koniowi nie zagląda się w  zęby” (jak 
brzmiał tytuł Pani wystąpienia podczas  
RemaCongress 2019). Czyli nieważne co 
dawać, byle coś dawać? 

Upominki reklamowe rządzą się tymi sa-
mymi prawami, co upominki wręczane w ży-
ciu prywatnym. Przypomnijmy sobie corocz-
ny problem pojawiający się przed święta-
mi Bożego Narodzenia - większość z nas ła-
mie sobie głowę nad tym co podarować swo-
im najbliższym. Chcemy, aby osoby, którym 
upominki dajemy były mile zaskoczone i cie-
szyły się z prezentu. Jednak, aby tak się sta-
ło musimy wiedzieć, co ta osoba lubi, jaki-
mi wartościami kieruje się w życiu, co jest 
dla niej ważne. Jeżeli nasz małżonek, dzie-
ci, rodzice otrzymają prezent jakiego pra-
gną, spójnego z ich stylem życia, to będą się 
cieszyć. Przy wybieraniu upominków oso-
bom najbliższym „budżet” schodzi na dal-
szy plan. Standardowe i tanie prezenty kupu-
jemy tym, których albo nie znamy, albo nam 
na nich nie zależy.
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taki lub podobny upominek? Nawet najbar-
dziej użyteczny produkt w ilości kilku sztuk 
już traci na użyteczności np. trzeci kalendarz 
na dany rok. Dlatego nie pytajmy co dawać, 
ale komu dajemy i po co? 

Na wykładzie podczas RemaCongress 
2019 mówiła Pani, że upominek powi-
nien być spójny z logo. Jak inspirować się 
logo szukając pomysłu na upominek pro-
mujący markę czy firmę? Czy chodzi tyl-
ko o kolorystykę? No i jak to jest z tą wiel-
kością logo…? 

W moim odczuciu spójność z logo powin-
na się wyrażać w spójności z wizerunkiem 
marki. Jeżeli marka chce być innowacyjna 
to wybiera produkty kojarzące się z innowa-
cyjnością. Tych wartości są dziesiątki: pre-
stiż, odpowiedzialność, jakość, ekologicz-
ność, design itd. Wtedy upominek wspie-
ra markę i całość komunikatu będzie spój-
na. Dla naszego odbiorcy naprawdę nie jest 
ważne czy kolor np. koszulki będzie identycz-
ny jak logo. Na podstawie badania PIAP ża-
den z ankietowanych nie powiedział, że „ko-
lor upominku był nieodpowiednio dobrany 
do logo”. To prezesi, właściciele firm, pra-
cownicy działów marketingu są zakochani 
w logo, na które wydali często niemałe pie-
niądze. Duże, widoczne logo jest dopusz-
czalne tylko przy produktach masowych, 
niskobudżetowych, standardowo wręcza-
nym z takich okazji jak eventy, targi, promo-
cja sprzedaży. Widoczne, duże logo spraw-
dza się także na upominkach dla pracow-
ników używanych w miejscu pracy – wów-
czas wspiera identyfikację z firmą i wzra-
sta prestiż pracodawcy. W pozostałych przy-
padkach raczej skłaniam się do znakowania 
subtelnego. Oczywiście miejsce i wielkość 
logo zależy od celu zakupu upominków. Jed-
nak uważam, że powinniśmy skończyć z my-
śleniem „logo większe i na środku”, gdyż 
nasi odbiorcy nie chcą być traktowani jak 
bilbordy i tanie nośniki reklamy. 

Jak Państwo jako dostawca pomaga-
cie klientom w wyborze upominków do 
działań promocyjnych? Czy klienci po-
trzebują prowadzenia za rękę, czy raczej 
świetnie poruszają się wśród ofert upo-
minków?

Jako dostawca mamy wpływ na to, ja-
kie upominki będą dostępne w naszej ofer-
cie. Naszym celem jest zmiana wizerunku 
upominków jako kiepskiej jakości produk-
tów jednorazowego użytku. Dlatego nie-
zwykle dużą wagę przywiązujemy do jakości 
upominków. Poza tym nasza oferta cechuje 
się szybką reakcją na zmiany trendów – co 
pół roku wprowadzamy ponad 80 nowości, 
gdyż upominki nie powinny być nudne i po-
wtarzalne. Jednak to od klientów końcowych 
i agencji zależy, jakie upominki będą wybie-
rać, a my chcąc nie chcąc, jesteśmy od nich 
uzależnieni. 
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

AnnA RoszczAk 
Wiceprezes PIAP  
i Prezes Zarządu Asgard Sp. z o.o.
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„Afryka dzika, dawno odkryta” - śpiewał niezawodny Zbigniew Wodecki. I choć miał „zgoła” co innego 
na myśli niż biznesową penetrację czarnego kontynentu, to trudno nie zgodzić się z tym fragmentem 
sławnego pastiszu. Afryka dla eksporterów jest znana, ale to wcale nie czyni jej łatwym partnerem.

Trudna gra w Afryce

Na początek garść liczb. Na kontynen-
cie afrykańskim leżą prawie 54 państwa. 
Prawie, bo część Egiptu rozpościera się 
na półwyspie Synaj, tym samym przy-
należy geograficznie do Azji. Co zupeł-
nie niczego nie zmienia w dyskusji o ska-
li Afryki. 

Jest ona drugim największym konty-
nentem, ba, stanowią 1/5 całej lądowej 
powierzchni świata. Do tego, Afryka jest 
niemal niepoliczalna, jeśli chodzi o licz-
bę ludności. Na początku XXI w. żyło 
w niej 800 mln ludzi. Dziś to - według 
orientacyjnych szacunków - nawet po-
nad 1,2 mld. A zdaniem ONZ w 2050 r. 
ma ich być nawet 2,5 miliarda! To „naj-
młodszy” kontynent z najbardziej dyna-
micznym przyrostem naturalnym. Po-
czątkujący eksporter zakrzyknie: - Re-
welacja! To jest rynek. 

I teoretycznie trzeba się z tym zgodzić. 
Setki milionów konsumentów prowoku-
ją do marzeń o nieskończonym popycie.

Polak nie potrafi w Afryce
Ale każdy, kto próbował podbić Afry-

kę uśmiechnie się tylko pod nosem. Bo 
kontynent ten niejedną firmę już zasko-
czył, negatywnie. Afryka jest słabo zur-
banizowana, a jej ludność bardzo uboga. 
Stąd np. spektakularna klapa Pizzy Hut. 
Popularna na świecie sieć pizzerii wiele 
obiecywała sobie po ekspansji w Afry-
ce, ale potrzebowała aż 7 lat by otwo-
rzyć…osiem lokali. I to tylko w dwóch 
krajach - RPA i Zambii. Dla porównania 
w Chinach sieć rosła w tempie 50 loka-
li rocznie. 

Spektakularnych sukcesów w Afry-
ce nie odnoszą także polskie firmy. 
Dość powiedzieć, że udział Afryki w na-
szym eksporcie to ledwie 1,1 procenta. 
W całym 2018 r. rodzimi przedsiębiorcy 
sprzedali za granicę towary za około 260 
mld dolarów. Do Afryki za - mniej wię-
cej - 2,7 mld dolarów. Mniej niż do Nor-
wegii czy Danii. 

W Afryce handlujemy głównie z RPA, 
Egiptem, Maroko i Algierią. Choć przed 
kilkoma laty na wysokie miejsce listy 
przebojów polskiego eksportu wdarła 
się Etiopia, której sprzedaliśmy traktory  
Ursusa. 

Kontrakt opiewał na 50 mln dolarów, 
które zresztą pochodziły z kredytu udzie-
lonego przez polski rząd Etiopii. Efekt 
tego „dealu”, czyli kilkadziesiąt ciągni-
ków, stoi niemal nie używany w Afryce, 
bo po drodze nie dopilnowano kwestii 
gwarancyjnych. Nie zapewniono części 
zamiennych i nie przeszkolono persone-
lu. Nikt więc nie naprawi traktorów, któ-
re przecież w trudnym afrykańskim kli-
macie zniosą mniej niż np. na mazowiec-
kiej wsi. 

Skromny eksport do Afryki wynika 
z tego, że ani przed, ani po 1989 r. nie 
udało się zbudować solidnych relacji 
handlowych z krajami tego kontynen-
tu. Polskie misje handlowe były bardzo 
nieliczne, a działania promocyjne nie-
skoordynowane. Dopiero w 2012 r. pol-
ski rząd zaproponował wsparcie dla in-
westorów myślących o podboju afry-
kańskich krajów w ramach projektu „Go 
Africa”. W jego ramach organizowane są 
misje gospodarcze, czy konferencje i se-
minaria z przedstawicielami organizacji 
z krajów afrykańskich, zajmujących się 
przyciąganiem inwestorów. „Go Africa” 
to też portal, w którym umieszczane są 
relacje z misji i przewodniki gospodar-
cze (dosyć stare, bo z 2012 r.) po krajach 
kontynentu. 

Czy odniósł oczekiwany skutek? Ra-
czej tak, bo wymiana handlowa - jakkol-
wiek nie oszałamiająca - wzrosła od uru-
chomienia programu o połowę. Obecnie 
serwis goafrica.gov.pl jest nieaktualizo-
wany. 

Implikacje dla branży artykułów 
promocyjnych

Branża ta jest, w skali kontynentu, nie-
zmierzona, i w żaden sposób nie da się 
podać choćby jej orientacyjnej wartości. 
Nawet próba przeanalizowania najwięk-
szych i najbardziej dojrzałych rynków - 
takich jak Egipt, Republika Południowej 
Afryki, Nigeria czy Etiopia nie daje żad-
nych informacji. 

Względnie dobrze rozeznany jest po-
tencjał w sektorach takich, jak: infra-
struktura, budownictwo, przemysłowa 
produkcja rolna i spożywcza, wydoby-
cie surowców. Wiadomo, że wysokie jest 
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zapotrzebowanie na samochody ciężaro-
we, czy pociągi. Zbadany w jakimś stop-
niu jest nawet rynek nowych technologii, 
zwłaszcza mobilnych. Ale branża artyku-
łów promocyjnych jest w żaden sposób 
niepoliczona. 

Wszystkie wymienione powyżej bran-
że, to obszary, w których realizuje się 
lwia część wymiany gospodarczej kon-
tynentu. Głównym zagranicznym partne-
rem dla Afryki są Chiny. Państwo Środ-
ka inwestuje czas i pieniądze w Afryce 
przynajmniej od kilku dekad. Chińskie 
zainteresowanie kontynentem przybiera-
ło na sile wprost proporcjonalnie do zrzu-
cania kolonialnych okowów. Dziś widać, 
że cierpliwość się opłaciła. Wartość wy-
miany handlowej na linii Afryka-Chiny 
to około 200 mld. dolarów, z silną, w nie-
których latach dwucyfrową, dynamiką 
wzrostu. 

Wspólnym mianownikiem dla inwe-
storów z każdej branży, są za to wyzwa-
nia, z którymi trzeba się liczyć planując 
podbój rynków Afryki. 

Głównym, z pewnością jest zupełnie 
inna niż europejska kultura biznesowa. 
Co znajduje swój wyraz np. w luźnym 
podejściu do terminów płatności. Nego-
cjacje przedłużają się w nieskończoność, 
infrastruktura pozostawia wiele do życze-
nia, a wykwalifikowanych pracowników 
jest jak na lekarstwo, choć bezrobocie 
w wielu krajach przekracza 20 procent. 
Do tego dochodzi ryzyko polityczne, 
chaos walutowy, brak stabilności struktur 
państwowych i gospodarek, czasami ple-
mienna struktura. 

Dlatego źródłem sukcesu biznesowe-
go w Afryce jest cierpliwość, niezbędna 
do poznania lokalnych i regionalnych za-
leżności. Bardzo pomoże rozwinięcie sie-
ci zaufanych partnerów, którzy mogą peł-
nić rolę dystrybutorów. Niezbędne jest 
też precyzyjne formułowanie kontrak-
tów, a nawet oparcie modelu biznesowe-
go na przedpłatach. Słowem: nie jest to 
kontynent wysokich marż i łatwej sprze-
daży. Ale zrozumienie Afryki i odnalezie-
nie klucza do niej, w końcu otworzy ry-
nek, który już teraz ma kilkaset milionów 
potencjalnych odbiorców. 
■ Tomasz Piszczek
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Wszyscy w branży reklamowej wiemy, że upominki to bardzo kreatywne i sugestywne 
narzędzie do wszelkich działań marketingowych. Tym razem pokazujemy jak sprawdzają 
się w kampaniach społecznych, w jaki sposób można patrzeć na przedmioty, żeby dać im 
potężny głos w walce o słuszne sprawy. 

Upominki w kampaniach 
społecznych

Jak znika niedźwiedź polarny
WWF szukał sposobu, żeby 

wzmocnić wrażliwość społeczną na 
problem globalnego ocieplenia oraz 
żeby zebrać fundusze na realizacje 
swoich celów. Z pomocą przyszły 
kubki reklamowe, ale nie zwykłe, tyl-
ko „magiczne”, które pod wpływem 
ciepła zmieniały kolor z czarnego na 
biały. I tym sposobem po nalaniu cie-
płej wody do kubka, znikał z niego 
naszkicowany na czarnym tle niedź-
wiedź polarny, zupełnie tak, jak znika 
ze swojego środowiska pod wpływem 
skutków ocieplenia klimatu. Kubek 
robił się biały ukazując logo WWF. 
Funkcjonalność przedmiotu świet-
nie nawiązuje do przesłania. Za kam-
panią stoi agencja Publicis Conseil  
z Paryża.

Podaj mi swoją dłoń!
Greenpeace jako oręż w walce 

o dobrostan ginących gatunków wy-
korzystał torby reklamowe. Uwa-
gę przyciągnął niebanalnym koncep-
tem graficznym, świetnie grającym 

z funkcjonalnością torby na zakupy. 
Wizerunki zwierząt wyciągają swo-
je ręce w kierunku rączki do trzyma-
nia torby, co dodatkowo korespon-
duje z hasłem reklamowym „Podaj 
mi swoją (pomocną) dłoń!”. Piękne 
i faktycznie chwytliwe (nie tylko za 
rękę) przesłanie. Stoi za nim agencja 
reklamowa dentsu z Chin.

Smutny los drzew
Greenpeace w sposób kreatywny 

i relatywnie niedrogi zwracał uwa-
gę na niszczenie lasów, w tym przy-
padku deszczowych. Wolontariusze 
na stacjach benzynowych rozdawa-
li kierowcom nietypowe choinki za-
pachowe, pozbawione korony, wła-
ściwie same pnie z logotypem orga-
nizacji i hasłem „Ratuj lasy”. Oczy-
wiście papier do wykonania upomin-
ku pochodził z recyklingu. Cała ak-
cja przeprowadzona została w Izraelu 
i zaprojektowana przez agencję ACW 
Grey. Kierowcy chętnie wieszali nie-
typowe drzewka na swoich luster-
kach, co umacniało przekaz i niosło 
dalej w świat, zachęcając do dyskusji 
z pasażerami.

Mydło… do zmywania krwi z rąk
Nietypowe zestawy do higieny rąk 

otrzymali w Stanach Zjednoczonych 
politycy, którzy popierają dostęp do 
broni palnej. Przekaz na minimali-
stycznie i elegancko zaprojektowa-
nych pudełkach jest mocny – kosme-
tyki służą do zmywania krwi z dłoni. 
Za kreację odpowiada Ryan Raulie.

■ Joanna Muszyńska

USB a choroba Alzheimera
Nowozelandzka organizacja Al-

zheimer’s New Zealand w oryginal-
ny i mocno sugestywny sposób przy-
pomniała o problemach ludzi z cho-
robą Alzheimera. Wykorzystała do 
tego celu gadżet zaprojektowany spe-
cjalnie przez agencję Calenso BBDO, 
którego celem było podniesienie 
świadomości symptomów choroby, 
jak częste zapominanie. Wybór padł 
oczywiście na USB, ale zamknięto go 
w gumce do ścierania opatrzonej ha-
słem „Alzheimer’s erasers your me-
mories. Save them.” („Choroba Al-
zheimera wymazuje Twoje wspo-
mnienia. Zachowaj je”). Pendrivy 
dystrybuowano wśród przypadko-
wych Nowozelandczyków, uwrażli-
wiając ich w ten sposób na pierwsze 
oznaki choroby oraz sytuację osób 
nią dotkniętych. Kampania otrzyma-
ła statuetkę Srebrnego Lwa na Festi-
walu Reklamy w Cannes.

Kubek… czy megafon?
Amnesty International wykorzysta-

ła kubek do promocji swojej działal-
ności w Wenezueli. Nie jest to jed-
nak zwykły kubek z logotypem, choć 
oczywiście tak może być użytkowa-
ny. W wersji kreatywnej przybiera 
kształt megafonu, za pomocą które-
go fundacja próbuje dotrzeć ze swo-
imi ideami i postulatami. Za realiza-
cją stoi agencja Draftfcb z Wenezueli.

Zapal nadzieję
Amnesty International niejednokrot-

nie wykorzystywała upominki rekla-
mowe do zbierania funduszy na swoją 
działalność oraz do nagłaśniania pro-
blemów z jakimi walczy. Zapalniczki 
opatrzone wzorem świeczki z kolcza-
stym drutem promowały hasło „Zapal 
nadzieję”, nawiązując do działalności 
Amnesty International na rzecz trak-
towania więźniów. Za projektem stoi 
agencja Unitas/RNL z Chile.
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“Zamówmy smycze!” - pada odpowiedź na pytanie jaki upominek reklamowy wykonać dla swoich klientów. Taki, 
który jest tani, pilnie potrzebny i  nietuzinkowy. Przechodząc od słów do czynów firma kontaktuje się z agencją 
reklamową, która nie zawsze ma duże doświadczenie w realizacji smyczy z nadrukiem. Aby uniknąć najważniejszych 
błędów  przedstawiamy krótki poradnik opracowany na podstawie współpracy z naszymi kontrahentami by na 
twarzy Twojego klienta zawsze pojawiał się uśmiech na myśl o Waszej współpracy i super produkcie.

3 najczęściej popełniane błędy przy 
projektowaniu smyczy

Ciekawą opcją jest natomiast zastosowa-
nie dwóch różnych kolorów tła na stronie ze-
wnętrznej i wewnętrznej. 

NASZA RADA: uważnie dobieraj ko-
lory w zależności od projektu. Cza-
sem jednolite tło będzie bardzo do-
brym wyjściem, a  czasem bardziej 
efektowna będzie feeria barw. 
Pamiętaj o  jak największym kon-
traście pomiędzy tłem, a tekstem 
lub logiem.

3. Krzywe… a na co to komu?
Bez wdawania się w szczegóły są dwie 

podstawowe formy plików graficznych. Cho-
dzi o grafikę zapisaną w postaci rastrowej oraz 
wektorowej (grafika zdefiniowana za pomo-
cą figur i krzywych) i to na tej drugiej się sku-
pimy. Dlaczego? Ponieważ akurat do smyczy 
to najbardziej pożądany format plików. Każ-
dy projekt w naszej firmie poddawany jest 
obróbce przez grafika, który sprawdza czy-
telność wydruku, kolorystykę i dopasowu-
je wszystko dla jak najlepszego efektu. In-
nymi słowy “wyciska” z otrzymanych mate-

riałów maksymalnie dobry rezultat. I tu wła-
śnie często jest problem ponieważ zdarza się, 
że nie ma z czego “wyciskać”. Klienci nie za-
wsze zdają sobie sprawę, że jakość plików ma 
duże znaczenie. W przypadku plików wekto-
rowych przy skalowaniu ich nie traci się jako-
ści i co równie ważne łatwo je edytować (po-
grubić, dodać obrys, zmienić kolor).  Przy bit-
mapach szczególnie tych słabej jakości nie-
wiele da się poprawić. 

NASZA RADA: O ile to możliwe, za-
wsze staraj się zdobyć pliki do pro-
jektu w wektorach. W szczególno-
ści logo, teksty. Tło bardzo koloro-
we, złożone, artystyczne może być 
w bitmapie, ale należy zadbać aby 
plik miał rozdzielczość minimum 
300   dpi, a najlepiej 720 dpi. Wte-
dy uzyska się najlepszy efekt. 
Oto lista najpopularniejszych pli-
ków wektorowych: ai, .cdr, .ccx, 
.cdt, .cmx, .eps, .pdf

■ Paweł Kolarczyk
Fabryka Smyczy S.C.

1. Czy rozmiar ma znaczenie?
W kontekście smyczy reklamowych roz-

wieję wątpliwości od razu... NIESTETY 
MA. Ważna sprawa:  wybór szerokości smy-
czy powinien być dokonywany od środka czy 
nawet końca procesu. Zalecamy najpierw 
sprawdzić materiały graficzne, loga napisy 
nawet na stronie klienta aby ocenić ich złożo-
ność. Często klienci mają logo złożone z 500 
małych obiektów i koniecznie smycze 10mm 
do realizacji bo ma być tanio. Po wydruku 
okazuje się, że nawet mikroskop elektronowy 
nie daje rady, a klient rzuca żelaznym zda-
niem: “ Przecież na monitorze jest czytelne”. 

Skoro już mowa o logo, zdarza się, że 
klient posiada swój logotyp w formie uprosz-
czonej, ale nie chce go używać bo wydaje 

się zbyt ubogi. Czasem jednak warto pamię-
tać, że mniej znaczy więcej. Logo w formie 
uproszczonej niejednokrotnie będzie bardziej 
wyraziste i przykuje uwagę mocniej niż super 
rozbudowane logo w pełnym kolorze. 

NASZA RADA: ustalanie szeroko-
ści zacznij od sprawdzenia grafi-
ki. Nawet jeśli nie uda się przeko-
nać klienta do szerszej smyczy ko-
niecznie poinformuj go o  ograni-
czeniach w druku. Każdą niepew-
ność dobrze wyjaśnić od razu rów-
nież u  dostawcy aby nie marno-
wać swojego czasu. 

2. Tycjan, Grynszpan czy Akwamaryna?
Kolorystyka to temat rzeka i to raczej nawet 

nie Wisła bardziej Amazonka. Jest to niezmier-
nie ważna kwestia w kontekście atrakcyjno-
ści wizualnej. Dobrze dobrane kolory potrafią 
mocno przykuć uwagę, ale też służą estetyce 
całego produktu, a nawet czytelności nadruku.

Jeśli będzie zbyt mały kontrast pomiędzy 
kolorami (np żółte tło i biały napis lub logo) 
nadruk będzie bardzo trudny do odczytania 
nawet z bliska. 

Ważne jest także odpowiednie łączenie ko-
lorów. Odradzamy granatowe tło i żółte logo.

Problematyczne przy sublimacji są rów-
nież kolor złoty i srebrny. Technologicznie je-
steśmy w stanie zrobić jedynie imitację tych 
kolorów.

Drugi co do wielkości sklep w Polsce nie ma wózków, kas, ani nawet półek. 
To allegro - e-commerce’owy gigant. Takie platformy zmieniły już obliczę 
niejednej branży. Jak mogą zmienić sektor upominków? Na lepsze.

AAA…upominki sprzedam
szych graczy z sektora e-commerce przyprawia-
ją o zawrót głowy. 

Amazon jest bogatszy niż niejedno państwo, 
a jego założyciel, Jeff Bezos, długo nie odda 
pierwszego miejsca w rankingu najbogatszych lu-
dzi świata. Jego majątek szacowany jest na 130 
mld dolarów! Więcej liczb? Amazon jest pierwszą 
firmą w historii, której wartość przekroczyła bilion 
dolarów, czyli tysiąc miliardów! Przychody firmy 
w 2018 r. wyniosły ponad 230 mld dolarów, czy-
li ponad 870 mld złotych. Zysk - 10 mld dolarów. 

Największy konkurent Amazona, należą-
cy do koncernu Alibaba, serwis AliExpress jest 
ciut „skromniejszym” biznesem. Jego szacowa-
na rynkowa wartość to około 500 mld dolarów. 
A przychody w 2018 r. wyniosły tylko 40 mld 
dolarów. Zysk był jednak taki sam. Trzy razy 
„biedniejszy” od założyciela Amazona jest też 
ojciec Alibaby - Jack Ma. Szacowana wartość 
jego majątku to 40 mld dolarów. 

Czy ten wielki, i oczywiście drogi, świat prze-
kłada się na rodzimą branżę upominków?

Upominki pod chińskim murem
O to, czy takie platformy mogą być dla dys-

trybutorów zagrożeniem pytam miłośnika chiń-
skich świateł ksenonowych - Pawła. Ze zdziwie-
nia tylko marszczy czoło. 

- Wiele firm by w tym kraju nie urosło, gdy-
by nie handel w internecie. Przecież ja siedząc na 
kanapie w Legionowie sprzedawałem rzeczy po 
całej Polsce, i regularnie do Czech oraz na Sło-

wacje. Jak miałbym to zrobić inaczej? Zatrudnić 
handlowców? To by było po biznesie - wyjaśnia. 

I trudno się z nim nie zgodzić, bo allegro ni-
czego nie produkuje, nie ma swoich dóbr, któ-
rymi może konkurować. Jest platformą łączącą 
sprzedających z kupującymi. 

W takiej formie, może być dla branży arty-
kułów promocyjnych cennym wsparciem i uzu-
pełnieniem innych kanałów dystrybucji, np. sieci 
handlowców, czy sklepu internetowego.

Podobnie jest w przypadku Amazona 
i AliExpress. Do teraz oba serwisy jedynie otwie-
rały swoje podwoje dla producentów i dystrybu-
torów. Tak naprawdę to handlowe okna na świat. 
Docierają do setek milionów konsumentów i po-
zwalają na podbić rynki, które normalnie byłby 
poza zasięgiem. 

Myli się ten, kto myśli, że AliExpres działa 
w przeważającej mierze w Chinach. Owszem, 
chiński rynek e-commerce rośnie jak na droż-
dżach i prawdopodobnie AliExpress będzie go 
sukcesywnie przejmował. Na razie jednak, naj-
lepsze rynki dla firmy to: Rosja, Hiszpania, 
Francja, Brazylia i Stany Zjednoczone. 

Identyczną filozofię ma Amazon - działa na 
wielu rynkach, i ma kilkanaście proc. udziału 
w „chińskim torcie”. Zamiast więc podróżować 
z misjami handlowymi, rozpychać się łokciami 
na branżowych targach, może warto zacząć „in-
wazję” siedząc przed komputerem, w Poznaniu, 
Warszawie, czy jak Paweł - w Legionowie? 
■ Tomasz Piszczek

Jak Polska długa i szeroka mieni się słonecz-
nym, żółtym kolorem. Nie to, że cała skąpana 
jest w słońcu, po prostu wzdłuż i wszerz zasta-
wiona „Biedronkami”. Spożywczymi dyskon-
tami, które - nie wiedzieć czemu - w swojej 
identyfikacji wizualnej postawiły na kolor, bar-
dziej pasujący do pokoju trzylatka. 

O ile gustu portugalskiej grupie Jeronimo 
Martins, właścicielowi dyskontu, zabrakło, to 
zmysłu biznesowego na pewno nie. W żadnym 
innym kraju grupa nie odniosła tak oszałamia-
jącego sukcesu, jak w Polsce. Roczne obroty 
popularnej „biedry” przekroczyły w 2018 r. 12 
mld zł. Sieć jest największym prywatnym pra-
codawcą i największym „sklepem” w Polsce. 

Drugie miejsce na handlowym podium zajmu-
je allegro - e-commerce’owy gigant. Sklep bez 
półek, ale z obrotami zbliżonymi do biedronki. 
Allegro strzeże swoich danych finansowych. Ba, 
krążą nawet plotki, że firma Naspers - poprzed-
ni właściciel serwisu - celowo nie pokazywała da-
nych, by nie prowokować inwestorów zaintereso-

wanych kupnem. Kto miał wiedzieć, ten wiedział 
ile allegro jest warte. Zwykli śmiertelnicy dowie-
dzieli się w 2016 roku. Wtedy to Naspers sprzedał 
serwis za ponad 3,2 mld dolarów. Według szacun-
kowych danych, w chwili transakcji obroty porta-
lu wynosiły około 10-12 mld zł., a marże około 25 
proc. Co czyni z allegro drugiego gracza na rynku 
handlu detalicznego.

Trampolina do sukcesu
Sukces allegro wziął się stąd, że gdy tylko ser-

wis się pojawił (powstał w 1999 r.), Polacy na-
tychmiast obudzili w sobie żyłkę handlowców. 
Najpierw allegro było internetowym pchlim tar-
giem, ale z czasem niewielkie firmy produkcyj-
ne lub dystrybutorzy zrobili z niego najważniej-
szy kanał sprzedaży swoich towarów. 

Dokładnie tak uczynił Paweł z Legionowa, 
który w 2006 roku wpadł na pomysł pobicia 
polskiego rynku akcesoriów samochodowych. - 
Wtedy była moda na „ksenony” [zestawy żarni-
ków wypełnionych ksenonem, pozwalające prze-

robić światła samochodowe na reflektory kseno-
nowe] i podkładki typu „gekon” [miękka guma 
zapobiegająca przemieszczaniu się „komórki” 
we wnętrzu auta]. - wspomina.

I dodaje: - Zobaczyłem, że ktoś z Łodzi sprze-
daje zestawy do przeróbki świateł. Zadzwoniłem, 
by kupić dla siebie, ale w słuchawce usłyszałem, 
że muszę poczekać dwa tygodnie, bo wszystko się 
wyprzedało. Wyczułem biznes. 

Gdy wreszcie przyszedł jego wyczekany ze-
staw, okazało się, że na opakowaniu widniał adres 
po angielsku. - Napisałem maila i trzy dni później 
już przelewałem pay-palem pieniądze za 100 zesta-
wów. Wszystko sprzedałem w internecie, w 5 dni. 

Po roku, gdy zrozumiał biznes, czyli - jak sam 
mówi - nauczył się jak nie płacić pełnego cła, za-
mówił z kolegą pierwszy kontener. 

Co dziś ma do powiedzenia o „ksenonowym” 
biznesie? - Kilkanaście lat temu, nie miałem ani 
jednego handlowca, sami z kolegą ogarnialiśmy 
kontakt z klientami, a narzeczone wysyłały paczki 
z poczty. Wtedy jeszcze prowizje dla allegro były 
śmiesznie małe. Na „ksenonach” i gekonach zro-
biliśmy niezły biznes - uśmiecha się. Dziś prowa-
dzi skład budowlany i firmę montującą klimatyza-
cje. Część asortymentu sprzedaje w sieci, ale na 
olx.pl, bo allegro „strasznie podniosło prowizje”. 

Giganci warci więcej niż państwa 
Obroty allegro wynoszące kilkanaście mld 

złotych muszą robić wrażenie. Ale to dopiero wy-
niki finansowe Amazona i AliExpress - najwięk-

ARtykuł sponsoRowAny
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RELACJE targowe Q1 2019

Jubileuszowa edycja RemaDays Kiev 2019
Święto branży reklamowej w Ukrainie. W centrum wystawienniczym IEC-EXPO Kiev swoją ofertę mogło zaprezen-
tować ponad 100 wystawców. Najnowsze osiągnięcia producentów, importerów i dystrybutorów produktów i usług re-
klamowych mogło podziwiać wielu profesjonalistów z branży reklamy i poligrafii.
Stolica Ukrainy gościła specjalistów branży artykułów reklamowych już po raz dziesiąty. Wystawcy mieli okazję zapre-
zentować się w sektorach: Gifts&Textile, Sign&Visual, Tech&Print. Targi w Kijowie były okazją nie tylko do zapoznania się 
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i produktami, ale także okazją do poszerzenia swojej wiedzy.
 
Więcej informacji na: www.remadays.com.ua 

RemaDays Warsaw 2019
15 edycję Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2019 przepełniały przede wszyst-
kim ogromne możliwości – zarówno rozwoju, jak i nawiązania wartościowych kontaktów handlowych z najlepszymi fir-
mami z branży. 15 lutego zakończyła się jubileuszowa, 15. edycja jednej z największych imprez wystawienniczych, która 
na 3 dni skupiła 21 112 zwiedzających, w tym 3 500 z zagranicy z 52 krajów oraz 810 wystawców z 11 sektorów targo-
wych. Wysoki poziom produktów, usług, a także wszystkich punktów programu kolejny raz potwierdzają, że RemaDays 
Warsaw to w świecie reklamy i druku wydarzenie, którego nie można przegapić. 

Więcej informacji na: www.remadays.com

PSI 2019
Nowe wydarzenie targowe odnosi sukces. Targi PSI w Dusseldorfie, które odbyły się w dniach 8-10 stycznia 2019 
z wielkim hukiem otwarły nowy rok. Podczas 57. edycji targi PSI po raz pierwszy odbyły się wraz z imprezami towarzy-
szącymi. Dzięki frekwencji wynoszącej 1084 wystawców organizatorzy, Reed Exhibitions Germany, twierdzą, że stwo-
rzyli największe wydarzenie łączące reklamę i sprzedaż w Europie. Ostateczne dane są imponujące: 17 602 gości 81 na-
rodowości stanowi wzrost o 1,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Udział gości z zagranicy był wysoki i wynosił 58%. 
Zmalała jednak liczba klientów branżowych, którzy otrzymali wejściówki na ostatni dzień. Targi odwiedziło 899 wystaw-
ców (2018: 925). W tym roku ponownie dało się zauważyć wysoki poziom prezentacji i wysoką jakość produktów. Kolej-
na edycja PSI Show odbędzie się 07-09 stycznia 2020 roku.
Więcej informacji na: www.psi-messe.com 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Till Barth, Mischa Delbrouck, © WA Media

Promotion Trade Exhibition 2019
Pozytywna atmosfera. 19. edycja Promotion Trade Exhibition (PTE) odbyła się w Hali 3 Fiera Milano City w dniach 
23-25 stycznia 2019 r. Wydarzenie po raz trzeci organizowała sama spółka Fiera Milano, która zakupiła PTE w 2016 roku 
od jej założycieli, włoskiej spółki O.P.S. Według oficjalnych danych, swoje oferty zaprezentowało ponad 160 wystawców 
podzielonych na dwie strefy: pomarańczową dla dostawców upominków reklamowych i niebieską przeznaczoną dla 
dostawców maszyn oferujących spersonalizowane techniki. Wśród wystawców znaleźli się międzynarodowi dystrybu-
torzy oraz specjaliści pochodzący z różnych europejskich krajów. Dane dotyczące odwiedzających nie są jeszcze znane. 
Uczestnicy chwalili jednak biznesową atmosferę wydarzenia.
Więcej informacji na: www.promotiontradeexhibition.it

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Michael Scherer, © WA Media

CTCO + C!print 2019
Impreza w południowej Europie, której nie można przegapić. Według oficjalnych danych, podczas 12. edycji 
CTCO, która miała miejsce w dniach 5-7 lutego 2019 r. w Eurexpo w Lyonie ponad 300 dostawców upominków rekla-
mowych zaprezentowało swoje portfolia. Wielu z nich pojawiło się na tej imprezie po raz pierwszy. Podobnie jak w ze-
szłym roku, udział zagranicznych wystawców był bardzo wysoki. To ważna impreza dla firm, które chcą eksportować na 
rynek francuski i południowoeuropejski. Razem z imprezą CTCO miało miejsce wydarzenie C!print. Około 250 dostaw-
ców zaprezentowało swoje oferty w zakresie drukowania i dostosowywania. W programie targów znalazły się warszta-
ty i wykłady obejmujące wiele interesujących tematów.
Więcej informacji na: www.salon-ctco.com

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Michael Scherer, © WA Media

Merchandise World 2019
Zwiększona frekwencja. 1348 gości z brytyjskiej branży produktów promocyjnych stanowi 25% wzrost w porówna-
niu z rokiem ubiegłym; końcowe dane dla zimowej edycji wydarzenia Merchandise World, która odbyła się w Stoneleigh 
w Anglii w dniach 30-31 stycznia 2019 są imponujące. Swoje oferty w NAEC Exhibition Centre zaprezentowało 217 wy-
stawców ze Zjednoczonego Królestwa i Europy. Jak zwykle podczas wydarzenia można było się natknąć na tradycyjne 
stoiska, jak i na specjalne poczekalnie, gdzie wystawcy i goście mogli odbyć zaplanowane spotkania. Wielu wystawców 
chwaliło wysoki poziom kontaktów oraz dobrą frekwencję wizytujących. Letnia edycja odbędzie się 11 września 2019 
w Marshall Arena w Milton Keynes, a kolejna zimowa 12-13 stycznia 2020 w Ricoch Arena w Coventry.
Więcej informacji na: www.merchandiseworld.co.uk 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Till Barth, © WA Media

Packaging Innovations 2019 
Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations odbyła się w dniach 2-3 kwiet-
nia 2019 r. w EXPO XXI Warszawa. Podczas tegorocznej edycji gościliśmy 200 wystawców, 50 z nich wystawiło się 
w szczególnie promowanej w tym roku strefie Ekopack. Prawie 5000 odwiedzających Targi miało okazję wziąć też udział 
w warsztatach i prezentacjach w strefie Workshops, a także przyjrzeć się pomysłom młodych polskich projektantów 
w Strefie Studenta. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w EXPO XXI Warszawa, w dniach 1-2 
kwietnia 2020 r. 

Więcej informacji na stronie www.packaginginnovations.pl 

Promogift 2019
Atrakcyjne wydarzenie. Jedenasta edycja Promogift – Salón Internacional del Regalo Promocional y Maquinaria para 
Personalización – miała miejsce w Sali 12 Madrid Exhibition Centre w dniach 15-17 stycznia 2019. Wydarzenie organi-
zuje Ifema i dwa hiszpańskie stowarzyszenia: AIMFAP i FYVAR. Według oficjalnych danych, spółki i marki, które prezen-
towały się podczas targów reprezentowało 415 wystawców, co stanowi 5% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym 
(2018: 393). Wystawcy pochodzili z 26 krajów (2018: 24). W imprezie wzięli udział importerzy, producenci i dystrybuto-
rzy rozwiązań w zakresie upominków reklamowych, reklam dotykowych oraz maszyn pozwalających na dostosowywa-
nie produktu. Nieoficjalnie szacuje się udział 6500 gości z branży (6375 w roku poprzednim).
Więcej informacji na: www.promogift.ifema.es

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Michael Scherer, © WA Media
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Mimo, że firma NTI Company buduje swoją komunikację głównie za pomocą 
narzędzi bezpośrednich, takich jak telefon, e-mail czy spotkania biznesowe, 
to jednak upominki reklamowe pojawiają się jako narzędzia wzmacniające 
osobistą relację z klientem. Na temat działań marketingowych firmy 
specjalizującej się w produkcji materiałów autoidentyfikacji, rozmawiamy 
z Sabiną Szarlej, opiekunem klienta w NTI Company.

Upominki budują bardziej osobistą relację

Oferta firmy NTI Company jest bardzo 
szeroka. Czym zajmuje się firma i  jaki 
jest profil odbiorcy Państwa produk-
tów?

Główny profil działalności naszej firmy 
koncentruje się wokół szeroko rozumia-
nej branży auto-identyfikacji. Jesteśmy 
samodzielnym producentem wszelakiego 
rodzaju etykiet samoprzylepnych służą-
cych oznakowaniu produktów przy użyciu 
podstawowych, wymaganych przepisami 
prawa, informacji oraz kodu kreskowe-
go. Drugi filar naszej działalności sku-
pia się na branży odzieżowej, gdzie funk-
cję etykiety przejmuje wszywka tekstyl-
na, czyli nic innego jak popularna metka 
- w tym wypadku także działamy z pozy-
cji samowystarczającego producenta, za-
pewniającego klientowi zarówno dobór 
odpowiedniego surowca, przygotowa-
nie projektu graficznego, wykonanie sa-
mego produktu jak i opiekę posprzedażo-
wą. Nasi klienci to producenci wszelakie-
go rodzaju produktów, które w procesie 
wchodzenia na rynek, muszą zostać w ja-

kiś sposób oznakowane i zidentyfikowa-
ne. W dzisiejszych czasach dotyczy to de 
facto każdego rodzaju produktu, tak więc 
nasi klienci to zarówno drobne piekar-
nie i plantatorzy sadzonek roślin z jed-
nej strony, jak i potężne międzynarodowe 
korporacje produkujące części do samo-
chodów i awioniki z drugiej.

Jakie narzędzia marketingowe wy-
korzystujecie Państwo do komunikacji 
z klientem?

Podstawowy trzon marketingowy to 
praca naszego działu handlowego. Wynika 
to w głównej mierze z charakteru i specy-
fiki naszej branży oraz odbiorców. Opiera 
się na bezpośrednim kontakcie z potencjal-
nym klientem, używając takich narzędzi 
jak telefon, mail i oczywiście bezpośrednie 
spotkanie. Ponadto dochodzą do tego ele-
menty, bez których trudno sobie wyobrazić 
funkcjonowanie jakiegokolwiek chcącego 
się liczyć na rynku gracza w dzisiejszych 
czasach: aktualizowana na bieżąco strona 
www oraz działalność w mediach społecz-
nościowych.

Jakie miejsce w strategii marketingo-
wej firmy zajmują upominki reklamo-
we? Jaką odgrywają rolę?

To cyklicznie pojawiający się element za 
pomocą, którego próbujemy budować bar-
dziej osobistą, a nie tylko czysto służbową 
relację z naszymi partnerami. Staramy się 
wykorzystywać ku temu odpowiednie mo-
menty, takie jak święta, rocznicę współpra-
cy czy też przełomową transakcję. Na ogół 
to różnego rodzaju gadżety do użytku biu-
rowego z logo NTI; kubki, smycze, długopi-
sy czy pendrive'y. 

Firma NTI Company to przedsiębior-
stwo o zasięgu międzynarodowym. Czy 
dywersyfikujecie swoje działania mar-
ketingowe w  zależności od rynku? Czy 
upominki reklamowe również są wyko-
rzystywane do działań za granicą?

Nasi zagraniczni kontrahenci to w głównej 
mierze kraje UE, o podobnej kulturze pracy, 
tak więc specjalna dywersyfikacja wydaje się 
nie mieć większego sensu. Upominki oczywi-
ście także są tu przez nas używane, w dokład-
nie tym samym zakresie co w Polsce.

Na co zwracacie Państwo uwagę 
wybierając upominki reklamowe do 
promocji swojej firmy?

Najważniejszym kryterium stanowią 
zawsze takie parametry jak jakość, funk-
cjonalność i wrażenia estetyczne - upo-
minki powinny się podobać i dobrze speł-
niać swoją rolę. Sama cena pojawia się 
gdzieś w dalszej kolejności, choć oczywi-
ście stosunek ceny do jakości także powi-
nien być uwzględniony w procesie podej-
mowania decyzji.

Jak ocenia Pani ofertę artykułów 
promocyjnych w Polsce? Czy jest ona 
wystarczająco urozmaicona, przy-
stępna cenowo i  pozwala na kre-
atywną komunikację?

Sądzę, że ten segment rynku jest bar-
dzo dobrze rozwinięty i oferuje bardzo 
szeroką i interesującą ofertę. Jest z cze-
go wybierać i myślę, że każdy przedsię-
biorca jest w stanie znaleźć unikalny 
upominek wart tego, by kogoś nim ob-
darować.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

W tym roku swoje piętnastolecie świętują targi RemaDays. Na temat początków 
w branży, kamieni milowych w rozwoju oraz celów na kolejne lata, rozmawiamy 
ze Sławomirem Giefingiem, Prezesem GJC International.

15 LAT TARGÓW REMADAYS

były największe wyzwania organizato-
ra targów 15 lat temu? I drugiej strony 
– jakie innowacje są dziś największym 
ułatwieniem?

Na początku naszej drogi największym 
wyzwaniem był fakt naszego niedużego do-
świadczenia w organizacji targów. Obec-
nie największą pomocą i ułatwieniem jakie 
widzę jest pomoc technologii w zarządza-
niu procesami organizacji firmy i targów.

Jak, znowu w  perspektywie minio-
nego czasu, zmieniła się koncepcja sa-
mego wydarzenia targowego? Dziś tar-
gi to hybrydy szkoleń, eventów, poka-
zów, konferencji itd. Jak było na począt-
ku i z czego wynika ta ewolucja?

Charakter targów RemaDays wynika 
przede wszystkim z ewolucji i rozwoju firm 
wystawiających się, jak i odwiedzających 
nasze wydarzenie. Pierwsza edycja tar-
gów prezentowała wszystkie dziedziny re-
klamy m.in. PR czy ATL. Jednak kolejne 
edycje coraz mocniej określały ten charak-
ter, który możemy obecnie zobaczyć.

W ciągu tych 15 lat dużo się zmieniło 
w koncepcji samych targów RemaDays, 
m.in. lokalizacja, która pociągnęła za 
sobą nieco zmianę formuły. Czy z per-
spektywy doświadczeń była to słusz-
na decyzja? Jakie inne zmiany możecie 
wskazać jako kamienie milowe w dro-
dze do sukcesu?

Nowa lokalizacja okazała się niewąt-
pliwie bardzo istotną zmianą. Główne po-
wody związane były z powierzchnią wy-
stawienniczą i możliwością jej stopniowe-
go powiększania oraz wzrostem komfortu 
zwiedzających. Kamieniem milowym było 
również dotarcie na wiele sposobów do 
rynku zagranicznego oraz promocja tar-
gów na całym świecie.

Targi RemaDays są dziś w branży re-
klamowej największym wydarzeniem 
targowym na rodzimym rynku. Jakie 
więc cele stawiacie sobie Państwo na 
polskim rynku, mając już osiągnięty pe-
wien status i sukces?

Najważniejszym naszym celem przy or-
ganizacji targów jest spotkanie ludzi bran-
ży, wymiana myśli, doświadczeń i informa-
cji pomiędzy podmiotami, zobaczenia i po-
znanie jak najwięcej możliwości produkto-
wych i biznesowych z rynku reklamy. Waż-
ne jest by ludzie mogli spotykać się i roz-
wijać swoje firmy. Nasz zespół nieustan-
nie poszukuje nowych rozwiązań, cza-
sem mniejszych, jak i tych większych, któ-
re pozwalają ten cel osiągać coraz lepiej. 
Dla wszystkich członków zespołu targi  
RemaDays stały się po prostu pasją.

Skąd wzięła się decyzja o  ekspansji 
marki RemaDays na rynki europejskie? 
Jak dziś oceniacie Państwo swoją pozy-
cję za granicą w porównaniu do tej na 
rynku polskim?

Wynika to z przekonania, że polskie fir-
my są bardzo dobrze postrzegane na rynku 
międzynarodowym ze względu na jakość, 
ceny oraz kompetencje. Sami widzimy rów-
nież potrzebę takiej współpracy. Pomostem 
w ukierunkowaniu się targów RemaDays 
na rynku europejskim była organizacja 
targów RemaDays Europe oraz OneDay 
Roadshow w Europie. Choć marka Rema-
Days Warsaw jest znana i rozpoznawal-
na na rynku, nieustannie wymaga promo-
cji. Przez cały rok intensywnie pracujemy 
zapraszając nowych zwiedzających, gdzie 
z roku na rok ta liczba się zwiększa. W tym 
roku było to 3500 osób aż z 52 krajów.

Czego życzyć organizatorom targów 
RemaDays na kolejne 15 lat?

Przede wszystkim tego by w kolejnych 
latach poziom satysfakcji, radości i zado-
wolenia wśród wystawców, zwiedzających 
oraz nas samych jako organizatora był nie 
mniejszy, niż podczas 15 edycji.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

słAwomiR GiefinG 
Prezes GJC International

Jak wyglądały pierwsze targi RemaDays? 
Jaka była liczba zwiedzających, gdzie się 
odbywały i  czy łatwo było wystartować 
z tematem reklamowym na początku XXI 
wieku?

Pierwsza edycja targów była dla mnie, 
zespołu jak i sytuacji rynkowej sporym wy-
darzeniem. Organizując pierwszą edycję 
zdawaliśmy sobie sprawę, że wszystko co 
nowe, pierwsze, zawsze wiąże się z pewny-
mi trudnościami. Na rynku funkcjonowały 
w tym czasie imprezy o podobnej tematy-
ce: Meeting Premiera, PSI czy targi w Po-
znaniu. My, jako czwarte tego typu wyda-
rzenie, mieliśmy ideę, aby w jednym miej-
scu połączyć różne sektory branży rekla-
mowej. Podczas pierwszej edycji w cen-
trum wystawienniczym Expo XXI prezen-
towało swoją ofertę 160 wystawców oraz 
pojawiło się około 4000 zwiedzających. 

Dziś technologia wiele ułatwia 
w dziedzinie organizacji wydarzeń tar-
gowych. A jak było na początku? Jakie 

RemaDays 2006

RemaDays 2006
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Są takie rodzaje materiałów reklamowych, które, zwłaszcza przez firmy kurierskie, traktowane 
są jako potencjalnie niebezpieczne, np. zapalniczki czy zapalarki. Przewóz takich produktów 
klasyfikowany jako podlegający przepisom tzw. ADR, a takich towarów najbardziej znane 
firmy kurierskie z zasady nie dostarczają, skupiając się na standardowych przesyłkach. 
Duże firmy spedycyjne wyspecjalizowane w transporcie ADR chętnie przewiozą towar, ale 
minimalne zamówienie liczone jest od palety. Są jednak na rynku podmioty, które podejmują 
się przewozu paczek z zapalniczkami, a ustawodawca przewidział pewne ustępstwa od 
przepisów. O co chodzi z transportem ADR?

Przewóz upominków 
niebezpiecznych

Są na rynku reklamowym takie fir-
my, które swoją ofertę opierają wy-
łącznie na produktach zapalających, 
np. firma TOM Polska, dystrybutor za-
palniczek i zapalarek. Jak mówi Wło-
dzimierz Hofman, właściciel przed-
siębiorstwa, gdyby nie wypracowa-
ne własne procedury, firma nie mia-
łaby możliwości dostarczania produk-
tów do klientów za pośrednictwem ku-
rierów. Transport na terenie kraju jest 
problematyczny, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o niewielkie ilości towaru, liczo-
ne w paczkach. Te najbardziej roz-
poznawalne marki kurierskie towa-
rów objętych ustawą ADR po prostu 
nie wożą, zazwyczaj powołując się na 
wewnętrzny regulamin i korporacyj-
ne zasady. Być może wynika to z ni-
szowości tego towaru, co przekłada się 
na brak opłacalności wdrożenia pro-

cedur, przeszkolenia kierowców itp. - 
Co do zasady nie podejmujemy trans-
portu produktów niebezpiecznych ob-
jętych ustawą ADR. Firma DPD Pol-
ska koncentruje się przede wszyst-
kim na obsłudze przesyłek standardo-
wych (co do rozmiaru, wagi i zawar-
tości) oraz ponadstandardowych, któ-
re przewożone są na paletach. Wszyst-
kie paczki muszą być odpowiednio za-
bezpieczone, by nie zagrażać bezpie-
czeństwu innych przesyłek, a przede 
wszystkim bezpieczeństwu pracowni-
ków naszej firmy oraz nadawców i od-
biorców. Ponadto, regulamin jasno 
określa towary wyłączone z przewozu 
przez firmę DPD Polska. Są to m.in. 
materiały objęte ustawą ADR. – mówi 
Małgorzata Maj, PR Manager DPD. 
Duże firmy spedycyjne specjalizują-
ce się stricte w transporcie ADR nie 

oferują przewozu drobnicowego, li-
czą wielkość ładunku od palety. Inne 
uważają taki transport za niszowy, re-
alizowali przewóz kila razy i dawno 
temu, a obecnie z powodu braku zle-
ceniodawców po prostu nie mają ofer-
ty na tego typu usługę. Nie jest to jed-
nak sytuacja bez wyjścia, bo pozytyw-
nie do problemu odniosła się firma 
BTL Logistik, członek PIAPu. - BTL 
Logistik chętnie podejmie się wysył-
ki zapalarek i nie tylko, jednak firma 
chcąca podjąć współpracę zobligowa-
na jest do odpowiednich oznaczeń na 
przesyłkach i odpowiedniego wprowa-
dzenia informacji na liście przewozo-
wym. Firmy chcące podjąć współpra-
cę wysyłki wymienionego towaru mu-
szą liczyć się, iż jeżeli towar zostanie 
uszkodzony lub zaginie niestety firma 
nie otrzyma odszkodowania z uwa-

gi na wyłączenia, jakie obowiązują 
w firmach ubezpieczeniowych. – mówi 
Ireneusz Koniecko, Prezes BTL Logi-
stik. Ciężko jest mu odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego większość firm ku-
rierskich odmawia realizacji takich 
usług, ale przypuszcza, że może być to 
niechęć do przewożenia małych ilości 
towaru. BTL Logistik działa jako ope-
rator i korzysta w tej materii z usług 
podwykonawców, którzy oferują ta-
kie wyspecjalizowane usługi. Pod-
wykonawcy posiadają przeszkolo-
nych w kierunku transportu ADR kie-
rowców i są w stanie dostarczyć każ-
dą ilość towaru, choć taka usługa jest 
droższa niż w przypadku standardowej 
paczki o 100 czy nawet 300% ceny. 
Paczki zawierające np. zapalniczki 
muszą być odpowiednio zapakowane 
w sposób uniemożliwiający uszkodze-
nie i oznaczone naklejką sugerującą 
specjalną ostrożność. Zawartość pacz-
ki musi zostać zadeklarowana przez 
nadawcę. Podwykonawcy świadczą-
cy usługi przewozu ADR przywiązują 
dużą wagę do bezpieczeństwa.

Transport ADR, czyli jaki?
Informacje na temat ADR moż-

na znaleźć w międzynarodowej kon-
wencji dotyczącej drogowego przewo-
zu towarów i ładunków niebezpiecz-
nych.  Przepisy jasno określają klasy-

fikację towarów niebezpiecznych, spo-
sób ich oznakowania i przewożenia, 
zasady przeszkolenia kierowców i inne 
ważne dla bezpieczeństwa transpor-
tu normy. W kodeksie są pewne ulgi, 
zwolnienia, a więc przypadki, kiedy 
nie ma konieczności zachowywania 
środków bezpieczeństwa właściwych 
transportowi ADR. Jest ich kilka, mię-
dzy innymi te wyznaczane na podsta-
wie ilości towarów przewożonych jed-
norazowo w pojeździe, gdzie na pew-
ną jego ilość przyznaje się odpowied-
nio punkty ADR. Do 1000 punktów 
ADR na pojazd nie ma konieczności 
wdrażania przepisów. Innym rodzajem 
ulgi jest tzw. LQ, czyli wyłączenie dla 
towarów niebezpiecznych, zapakowa-
nych w ilościach ograniczonych. Tutaj 
rzecz opiera się na właściwym opako-
waniu. - Jednym z głównych sposobów 
zabezpieczenia środowiska przed nie-
bezpieczeństwem jest stosowanie od-
powiednio przebadanych, certyfikowa-
nych i tym samym drogich opakowań. 
Opakowania te poddawane są wielu 
badaniom m.in na szczelność, ciśnie-
nie, zgniatanie. Wszytko to w celu sku-
tecznego utrzymania towarów niebez-
piecznych wewnątrz opakowania, na-
wet w okolicznościach temu niesprzy-
jających, czyli np. podczas wypad-
ku. Pakowanie towarów niebezpiecz-
nych w małe opakowania wewnętrz-
ne, dodatkowo umieszczone w opa-
kowaniu zewnętrznym, na tyle jednak 
zmniejsza zagrożenie wydostania się 
jednorazowo dużej ilości substancji 
do środowiska, że ONZ podjęło decy-
zję o możliwości stosowania tańszych 
opakowań niecertyfikowanych i nie-
stosowaniu, podczas przewozu, wielu 
innych przepisów. – czytamy na blo-
gu niebezpiecznalogistyka.pl, prowa-
dzonym przez doradcę ADR, Sylwię 
Zielińską. Czy to znaczy, że przesyłki 
reklamowe zapalniczek czy zapalarek 
mogą być kwalifikowane pod powyż-
sze wyłączenia? - Zapalniczki są ła-
dunkiem dość specyficznym. – tłuma-
czy Sylwia Zielińska - Nie mogą być 
przewożone na wyłączeniu LQ, ponie-
waż ADR nie uwzględnia takiej możli-
wości. Oznacza to, że najpopularniej-
sze wyłączenie spod przepisów w przy-
padku przewozu zapalniczek nie obo-
wiązuje. Na szczęście ustawodawca 
umożliwił przewożenie pewnych nie-
wielkich ilości zapalniczek bez speł-
niania wymagań ADR pod warun-
kiem zachowania limitów wagowych 
na karton, w którym znajdują się za-
palniczki (10 kg) oraz 100 kg na po-
jazd lub kontener.  Jedynym wymogiem 
jest oznakowanie kartonów zawierają-
cych zapalniczki napisem: "UN 1057 
ZAPALNICZKI".  – podpowiada autor-
ka bloga niebezpiecznalogistyka.pl

Od zasad bezpieczeństwa trans-
portu może zależeć bardzo wiele, ży-
cie i zdrowie kierowcy oraz innych 
uczestników ruchu, po pewność, że to-
war dojedzie do klienta bez szwanku. 
Cena przesyłki jest dużo wyższa, niż 
w przypadku towaru standardowego, 
ale wkalkulowane jest w nią właśnie 
bezpieczeństwo.
■ Joanna Muszyńska
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W tym roku spotkanie INHOUSE² odbyło się od hasłem THE.NEXT.
LEVEL. Po sukcesie w 2017 roku, organizator L-SHOP-TEAM wraz 
z nowym partnerem targów The IVM Signtex GmbH zoptymalizowali 
edycję targów, aby jeszcze lepiej zaprezentować i połączyć branżę 
tekstyliów z branżą zdobienia odzieży promocyjnej.

INHOUSE² = SPOTKANIE 
FACHOWCÓW BRANŻY 
TEKSTYLNEJ
dla agencji reklamowych, drukarni, hafciarni 

2000) dała możliwość poznania i dotknięcia 
odzieży, którą na co dzień kupują dla swoich 
klientów oraz zobaczenia efektów zdobie-
nia wykorzystujących najnowsze rozwiąza-
nia technologiczne. Zwiedzający brali udział 
w prelekcjach, które poruszały wiele istot-
nych zagadnień np. zdobienia „problema-
tycznych” tekstyliów lub prezentowały tema-
ty przyszłościowe np. o sublimacji (no-cut) 
na bawełnie... 

Jeśli zaciekawiła Państwa formuła targów, 
bezpośrednich spotkań z  przedstawicielami 
znanych Państwu marek, warto wziąć udział 
w kolejnej edycji INHOUSE².
■ www.l-shop-team.pl
    www.inhousehochzwei.de

Od 26 do 28 marca 2019 roku goście 
z wielu stron Europy mogli bezpłatnie zwie-
dzać i poszerzać swoją wiedzę branżową 
oraz przede wszystkim! nawiązywać owoc-
ne kontakty handlowe. Targi, tak jak w po-
przedniej edycji odbyły się w przemysło-
wych, zabytkowych halach Bochum, któ-
re nadają targom szczególnej atmosfery. Na 
powierzchni 8.000 m² zaprezentowało się 
80 międzynarodowych wystawców z bran-
ży tekstylnej oraz branży drukarskiej i zdo-
bienia tekstyliów. 

Jednolita koncepcja stoisk pozwoli-
ła wszystkim markom: dużym, małym, no-
wym w jednolity sposób zaprezentować 
się i dotrzeć do potencjalnego klienta. Na-
tomiast klientom L-SHOP-TEAM (ponad 

ARtykuł sponsoRowAny
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Kolejnym wyzwaniem w 2019 roku dla pracodawców są 
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), jako wzmocnienie 
systemu emerytalnego przyszłych ich beneficjentów. Aby 
poprawnie podejść do zagadnienia warto się już wcześniej 
zapoznać z jego zasadami oraz zaplanować plan ich 
wdrożenia oraz proces informacyjny wśród zatrudnionych 
osób w organizacji. Poniższe opracowanie ma na celu 
zwrócenie uwagi na główne aspekty i cel PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)  
– nowe obowiązki pracodawcy 2019

PRYWATNY CHARAKTER ŚRODKÓW
Prywatny charakter środków został za-

pewniony bezpośrednio w treści ustawy 
i potwierdzony w art 3 ust. 2 ustawy o PPK, 
że: ‚‚środki gromadzone w PPK stanowią 
prywatną własność uczestnika PPK (...)” jest 
bardzo ważny z punktu widzenia każdego 
zatrudnionego oraz wpływa na niwelowa-
nie niskiego zaufania w Polsce do instytu-
cji finansowych. „Własność prywatną” po-
twierdza to również swoboda dysponowania 
środkami z PPK, tj. uczestnik może dyspo-
nować pieniędzmi z PPK zarówno na etapie 
ich gromadzenia, tj. do ukończenia 60. r.ż. 
oraz po osiągnięciu tego wieku.

Jako krótkie podsumowanie powyż-
szego tematu, a także aby zobrazować 
proces pod kątem dostosowania go do 
indywidualnych uwarunkowań każdego 
podmiotu zatrudniającego, możemy wy-
odrębnić 4 fazy związane z PPK:
•	 Faza	I – określenie terminu tworzenia PPK 

przez pracodawcę (tabela nr 1)
•	 Faza	 II – przygotowanie organizacji do 

utworzenia PPK (główne obowiązki pra-
codawcy ww, w tym również zabezpiecze-
nie budżetu)

•	 Faza	III – zawarcie umów o zarządzanie 
i prowadzenie PPK (wybór usługodawcy 
PPK, terminowe zawarcie umów)

•	 Faza	 IV – wdrożenie PPK w organizacji 
(proces rozpoczynający się po zawarciu 
umowy o zarządzanie PPK, komunikacja 
i administracja w organizacji, rozpoczęcie 
naliczania wpłat do PPK)

■ Monika Bajan - specjalista w zakresie 
prawa pracy oraz rozliczania wynagrodzeń 
pracowników z 15-letnim doświadczeniem. 
Trener biznesu i autorka książki "Pracow-
nik na pokładzie".

DROGI PRACODAWCO – jeśli 
oferujesz swoim pracownikom 
PPE – PRACOWNICZE PLANY 
EMERYTALNE, ze składką pod-
stawową nie niższa niż 3,5% 
i  jednocześnie przystąpiło do 
tego programu minimum 25% 
pracowników – NIE JESTEŚ ZO-
BOWIĄZANY DO UTWORZENIA 
PPK – tzn. że jesteś zwolniony 
z PPK.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI PRACODAWCY 
ZWIĄZANE Z PPK

Ustawodawca nałożył niezwykle istotną 
rolę na pracodawców w systemie PPK, 
mianowicie odpowiadają oni za prawidło-
we tworzenie i funkcjonowanie PPK. Spo-
czywa na nich również obowiązek wybo-
ru instytucji finansowej i zawarcie odpo-
wiednich umów o zarządzanie i prowadze-
nie PPK, których konsekwencją będzie za-
pisanie do PPK zatrudnionych.

Zawarcie umowy z instytucją finan-
sową następuje w okresie 3 miesięcy od 
daty bycia objętym obowiązkiem utwo-
rzenia PPK. W tym okresie pracodawca 
musi wybrać instytucje jako podmiot za-
rządzający i podpisać z nią umowę o za-
rządzanie PPK. Jeśli w organizacji są 
związki zawodowe, pracodawca powi-
nien uzyskać ich akceptację lub akcep-
tację innej reprezentacji pracowników. 
W przypadku braku porozumienia praco-
dawca sam podejmuje decyzję, kierując 
się najlepszym interesem pracowników. 
Dla potrzeb dokumentacyjnych, warto na 
tę okoliczność przygotować stosowny do-
kument wewnętrzny.

Wybrana przez pracodawcę instytu-
cja finansowa jest wyłącznie podmio-
tem „wynajętym do pomnażania środków 
zgromadzonych” w ramach PPK. 

DROGI PRACODAWCO - dotrzyma-
nie terminów oraz obowiązków 
wynikających z  ustawy jest bar-
dzo ważne, ze względu na dotkli-
we kary - kara grzywny może zo-
stać nałożona w wysokości do 1,5 
% rocznego funduszu wynagro-
dzeń (za rok poprzedni).

Obowiązek zapisania do PPK pracow-
ników można podzielić ze względu na 
grupy wiekowe tj.:
Grupa	I:	18-55 - obowiązek 

powszechny (automatyczny zapis),
Grupa	II:	55-70 - dobrowolność (zapis 

na pisemny wniosek),
Grupa	III:	70+ - brak możliwości 

zapisania.
Dobrowolny charakter uczestnictwa 

w PPK polega na tym, że uczestnik po-
siada prawo, aby w każdej chwili, złożyć 
deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK. Jed-
nocześnie warto pamiętać, że ten sam zatrud-
niony może ponownie powrócić do PPK, 
w momencie złożenia odpowiedniego wnio-
sku u pracodawcy. Nie ma ograniczeń, od-
nośnie liczby przystąpień i wystąpień z PPK.

DROGI PRACODAWCO – pamiętaj, 
że każdy zatrudniony, który zrezy-
gnował z wpłat do PPK, co 4 lata bę-
dzie przez Ciebie ponownie do nich 
zapisywany. Co oznacza, że jeśli po-
nownie będzie chciał zrezygnować 
z PPK (do czego ma prawo), będzie 
musiał jeszcze raz złożyć deklarację 
rezygnacji - i ten proces będzie po-
wtarzany co 4 lata.

Istotnym zagadnieniem, jest sama wy-
sokość składki, ze względu na zapewnie-
nie środków w budżecie firmy.

CEL PPK
PPK zostały powołane do życia ustawą 

z dnia 4.10.2018 (Dz.U. poz. 2215) w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa finansowego 
przyszłych emerytów. Tym samym PPK 
dołączy do obecnego systemu emerytalne-
go jako część III filaru, który jest dobro-
wolny. Podstawową zasadą funkcjonowa-
nia PPK jest obligatoryjność ich utworze-
nia przez wszystkie podmioty zatrudniają-
ce oraz dobrowolność w nich uczestnictwa 
przez zatrudnionych. Należy zwrócić uwa-
gę, że zatrudniony według ustawy o PPK to 
nie tylko pracownik, ale również zlecenio-
biorca, członek rady nadzorczej – czyli oso-
by podlegające obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowemu, w rozu-
mieniu ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych.

DROGI PRACODAWCO – 
sprawdź w  jakim terminie je-
steś zobowiązany wdrożyć 
u  siebie PPK oraz zweryfikuj 
możliwości systemu kadrowo-
płacowego, pod kątem obsługi 
PPK, a także poprawność posia-
danych danych o  osobach za-
trudnionych przed wdrożeniem 
PPK w swojej organizacji.

Jakie są zatem terminy wejścia w ży-
cie PPK? Kiedy pracodawca zostanie ob-
jęty obowiązkiem PPK?

Na jakie ryzyka może napotkać 
pracodawca przy wdrażaniu PPK?
 niskie zaufanie do instytucji finan-
sowych – co może skalować efekt rezy-
gnacji i przystąpień do ppk,
 czas niezbędny na zapoznanie, zro-
zumienie i przygotowanie się do wdro-
żenia ppk, 
 wybór „najlepszej” instytucji finan-
sowej, porozumienie z  przedstawicie-
lami pracowników/związki zawodowe, 
terminowe podpisanie umów o zarzą-
dzanie i prowadzenie ppk,
 przygotowanie w organizacji jasnej 
komunikacji i  zapoznanie pracowni-
ków z ppk,
 zapewnienie środków w  budżecie 
na składki ppk, terminowa ich realizacja,
 Dostosowanie systemów kadro-
wo-płacowych oraz organizacja same-
go procesu naliczania, odprowadza-
nia i przekazywania danych do ppk, tu-
dzież wznawianie procesu ponownego 
zapisu do ppk co 4 lata (może się wią-
zać z  dodatkową pracą administracyj-
ną czyli dedykowanie osoby do obsłu-
gi ppk: zapisy, rezygnacje, archiwizacja 
dokumentacji dotyczącej ppk itp.)
 obsługa ewentualnych kontroli: 
knf, pip, zus, us w zakresie ppk.

Na jakie korzyści, benefity może 
liczyć pracodawca?
 wzmocnienie wizerunku praco-
dawcy na rynku, jako firmy stabilnej fi-
nansowo, 
 Bycie postrzeganym jako organizacja 
świadoma, dbająca o zatrudnione w niej 
osoby poprzez budowanie zabezpiecze-
nia (kapitału) na ich przyszłość,
 opłacanie składek na ppk (podsta-
wowej i dobrowolnej/dodatkowej) – 
może też, w końcowym efekcie prze-
łożyć się na zmniejszenie fluktuacji 
kadr, czyli dłuższe pozostawanie u jed-
nego pracodawcy w zatrudnieniu,
 wartość składki podstawowej (obo-
wiązkowej) nie stanowi podstawy do 
naliczania składek na obowiązkowe 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 5. koszty poniesione na prawidłową 
obsługę ppk, w tym składki, stanowią 
koszty uzyskania przychodu (kup).

TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE PPK
dla pracodawcy 
zatrudniającego:

•	 co najmniej 250 osób

•	 od 50 do 249 osób

•	 od 20 do 49 osób

•	 pozostałe podmioty 
i sektor budżetowy

 
PPK od:

01.07.2019 r.

01.01.2020 r.

01.07.2020 r.

01.01.2021 r.

SKŁADKI PPK FINANSOWANIE
 

pracodawca

pracownik

OBOWIĄZ-
KOWE

1,5%

2%*

DOBRO-
WOLNE

1,5%

2%*

DOPŁATA 
(budżet państwa)

250** zł  
+ 240 zł ***

*minimum to 0,5% wynagrodzenia, jeśli wynagrodzenie 
uczestnika ppk jest osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu 
oraz nie przekracza kwoty 1,2 minimalnego wynagrodzenia za 
pracę (w roku 2019 to będzie wysokość 2700 zł za miesiąc)
**wysokość składki powitalnej finansowanej z funduszu pracy dla 
uczestnika ppk, który przez co najmniej 3 miesiące jest w ppk i za 
te miesiące dokonywano wpłat na ppk
***wysokość „dopłata rocznej” finansowanej z funduszu pracy dla 
uczestnika ppk po przeprowadzeniu weryfikacji (art.32 ustawy)
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. . . ale ja już wtedy nie zrobię nic dla innych Klientów – taki argument 
pada nieraz w rozmowie z twórcą czy projektantem, gdy dochodzi 
do negocjowania zapisów umowy dotyczących przeniesienia na 
Zleceniodawcę praw autorskich do opracowywanego projektu.

O prawie autorskim 
do projektów

projekt jest też utworem. Aby można było 
mówić o ochronie prawno autorskiej, po-
wstałe dzieło musi być wynikiem oryginal-
nej twórczej pracy jej autora. Praca będąca 
tylko wykonywaniem czynności wymaga-
jących jedynie określonej wiedzy i spraw-
ności oraz użycia określonych narzędzi, su-
rowców i technologii nie jest pracą twórczą 
a techniczną.

Prawo autorskie chroni więc jedynie 
konkretny sposób wyrażenia (obraz, gra-
fikę, zdjęcie). Przy prawie autorskim nale-
ży również pamiętać o utworach zależnych. 
Utworem zależnym jest modyfikacja już 
istniejącego utworu, a także jego adaptacja, 
tłumaczenie, remiks czy przeróbka. Utwo-
ry zależne podlegają ochronie niezależnie 
od utworów pierwotnych — chroniona jest 
więc zarówno anglojęzyczna wersja książ-
ki, jak i osobno jej tłumaczenie na język 
polski. Wydanie tłumaczenia książki wy-
maga zgody posiadaczy praw do tłumacze-
nia i jednocześnie zgody posiadaczy praw 
do oryginału. Rozpowszechnianie utworu 
zależnego wymaga bowiem zgody wszyst-
kich uprawnionych.

Od utworu zależnego należy odróżnić in-
spirację, czyli samodzielny utwór posiada-
jący własne twórcze elementy, czerpiącym 
jedynie inspirację z innego utworu i wyko-
rzystującym jego wybrane wątki. Do roz-
powszechniania utworu inspirowanego nie 
jest konieczna zgoda podmiotu uprawnio-
nego do utworu, który był źródłem inspi-
racji. Tutaj niestety musi paść ulubione po-

wiedzenie prawników: to zależy. Rozgrani-
czenie utworu zależnego od inspirowane-
go jest nieraz trudne i zależne od konkret-
nej sytuacji.

O czym więc w praktyce powinien 
pamiętać nasz projektant /grafik przy 
przenoszeniu praw autorskich do 
opracowanego projektu?

Faktycznie, gdy dokona zbycia praw au-
torskich, nie może powielić tego samego 
projektu w innych zleceniach. Nie powinien 
też tworzyć projektów będących prostą mo-
dyfikacją poprzedniego utworu, a przede 
wszystkim tego, co było twórczym „clue” 
poprzedniego projektu. Opracowując kolej-
ne zlecenie, może jednak odnieść się do tej 
samej idei. Przedstawić ten sam przedmiot, 
ale nie w taki sam sposób. Nie będzie rów-
nież stanowiło naruszenia praw autorskich 
do utworu wykorzystanie powszechnie zna-
nych i dostępnych elementów projektu np. 
specyficznej czcionki lub prostego elemen-
tu graficznego. Należy również pamiętać, 
że zbywając prawa autorskie, przenosimy 
prawo do powielania utworu w całości w ta-
kiej postaci, w jakiej został on opracowany. 
Aby nabywca mógł zmienić utwór, musi 
nabyć prawo do jego modyfikacji tzw. pra-
wo do tworzenia utworów zależnych. Jeśli 
tego prawa nie nabył, to wszelkie modyfi-
kacje utworów mogą być wykonywane tyl-
ko przez pierwotnego autora. Warto o tym 
pamiętać, także, gdy klient przynosi nam do 
zmiany projekt opracowany w innej agen-
cji lub przez innego grafika. Powinniśmy 
się upewnić czy klient ma nie tylko prawa 
autorskie majątkowe do projektu, ale tak-
że prawo do modyfikowania projektu. Prze-
róbka lub adaptacja cudzego tworu bez od-
powiedniej zgody osoby uprawionej będzie 
stanowiła naruszenie praw autorskich twór-
cy. W razie sporu za naruszenie praw wobec 
twórcy pewnie ostatecznie odpowie zlece-
niodawca, który zlecił nam pracę, ale nie-
smak za naruszenie cudzych praw i zła opi-
nia w branży pozostaną znacznie dłużej. 
■ Adwokat-Rzecznik Patentowy Łukasz 
Korga / rozmawiała Zofia Smolarek

Klienci są coraz bardziej świadomi swo-
ich praw i bardziej dbają o prawa własności 
intelektualnej do zlecanych grafikom czy 
agencjom reklamowym prac. Wiedzą więc, 
że aby móc modyfikować w przyszłości 
projekt lub zlecić jego zmianę innemu pod-
miotowi niż pierwotny projektant muszą 
w umowie dodać zapisy przenoszące prawa 
autorskie majątkowe do zamawianego dzie-
ła i prawo do modyfikacji utworu.

Takie zapisy wywołują jednak często 
obiekcje u projektantów lub zleceniobior-
ców. Nie dlatego, że chcą pozbawić klien-
tów praw, ale obawiają się, czy będą mo-
gli robić podobne projekty dla innych klien-
tów? Czy nie naruszą praw autorskich, któ-
re właśnie zbyli?

Warto w tym miejscu przede wszyst-
kim określić, jaki jest zakres ochrony praw-
no autorskiej. Prawo autorskie chroni utwór 
jako formę wyrażenia idei. Sam przedmiot, 
idea, odkrycie, procedura metoda czy za-
sad działania lub koncepcja matematycz-
na nie podlega ochronie prawno autorskiej. 
To rozróżnienie dobrze widać przy fotogra-
fii. Chroniony jest jedynie sposób przedsta-
wienia na fotografii przedmiotu, np. orygi-
nalne ujęcie na zdjęciu Pałacu Kultury, a nie 
sam przedmiot. Nie można zakazać fotogra-
fowania Pałacu Kultury, tylko dlatego, że 
raz ktoś zrobił mu już zdjęcie. Podobnie bę-
dzie z obrazem/grafiką przedstawiającą Pa-
łac Kultury. Sama tożsamość obiektu (idei) 
nie pozwala na przyjęcie, że mamy do czy-
nienia z takim samym utworem. Nie każdy 

Za nami siódma edycja konferencji I love Marketing.  
Jedno z największych i najważniejszych wydarzeń 
w polskiej branży marketingu internetowego przyciągnęło 
w marcu do Warszawy 1300 uczestników.

I love Marketing! Szykujemy 
się na październik

je, organizatorzy konferencji TED odkry-
li, że 18 minut to idealny czas trwania pre-
zentacji i w 99 proc. przypadków wydłuża-
nie czasu nie przekłada się na wzrost me-
rytoryki oraz przyswajanej wiedzy. Pod-
czas prezentacji wszystkie slajdy na żywo 
wyświetlane są też na ekranie telefonów 
uczestników. W październiku zaplanowa-
no wystąpienia 68 prelegentów. Udział 
w konferencji jest płatny, cena zaczyna się 
od 470 zł, dzięki czemu koszt wysłuchania 
jednego eksperta to jedyne 29 zł. Organiza-
torzy zadbali o najwyższy komfort uczest-
ników, ale też atmosferę.

Uczestnicy mają do dyspozycji m.in. 
mocne łącze wifi oraz dostęp do gniazdek 
z prądem w niemal każdym rzędzie. Po-
nadto przed wydarzeniem paczkę konfe-
rencyjną z wszystkimi materiałami mogą 
otrzymać pocztą na tydzień przed eventem. 
To nie wszystko, po drugim dniu konferen-
cji zaplanowano afterparty – networking 
z prelegentami, nowe znajomości i luźna 
atmosfera gwarantowana.

Ostatnią konferencję wsparła m.in. Pol-
ska Izba Artykułów Promocyjny. - Ze stro-
ny PIAP-u mieliśmy sporo świadczeń, 
wśród nich m.in. mailing, wpisy na stronie 
i social mediach. Do paczek konferencyj-
nych dołączyliśmy także katalogi PIAP ze 
świetną bazą firm, z której skorzystać będą 
mogli uczestnicy konferencji – wymienia 
Markowski. 

Rejestrować na kolejną konferencję 
można się za pomocą strony ilovemkt.pl.

■ Zofia Smolarek

Wojciech Markowski ze Sprawnego 
Marketingu mówi, że każdego dnia w kon-
ferencji uczestniczyło 800 osób. Jak wy-
jaśnia, część uczestników miała wyku-
pione pakiety dwudniowe a część trzy-
dniowe. Specjaliści opowiadali o najnow-
szych trendach w marketingu, bazując na 
konkretnych firmach i przykładach. Oce-
niali ich uczestnicy pod względem zarów-
no merytorycznym, ale też scenicznej pre-
zentacji. - Oceny były wysokie, najlepsi 
prelegenci z każdego dnia automatycznie 
przechodzą na kolejną edycję – wyjaśnia 
Markowski. - Cały czas staramy się pod-
nosić jakość prelekcji, dlatego postawili-
śmy na taką formę oceny – dodaje. Przez 
uczestników konferencja określana jest 
mianem Mistrzostw Polski Marketingu. 
Prelegenci natomiast zwracają uwagę, że 
grywalizacja przyczyniła się do stworzenia 
naprawdę wysokiego poziomu wystąpień.

Przed nami kolejne wydarzenie. Znamy 
już datę. - Konferencja odbędzie się 22-25 
października w Warszawie. Dokładamy 
czwarty dzień tematyczny, od tej edycji wy-
darzenie będzie trwało nie trzy, a cztery dni 
– mówi Markowski.

Wydarzenie jest adresowane zarów-
no dla przedstawicieli małych i średnich 
firm, jak i dla osób zajmujących się marke-
tingiem w dużych firmach i korporacjach. 
Co istotne każda z prezentacji nie trwa dłu-
żej niż 18 minut. Jak się bowiem okazu-
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Okazuje się, że motocykl może stać się pasją dla każdego, nawet dla tych, którym adrenalina nie 
smakuje zbyt dobrze. Wszystko zależy od podejścia i zdrowego rozsądku, ale ciekawość świata 
powinna być zakodowana w genach, ponieważ ona popycha do sięgania po przygody. Tak było 
w przypadku Anny Tomal, key account manager’a w firmie Mart Ceramic.

Wolność na motocyklu matyczną skrzynią biegów, dzięki której 
jazda jest prostsza i przypomina prowa-
dzenie skutera. Dużym wyzwaniem jest 
pakowanie się na wyjazd, bo motocykl 
posiada tylko dwie 12-litrowe torby ba-
gażowe, przy czym jedna wypełniona jest 
sprzętem do naprawy pojazdu w razie 
awarii. Drugiego kufra również nie moż-
na zbytnio obciążyć, żeby nie wpłynąć na 
komfort jazdy. A w podróży zagranicz-
nej potrzeba tyle rzeczy „na wszelki wy-
padek”, na przykład namiot, jeśli akurat 
nigdzie nie uda się zdobyć kwatery. Na 
ogół jednak motocyklistka z branży re-
klamowej korzystała z przydrożnych ho-
telików, które pozwoliły jej na komforto-
wy wypoczynek w drodze. Dziennie po-
konywała nie więcej niż 600 km autostra-
dą, jadąc wzdłuż Adriatyku, pozwalając 
sobie również na spokojne zwiedzanie.

Jak podkreśla Anna Tomal, pasja mo-
tocyklowa ma tyle wymiarów, jak wie-
le jest modeli tych jednośladów, bo moż-
na użytkować je jako forma transportu 
do pracy, można jeździć crossowo po le-
sie, czy właśnie wycieczkowo, jak ona. 

szyć nawet doświadczonym motocy-
klistom, ponieważ pomagają zachować 
granicę zdrowego rozsądku. Istotą jazdy 
motocyklem dla Anny Tomal, jest jaz-
da bez brawury, bez prowokowania sy-
tuacji ekstremalnych, czysto wycieczko-
wo, weekendowo, dla pięknych wido-
ków i przygody. Motocykl w takim uję-
ciu sprawdza się doskonale, bo pozwala 
dotrzeć często tam, gdzie samochód już 
sobie nie poradzi, sprytnie omija zakor-
kowane trasy a do tego gwarantuje bliż-
szy kontakt z przyrodą niż auto. I tak oto 

Motocyklowa historia Anny Tomal to 
jej całe życie, ponieważ pochodzi z ro-
dziny, w której motocykle były obecne 
jako familijna pasja i sposób na podró-
że. Sama jednak dosyć późno sięgnęła 
po jednoślada, bo dopiero w okolicy 30 
urodzin. Zrobiła prawo jazdy na moto-
cykl, nie myśląc wtedy jeszcze czy fak-
tycznie będzie z niego korzystać. Moto-
cykle, które przecież otaczały ją od dzie-
ciństwa, budziły w niej mieszankę stra-
chu i respektu. Jak podkreśla to jednak 
ważne emocje, które powinny towarzy-

Można też traktować motocykl jako za-
strzyk adrenaliny, ale tutaj pojawia się 
duże niebezpieczeństwo. Każdy znaj-
dzie w tym sporcie coś dla siebie, odpo-
wiednio do swojego temperamentu i za-
miłowania do prędkości. Trzeba jednak 
zawsze zachować odpowiedni dystans 
i dopasować swoje plany do okoliczno-
ści. Anna Tomal wspomina o sytuacji, 
kiedy wracając z weekendu majowego 
spotkała ją anomalia pogodowa w posta-
ci opadu śniegu. Najrozsądniejszym roz-
wiązaniem okazało się zostawienie mo-
tocykla po drodze i powrót innym środ-
kiem transportu. Trzeba umieć wyczuć, 
kiedy powiedzieć stop. To umiejętność, 
która ratuje życie w każdym sporcie.

Anna Tomal, jak sama przyznaje, jest 
samotnym jeźdźcem. Lubi niezależ-
ność i swobodę. Raz w roku całą rodzi-
ną wyjeżdżają gdzieś wspólnie, wsiadają 
na swoje mechaniczne rumaki i ruszają 
przed siebie. W tym roku planuje kolej-
ną, samotną wyprawę, do Grecji. Trzy-
mamy kciuki!
■ Joanna Muszyńska

niewinnie zaczęła się przygoda, która 
zaprosiła Annę Tomal nie tylko do ro-
dzimej turystyki, ale także zagranicz-
nych podróży.

Na pierwszą, zagraniczną wypra-
wę motocyklową manager firmy Mart  
Ceramic, wybrała Chorwację. Pomysł 
był dosyć odważny, bo zakładał samot-
ną, tygodniową podróż, ale przy do-
brym przygotowaniu, odpowiednim 
spakowaniu się, wszystko udało się 
znakomicie. W podróży sprawdził się 
wygodny turystyczny motocykl z auto-
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Jak każdego roku Polacy przywitają maj przy grillach. To już nasz 
tradycja. Swobodne grillowanie na świeżym powietrzu, to jedna 
z najlepszych form spędzania czasu wolnego nie w tylko w gronie 
rodziny czy przyjaciół. Grill to świetny pomysł na uatrakcyjnienie 
służbowego wyjazdu integracyjnego, a nawet na elegancką biznesową 
kolację. Jak się bowiem okazuje, najnowsze trendy pokazują, że 
restauracje zaczynają odchodzić od superfood i kuchni molekularnej.

Kolacja biznesowa? 
Kuchnia molekularna 
jest już passe...

321 na bielskim lotnisku. - Uciekamy od re-
stauracji, które nie pokazują swoich kucha-
rzy, grill to interakcja – dodaje.

Polacy najchętniej wciąż grillują kiełbasy 
i karkówkę, a w ostatnich latach do tego ze-
stawu doszły również burgery. Stały się one 
tak modne, że jak grzyby po deszczu, zaczę-
ły „wyrastać” tzw. grill bary. O krok dalej są 
już natomiast nasi sąsiedzi z Czech. W Pra-
dze działają restauracje z zimowymi ogroda-
mi, w których grilluje się w niepogodę, a la-
tem przenoszą się one na dachy lokali.

Zostańmy na chwilę w klimacie zimo-
wym, bo jak zaznacza Mateusz Kręcina, ta 
pora roku jest jedną z najlepszych do organi-
zacji firmowych wyjazdów integracyjnych, 
właśnie w towarzystwie grilla czy ogniska. 
Jednym z najpopularniejszych przykładów 
są oczywiście zimowe kuligi, a po nich gril-
lowa kolacja. - To jeden z najlepszych pomy-
słów na zorganizowanie imprezy firmowej. 
Ludzie, mając styczność z ogniem, dosta-
ją dużo energii, poza tym mogą się integro-

- Ludzie są już przeciążeni narzucaniem 
im nowych nawyków żywieniowych. Te-
raz powraca tzw. oldschool – mówi Mate-
usz Kręcina, uczestnik piątej edycji progra-
mu Top Chef i właściciel restauracji Strefa 

wać, przygotowując wspólnie posiłek – do-
daje kucharz. I jak pokazuje historia mylić 
się raczej w tej kwestii, nie może. Grill upo-
wszechnił się bowiem po II wojnie świato-
wej, kiedy amerykańska klasa średnia zaczę-
ła masowo wyjeżdżać poza miasto, aby spę-
dzać tam czas wolny od pracy.

Powodów, dla których grill staje się coraz 
bardziej popularny, jest jednak więcej. - Lu-
dzie w Polsce po tych wszystkich progra-
mach kulinarnych lubią oglądać kucharzy 
przy pracy. Widzą wówczas, co jest im poda-
wane naprawdę, nie czują się oszukani – do-
daje Mateusz Kręcina.

Czy grill może się sprawdzić jednak w for-
mach bardziej oficjalnych? - Jeśli miałabym 
lepiej poznać swojego partnera biznesowe-
go, zaprosiłbym go na barbecue w ogrodzie, 
ale kolację grillową można też zaaranżować 
w dobrej restauracji i podać ją w formie bar-
dzo wykwintnej – mówi.

Grill to bowiem nie tylko kiełbasa i kar-
kówa. - Wyobraźmy sobie dwóch eleganc-
ko ubranych kucharzy, pracujących przy pły-
cie grillowej, siekających czosnek do krewe-
tek. Danie podają na odpowiednio przygoto-
wanych talerzach, podobnie jak to się dzieje 
w restauracji gwiazdkowej. Ich live cooking 
obserwują partnerzy biznesowi – wizuali-
zuje Kręcina. - Tu nie ma rzeczy niemożli-
wych, kuchnia to miejsce, które wychowuje 
kreatywnych ludzi i jeżeli oni będą do tego 
dobrze podchodzić, to takie miejsca bizneso-
we będę powstawać wszędzie - dodaje.

Ponadto jak zaznacza kucharz, grillowa-
nie jest jedną z najzdrowszych form obróbki 
termicznej jedzenia. Dzięki niemu pozbywa-
my się nadmiaru tłuszczy. W formie grillo-
wej przygotować możemy mięso, ryby, owo-
ce morza, sery, warzywa, owoce, a nawet 
zupy – wystarczy postawić garnek na grillu. 

- Majówka to najlepszy czas na grillowa-
nie i zapraszanie na tego typu kolacje partne-
rów biznesowych – sumuje kucharz. 
■ Zofia Smolarek

„Digital marketing to butla z tlenem dla Twojej marki”. Tak twierdzi 
Agencja Interaktywna Empressia. Czy faktycznie tak jest? Zapytaliśmy 
o to Marcina Nowaka autora bloga gdziewyjechac.pl, w sieci znanego 
jako Wędrowne Motyle.

Zainwestuj w digital 
marketing, to się opłaca

Wyróżniaj się
Wraz z rozwojem sieci, zwiększyła się 

bowiem liczba form, prezentacji treści. Dziś 
reklama to już nie tylko artykuły, fotogale-
rie, filmy. To zupełnie nowe formy, o któ-
rych 15 lat temu mało kto słyszał. - Vlo-
gi, reportaże interaktywne, influencer mar-
keting, relacje LIVE, lokowanie produktów 
w formie content marketingu - przydatnych 
poradników, recenzji, raportów itd. - wy-
mienia Marcin. Za świetny przykład warto 
tu podać interaktywną rozmowę ojca i syna 
o górnictwie – „Węgiel w życiorys wpisa-
ny”. Projekt z okazji Barbórki w 2018 r. 
przygotował Dziennik Zachodni wraz z Ja-
strzębską Spółką Węglową. Jego bohatera-
mi są górnicy z wieloletnim doświadcze-
niem. To Janusz Kubica, który na kopalni 
„Pniówek” przepracował 31 lat oraz jego 
syn - Michał Kubica - pracujący w tym sa-
mym miejscu od 11 lat. „Węgiel w życiorys 
wpisany” to interaktywna rozmowa o gór-
nictwie, tradycjach górniczych, bezpie-
czeństwie i codzienności na kopalni. Dzię-
ki niej możemy dowiedzieć się, jak napraw-
dę wygląda praca górników, w jakie przesą-
dy wierzą, a także, z jakimi niebezpieczeń-
stwami muszą się liczyć i czego nie można 
mówić na dole. Jak czytamy na stronie in-
ternetowej Dziennika Zachodniego - Widzo-
wie tego dokumentu mogą zadawać pytania 
bohaterom. Ogółem w projekcie do wyboru 
jest trzydzieści pytań dotyczących pracy na 
kopalni, tradycji, codzienności na dole. Za 
każdym razem widz ma możliwość wyboru 
jednego z dwóch pytań, które przenoszą nas 
w ciągu logicznym do kolejnych niesamowi-
tych historii. Jest to pierwszy tego typu pro-
jekt w Polsce - mówi Karol Gruszka, digital 
manager Dziennika Zachodniego.

Marcin bloga prowadzi wraz ze swo-
ją żoną Anią. Gdziewyjechac.pl to ich po-
mysł z 2011 r. Najwygodniejsze miej-
sce w necie dla relacji z ich podróży, fo-
togalerii i vlogów. Nie sposób tu wymie-
nić wszystkich nagród, którymi ich blog 
został dotychczas obsypany, wspomnij-
my więc chociaż jedną – Złota Dziesiątka 
Najbardziej wpływowych polskich vlo-
gów 2018.

Z internetem Marcin jest za pan brat, 
przez lata pracował bowiem na stanowi-
sku online manager w Polska Press Grupa,  
czyli jednej z największych grup medial-
nych w Polsce. Kto więc lepiej, jak nie 
on, wyjaśni, czym jest więc ów digital 
marketing? - To samo, czym był marke-
ting lat 10, 20, 40 czy nawet na począt-
ku XX wieku w USA. Przy czym istotą 
jest grupa docelowa i nośnik. Łączy je 
jedno - internet. Grupa docelowa to In-
ternauci a nośnik to serwisy www, nasze 
skrzynki mailowe i media społecznościo-
we – tłumaczy Marcin. I jak dodaje - klu-
czem do sukcesu w marketingu digital jest 
umiejętne obserwowanie trendów. Czasa-
mi niezwykle uważnie, bo w sieci mody, 
trendy zmieniają się szybko. Marketing 
digital wyróżnia się ogromnym wachla-
rzem możliwości i doskonałą plastycz-
nością. - Jesteśmy właściwie w stanie, co 
chwilę zmieniać formy promocji i dotar-
cia. Na bieżąco poprawiać oraz podmie-
niać reklamy. To zupełna odwrotność tra-
dycyjnych form dotarcia takich jak out-
door, reklama prasowa czy telewizyjna, 
które trzeba zaplanować, zaprojektować, 
wyprodukować, umieścić. Dzięki narzę-
dziom internetowym w tym samym czasie 
zrobimy 10 razy więcej – mówi.

Inwestuj
- Marketing internetowy jest najlepszą 

formą promocji z uwagi na policzalność 
konwersji, ergo, badanie efektów promo-
cji. Jeśli zależy nam oczywiście na kon-
kretnych liczbach. Wiemy, że nasze pienią-
dze nie zmarnowały się, nie wyparowały 
w formę bliżej nieokreślonego waloru wi-
zerunkowego. Różnie to bywa z umiejęt-
nościami weryfikacji tych efektów, na-
wet wśród marketerów. Przykładowo linie 
lotnicze, które chcą wypromować swoją 
ofertę, wchodząc w kooperację z influen-
cerem podróżniczym, mogą wręcz spraw-
dzić, ile osób zakupiło bilet, dzięki mate-
riałom, relacjom czy innym działaniom 
partnera. To samo tyczy się branży ubez-
pieczeniowej, ubraniowej, właściwie pra-
wie każdej – dodaje Marcin Nowak.

To się opłaca
Jak się okazuje digital marketing, może 

być nawet dużo tańszy od tradycyjnej for-
my reklamy. Przy inwestycji w tego typu 
reklamę trzeba bowiem brać pod uwagę 
przede wszystkim wcześniej już wspo-
mnianą efektywność, ale też elastyczność 
i precyzyjność. - W zależności od usłu-
gi, nakładów i medium często dotarcie do 
konkretnej osoby z komunikatem reklamo-
wym to koszt kilkunastu groszy. Bez pro-
blemu więc można przeliczyć, że z założo-
nym budżetem rzędu 8-10 tys. zł możemy 
przeprowadzić całkiem ciekawą, kameral-
ną, ale skuteczną kampanię w mediach 
społecznościowych czy za pomocą content 
marketingu – wylicza. - Natomiast nale-
ży wziąć pod uwagę, że czasy się zmienia-
ją i taka forma również drożeje. Budżety 
reklamowe na tego typu reklamę już daw-
no zdominowały te, przeznaczone na pra-
sę, radio czy nawet TV. Nie jest już żad-
ną nowością, gdy słyszy się o kampaniach 
z wielokrotnie wyższym budżecie w przy-
padku kampanii tylko na jednym portalu 
czy tylko z jednym internetowym celebry-
tą. Mam na myśli oczywiście jeden zespół 
i jedną markę, nie kampanie wielokana-
łowe i wielomediowe z domem mediowym 
jako dyrygentem – dodaje. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

mAteusz kRęcinA 
uczestnik piątej edycji  
Top Chef i właściciel  
restauracji Strefa 321
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PromZ.live
07-08.05.2019 
centrum wystawiennicze kromhouthal 
Amsterdam, Holandia
www.promz.live

IMEX FRANKFURT 
21-23.05.2019   
messe frankfurt
frankfurt, niemcy
www.imex-frankfurt.com

Warsaw Gift & Deco Show
24-26.05.2019 
ptak warsaw expo
warszawa, polska
www.warsawgiftshow.com

Promoroadshow 2019
07.06.2019
president park Hotel, catania
catania, włochy
www.promoshowpharma.it

Trendset 
06-08.07.2019   
messe münchen
monachium, niemcy
www.trendset.de

Nordstil
27-29.07.2019  
Hamburg messe und congress
Hamburg, niemcy
www.nordstil.messefrankfurt.com

BAPP Networking Day 2019 
29.08.2019   
san marco Village
schelle, Belgia
www.bapp.be

Creativ Salzburg 
30.08-01.09.2019   
messezentrum salzburg
salzburg, Austria
www.creativsalzburg.at

imprezy targowe Q3 2019
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Targi dedykowane są dystrybutorom upominków 
reklamowych, tekstyliów promocyjnych i innych 
materiałów wspierających sprzedaż. Corocznie poszukuje 
tu inspiracji około 2000 specjalistów z zakresu marketingu. 
PromZ.live to nie tylko targi, ale także seminaria, pokazy na 
żywo i networing.

Ponad 3500 dostawców z każdego sektora światowego 
przemysłu spotkań spotyka się co roku we Frankfurcie. 
Można spotkać tutaj krajowe i regionalne biura turystyczne 
i biura kongresowe, duże firmy hotelowe, przedstawicieli 
sal konferencyjnych i wystawowych, lini rejsowych, 
lini lotniczych, ośrodków spa, dostawców technologii, 
specjalistów ds. zarządzania wydarzeniami i wiele innych.

Targi Warsaw Gift & Deco Show są nowym wydarzeniem na 
polskim rynku, które ma na celu promocję i rozwój handlu. 
Podczas targów zaprezentuje się około 700 wystawców, 
a będą to: producenci, dystrybutorzy, importerzy prezentów, 
upominków, pamiątek, artykułów dekoracyjnych, 
wyposażenia wnętrz, małej elektroniki, zabawek, tekstyliów 
dla dzieci, drukarnie, producenci aplikacji do e-commerce.

Promoroadshow ma postać mini-targów rozlokowanych 
w różnych włoskich miastach w miesiącach od stycznia do 
września. Podczas wydarzenia swoją ofertę przedstawiają 
firmy z branży reklamowej, głównym tematem są 
upominki reklamowe. Warto prześledzić na stronie 
organizatora całą mapę spotkań.

TrendSet to międzynarodowe targi wnętrz, inspiracji 
i stylu życia, podczas których prezentowane są 
najnowsze tekstury, wzory, kolory i materiały, które 
królują w danym sezonie. Na około 100 000 metrów 
kwadratowych powierzchni wystawienniczej wystawcy 
prezentują inspirujące pomysły na życie, jedzenie, 
wypoczynek i upominki. TrendSet przyciąga około 35 000 
odwiedzających rocznie w styczniu i lipcu.

Nordstil ugruntował swoją pozycję jako ważna platforma 
zamówień dla szerokiej gamy towarów konsumpcyjnych, 
z następujących grup tematycznych: dom i ogród, styl 
i design, upominki, biżuteria i moda. Na ostatnią edycję 
przybyło ponad 20 tys. zwiedzających.

Ponad 60 wystawców z BAPP (belgijskiego stowarzyszenia 
branży artykułów promocyjnych) zaprezentuje swoje 
nowości. Wydarzenie jest otwarte zarówno dla członków 
stowarzyszenia, jak i dla firm niebędących członkami. Jest 
kontynuacją ubiegłorocznej edycji, która okazała się dużym 
sukcesem dla firm z branży.

Targi Creativ Salzburg promują pomysły na upominki, 
artykuły reklamowe i dekoracje wnętrz. Na targach można 
spotkać wiele inspiracji do rozwoju biznesu, produkty 
lifestylowe i regionalne. 


