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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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Magda
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

W  najnowszym nu-
merze Gazety PIAP, 
znajdziecie Państwo 
wyselekcjonowane 

informacje dotyczące rynku artykułów 
promocyjnych. Mam wielką nadzieję, że 
Gazeta PIAP stanie się dla Państwa nie 
tylko skarbnicą wiedzy dotyczącą wyda-
rzeń z rynku upominków reklamowych tj. 
imprezy targowe czy zmiany w prawie, ale 
również inspiracją do osobistego rozwoju 
czy inwestowania.
Zachęcam do lektury!

Katarzyna
Wojniak
Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP

Niezmiernie miło od-
dać w Państwa ręce naj-
nowszy numer Gazety 

PIAP. Wiosna w  PIAP rozpoczęła się bardzo 
aktywnie - w marcu br. PIAP gościł na Spotka-
niach Regionalnych w Gdyni i w Katowicach. 
Frekwencja uczestników wydarzeń przerosła 
oczekiwania organizatorów z  czego oczy-
wiście bardzo się cieszymy i  dziękujemy 
wszystkim przybyłym gościom. W kwietniu 
br. PIAP rozpoczął IV edycję badania postrze-
gania upominków reklamowych. Chcemy po 
raz kolejny zweryfikować wizerunek gadżetu 
reklamowego jako środka promocji i  jego 
status w wyborach klientów finalnych. Liczy-
my więc, że osoby decydujące o budżetach 
reklamowych chętnie wezmą udział w  ba-
daniu i  dostarczą cennych dla całej branży 
informacji. Już dziś serdecznie zapraszam 
wszystkich Członków do udziału w Walnym 
Zebraniu PIAP, które odbędzie się dnia 19 
maja 2015 roku w Warszawie - uhonorowa-
niem Walnego Zebrania będzie prelekcja 
Jacka Walkiewicza, psychologa i  członka 
Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. 
Wiosna w  PIAP zapowiada się więc bardzo 
ciekawie. Liczę, że artykuły z  najnowszego 
numeru Gazety PIAP okażą się dla Państwa 
interesującą i inspirującą lekturą.

Joanna Łęczycka
Redaktor naczelna

■ Azja jest eksportową potęgą, także na rynku gadżetów reklamowych. To tutaj odbywają się największe targi upominków, tu koszty są stosunkowo niskie, a oferta 
produktów szeroka i kompleksowa. Kontakty handlowe z państwami azjatyckimi nie są najłatwiejsze, ale działające na polskim gruncie organizacje pomagają 
w prowadzeniu interesów i znajdywaniu uczciwych kontrahentów. W jaki sposób handlować z Azjatami przeczytacie w artykule „Import z Azji”. We wiosennym 
numerze Gazety PIAP przygotowaliśmy dla Was porcję informacji na temat zmian w prawie telekomunikacyjnym oraz w ustawie o prawach konsumenta. Przeczy-
tacie także o dotacjach w tegorocznej perspektywie unijnej, o pozyskiwaniu kreatywnych pracowników do pracy w reklamie, o klubach biznesowych, które łączą 
nie tylko ludzi przedsiębiorczych ale także podejmują szereg niezwykłych inicjatyw społecznych. Pozostając w temacie społecznym gorąco zachęcam do lektury 
tekstu „W wolnej chwili pomagaj”, który pokazuje że pomaganie innym może być najcenniejszą lekcją i inwestycją we własny rozwój. O tej przygodzie opowiada 
bohater tekstu, szef firmy z branży artykułów promocyjnych. Mam nadzieję, że inspiracji w naszym wiosennym wydaniu nie zabraknie. A z pewnością największą 
inspiracją tej wiosny będzie wykład Jacka Walkiewicza, który już wkrótce, podczas Walnego Zebrania Członków PIAP. Zapraszamy!
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BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Azja jest najpotężniejszym eksporterem artykułów promocyjnych. Koszty produkcji są tam najniższe, 
a rok 2014 r. okazał się rokiem rekordowego importu z Chin do Polski. Dobre kontakty biznesowe 
z eksporterowymi gigantami są więc niezwykle cenne, a funkcjonujące na polskim rynku platformy 
kontaktu z przedsiębiorcami z Azji znacznie ułatwiają prowadzenie interesów.  Strona 10

Import z Azji

Możliwości pozyskania dofinansowania 
w nowej perspektywie finansowej na lata 
2014-2020 będzie wiele. Większość z nich 
ruszy jeszcze w tym roku, więc warto już 
teraz wiedzieć z jakich dotacji ...  Strona 9

Badz gotowy 
na dotacje!

`

Historia tworzenia klubów i stowarzyszeń 
jest tak stara, jak ludzkość. W końcu nie 
od dziś wiadomo, że razem można więcej 
i że synergia w biznesie (i nie tylko) działa 
jak kula śniegowa.  Strona 11

Witaj 
w klubie!

Kreatywni są filarem każdej 
firmy działającej w obszarze 
reklamy, marketingu czy PR’u. 
To oni dostrzegają potencjał 
w nieszablonowych działaniach, 
chodzą nieutartymi ...  Strona 13

Polowanie na 
kreatywnych

Z dniem 24. grudnia 2014 
weszły w życie zmiany w ustawie 
o prawie telekomunikacyjnym. 
Zmiany te wpływają na zasady 
wysyłania informacji ...  Strona 12

Przedsiebiorco,  
uwazaj co 
wysyłasz mailem! Od 25 grudnia 2014 roku 

obowiązuje nowa ustawa 
o prawach konsumenta, która 
ujednoliciła prawa kupujących 
i obowiązki sprzedających z tymi, 
które funkcjonują ...  Strona 12

Nowe prawo,  
nowe obowiazki

Możliwości inwestowania 
jest mnóstwo. Jest jednak 
sposób na połączenie 
przyjemnego z pożytecznym, 
a mianowicie inwestowania 
z wypoczynkiem.   Strona 14

Jak zarobic na 
wypoczynku
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych
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Pełna MOC 
w życiu i biznesie
wykład inspirowany własnymi  
doświadczeniami osobistymi  

i zawodowymi

Warszawa 19 maja 2015

Prelegent: Jacek Walkiewicz

Więcej informacji  Strona 2
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W pierwszym kwartale 2015 roku szeregi PIAP powiększyły się o kilku nowych członków.  
Nowymi członkami PIAP zostali: CentrumReklamowe24, Agencja Reklamowa OPTIMA, HMD Global, 
Mart’s oraz TestandDrive Sp.z o.o.

Coraz wiecej firm w  
gronie Członków PIAP

- Zdecydowaliśmy się na przystąpienie 
do PIAP z kilku powodów. Przede wszyst-
kim szukamy kontaktów z firmami działa-
jącymi, podobnie jak my, w branży rekla-
mowej. Jesteśmy otwarci na współpracę 
oraz na nowe koncepcje, które pozwolą 
nam na ekspansję naszej działalności – 
mówi Przemysław Matuszewski - Wła-
ściciel CentrumReklamowe24.

- Wierzę, że przystąpienie do PIAP 
wpłynie korzystnie na dalszy rozwój 
firmy, widzę także potrzebę integracji 
branży, wzajemnej wymiany doświad-
czeń i współdziałania – mówi Anita 
Makarska-Gurgacz Właściciel Agencji 
Reklamowej OPTIMA.

- Od kilku lat pracujemy nad ugrun-
towaniem swojej pozycji na rynku jako 
producent toreb bawełnianych, efek-
tem jest stworzenie strony internetowej 
www.torby-bawelniane.pl oraz nowe 
logo. W związku z dynamicznym roz-
wojem i realizacją zamierzonych celów 
strategicznych firmy podjęliśmy decyzję 
o przystąpieniu do PIAP-u. Chcemy 
dołączyć do grona profesjonalnych 
firm, aktywnie uczestniczyć w kształto-
waniu branży artykułów promocyjnych 
oraz poszerzyć kontakty handlowe poza 

terytorium Polski – mówi Martyna 
Konowrocka, Właściciel Mart’s.

CemtrumReklamowe24 z suk-
cesem działa w branży od 2009 roku, 
przekształcając się z jednoosobowej 
firmy eMPe graf w nowoczesne Cen-
trumReklamowe24.W ofercie firmy 
znajdują się: druki, pieczątki, gadżety, 
fototapety itp. Ponadto CentrumRekla-
mowe24 specjalizuje się w oklejaniu 
samochodów i witryn sklepowych oraz 
produkcji szeroko rozumianej reklamy. 
Nowoczesny park maszyn, obsługiwa-
ny przez zespół specjalistów, pozwala 
firmie na kompleksową obsługę klien-
tów w zakresie reklamy. 

Agencja Reklamowa OPTIMA po-
wstała w 2011 r. jest dostawcą artyku-

łów reklamowych, poligrafii i odzieży 
promocyjnej. Bogata i różnorodna ofer-
ta firmy obejmuje standardowy asorty-
ment taki jak długopisy, kubki, breloki, 
smycze oraz indywidualne gadżety kre-
owane od podstaw. Wśród klientów AR 
Optima znajdują się zarówno prywatne 
firmy jak i instytucje.

HMD Global jest firmą, która pręż-
nie istnieje na rynku od roku, zajmując 
się dystrybucją kwiatów stabilizowa-
nych, czyli wiecznie żywych. Kwiaty 
te cechuje piękno oraz wytrzymałość, 
iż jako kwiaty cięte potrafią żyć bez 
wody minimum dwa lata. Dodatkowo 
jest wyłącznym dystrybutorem marki 
Vermont w Polsce. Współpracuje z do-
stawcami z całego świata, m. in.: z Eu-
ropy, Ekwadoru, Afryki i Azji. Może 
pochwalić się szerokim asortymentem 
dystrybucji, począwszy od pojedyn-
czych sztuk kwiatów po niebagatelne 
kompozycje, które wnoszą niesamowi-
ty i niespotykany dotąd klimat.

Mart’s Bags jest polskim producen-
tem ekologicznych toreb bawełnianych 
z nadrukiem. Oferta firmy obejmuje 
kilkadziesiąt toreb produkowanych ze 
100% bawełny barwionej i naturalnej. 
W kilku prostych krokach Mart’s Bags 
umożliwia Klientom stworzenie swojej 
niepowtarzalnej torby. Firma oferuje 15 
standardowych modeli toreb do wyboru 
lub produkcję według indywidualnego 
projektu, 3 rodzaje materiałów w wielu 
kolorach, ciekawe wykończenia. Fir-
ma posiada własną szwalnię i pomaga 
w doborze wielkości torby, rodzaju 
materiału i gramatury oraz sposobu 
wykończenia. Produkcja toreb baweł-
nianych odbywa się w Polsce.

Firma Test&Drive jest jednym 
z największych producentów alko-
matów jednorazowych na świecie.  
Wraz z pędem gospodarczym oraz 
wzrostem świadomości społecznej,  
Test&Drive wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom – upraszczając produkt, 
maksymalizując jego wykorzystanie. 
Test&Drive jest całkowicie polskim 
producentem, fabryka firmy mieści się 
w Zielonej Górze. Dzięki kreatywnemu 
oraz innowacyjnemu spojrzeniu na alko-
testy jednorazowe - Test&Drive dosto-
sowuje się do potrzeb każdego klienta.
■ Joanna Łęczycka

D.A.D Sportswear znowu 
ubierze Reprezentację Polski
Skandynawska marka odzieży żeglar-
skiej D.A.D Sportswear należąca do kon-
cernu New Wave Group po raz trzeci zo-
stała wybrana na oficjalnego dostawcę 
odzieży Reprezentacji Polski PZŻ.
Marka jest obecna na polskim rynku od 
2012 roku, od momentu pojawienia się 
wspiera eventy i  jest partnerem tech-
nicznym m.in. Żeglarskiego Pucharu 
Trójmiasta, PMT czy Akademii Kusznie-
rewicza. O  decyzji zaważył profesjona-
lizm dotychczasowej obsługi oraz jakość 
dostarczanych przez firmę produktów. 
Stworzona na 2015 rok dla Reprezenta-
cji Polski kolekcja obejmuje kompletną 
garderobę w  skład wchodzą: kurtka 
Crosscut, polo Eaton, bluza Melrose, 
bezrękawnik softshelowy Garaldton, 
czapka i  koszula wizytowa. Kolekcja 
co sezon jest rozszerzona o  kolejne 
elementy. Produkty D.A.D Sportswear 
dostępne są w wybranych sklepach że-
glarskich i w dystrybucji u wyspecjalizo-
wanych dealerów, dzięki czemu trafiają 
do żeglarskich teamów, czy stają się uni-
formami podczas eventów. Ułatwieniem 
jest to, że prócz dystrybucji produktów, 
zapewniamy również serwis brandin-
gowy, umożliwiający personalizację na-
szych produktów. 

Kamienne gadżety
Notesy i kalendarze z papierem z kamie-
nia marki STONEBOOK zostały zaprezen-
towane po raz pierwszy na targach PSI 
w  Dusseldorfie, a  następnie podczas  
RemaDays w  Warszawie. Produkcja pa-
pieru z  kamienia nie wymaga użycia 
drewna ani wody, ogranicza zużycie 
farby podczas druku, a  wygląd bloków 
i  okładek można samodzielnie zapro-
jektować. Głównym składnikiem papie-
ru jest wapń, co nadaje dla produktu 
luksusowy dotyk i  naturalną białość; 
natomiast polietylen, dzięki swojej 
giętkości, woskowości i  właściwości 
termoplastycznych służy jako spoiwo. 
Papier zawiera wysokiej proporcji pro-
szek mineralny, przez co zdegraduje się 
z powrotem w proszek mineralny, jeżeli 
będzie pozostawiony w  naturze około 
roku czasu. Co najważniejsze, produkcja 
takiego papieru jest bardzo ekologiczna 
- nie wymaga drzew, ani wody, oraz zu-
żywa zaledwie połowę energii. 
Więcej szczegółów na temat oferty: 
www.ksiazkowekalendarze.pl.

W tym roku Zwyczajne Walne Zebranie Członków PIAP odbędzie się 19 maja 2015 (wtorek) o godz. 
10.00 na terenie Centrum Konferencyjnego Zielna w Warszawie. Celem spotkania jest podsumowanie 
prac Izby oraz omówienie planów na następny rok. W tym roku zebranie uświetni wykład dobrze 
znanego trenera biznesu i mówcy motywacyjnego, Jacka Walkiewicza.

PIAP zaprasza na Zwyczajne 
Walne Zebranie Członków PIAP

Zwyczajne Walne Zebranie Człon-
ków PIAP rozpocznie się wyborem 
Przewodniczącego, Sekretarza Zebra-
nia i Komisji Skrutacyjnej. Po przy-
jęcie porządku obrad dotychczasowy, 
Zarząd PIAP przedstawi sprawozdanie 
finansowe Stowarzyszenia, sprawozda-
nia z działalności Stowarzyszenia oraz 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z ba-
dania działalności Zarządu PIAP w roku 

2014. Swój raport zaprezentuje również 
agencja obsługująca PIAP w ubiegłym 
roku. Po przedstawieniu, omówieniu 
i zatwierdzeniu planu pracy PIAP na 
rok 2015/2016, członkowie będą mogli 
zgłosić swoje wnioski i przedyskutować 
działania prowadzone przez Izbę. 

Drugą część spotkania członków 
PIAP, wypełni wyjątkowy wykład – pre-
lekcja Jacka Walkiewicza, psychologa 

i członka Stowarzyszenia Profesjonal-
nych Mówców, znanego z porywającego 
i pełnego humoru sposobu prowadzenia 
szkoleń. Od dwudziestu lat aktywnie 
uczestniczy w rozwoju edukacji doro-
słych, jest autorem programów szkole-
niowych i wykładów. „Pełna MOC w ży-
ciu i biznesie” to wykład inspirowany 
jego własnymi doświadczeniami osobi-
stymi i zawodowymi. Jacek Walkiewicz 

opowie o odważnym życiu, podążaniu 
za  marzeniami zarówno w życiu osobi-
stym jak i zawodowym, o radzeniu sobie 
ze stresem, strachem i ograniczeniami. 

Prelekcja jest bezpłatna dla uczestni-
ków WZC PIAP (tylko dla jednej osoby 
z firmy). Biuro Zarządu PIAP posiada 
jednak niewielką pulę zaproszeń dla po-
zostałych firm z branży artykułów pro-
mocyjnych. Ilość miejsc ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń – szczegó-
ły u organizatora.

Zwyczajne Walne Zebranie 
Członków PIAP oraz wykład 
Jacka Walkiewicza odbędą się 
w Centrum Konferencyjnym 
Zielna, przy ul. Zielna 37  
w Warszawie, w Sali 
Wystawowej (na 5 piętrze).

Harmonogram Spotkania: 

 10:00-14:00 
Walne Zebranie Członków PIAP

 14:00-14.30 
Lunch dla uczestników WZC

 14:30-16.00 
Prelekcja Jacka Walkiewicza  
„Pełna moc w życiu i biznesie”

Kontakt: 
Katarzyna Wojniak, 
biuro@piap-org.pl
tel. 791 354 426
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Przy akompaniamencie koncertu jazzowego, lampce wina i smacznej kolacji a także w doborowym 
towarzystwie, upłynął kolejny wieczór branżowy organizowany przez Polską Izbę Artykułów Promocyjnych. 
Spotkania wpisały się już w tradycję integracji całej branży, ale ten pod wieloma względami był wyjątkowy.

PIAP wieczorowa pora
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BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

, ,

Festiwal Marketingu
Druku & Opakowań

 
BEZPŁATNE SZKOLENIA

Podczas PROMO SHOW 2015 w Gdańsku, Poznaniu  
oraz Katowicach trenerzy Roman Kawszyn i Adam Szaran  

z firmy Al Fianco przeprowadzą bezpłatne szkolenia.
 

Emocjonalna prezentacja oferty wraz z technikami obrony ceny

 Z ratio do emotio - jak wzbudzić pragnienie posiadania 

(techniki prezentacji oferty)

 Techniki Obrony Ceny i odpowiedzi na zastrzeżenia 

(natura obiekcji, aikido, karate)

 

Techniki Szybkiego Budowanie Relacji podczas spotkania sprzedażowego

 Komunikat otwarty i jego narzędzia

 Rapport - pacing i leading

 

- road show przygotowane specjalnie dla firm z rynku reklamy
- kameralna atmosfera wspomagająca nawiązywanie  

kontaktów handlowych 
- wzmocnienie wizerunku i prezentacja oferty w okresie przedświątecznym

Gdańsk (15.09) / Poznań (16.09) / Katowice (17.09)

Zarezerwuj już dziś 
najlepsze stoisko!

Warszawa (9-10.09)

Więcej informacji: 
m.opalka@oohmagazine.pl | + 48 32 206 76 77

Zorganizowany 5. lutego w Restau-
racji Warszawski Dzień Wine Room 
Wieczór Branżowy PIAP to już pią-
ta edycja spotkań firm członkowskich. 
Tego rodzaju eventy, orgaznizowane 
cyklicznie przez Izbę, są unikalną oka-
zją do integracji, rozmowy i wymiany 
doświadczeń firm z branży w przyjem-
nej, klubowej atmosferze. - Z dala od 
biur, komputerów, faksów, targów roz-
mowy o biznesie przechodzą na zu-
pełnie inne tory i są okazją do lepsze-
go poznania się, polubienia, nauczenia 
się czegoś od siebie – mówi Katarzyna 
Wojniak, Dyrektor Biura Zarządu PIAP 
– Największą zaletą spotkań jest wła-
śnie ta niesamowita atmosfera, świet-
na zabawa, integracja, która w dalszej 
perspektywie ma ogromny wpływ na 
wspólnie podejmowane działania i roz-
wój całej branży.

Vivat najlepsi!
Wieczór Branżowy był także okazją 

do świętowania sukcesów firm człon-
kowskich. Podczas uroczystej Gali PIAP 
wręczono statuetki z okazji okrągłych 
Jubileuszy firm Członkowskich oraz na-
grodzono firmy Członkowskie, które 
otrzymały największą liczbę pozytyw-
nych komentarzy w Programie Gwiaz-
dy PIAP. Statuetkę i Gwiazdę PIAP 
2014 otrzymały firmy: Asgard Sp.z o.o. 
i Jaguar Tomasz Chwiłowicz. Gwiazdy 
PIAP to lista najbardziej prestiżowych, 
najbardziej wiarygodnych i godnych za-
ufania firm PIAP w branży artykułów 
promocyjnych. Firmy, które w biznesie 
kierują się zasadami Fair Play. 

Z kolei Jubileusze 2015 świętowa-
ły firmy: Guapa Produkcja Sp. z o.o.,  
Lunarcorp, Altivo Estera Komenda, 
START PREZENT s.c., Inspirion Polska  
Sp. z o.o., Mount Blanc Sp z o.o.,  
COOKIE Słodycze Reklamowe, Dom 
Reklamy ART OFFICE S.C., Artigraf,  
Rosnowski Gift, INTER…TEST,  
Pro-Activ Sp. Jawna, Feniks Sp.z o.o., 
KUNSZT, Graw-Druk Pracownia  
Sitodruku i Tampondruku, Senator 
GmbH&Co.KGaA. Wszystkie te firmy 
zostały uhonorowane przez Zarząd PIAP 
i nagrodzone dużymi brawami przez 
wszystkich członków. W końcu takie  
Jubileusze to prawdziwy powód do dumy!

Wspólne świętowanie
Po uroczystej części oficjalnej przy-

szedł czas na świętowanie i rozmowy 
w kuluarach. Po raz kolejny branża re-
klamowa udowadniała, jak dobrze potrafi 
spędzać czas w swoim gronie. - Wieczór 
Branżowy PIAP był dla nas wyjątkowym 
momentem podczas trzech dni targów 
RemaDays 2015. Wpłynęło na to wiele 
czynników: przemiła atmosfera i wyjąt-
kowy lokal, w którym wszystko miało 
miejsce, wyśmienite dania i fantastyczna 
karta win, wykwintny dobór towarzy-
stwa, sympatyczni ludzie, mile rozmowy 
na tematy branżowe i nie tylko, koncert 
jazzowy tego wieczoru był idealnie pasu-
jącym elementem całego wydarzenia, wy-
różnienie i życzenia jubileuszowe były dla 
nas szczególnie ważne i motywujące do 
dalszej pracy za co raz jeszcze serdecznie 
dziękujemy! – mówi Kim Döhler Director 
International Sales SENATOR GmbH & 

Co. KGaA. Podobnych opinii było zresztą 
znacznie więcej. - Jest to wyjątkowa oka-
zja, podczas której możemy się spotkać 
z przedsiębiorcami branży reklamowej 
i wymienić doświadczenia. Wszystko to 
dzieje się w sprzyjającej rozmowom at-
mosferze i pozwala na zacieśnienie rela-
cji w tak specyficznym segmencie rynku, 
jaki reprezentuje Polska Izba Artykułów 
Promocyjnych. Wierzymy, że przyjęta 
formuła sprawdzi się i w kolejnych latach 
grono członków będzie się nadal powięk-
szało, by razem stawiać czoła wyzwa-
niom, jakie niesie dla nas rynek – mówi 
Paweł Heczko, specjalista ds. marketingu  
Gratisownia.pl.

Piąty, nieostatni, Wieczór Branżowy 
PIAP z pewnością długo będzie wspomi-
nany. – Tego typu spotkania są niezwykle 
ważne dla całej naszej branży – mówi 
Magdalena Owczarska, Vice Prezes 
PIAP – Często to właśnie tu rodzą się 
najlepsze pomysły na wspólne działania 
i zacieśniają się relacje, dzięki którym 
możemy później skutecznie realizować 
nasze cele. Wieczory Branżowe PIAP to 
święto naszej Izby, która z roku na rok 
staje się coraz silniejsza. Jestem pewna, 
że jej siłą jest właśnie nasza integracja.

Gospodarzami wydarzenia były: 
Polska Izba Artykułów Promocyjnych 
oraz firmy Członkowskie PIAP: Axpol 
Trading Sp.z o.o. Sp.K, Inspirion 
Polska Sp.z o.o.,CiTRON EUROPEAN 
USB WAREHOUSE, Jaguar Tomasz 
Chwiłowicz, Texet Poland Sp.z o.o. 
, RITF advnet Polska Sp.z o.o. oraz 
Brandfathers Group Sp.z o.o.
■ Joanna Łęczycka
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Kontynuacja Spotkań Regionalnych w pierwszym kwartale przypadła na dwa miasta – Gdynię 
i Katowice. Podobnie jak w ubiegłym roku, spotkania były okazją do porozmawiania na temat roli, 
celów oraz aktualnych działań PIAP ale także stały się areną ciekawych prelekcji ekspertów z różnych 
dziedzin. Atrakcyjność takiej formy spotkań po raz kolejny potwierdziła duża frekwencja zarówno 
członków PIAP, jak i firm zainteresowanych członkostwem.

Z wizyta w Gdyni i Katowicach  
- relacja z wiosennych Spotkan 
Regionalnych PIAP

W dniu 17 marca br.,w pięknej wio-
sennej aurze odbyło się szóste i za-
razem pierwsze spotkanie regionalne 
PIAP w Trójmieście, a konkretnie 
w Gdyni. Gospodarzami wydarze-
nia byli Maciej Dembiński i Edyta  
Lisowska Członkowie Zarządu PIAP.  
Gościem specjalnym i jednocześnie 
prelegentem spotkania był Pan Jacek  
Czarnowski, trener, coach i menadżer, 
który przyjął zaproszenie i zainspi-
rował uczestników spotkania swoim 
szkoleniem pt. „Jak zarządzać działem 
handlowym, czyli jak rekrutować, edu-
kować i wynagradzać handlowców”. 
Frekwencja uczestników była bardzo 
wysoka - na spotkanie przybyło aż 23 
osoby z 15 firm.

- Podczas pierwszej części spotkania 
zaprezentowana została idea powstania 
PIAP. Uczestnicy spotkania mogli się 
zapoznać z głównymi celami Izby, struk-
turą organizacyjną i dotychczasowymi 
działaniami. Jednak najważniejszym 
punktem w tej części spotkania były za-
pewne korzyści z bycia członkiem PIAP. 
Wzbudziły one spore zainteresowanie 
firm, nie będących jeszcze członkami 
Izby i w czasie przerwy kawowej były 
dodatkowo szeroko omawiane. Kilku 
uczestników wyraziło zainteresowanie 
wstąpieniem do naszej organizacji - 
mówi Maciej Dembiński Członek Za-
rządu PIAP.

Kontynuacją spotkania było szko-
lenie pod tytułem: „Jak skutecznie za-
rządzać zespołem sprzedażowym?”. 
Ekspert z zakresu zarządzania zasoba-
mi ludzkimi odpowiedział na ważne 
pytania związane z tą kwestią – jakie 
są najczęstsze problemy menedżerów 
sprzedaży i z czego wynikają, jakie są 
różnice w podejściu do procesu sprze-
daży między menedżerem a handlow-
cem i wynikające stąd straty na efek-
tywności. Pomógł także zidentyfikować 
kluczowe elementy procesu sprzedaży 
oraz podpowiedział jak zapewnić fir-
mie stałą efektywność sprzedażową. 
Goście bardzo aktywnie uczestniczyli 
w szkoleniu odpowiadając na pyta-
nia trenera. Zarówno prowadzący, jak 
i słuchacze wyrazili swoje ogromne za-
dowolenie z uczestnictwa w spotkaniu. 
Zapewne tak duża frekwencja uczestni-
ków wskazuje na celowość kolejnych 
spotkań w Trójmieście.

Kolejne, siódme już Spotkanie  
Regionalne Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych odbyło się 23 marca br. 
w Katowicach. Firmy z regionu śląskie-
go również dopisały obecnością - na 
spotkaniu było obecnych 18 osób z 14 
firm z branży. Gospodarzami wydarze-
nia byli Edyta Lisowska, Artur Ogiegło 
- Członkowie Zarządu PIAP oraz Kata-
rzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarządu 
PIAP. W spotkaniu PIAP oprócz Człon-

ków Izby i firm z branży artykułów 
promocyjnych z regionu województwa 
śląskiego wziął udział ekspert - doktor 
nauk prawnych, adwokat: dr. Tomasz  
Bagdziński, który w swojej niezwy-
kle interesującej prelekcji opowiedział 
o prawach konkurencji w praktyce 
przedsiębiorcy z branży artykułów pro-
mocyjnych oraz o nowych zmianach 
ustawie o prawach konsumenta i zmia-
nach w ustawie o prawie telekomuni-
kacyjnym po 25 grudnia 2014 roku. 
- Spotkania regionalne PIAP z udziałem 
ekspertów z różnych dziedzin, cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród firm 
z branży, czego dowodem jest wzra-
stająca frekwencja uczestników wyda-
rzenia, co nas ogromnie cieszy. Firmy 
z branży artykułów promocyjnych mogą 
bezpłatnie zasięgnąć specjalistycznej 
porady eksperta. Spotkanie w ze specja-

listą, ekspertem daje możliwość uzyska-
nia ciekawych, praktycznych informa-
cji, które są niezbędne w prowadzeniu 
własnego biznesu. Uczestnicy mogą 
konfrontować swoje doświadczenia 
z zakresu prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej i jednocześnie uzy-
skiwać informacje w jaki sposób radzą 
sobie inni gracze tego rynku. To bardzo 
ważne aby próbować znajdować wspól-
nie rozwiązania problemów, które mogą 
pomóc firmom Członkowskim w lep-
szym prowadzeniu własnej działalności 
- mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor 
Biura Zarządu PIAP.

Podczas pierwszej części spotka-
nia uczestnikom zostały zaprezento-
wane bieżące działania realizowane 
przez Izbę oraz korzyści wynikające 
z Członkostwa w PIAP. W trakcie pre-
lekcji mecenasa natomiast uczestnicy 
wydarzenia zapoznali się z zasadami 
funkcjonującymi w prawie konkuren-
cji, dowiedzieli się m.in. jakie relacje 
mogą mieć przedsiębiorcy z organami 
np. UOKiK, jakie są zasady uczciwej 
konkurencji pomiędzy przedsiębiorca-
mi oraz jak wyglądają prawa ochrony 
konsumenta i prawa związane z ustawą 
o prawie telekomunikacyjnym w świe-
tle nowych przepisów.

Polska Izba Artykułów Promocyj-
nych zapowiada kontynuację Spotkań 
Regionalnych PIAP - o szczegółach 
kolejnych spotkań będzie informowało 
Biuro Zarządu PIAP.
■ Joanna Łęczycka
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Spotkania regionalne PIAP z udziałem 
ekspertów z różnych dziedzin, cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród firm z branży, czego 
dowodem jest wzrastająca frekwencja uczestników 
wydarzenia. Firmy z branży artykułów 
promocyjnych mogą bezpłatnie zasięgnąć na nich 
specjalistycznej porady eksperta.

gdynia katowice
RODAN, Diamentem  
Forbesa i Gazelą Biznesu  
po raz drugi z rzędu
Złożono oficjalne podziękowanie za 
zaufanie i  współpracę klientom i  do-
stawcom firmy Rodan. Dzięki nim firma  
Rodan dołączyła do grona przedsiębiorstw 
wyróżnionych prestiżowymi nagrodami: 
Diamenty miesięcznika Forbes 2015, Gaze-
le Biznesu 2014 oraz Gazele Biznesu 2013. 
Listę Diamentów Forbesa opracowuje się 
na podstawie szwajcarskiej metody wyce-
ny wartości firm, uwzględniającej wyniki 
finansowe oraz wartość majątku. Do wyce-
ny wykorzystuje się dane uwzględniające 
m.in. poziom sprzedaży, zysk netto, wartość 
majątku trwałego, zapasów, należności oraz 
nakładów na inwestycje. Ranking Gazele 
Biznesu - to ranking najdynamiczniej roz-
wijających się małych i średnich firm. Gazela 
to firma małej lub średniej wielkości, która 
dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojo-
wi doskonale daje sobie radę wśród nawet 
znacznie większych konkurentów.

Nowy redaktor działu opakowań 
w „OOH magazine”
Grono redakcyjne „OOH magazine” zasiliła 
Jaga Kolawa - dziennikarka z wieloletnim 
doświadczeniem redakcyjnym. Jako fre-
elancer współpracowała z  takimi ogólno-
polskimi tytułami jak: „Dziennik – Gazeta 
Prawna”, „Film”, „Kino”, pismami branżowy-
mi: „Wiadomości Turystyczne”, „MICE Po-
land”, „Forum Samorządowe”, magazynem 
„Świat-Podróże-Kultura”, portalami inter-
netowymi Stopklatka i Onet. Przez ponad 
10 lat pełniła funkcję redaktora progra-
mów informacyjnych w lokalnej TVK Telpol 
w Chorzowie. W „OOH magazine” przejęła 
kierowanie działu poświęconego opako-
waniom, zajmie się również organizacją 
konferencji Pack Trends na Festiwalu Mar-
ketingu, Druku & Opakowań. W  najnow-
szym numerze przygotowała część mate-
riału do Raportu Opakowanie & Etykiety. 
Specjalne wydanie „OOH magazine” będzie 
miało swoją odsłonę podczas odbywają-
cych się 9-10 kwietnia w warszawskiej hali 
EXPO XXI targów Packaging Innovations. 
www.oohmagazine.pl

NEWS

NEWS
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Festiwal Marketingu
Druku & Opakowań

PIAP zaprasza 
na stoisko
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Polska Izba Artykułów Promocyjnych po raz czwarty bada 
postrzeganie artykułów promocyjnych przez klienta końcowego. 
Ostatnia edycja badania miała miejsce w ubiegłym roku. Wyniki 
ankiety potwierdziły skuteczność upominków reklamowych 
- w 2014 roku aż 81,25% marketerów uważało artykuły 
promocyjne za skuteczny nośnik reklamy.

PIAP po raz 
czwarty bada 
skutecznosc 
gadzetów

Czwarta edycja badania ruszyła  
w kwietniu br. i zakończy się w czerw-
cu. Wzorem ubiegłych lat ankieta on-line 
jest dystrybuowana do klientów końco-
wych za pośrednictwem serwisu paxon-
ta.com, w formie linków do bazy kontak-
tów PIAP oraz pośrednictwem agencji 
reklamowych zrzeszonych w Izbie. Ad-
resatami badania jest kadra zarządzająca 
budżetami marketingowymi w polskich 
przedsiębiorstwach i instytucjach.

Celem kolejnego badania Polskie 
Izby Artykułów Promocyjnych jest 
sprawdzenie w jaki sposób zmieniła 
się pozycja gadżetów w tegorocznych 
planach marketingowych i jak artykuły 
promocyjne są postrzegane przez klien-
ta końcowego. – Chcemy po raz kolejny 
zweryfikować wizerunek gadżetu rekla-
mowego jako środka promocji i jego 
status w wyborach klientów finalnych. 
Badanie pokazuje m.in. czy klienci doce-

niają efektywność artykułów promocyj-
nych, jakie gadżety wybierają i dlaczego, 
jakie kryteria przesądzają o ich wybo-
rach. Badanie wyznacza więc pewien 
kierunek, w jakim powinny się rozwijać 
oferty artykułów promocyjnych – mówi 
Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP.

Polska Izba Artykułów Promocyj-
nych po zakończeniu badania rozlo-
suje atrakcyjne zestawy upominków 
reklamowych dla 10 osób, które we-
zmą udział w badaniu, polubią fun 
page PIAP w serwisie facebook.com  
(www.facebook.com/IzbaPIAP, pozo-
stawią swój adres e-mail w formularzu 
ankiety. Upominki zostaną wysłane 
zwycięzcom w czerwcu/lipcu br.

Wyniki badania PIAP zostaną przed-
stawione w drugiej połowie bieżącego 
roku.
■ Joanna Łęczycka
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Znamy laureatów  
Strefy Studenta
W ramach VII Międzynarodowych Targów 
Opakowań Packaging Innovations 2015, 
zorganizowano konkurs skierowany do 
młodych projektantów opakowań, którzy 
będąc jeszcze na studiach postanowili za-
dbać o swoją karierę i zaistnieć w branży.
Spośród nadesłanych prac internauci 
wybrali trzy, które ich zdaniem były naj-
ciekawsze:
I MIEJSCE | „Zdrowie to pestka” autorstwa 
Magdaleny Witkowicz/Wyższa Szkoła 
Sztuki i Projektowania w Łodzi.
II MIEJSCE | „crystal beer” autorstwa Anity 
Szymankiewicz/Akademia Humanistycz-
no-Ekonomiczna w Łodzi.
III MIEJSCE | „Opakowanie na miskę” au-
torstwa Pauliny Ratajczak/ Wyższa Szkoła 
Sztuki i Projektowania w Łodzi.
Wszystkie opakowania zgłoszone do 
Strefy Studenta można było zobaczyć 
podczas VII Międzynarodowych Targów 
Opakowań Packaging Innovations, 9-10 
kwietnia w EXPO XXI w Warszawie.

NEWS

EBLIS B&L Chorzowskim 
Przedsiębiorcą Roku
Już po raz 13. Klienci wybrali najlepszych 
chorzowskich przedsiębiorców. 15 stycznia 
2015 r., w Chorzowskim Centrum Kultury, 
nagrody z rąk Prezydenta Miasta Chorzów, 
odebrali właściciele firm, docenieni za pro-
fesjonalizm i najwyższą jakość usług.
Miło nam poinformować, iż w kategorii 
usługi, laureatem został jeden z członków 
PIAP, firma EBLIS B&L. Pozostałe nagrody 
przyznano w kategoriach: handel oraz 
gastronomia.
Chorzowski Przedsiębiorca Roku to kon-
kurs, w którym o zwycięstwie w poszcze-
gólnych kategoriach decydują klienci. 
Konkurs  powstał z inicjatywy Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców Miasta Chorzów 
oraz Centrum Przedsiębiorczości.
Podczas tej edycji po raz pierwszy głosy 
na daną firmę można było oddawać tylko 
za pośrednictwem internetu. W sumie od-
dano ponad 25 tysięcy głosów, z czego na 
firmę EBLIS B&L przypadło 8265 głosów.

NEWS

fot. Chorzowianin.pl
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Województwo zachodniopomorskie w ubiegłym roku wydało na gadżety reklamowe 815 tys. zł.* 
To najwięcej ze wszystkich województw. Na temat znaczenia artykułów reklamowych w lokalnych 
działaniach promocyjnych rozmawiamy z Magdą Mętel, Kierownikiem Biura Promocji w Gabinecie 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Gadzety w lokalnym 
kolorycie

Dlaczego gadżety są dla Państwa 
ważnym kanałem komunikacji?

Materiały promocyjne mają spore 
znaczenie w kontekście działań pro-
mujących Województwo Zachodniopo-
morskie i jego potencjał turystyczny, 
kulturalny i gospodarczy. Zdecydowa-
na większość materiałów reklamowych 
województwa jest zakupywana w ra-
mach działań Biura Turystyki, które re-
gularnie prezentuje Pomorze Zachod-

nie na targach turystycznych, zarówno 
w kraju jak i za granicą. Należy pod-
kreślić, że rozdawane w ramach imprez 
targowych i im podobnych materiały 
stanowią jedynie dodatek do prowa-
dzonych głównych działań informacyj-
no–promocyjnych.

Przy okazji jakich wydarzeń wyko-
rzystywaliście Państwo gadżety? 

Materiały wykorzystywane są głów-
nie podczas targów turystycznych oraz 

najważniejszych imprez odbywających 
się w regionie, które przyciągają tury-
stów. 

Jakie gadżety wykorzystywaliście 
Państwo najczęściej? 

Oprócz standardowych nośników 
promocyjnych takich jak długopisy, 
smycze, notesy, kubki lub przenośne 
pamięci regularnie zamawianych przez 
Biuro Promocji, Biuro Turystyki planu-
jąc zakupy uwzględnia charakter woje-

Działania promocyjne pochłaniają coraz większe kwoty z budżetów województw. Jak wynika z raportu 
opracowanego przez portal MarketingMiejsca.com.pl, w ubiegłym roku województwa wydały na 
promocję ponad 65 mln zł. Ponad 3 mln* zł przeznaczono za zakup gadżetów reklamowych.

Ponad 3 mln zł  
wydały województwa 
na gadzety

Największymi budżetami promo-
cyjnymi dysponowały województwa: 
Kujawsko-Pomorskie (14 mln) i Pod-
karpackie (12 mln zł). Najmniej, gdyż 
jedynie 360 tys. zł na działania pro-
mocyjne przeznaczyło Mazowsze. Zu-
pełnie inaczej natomiast rozłożyły się 
inwestycje w gadżety reklamowe. Zde-
cydowanym liderem jest województwo 
zachodniopomorskie, które ze swo-
jego budżetu promocyjnego (2,5 mln 
zł) aż 815 tys. zł wydało na artykuły 
promocyjne. Z danych portalu Marke-
tingMiejsca.com.pl wynika, że za 300 
tys. zł województwo zachodniopomor-
skie zakupiło koszulki promujące RPO 
WZ, które były rozdawane biegaczom 
w ramach regularnej akcji „Pomorze 
Zachodnie biega”.

Blisko ¼ swojego budżetu promo-
cyjnego przeznaczyło na gadżety wo-
jewództwo dolnośląskie. 582 tys. zł 
zostało wydane na między innymi na 
koszulki, plecaki, parasole, opaski od-
blaskowe, notatniki, długopisy, zakład-
ki, kredki, kubki termiczne, bidony.

Funduszy na artykuły promocyjne 
nie szczędził również region warmiń-

sko-mazurski. Aż 424,5 tys. zł z 2,3 
mln’owego budżetu województwa 
przeznaczono na artykuły promocyjne, 
które w swojej formie miały podkreślać 
regionalne tradycje. Były to między 
innymi: autorska biżuteria z motywem 
warmińskim, miniatury mazurskich 
pieców kaflowych, breloki z motywem 
warmińskim, mazurskie miody czy re-
gionalne wydawnictwa.

Dysponenci największego budżetu 
promocyjnego – województwo kujaw-
sko-pomorskie oraz podkarpackie, na 
gadżety reklamowe przeznaczyły jedy-
nie kwoty rzędu 300 tys. zł i 313,5 tys. 
zł. Województwo kujawsko-pomor-
skie swoje 300 tys. zł zainwestowało 
w zestawy piśmiennicze, pendrive’y, 
smycze, gadżety dla dzieci, kurtki, ko-
szulki oraz narzędzia wykorzystywane 
w działaniach promocyjnych, m.in. 
system wystawienniczy, banery i ścian-
ki promocyjne. Z kolei region podkar-
packi w swoich działaniach promocyj-
nych w ubiegłym roku wykorzystywał 
między innymi albumy (za 59 tys. zł), 
monety numizmatyczne z herbem Wo-
jewództwa Podkarpackiego (28 tys. zł.)  

z okazji 15-lecia Samorządu Woje-
wództwa Podkarpackiego, kolorowanki 
3D Miś (29,5 tys. zł.), power bank’i (27 
tys. zł.), czy chusty (16 tys. zł.).

Były także takie województwa, które 
pominęły artykuły promocyjne w swo-
ich planach promocyjnych (mazowiec-
kie), lub wydały na nie znikome kwoty 
(wielkopolskie, śląskie, opolskie). 

Wybierając gadżety promocyjne 
województwa eksponowały na nich 
swoje regionalne korzenie. Wojewódz-
two pomorskie, które realizuje dzia-
łania wzmacniające wizerunek Gdań-
ska i regionu jako Światowej Stolicy 
Bursztynu, wybrało gadżety dekoro-
wane Bursztynem Bałtyckim. Były to 
m.in. pamięci USB, długopisy, taba-
kiery, zestawy upominkowe czy same 
woreczki z bursztynem. Z kolei region 
małopolski postawił na nową serię 
małopolskich gadżetów - tzw. Przy-
bornik Małopolski. To wyjątkowy ze-
staw, zawierający upominki z regionu, 
który łączy w sobie elementy folkloru 
z funkcjonalnością i nowoczesnym de-
signem. 
■ Opracowała Joanna Łęczycka

Województwo

■ DOLNOŚLĄSKIE

■ KUJAWSKO-POMORSKIE

■ LUBELSKIE

■ LUBUSKIE

■ ŁÓDZKIE

■ MAŁOPOLSKIE

■ MAZOWIECKIE 

■ OPOLSKIE

■ PODKARPACKIE 

■ PODLASKIE

■ POMORSKIE

■ ŚLĄSKIE

■ ŚWIĘTOKRZYSKIE

■ WARMIŃSKO-MAZURSKIE

■ WIELKOPOLSKIE 

■ ZACHODNIOPOMORSKIE
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Z rynku
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*Dane na podstawie raportu opracowanego przez portal MarketingMiejsca.com.pl

*Brak danych na temat wydatków na gadżety reklamowe w woj. podlaskim.
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Budżet na reklamę

wództwa i jego możliwości rekreacyjne 
dla potencjalnego turysty. Pod uwagę 
bierzemy wszystkie możliwe grupy wie-
kowe, także wśród materiałów promo-
cyjnych znajdziemy zarówno coś dla 
najmłodszych jak i starszych. Wśród 
zamawianych materiałów znajdziemy 
np. akcesoria do sportów wodnych 
takie jak wodoodporne etui na doku-
menty lub wodoodporne sakwy dla 
kajakarzy i żeglarzy, bidony dla rowe-
rzystów, piłki plażowe i dmuchane koła 
do pływania dla dzieci i inne akcesoria 
plażowe takie jak parawany, ręczniki 
i parasole. Ciekawy nośnik promocyjny 
stanowią też akcesoria dla podróżnych, 
takie jak kłódki i adresowniki bagażo-
we oraz wagi bagażu podręcznego. 
Dbamy również o bezpieczeństwo ro-
werzystów i najmłodszych na drodze 
zamawiając gadżety posiadające ele-
menty odblaskowe oraz karty ICE na 
których można zapisać niezbędne dla 
służb ratowniczych informacje w razie 
wypadku.

Na co zwracacie uwagę wybiera-
jąc artykuły promocyjne?

Podstawą jest jakość, ale szukamy 
praktycznych i funkcjonalnych rozwią-
zań gadżetów, które nie tylko podkre-
ślą charakter regionu, ale także będą 
zauważalnym nośnikiem reklamowym 
- nie tylko dla jego użytkownika.

Jak oceniają Państwo skuteczność 
gadżetów w promowaniu pozytyw-
nego wizerunku województwa?

Nie prowadziliśmy do tej pory badań 
dotyczących skuteczności nośników. 
Natomiast własne spostrzeżenia wska-
zują że oprócz tego, że cieszą się one 
sporym powodzeniem pośród odwie-
dzających i mieszkańców regionu, są 
one mocno zauważalne w trakcie sezo-
nu turystycznego, a także poza nim.

Czy tegoroczne plany promocyjne 
są równie bogate w inwestycje 
w gadżety reklamowe?

Tegoroczne założenia zbliżone są do 
zeszłorocznych.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka



Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 14

Edukacja i szkolenia
 Strona 11

Z życia Izby...
 Strona 2

| 07

System CRM w każdej większej firmie jest już taką samą podstawą funkcjonowania biura, jak drukarka, 
komputer czy fax. A producenci systemów sięgają coraz wyżej, integrując je z urządzeniami mobilnymi, 
nadajnikami GPS a niebawem może także z portalami społecznościowymi.

Niezbednik 
zarzadzania relacjami

Większość firm nawet nie wyobraża 
sobie codziennej pracy bez systemu za-
rządzania relacjami z Klientami. Żadna 
baza w Excelu, czy innym programie 
biurowym, nie daje takich możliwości, 
jakie stwarza profesjonalny system. Dla 
wielu użytkowników brak CRM’u był-
by jak powrót do średniowiecza. - Po-
czątkowo system pełnił tylko rolę bazy 
danych klientów – wspomina Anna 
Roszczak, Wiceprezes Zarządu w firmie  
Asgard - Z czasem okazało się, że mamy 
więcej przydatnych danych, które chcie-
liśmy systematycznie gromadzić w upo-
rządkowany sposób. Aktualnie w syste-
mie zbieramy wszystkie dane na temat 
naszych klientów, czyli dane teleadre-
sowe, dane osób kontaktowych, adresy 
mailowe z podziałem na role u klienta, 
wszystkie zamówienia i dokumenty, oraz 
ceny specjalne i ważne informacje doty-
czące klienta. System pozwala na szybki 
dostęp do tych informacji wszystkim pra-
cownikom w firmie, dzięki czemu nie jest 
to „wiedza tajemna” czyli  dostępna tyl-
ko dla opiekuna klienta. Szeroki dostęp 
pracowników do danych o kliencie po-
zwala na szybką reakcję na każdym eta-
pie działania – mówi Anna Roszczak.

Wielozadaniowy pomocnik
Systemy CRM (ang. customer rela-

tionship management) już dawno prze-
stały być tylko bazami danych. W swej 
definicji służą zarządzaniu relacjami 
z klientami ale także znacznie poprawia-

ją poziom ich obsługi. Przede wszyst-
kim CRM wspomaga codzienną pracę 
z klientem - przypomina o spotkaniach, 
terminie wysłania oferty, zaplanowa-
nych kontaktach, urodzinach. - Zdobycie 
każdego nowego zlecenia jest kosztowne 
i czasochłonne, dlatego firmy są skłonne 
inwestować w systemy, które pomagają 
im zatrzymać pozyskanych klientów. – 
mówi Maciej Pokrzywiński, Dyrektor 
Generalny IT Company Sp. z o.o. (pro-
ducenta systemu Belisama4CRM) - Aby 
współpraca była udana trzeba spełnić 
kilka warunków: zapewnić wysoki po-
ziom usług, podtrzymywać dobry kontakt 
z klientem oraz na bieżąco badać jego sa-
tysfakcję. Wszystkie te działania wspiera 
system CRM, który zbiera i systematyzu-
je informacje o kliencie oraz historię do-
tychczasowej współpracy. Mając pełną 
wiedzę można się skoncentrować przede 
wszystkim na tych klientach, którzy przy-
noszą firmie największy zysk i do nich 
kierować indywidualną ofertę. 

System ujednolica bazę kontak-
tów, kategoryzuje ich i przypisuje 
do konkretnych opiekunów. System 
porządkuje także historię komunika-
cji z klientem i pozwala na kontrolę 
tych relacji, zarówno przez samego 
handlowca, jak i przez zwierzchnika. 
Takie rozwiązaniu znacznie ułatwia 
przejęcie kontaktów z klientami przez 
nowo zatrudnionych pracowników.  
- CRM powinien usprawnić proces 
sprzedaży, pozwolić na łatwy wgląd 

w toczące się rozmowy handlowe po-
szczególnych użytkowników, może wy-
liczyć szansę powodzenia, skalkulować 
potencjał klienta. CRM może ułatwić 
generowanie ofert na podstawie sza-
blonów  lub przechowywanie dowol-
nych innych dokumentów związanych 
z klientem bądź prowadzoną sprzedażą. 
– mówi Marek Pankowski, Analityk wy-
magań CRM w firmie ChromeCRM Sp. 
z o.o. (będącej producentem systemu 
ChromeCRM).

To jednak nie koniec umiejętności 
i możliwości systemów zarządzania 
kontaktami. CRM’y świetnie sprawdzą 
się przy okazji akcji marketingowych, 
takich jak mailingi czy kampanie SMS, 
przy organizacji targów i szkoleń, even-
tów dla klientów. We wszystkich tych 
okolicznościach można kilkoma rucha-
mi palców wygenerować bazę danych 
według interesującej nas kategorii. - 
Jeśli często zdarzają się reklamacje, to 
również CRM może pozwolić zapano-
wać nad nimi, śledzić postępy w rozwią-
zywaniu problemów zgłaszanych przez 
klientów – dodaje Marek Pankowski.

Systemy CRM stają się także prak-
tycznym narzędziem do pozyskiwania 
cennej wiedzy, czyli wszelkiego rodza-
ju analiz sprzedażowych i marketingo-
wych. Pozwalają na sprawne i miarodaj-
ne podsumowanie roku czy konkretnie 
targetowanej akcji marketingowej, wy-
ciągnięcie wniosków do kolejnych dzia-
łań sprzedażowych.

Pieśni przyszłości
Dzisiejsze systemy oferują dużo moż-

liwości, ale te z pewnością nie wykorzy-
stują swojego potencjału. - Ze względu 
popularyzację smartphone-ów czy table-
tów CRM’y powoli są dostosowywane 
tak, abyśmy mogli korzystać z aplikacji 
na telefonie w taki sam sposób jak na 
komputerze czy laptopie tj. większość 
funkcjonalności dostępnych w wersjach 
stacjonarnych jest coraz częściej do-
stępna również w wersjach mobilnych. 
– mówi Wojciech Cieślik z firmy KiM 
Group Kuczek i Gaweł (producent sys-
temu GoNet CRM) - Według analityków 
firmy Gartner Inc., CRM przyszłości to 
CRM, który będzie zintegrowany z ser-
wisami społecznościowymi, które posia-
dają ogromną bazę informacji o poten-
cjalnych klientach oraz ich potrzebach. 
W pełni zgadzam się z tą tezą.

Dzięki dostępowi do aplikacji poprzez 
urządzenia mobilne pracownik może 
bezpośrednio podczas wizyty u klienta 
wprowadzać dane do systemu oraz je 
aktualizować. - Sporo naszych klientów 
jest także zainteresowanych rozbudo-
wą systemów o moduły pozwalające na 
indywidualne monitorowanie pracow-
ników, dające możliwość weryfikowa-
nia ich efektywności oraz pozwalające 
szczegółowo śledzić proces realizacji 
zadań – mówi Tomasz Kajtoch z firmy 
studiotomcom.pl.

Systemy CRM coraz prężniej rozwi-
jają się w kierunku systemów komplek-
sowego zarządzania firmą. – Nasz system 
CRM można rozbudować o moduły wspo-
magające różne obszary działalności: 
księgowość, finanse i sprzedaż, komuni-
kację wewnętrzną i zarządzanie zadania-
mi pracowników, komunikację z klien-
tem, administrację i HR. – mówi Maciej 
Pokrzywiński. - Trendem w rozwoju 
systemów CRM jest także ich integracja 
z innymi systemami, np. nawigacją, by 
jedno zintegrowane narzędzie służyło do 
analizy jak największej liczby danych. 
Jest to odpowiedź na potrzeby kadry za-

rządzającej, która musi szybko reagować 
na zmiany zachodzące na rynku.

Kiedyś zaporowa cena systemów 
CRM sprawiała, że te narzędzia były 
praktycznie nieosiągalne dla firm 
z mniejszym budżetem. Dziś jednak 
producenci systemów potrafią dopaso-
wać się do potrzeb małych firm o ogra-
niczonych możliwościach finansowych. 
Bardzo popularne są internetowe sys-
temy CRM oparte o model SaaS z co-
miesięczną opłata abonamentową. Na 
cenę aplikacji CRM składają się dwa 
czynniki - koszt systemu i koszt wdro-
żenia. Koszt systemu zależy od liczby 
użytkowników i często od wykorzy-
stanych modułów. Do wyboru jest albo 
CRM online w chmurze (głównie SaaS) 
lub zakup programu na własność. Ten 
pierwszy model - subskrypcyjny, to 
opłata miesięczna: dostawca zapewnia 
zwykle hosting, wsparcie techniczne, 
aktualizacje, wykonywanie kopii bez-
pieczeństwa i oczywiście licencję. Drugi 
model to zakup i instalacja na własnym 
serwerze (wtedy trzeba też się liczyć 
z kosztem utrzymania, infrastruktury 
IT). - Nie wolno zapomnieć o wdroże-
niu, które prawidłowo przeprowadzone 
sprawi, że CRM nie będzie tylko bazą 
teleadresową, ale będzie odzwiercie-
dlał i usprawniał procesy biznesowe 
zachodzące w organizacji, jednocze-
śnie podnosząc efektywność pracy jego 
użytkowników. Koszt wdrożenia zależy 
bezpośrednio od wymagań stawianych 
systemowi CRM – dodaje przedstawiciel 
firmy ChromeCRM Sp. z o.o.

Systemy CRM szyte są na miarę wy-
magań i możliwości finansowych Klien-
ta. Dzięki temu każdy może znaleźć coś 
dla siebie i rozwijać CRM później wraz 
ze wzrostem swoich potrzeb. Każdy 
kto zaimplementuje u siebie nawet naj-
prostszy CRM, nie będzie sobie mógł 
wyobrazić funkcjonowania bez niego. 
A każdego roku otwierają się coraz 
większe możliwości zastosowania…
■ Joanna Łęczycka
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HAPTICA® live’15 w Kolonia

Wystawa HAPTICA® live’15 odbyła się 25 marca 2015 r w hali koncertowej Palladium w Kolonii. Trzecia edycja wystawy 
„The Experience of Haptic Advertising” przyciągnęła 1299 odwiedzających – około 35% więcej w porównaniu z zeszłym 
rokiem (959 odwiedzających). Wśród odwiedzających były osoby decyzyjne z działów marketingu, agencje reklamowe 
oraz dystrybutorzy artykułów promocyjnych. Odwiedzających z pewnością zainspirowała formuła wystawy, która łączyła 
praktykę z prezentacjami produktów i przykładami możliwych zastosowań. W dwóch salach wystawowych 110. wystaw-
ców zaprezentowało artykuły inspirowane trendami, nowości i upominki tradycyjne – od przyborów piśmienniczych, 
kalendarzy, notatników, przenośnych ładowarek i tekstyliów, przez przedmioty do robienia baniek mydlanych w kształcie 
logo, osłony na kamerki internetowe i tatuaże na język, aż do skarpet lub butów zaprojektowanych według wizerunku 
korporacyjnego. Przyszłoroczna edycja będzie miała miejsce w innym miejscu. Wystawa HAPTICA® live ‚16 odbędzie się 
w Światowym Centrum Konferencyjnym w Bonn (World Conference Center Bonn, WCCB) 16 marca 2016 r.

OneDay Roadshow Europe 

Stolica Czech, Praga, była ostatnim przystankiem na trasie inauguracyjnej edycji OneDay Roadshow Europe. 
Wcześniej specjaliści z branży odwiedzili również trzy inne europejskie stolice – Budapeszt, Bratysławę i Wiedeń. 
Zainteresowanie, jakie towarzyszyło cyklowi, potwierdziło, że organizacja tego typu przedsięwzięć jest potrzebna, 
ponieważ umożliwia wystawcom przedstawienie swojej oferty potencjalnym kontrahentom na miejscu. Europej-
skie roadshow jest kontynuacją odbywającej się od dwóch lat polskiej edycji OneDay Roadshow. Kolejna odsłona  
OneDay Roadshow Europe planowana jest na 2016 rok.

wydarzenia targowe pierwszego kwartału 2015
Dynamiczne wejście targów PSI w nowy sezon

Dwuprocentowy wzrost liczby wystawców, stabilna liczba odwiedzających i, co najważniejsze, powrót prawie 
wszystkich najbardziej liczących się międzynarodowych firm z branży - w ten sposób można podsumować wyniki 
tegorocznych targów PSI. W tym roku swoje najnowsze oferty zaprezentowało 873 wystawców (w poprzednim 
roku 852 - wzrost o 2,4%) z 38 krajów. W wystawie wzięli udział najwięksi międzynarodowi gracze ale także ponad 
100 nowych firm, które po raz pierwszy z skorzystały z możliwości nawiązania kontaktów handlowych podczas 
targów PSI. Targi odwiedziło 16,290 gości z 80 krajów (w poprzednim roku 16.234 - wzrost o 0,3%). 

Targi Trade Only National Show 

21. oraz 22. stycznia 2015 r., na stadionie piłkarskim Ricoh Arena, w mieście Coventry, w Anglii, odbyło się spotka-
nie brytyjskiej branży artykułów promocyjnych. Na dziewiątej edycji targów Trade Only National Show pojawiło się 
około tysiąca gości, żeby obejrzeć ofertę 350. wystawców – dostawców gadżetów reklamowych z kraju i zza granicy. 
Wystawa ma bowiem międzynarodowy charakter, i w tym roku pojawiły się firmy aż z 56 krajów. Wielu europejskich 
dostawców chcących eksportować na rynki Wielkiej Brytanii postrzega targi Trade Only National Show jako obowiąz-
kowe wydarzenie. - Jesteśmy tutaj po raz pierwszy, ale jedno nie ulega wątpliwości – na pewno tutaj wrócimy - po-
wiedział Kim von Wowern specjalista z duńskiej firmy zajmującej się tworzywami sztucznymi, PoulWillumsen - Reak-
cja jest bardzo dobra, wielu odwiedzających wykazało duże zainteresowanie produktami stworzonymi w Europie. Jak 
ogłosił organizator, wystawa w przyszłym roku zmieni nazwę na PPE – Promotional Product Expo. 10. edycja targów 
odbędzie się 20. i 21. stycznia 2016 r. na stadionie piłkarskim Ricoh Arena, w mieście Coventry, w Anglii.

Paperworld 2015

Trzy dni targów, 2855 wystawców oraz 84 000 tysięcy odwiedzających z 156 krajów – tak w skrócie można pod-
sumować tegoroczną edycję targów Paperworld. Targi odbywały się w  dniach 1-3. lutego, tradycyjnie już we 
Frankfurcie nad Menem. Ekskluzywny program biznesowy Paperworld Procurement po raz piąty zaprezentował 
odwiedzającym najlepsze produkty branży papierniczej. 

RemaDays Warsaw 2015

Największe w  Europie środkowej Targi Reklamy i  Poligrafii RemaDays Warsaw odbywały się w  dniach 4-6.  
lutego’15 w halach targowych Centrum EXPO XXI. Podczas trzech dni trwania targów zwiedzający mieli sposob-
ność zapoznać się z ofertą 571 firm, reprezentujących cztery sektory aktywności w branży reklamowej (Out&InDoor,  
GiftsWorld, TechnologyPark, PrintShow). RemaDays to także okazja do rozwijania swoich umiejętności branżo-
wych. Tradycyjnie warszawskiej imprezie wystawienniczej towarzyszył cykl wykładów prowadzonych przez eks-
pertów różnych dziedzin – RemaCongress. Kolejna edycja targów RemaDays już za rok.

Promotion Trade Exhibition PTE 2015

W dniach 14-16. lutego odbyła się kolejna edycja Promotion Trade Exhibition PTE. Od początku powstania wy-
stawa jest okazją do poznania trendów, najnowszych nowinek na temat artykułów, usług i  maszyn do perso-
nalizacji. Tegoroczna edycja zgromadziła 3 749 odwiedzających, poszukujących innowacji. Targom towarzyszyły 
także warsztaty i konferencje tematyczne. Zorganizowana została także specjalna strefa technologii personalizacji, 
w której jedenaście firm zaprezentowało efektywność działania maszyn oraz najbardziej innowacyjne rozwiąza-
nia w personalizacji na różnych podłożach. Wzorem poprzednich lat Angelo Barzaghi (z uczelni Accademia Serigrafica) 
podczas swoich warsztatów zademonstrował twórcze i techniczne możliwości sitodruku. Kolejna edycja targów 
zaplanowana jest na 2016 rok.

6. edycja RemaDays Kiev

W dniach 7-8 kwietnia’15, Kijów już po raz szósty z rzędu gościł specjalistów z branży reklamowej. Tegoroczne targi 
RemaDays Kiev odbyły się mimo trudnej sytuacji politycznej na Ukrainie. Na powodzenie szóstej edycji niewąt-
pliwie wpłynęła współpraca ze Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Reklamy i Gadżetów Reklamowych 
Ukrainy (AVIRSU). Stowarzyszenie zostało generalnym partnerem targów RemaDays Kiev. Tradycyjnie podczas 
trwania RemaDays Кiev 2015 zostały ogłoszone wyniki konkursów „Korony Reklamy” oraz „Gifts of the Year”. Kolejna 
edycja targów RemaDays Kiev odbędzie się w przyszłym roku.
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Możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 będzie 
wiele. Większość z nich ruszy jeszcze w tym roku, więc warto już teraz wiedzieć z jakich dotacji będzie 
mogła skorzystać m.in. branża reklamowa.

Badz gotowy 
na dotacje!
Tylko do 21. kwietnia można było 
składać wnioski do programu Wspar-
cie w ramach Dużego Bonu. Program 
dedykowany małym i średnim firmom 
udzielał dofinansowania na zakup usłu-
gi polegającej na opracowaniu nowego 
wyrobu, projektu wzorniczego, nowej 
technologii produkcji albo na znaczą-
cym ulepszeniu wyrobu lub technologii 
produkcji. Ci, którzy nie zdążyli złożyć 
wniosku, nie muszą się martwić, bo 
w roku 2015 jest jeszcze kilka innych 
możliwości uzyskania dotacji.

Bony na innowacje dla MŚP
Bony na innowacje to wsparcie udzie-
lane na finansowanie usług dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, re-
alizowanych przez jednostkę naukową, 
przyczyniających się do rozwoju ich 
produktów (wyrobów i usług). Celem 
inicjatywy jest przede wszystkim ak-
tywizacja współpracy sfery małych 
i mikro przedsiębiorstw z jednostka-
mi naukowymi. - Bon na innowacje 
przyczynia się do zmniejszenia barier 
finansowych, blokujących współpracę 
nauki i biznesu. Za pomocą dotacji uzy-

skanych w ramach programu nawet naj-
mniejsze przedsiębiorstwa są w stanie 
sfinansować usługi dotyczące wdroże-
nia lub rozwoju produktu i technologii, 
świadczone przez jednostkę naukową 
– czytamy na stronie Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Potencjalnie projekty w zakresie roz-
budowy parków maszynowych do 
drukarni oraz innowacji w zakresie 
marketingu będą możliwe do wsparcia 
właśnie w ramach instrumentu Bony 
na innowacje realizowanego w POIR, 
z wyłączeniem działań o charakterze in-
westycyjnym. - W ramach instrumentu 
udzielane będzie wsparcie dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców na 
zakup od jednostki naukowej usługi po-
legającej na opracowaniu: nowego lub 
znacząco ulepszonego wyrobu, nowej 
lub znacząco ulepszonej technologii 
produkcji, nowego projektu wzornicze-
go lub nowej lub znacząco ulepszonej 
usługi. – mówi Marcin Marjański, Za-
stępca Dyrektora Departamentu Komu-
nikacji Zewnętrznej PARP - Wskazana 
usługa będzie mogła dotyczyć inno-
wacji nie technologicznych, w tym no-

wych modeli biznesowych, jeśli będą 
towarzyszyły usłudze, o której mowa 
powyżej. – dodaje Marcin Marjański.
Beneficjantami są przedsiębiorstwa zali-
czane do kategorii mikro i małych firm, 
którzy w roku złożenia wniosku oraz 
w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych 
nie korzystali z usług żadnej jednostki 
naukowej w zakresie prac badawczo-
rozwojowych. W ramach dotacji można 
uzyskać wsparcie o wartości maksymal-
nej 15 000 zł, a wielkość dofinansowania 
może wynosić do 100 proc. wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wspar-
ciem. Orientacyjna kwota przeznaczona 
na dofinansowanie projektów w ramach 
konkursu to 46,1 mln PLN.
Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest 
na lipiec 2015 r., natomiast rozpoczęcie 
naboru wniosków na sierpień 2015 r. 
Nabór wniosków zostanie zakończony 
w grudniu 2015 r.

Poddziałanie 2.3.4 - Ochrona 
Własności Przemysłowej
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona Własności 
Przemysłowej realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligent-

ny Rozwój (PO IR), wspiera projekty 
mające na celu udzielenie wsparcia 
mikro małym i średnim przedsiębior-
com na pokrycie kosztów związanych 
z uzyskaniem i realizacją ochrony praw 
własności przemysłowej. W 2015 roku 
odbędzie się jeden konkurs w ramach 
Poddziałania 2.3.4. Ogłoszenie kon-
kursu planowane jest na wrzesień 2015 
roku, nabór wniosków rozpocznie się 
w październiku 2015 roku, natomiast 
zakończenie naboru przewidziano na 
marzec 2016 roku. Orientacyjna kwota 
przeznaczona na dofinansowanie w ra-
mach tego konkursu to 50 mln zł.

Poddziałanie 3.1.5 - Wsparcie 
MŚP w dostępie do rynku 
kapitałowego
Celem podziałania jest wsparcie pro-
jektów, mających za zadanie przygo-
towanie niezbędnej dokumentacji do 
pozyskania zewnętrznych źródeł fi-
nansowania o charakterze udziałowym 
i dłużnym. Intencją takich działań jest 
wprowadzenie zmian organizacyjnych, 
produktowych lub technologicznych 
o charakterze innowacyjnym w małych 
i średnich firmach. Konkurs zostanie 
ogłoszony w grudniu 2015 r., natomiast 
rozpoczęcie naboru wniosków nastą-
pi w styczniu 2016 r., a zakończy się 
w marcu 2016 r. Orientacyjna kwota 
przeznaczona na dofinansowanie w ra-
mach tego konkursu to 10 mln zł.

Otwórz się na świat
Dotacje umożliwiają również nawiązy-
wanie kontaktów zagranicznych, m.in. 
poprzez wspieranie współpracy przed-
siębiorców z jednostkami naukowymi 
lub z innymi przedsiębiorcami w ra-
mach Programu Wsparcie na uzyskanie 
grantu. - Wsparcie finansowe w ramach 
tego Programu mogą uzyskać przedsię-
biorcy, którzy przygotują i złożą apli-
kację do międzynarodowego programu 
innowacyjnego lub będą uczestniczyć 
w konsorcjach składających takie apli-
kacje - tłumaczy Marcin Marjański. 
Międzynarodowe programy innowacyj-
ne, to takie, które zakładają: współpracę 
przedsiębiorców z jednostkami nauko-
wymi lub z innymi przedsiębiorcami 
albo współpracę takich podmiotów co 
najmniej z dwóch krajów. Celem ko-
operacji powinno być przeprowadzenie 
badań naukowych lub prac rozwojo-
wych. Taka współpraca przedsiębiorcy 
może więc dotyczyć wniosku złożone-
go np. do Programu Horyzont 2020. 
- W ramach Programu, Wnioskodaw-
cy mogą uzyskać pomoc finansową 
w formie refundacji na pokrycie kosz-
tów przygotowania i złożenia jednego 
wniosku projektowego, w odpowiedzi 
na jedno wezwanie konkursowe, w ra-

mach międzynarodowego programu 
innowacyjnego. Przedsiębiorca może 
otrzymać wsparcie od PARP wielokrot-
nie, o ile złoży wnioski aplikacyjne na 
różne wezwania konkursowe. – mówi 
Marcin Marjański.
Wsparcie w ramach Programu mogą 
uzyskać przedsiębiorcy, którzy pełnią 
rolę koordynatora projektu albo part-
nera we wniosku projektowym złożo-
nym przez koordynatora do międzyna-
rodowego programu innowacyjnego. 
Wówczas w zależności od pełnionej 
roli mogą uzyskać odpowiednio do 
75.000 zł lub do 35.000 zł refundacji. 
Wniosek projektowy musi uzyskać 
pozytywną ocenę formalną, dokonaną 
przez podmiot właściwy do dokona-
nia oceny formalnej wniosku projek-
towego w ramach międzynarodowego 
programu innowacyjnego. Planowane 
uruchomienie naboru wniosków w ra-
mach wskazanego Programu to koniec 
kwietnia 2015 r.

Dotacje na promocję za 
granicą dla branży artykułów 
reklamowych
Mając na uwadze rosnące zaintereso-
wanie firm pozyskiwaniem nowych 
rynków zbytu, firma Centrum Promocji 
Eksportu PROEXPO, podjęła inicjaty-
wę zgłoszenia branży artykułów rekla-
mowych do Ministerstwa Gospodarki 
celem włączenia całej branży do bran-
żowych programów promocji. Inicjaty-
wa ta spotkała się z dużym zaintereso-
waniem firm z branży. W najbliższym 
czasie wniosek będzie rozpatrywany 
przez Ministerstwo. Jeżeli zostanie 
zatwierdzony, firmy z branży reklamo-
wej będą miały możliwość pozyskania 
znacznych środków na promocję na ryn-
kach zagranicznych poprzez uczestnic-
two w międzynarodowych imprezach 
targowo-wystawienniczych za granicą, 
wyjazdy na misje czy przygotowanie 
materiałów promocyjnych na ten cel. 
Byłyby to duże środki z przeznacze-
niem do wykorzystania na przestrzeni 
kilku lat. - Mamy nadzieję, że z uwagi 
na duży potencjał wizerunkowy pro-
duktów reklamowych do promowania 
ich na rynkach zagranicznych oraz duże 
zainteresowanie i zaangażowanie firm, 
projekt ten dojdzie do skutku. – mówi 
Małgorzata Zasada z firmy PROEXPO.
Dotacje to unikalna forma pomocy dla 
małych i średnich firm, która znacznie 
może przyspieszyć tempo ich rozwoju. 
Branża artykułów promocyjnych to ry-
nek, w którym dominują właśnie małe 
i średnie przedsiębiorstwa, więc warto 
sprawdzić jakie możliwości ekspansji 
i wzmocnienia firmy oferują programy 
dofinansowania.
■ Joanna Łęczycka
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■CHINY
Istnieje parę sposobów 
nawiązania kontaktów 
z  chińskimi producen-
tami. Można oczywiście 
spróbować szczęścia na 
portalach b2b ale warto 
mieć na uwadze, że nie 
ma pewności z kim han-
dlujemy. Z  producen-
tem, pośrednikiem czy 
firmą, która może nam 
w ogóle nie przysłać to-
waru. Warto przeprowa-
dzić weryfikację chińskiej 
firmy przed wysłaniem 
jakichkolwiek pienię-
dzy. Bardziej pewnym 

sposobem znalezienia 
dostawcy jest wyjazd 
na targi branżowe do 
Chin. W Państwie Środka 
odbywa się coraz więcej 
imprez tego typu. Pełną 
listę chińskich targów 
można znaleźć na przy-
kład poprzez darmową 
wyszukiwarkę www.
ChinskieTargi.pl. Da tar-
gów należy się przygo-
tować przed wyjazdem. 
Zdecydować jakie są 
nasze cele. Zapoznać się 
z  listą wystawców i  od-
wiedzać na miejscu już 
konkretne stoiska. Warto 
też wcześniej umówić 

spotkania drogą mailo-
wą lub telefoniczną z in-
teresującym nas part-
nerami biznesowymi. 
Dobrym pomysłem jest 
skorzystanie z usług tłu-
macza. Pamiętajmy też 
aby zweryfikować firmę 
(na przykład przez ser-
wis www.ChinskiRaport.
pl ) poznaną na targach 
przed wysłaniem pie-
niędzy do Chin. Lepiej 
zainwestować więcej 
czasu w  przygotowa-
nie importu, niewiedza 
i  ignorancja może być 
kosztowna.

■TAJWAN
Zachęcam do kontak-
tu z  naszą organizacją 
– Tajwańską Radą Roz-
woju Handlu Zagra-
nicznego. Nieodpłatnie 
pomagamy znaleźć 
firmy na Tajwanie po-
siadające poszukiwany 
produkt i  przygotowu-
jemy listę kontaktową. 
Wówczas firma polska 
ma gotową listę firm, 
do których może bez-
pośrednio zwrócić się 
z propozycją współpra-
cy. Wiele firm Tajwań-
skich ma swoje strony 

internetowe w  języku 
angielskim, także poszu-
kiwanie na własną rękę 
w internecie, nawet nie 
znając chińskiego, też 
powinno dać intere-
sujące rezultaty. Warto 
też pamiętać, że na 
Tajwanie, podobnie jak 
w Chinach liczą się ko-
neksje, kontakty, okre-
ślane terminem guanxi 
, dlatego odwiedzanie 
targów na Tajwanie, by 
osobiście poznać jakieś 
firmy i  nawiązać kon-
takty handlowe często 
może być najłatwiejszą 
drogą.

■INDIE
Skuteczne działanie 
zewnętrznego pod-
miotu bez miejsco-
wego pośrednika, czy 
też bezpośredniego 
udziału kapitałowego 
lokalnego partnera 
jest – zwłaszcza dla 
firmy stawiającej na 
rynku pierwsze kroki 
– niemożliwe. Kontak-
tów można szukać na 
międzynarodowych 
targach i  wystawach, 
branżowych semi-
nariach, sympozjach, 
za pośrednictwem 

indyjskich organizacji 
samorządu gospo-
darczego. Problemem 
jest znalezienie part-
nera godnego zaufa-
nia, do prowadzenia 
wspólnych interesów, 
czy to w  handlu to-
warami i  usługami, 
czy we wspólnym 
przedsięwzięciu inwe-
stycyjnym na terenie 
Indii; taki partner po-
winien wykazywać się 
lojalnością, a  jedno-
cześnie powinien sku-
tecznie radzić sobie 
z powszechnymi trud-
nościami i  barierami, 

jakie napotykają firmy 
zagraniczne: biurokra-
cja i  towarzysząca jej 
korupcja; długotrwałe 
procedury celne, para-
liżujące obrót, zwłasz-
cza towarami łatwo 
psującymi się; prze-
wlekłe postępowania 
arbitrażowe i  sądowe, 
z wyraźną skłonnością 
miejscowych sądów 
do wydawania orze-
czeń korzystnych dla 
strony indyjskiej; od-
mienna kultura pracy, 
inne poczucie czasu.

Azja jest najpotężniejszym eksporterem artykułów promocyjnych. Koszty produkcji są tam najniższe, 
a rok 2014 r. okazał się rokiem rekordowego importu z Chin do Polski. Dobre kontakty biznesowe 
z eksporterowymi gigantami są więc niezwykle cenne, a funkcjonujące na polskim rynku platformy 
kontaktu z przedsiębiorcami z Azji znacznie ułatwiają prowadzenie interesów.

Import z Azji

Upominki z Hong Kongu i Chin
Jak wynika ze wstępnych danych GUS 
od stycznia do grudnia 2014 r. Polska 
zaimportowała z Chin towary o wartości 
72,8 mld zł. To o 11,6 mld zł więcej niż 
w całym 2013 r (wzrost o 19,1 proc. rok 
do roku). Import z Chin stanowi już 10,5 
proc. całego polskiego importu. Gadże-
ty stanowią ważną część tego importu, 
czego dowodem są największe targi 
upominków w Hong Kongu. W 2014 
wartość eksportu towarów z Hong Kon-
gu do Polski sięgnęła 1,035,223 USD 
(dane HKTDC). Według badań HKTDC 
w 2014 roku eksport upominków z Hong 
Kongu zwiększył się o 2% w porówna-
niu z rokiem 2013. Największymi od-
biorcami produktów reklamowych ze 
strefy Hong Kongu są Stany Zjednoczo-
ne oraz Europa, chociaż w ostatnim roku 
widać recesję na poziomie 1% eksportu 
do Stanów, oraz 2% wywozu do Euro-
py. W kategorii eksportu upominków 
z obszaru Hong Kongu w ubiegłym 
roku dominowały zegarki oraz biżuteria, 

w dalszej kolejności zabawki, wyroby 
optyczne i portfele. 
Zarówno Polsko-Chińska Izba Go-
spodarcza, jak i HKTDC, wspierają 
polskich importerów w prowadzeniu 
interesów z chińskimi producentami. 
HKTDC pomaga w uzyskaniu dofinan-
sowania do wyjazdu lub hotelu podczas 
targów Hong Kong Gifts & Premium 
Fair. W tym roku można było uzyskać 
dotację do hotelu w wysokości do 385 
USD oraz do 230 USD dofinasowania 
do podróży dla nowych odwiedzają-
cych. HKTDC oferuje także bezpłatną 
usługę Business Matching, która po-
maga wyszukiwać dostawców i aran-
żować spotkania biznesowe podczas 
targów. Z kolei Polsko-Chińska Izba 
Gospodarcza oferuje importerom i eks-
porterom szereg usług ułatwiających 
handel z Chinami. - Możemy pomóc 
przy weryfikacji wiarygodności partne-
ra, wyszukaniu chińskich producentów, 
przygotowaniu kontraktów handlowych 
czy w założeniu firmy w Chinach i re-

jestracji znaku handlowego a nawet 
w pozyskaniu certyfikatów CCC – mówi 
Piotr Canowiecki.
Każdy kto podejmował próby nawiąza-
nia stosunków handlowych z Chinami, 
wie, że nie jest to łatwe zadanie. - Chiń-
czycy mają faktycznie inną mentalność 
i kulturę biznesu niż europejczycy, nie-
wątpliwie warto zaznajomić się z panu-
jącymi tam zasadami, można pójść na 
kurs lub przeczytać parę odpowiednich 
publikacji – mówi Piotr Canowiecki 
z Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej 
- Znajomość chińskiej kultury biznesu 
nie wątpliwie będzie działała na na-
szą korzyść przy negocjacjach, chińscy 
partnerzy na pewno docenią, że zada-
liśmy sobie trud poznania podstaw ich 
obyczajów, jednak nie dajmy się zwa-
riować. Chiny robią interesy z całym 
Światem i częściowo przystosowali się 
do międzynarodowych standardów. Ten 
kraj stale się zmienia, mocno w kierun-
ku otwarcia i akceptacji globalizacji – 
podkreśla Canowiecki.

Made in Tajwan
Targi Giftionery Taipei w ubiegłym roku 
przyciągnęły ponad 17 tysięcy gości 
z całego świata. To pokazuje, że rynek 
tajwańskich upominków ma dużo do 
zaaferowania i stara się dorównać swo-
im potencjałem innym azjatyckim potę-
gom gadżetowym. Jak tłumaczy Dorota 
Kuziów z Tajwańskiej Rady Rozwoju 
Handlu Zagranicznego, zaletą współ-
pracy z Tajwanem jest duża elastycz-
ność tamtejszych przedsiębiorców jeśli 
chodzi o cenę i jakość produktu – firmy 
Tajwańskie mają bowiem fabryki za-
równo w Chinach jak i na wyspie (Taj-
wan), czyli przy wykonywaniu produktu 
na zamówienie jest dość duże pole do 
dopasowania produktu do oczekiwań 
zamawiającego. - Wadą natomiast jest 
wciąż niezniesione podwójne opodatko-
wanie, co stanowi barierę we wzmac-
nianiu współpracy handlowej. Jednak 
negocjacje w sprawie umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania są w bardzo 
zaawansowanym stadium, więc być może 
już wkrótce ten problem zniknie – mówi 
Dorota Kuziów. Działające w Polsce biu-
ro Taiwan Trade Center Warsaw oferuje 
różne bezpłatne formy nawiązywania 
kontaktów handlowych z tajwańskimi 
przedsiębiorcami, takie jak videokon-
ferencje on-line, czy pomaga wyszukać 
tajwańskich producentów na podstawie 
konkretnego zapytania ofertowego. Biu-
ro prowadzi także rejestrację osób za-
interesowanych odwiedzeniem targów, 
dzięki czemu goście otrzymują darmową 
wejściówkę oraz dostęp do spersonalizo-
wanej strony internetowej z przydatnymi 
informacjami targowymi. W zależności 
od targów oferuje różnego rodzaju sub-
sydia dla odwiedzających targi, najczę-
ściej jest to pokrycie kosztów noclegu 
w 4 gwiazdkowym hotelu. Taiwan Trade 
Center Warsaw organizuje także misje 
handlowe. 
Tajwańczycy są doświadczeni we współ-
pracy z krajami Zachodu, ale są pewne 
różnice kulturowe, które mają wpływ na 
sposób prowadzenia rozmów bizneso-
wych. - Prowadząc interesy z Tajwańczy-
kami należy pamiętać, że będą oni dbać 
o to, by nie “stracić twarzy”. Tym samym 
będą się chcieli pokazać z jak najlepszej 
strony i może się zdarzyć, że mogą trochę 
podkolorować rzeczywistość, by sprostać 
oczekiwaniom kontrahenta. Liczy się też 
utrzymywanie dobrych relacji, np. po-
przez przesłanie życzeń świątecznych, 
wspólne wyjście na kolację (w kulturze 
azjatyckiej jedzenie to niezwykle istot-

ny element rozmów biznesowych), gra 
w golfa – opowiada Dorota Kuziów.

Indyjska siła eksportu
Indie to czwarta co do wielkości gospo-
darka świata, co przekłada się na dużą 
siłę eksportową tego kraju. Prze wagę 
konkurencyjną budują niskie koszty pra-
cy oraz coraz lepsza jakość ofertowanych 
produktów. Polsko-Indyjska Izba Gospo-
darcza pomaga polskim importerom na-
wiązać relacje biznesowe z przedsiębior-
cami z Indii, poprzez stworzenie analizy 
wybranego sektora i pomoc w negocja-
cjach, koordynację misji handlowych czy 
udziału w targach. Tu również jest moż-
liwe uzyskanie dotacji, które Izba pozy-
skuje z Ministerstwa Gospodarki.

Misje handlowe
Dobrym sposobem na nawiązywanie 
kontaktów biznesowych czy pogłębia-
nie już istniejących jest udział w orga-
nizowanych misjach handlowych. Takie 
wyjazdy koordynuje m.in. Silesia Izba 
Handlowa SCC. W dniach 17-23 maja 
organizowana jest np. misja handlowa do 
Wietnamu, odbędziemy spotkania bizne-
sowe B2B (Business to Business) z fir-
mami wietnamskimi w Hanoi i w Ho Chi 
Minh, dwóch najważniejszych ośrodkach 
gospodarczych tego szybko rosnącego 
kraju. Wietnam to jeden z najszybciej 
rozwijających się rynków Świata. W tej, 
podobnie jak przy innych organizowa-
nych wyjazdach biznesowych, istnieje 
jeszcze możliwość uzyskania w ramach 
pomocy de minimis refundacji do 50% 
kosztów kwalifikowanych, związanych 
z udziałem w misji. Tym samym realna 
kwota do uzyskania tytułem refundacji 
oscyluje w okolicach 35 - 45% kosztów 
całkowitych udziału. Silesia Izba Handlo-
wa SCC pilotuje procedurę pozyskiwania 
refundacji od etapu wypełniania wniosku 
do chwili rozliczenia projektu.
Podobne misje organizują inne instytucje, 
np. Krajowa Izba Gospodarcza, czy Izby 
Gospodarcze wspierające aktywność pol-
skich przedsiębiorców w innych krajach. 
Kraje azjatyckie otwierają przed polski-
mi przedsiębiorcami duże rynki pozyski-
wania tanich, chociaż zazwyczaj niskiej 
lub średniej jakości artykułów promo-
cyjnych. Jest to niezwykle silna kate-
goria gadżetów, która znajduje szerokie 
zastosowanie w większości masowych 
kampanii marketingowych. W takich 
przypadkach nie ma lepszych produktów, 
niż azjatyckie.
■ Joanna Łęczycka

Piotr Canowiecki, Polsko Chińska Izba Gospodarcza Dorota Kuziów, Tajwańska Rada Rozwoju 
Handlu Zagranicznego

Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza
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Historia tworzenia klubów i stowarzyszeń jest tak stara, jak ludzkość. W końcu nie od dziś wiadomo, że 
razem można więcej i że synergia w biznesie (i nie tylko) działa jak kula śniegowa. Współczesne kluby 
działają na szerokiej płaszczyźnie aktywności, nie tylko biznesowej ale także społecznej. Integrują swoje 
środowisko, katalizują inicjatywy wspierające biznes ale są i takie, które czynią świat lepszym miejscem.

Witaj w klubie!

Wspólnie dla wspólnego dobra
Misją klubów biznesowych jest praca 

nad tym, żeby ułatwić sobie prowadzenie 
biznesu. Mimo, że w różnych klubach jest 
ona inaczej definiowana, cel jest zawsze 
ten sam – stymulowanie środowiska biz-
nesowego. Celem Europejskiego Klubu  
Biznesu Polska jest przede wszystkim 
popieranie rozwoju przedsiębiorczości, 
gospodarki, nauki, kultury i sportu, ak-
tywizowanie gospodarki we wszystkich 
aspektach, które dotyczyć mogą kondycji 
ekonomicznej firm oraz wspieranie proce-
sów integracji gospodarczej krajów euro-
pejskich. - Jesteśmy Klubem ludzi, którzy 
osiągnęli sukces zawodowy, mających 
ambicję aktywnego udziału w inspirowa-
niu i kształtowaniu rozwoju działalności 
gospodarczej oraz tworzeniu lepszych 
warunków jej prowadzenia – mówi Jacek 
Sochan z EKB Polska. Podobnie swoje cele 
definiuje Business Centre Club. - Misją 
BCC jest tworzenie warunków sprzyjają-
cych trwałemu wzrostowi gospodarczemu,  
wspieranie przedsiębiorczości oraz budo-
wanie w Polsce konkurencyjnej i otwar-
tej na świat gospodarki rynkowej – mówi 
Emil Muciński z Instytutu Interwencji  
Gospodarczych w Business Centre Club. 
Oprócz klubów biznesowych zrzeszają-
cych wszystkich przedsiębiorców, są także 
stowarzyszenia, które skupiają tylko pewne 
grupy, np. kobiety. Lady Business Club od 
spotkań biznesowych dla kobiet przerodził 
się w klub, który skupia przedsiębiorcze pa-
nie i tworzy dla nich platformę biznesową. 
- Klub powstał ponad trzy lata temu i działa 

zgodnie z misją wspierania pozycji kobiet 
biznesu poprzez budowanie ich pewności 
siebie, doskonalenie kompetencji rozwoju 
zawodowego i osobistego oraz budowa-
nie rozpoznawalności ich osobistej marki 
w świecie realnym oraz w Internecie – mówi 
Emilia Bartosiewicz z Lady Business Club.

Zupełnie inny misję mają kluby o cha-
rakterze charytatywnym, które również sku-
piają dużą część przedsiębiorców. Jednym 
z najstarszych klubów tego typu jest Lions, 
który powstał w 1917 roku w Chicago. 
Główny cel organizacji to chęć pomagania 
innym. Dwa słowa „We Serve” – pomaga-
my, tworzą wspólny mianownik dla blisko 
2 mln ludzi, w ponad 200 krajach.

Loża dla przedsiębiorczych
Członkiem klubu biznesowego może zo-

stać każdy przedsiębiorca, który chce przy-
czynić się do rozwoju swojego środowi-
ska biznesowego. - Członkiem BCC może 
zostać osoba lub organizacja prowadząca 
działalność gospodarczą oraz reprezentan-
ci lub przedstawiciele firmy. Zgodnie ze Sta-
tutem BCC członkami Klubu mogą zostać 
osoby ze ścisłego kierownictwa, w szczegól-
ności członkowie zarządu, właściciele oraz 
współwłaściciele posiadający głos decydu-
jący – mówi Emil Muciński. 

W przypadku Europejskiego Klubu 
Biznesu Polska członkowie zostają przy-
porządkowani do odpowiedniej kategorii: 
Zwyczajnej, Wspierającej oraz Honoro-
wej. Każda z kategorii członkostwa wią-
że się z innym wpływem na losy Klubu, 
a także różnym zaangażowaniem finanso-

wym w jego działalność. Przed złożeniem 
wniosku o członkostwo należy posiadać 
rekomendację aktualnego członka EKB 
Polska. 

Członkowie klubów biznesowych mu-
szą akceptować ich statutowe cele oraz 
uczestniczyć w podejmowanych działa-
niach. W zamian mogą liczyć na wsparcie 
i szereg profitów, np. na nawiązywanie 
interesujących kontaktów biznesowych 
zarówno krajowych jak i zagranicznych, 
czy interwencje w przypadku różnych pro-
blemów w obszarze prowadzenia przedsię-
biorstwa. Europejski Klub Biznesu Polska 
organizuje oraz przyjmuje zagraniczne 
misje handlowe, od zeszłego roku in-
tensyfikuje kooperację z Chinami. Klub 
wspiera również swoich członków w re-
alizacji zadań biznesowych, chociażby 
poprzez możliwość czerpania z do-
świadczeń innych członków organizacji, 
a także wspomaga w trudnych relacjach 
z instytucjami państwowymi, czy też 
samorządowymi. Business Centre Club 
prowadzi intensywne działania lobbin-
gowe, których efektem jest kilka tysięcy 
stanowisk, opinii, komentarzy, ekspertyz, 
projektów i propozycji zmian przepisów 
w sprawach gospodarczych, kilka tysięcy 
rocznie publikacji i audycji w mediach 
z ich wykorzystaniem. Działania Biura 
Interwencji BCC obejmują sprawy wy-
nikające z konfliktów z kontrahentami 
polskimi i zagranicznymi, z urzędami 
w zakresie interpretacji przepisów po-
datkowych, z pracownikami, czy z były-
mi menedżerami, a nawet ze związkami 

zawodowymi w innych krajach. - Wiele 
firm zgłasza swoje problemy do Biura In-
terwencji. Wtedy podejmujemy działania 
interwencyjne, lobbingowe, medialne – 
mówi Emil Muciński.

Skoro możemy, to pomagajmy!
Przedsiębiorcy, który osiągnęli sukces 

i zarządzają dobrze prosperującymi fir-
mami często zdają sobie sprawę z tego, 
że mogą wykorzystać swój potencjał do 
zmieniania rzeczywistości, nie tylko tej 
najbliżej sobie. Jednym ze sposobów jest 
przynależność do organizacji, których 
celem jest działalność charytatywna. Naj-
większym klubem o takim profilu jest 
Lions Club International, a jego realna 
roczna pomoc to blisko 1 mld dolarów. 
Członkiem klubu może zostać każdy bez 
względu na poglądy polityczne, religijne 
czy społeczne. Musi jednak reprezentować 
pozytywne wartości i odpowiedni poziom 
moralny. Kandydat powinien uzyskać re-
komendacje jednego z obecnych człon-
ków organizacji. Przynależność do klubu 
to prestiż dla członka, który wpływa po-
zytywnie na jego obraz w świecie biznesu. 
- Organizacja Lions to wspaniała platfor-
ma do nawiązywania kontaktów między 
jej członkami z różnych miast i krajów. 
– mówi dr Mariusz Szeib, President w fir-
mie Texet Poland Sp. z o.o. i członek klubu 
Lions - Kiedyś będąc służbowo w Indiach 
negocjowałem z fabryką warunki dostaw 
i płatności. Szło jak po grudzie. Wszelkie 
bariery znikły kiedy wyciągając wizytów-
ki służbowe, przypadkowo wypadła mi na 
stół moja wizytówka klubu Lions. Wszyst-
ko uzgodniliśmy po mojej myśli, w dodat-
ku dostałem dodatkowy rabat a płatność 
wydłużyła się 30 dni ponad termin, który 
zamierzałem wynegocjować. Nasza współ-
praca trwała potem latami. Przynależność 
do organizacji Lions weryfikuje lepiej niż 
jakiekolwiek certyfikaty. – podsumowuje 
dr Mariusz Szeib.

Członkowie organizacji stowarzyszają 
się w Klubach Lions, które liczą 20 – 50 
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Edukacja i szkolenia

osób. Jest ich obecnie na świecie ponad 
50 tys., w Polsce ponad 50. Spotykają 
się raz lub dwa razy w miesiącu. Polskie 
kluby zajmują się głównie pomocą lokal-
nej społeczności - budują i wyposażają 
szpitale, remontują placówki opiekuńcze, 
dożywiają dzieci z rodzin patologicz-
nych. Szczególną uwagę Lioni poświęca-
ją niewidomym. To oni wynaleźli „białą 
laskę” i maszynę do pisania alfabetem  
Braila. - Każdy klub organizuje różnego 
rodzaju imprezy charytatywne takie jak 
koncerty, turnieje sportowe, pikniki lub 
bale. Pozyskujemy pieniądze od sponso-
rów, przeprowadzając loterie i licytacje. 
– opowiada dr Mariusz Szeib - Ostatnio 
Lioni wyposażyli dom dla dzieci upo-
śledzonych ze Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom „Bratek”, w Barlinku, a także 
wyposażyli sale lekcyjne kilku szkół dla 
niewidomych w specjalne projektory 
z przeglądarkami. Bierzemy udział lub 
sami inicjujemy wiele akcji międzynaro-
dowych. Remontowaliśmy pomniki lwów 
we Lwowie, wysyłamy misje lekarskie 
na Saharę, do Indii i Nepalu, gdzie nasi 
okuliści wykonali już tysiące operacji ka-
tarakty. W tym roku organizujemy trzeci 
już wielosetkilometrowy bieg charyta-
tywny o nazwie Freedom Charity Run 
– wymienia dr Mariusz Szeib. Lista ak-
tywności Lionów na całym świecie jest 
oczywiście znacznie dłuższa. 

Kluby biznesowe jak i te o charakte-
rze charytatywnym mają wspólny mia-
nownik – czynią świat lepszym. Czy to 
w mikrokosmosie prowadzenia biznesu 
i problemów z tym związanych, czy też 
w znacznie szerszej perspektywie społecz-
nej. Wspólne działania zawsze dają wy-
mierne efekty i prowadzą do budowania 
własnego biznesu i środowiska, w którym 
funkcjonujemy. Warto wyjść poza bramy 
swojego przedsiębiorstwa i otworzyć się 
na integrację, bo to ona jest stymulatorem 
rozwoju i sukcesu w znacznie szerszym 
wymiarze. 
■ Joanna Łęczycka

Jak rozwinąć asertywne umiejętności przydatne w pracy kierownika, asertywne wpływanie na zmianę zachowań, jak asertywnie radzić sobie w konflikcie, asertywna 
autoprezentacja w oparciu o własne doświadczenia, umiejętności, zasoby.

Trening kierowany jest do wyższej kadry zarządzającej, którego celem jest doskonalenie umiejętności niezbędnych dla sprawnego pełnienia ról kierowniczych. Podczas zajęć 
akcent położony będzie na opanowanie mechanizmów psychologicznych i społecznych odgrywających kluczową rolę w trudnych sytuacjach zawodowych menedżera.

Impreza o charakterze konferencyjno-wystawienniczym będzie w pełni poświęcona tematyce nowoczesnych narzędzi marketingowych oraz sprzedażowych możliwości, 
które stoją przed przemysłem odzieżowym. Specjaliści z branży przedstawią rozwiązania dotyczące nie tylko samej działalności on-line, ale przede wszystkim spójnego 
połączenia jej z dotychczasową tradycyjną formą sprzedaży.
 
Cele szkolenia to m.in: zdobycie wiedzy i praktycznych wskazówek w zakresie organizacji własnej pracy i zarządzania zadaniami w czasie oraz organizowania pracy 
podległego zespołu, identyfikacja systemu zarządzania zadaniami i czasem w odniesieniu do najlepszych doświadczeń profesjonalistów w tej dziedzinie, zdiagnozowanie 
własnego biorytmu i naturalnych predyspozycji w kontekście osadzania odpowiednych typów zadań w czasie, zrozumienie wagi planowania pracy, priorytetów i czasu oraz 
ich wpływu na jakość pracy i życia prywatnego.

Poprawa efektywności lidera, poznanie stylów i dyrektyw przywództwa, wypracowanie metod efektywnego działania, rozwinięcie umiejętności określania celów 
i przekazywania ich pracownikom, nabycie umiejętności budowania skutecznego zespołu oraz jego efektywnego zarządzania, maksymalizacja zysku i efektywności zespołu, 
strategiczne wykorzystanie potencjału kadrowego firmy, rozwój umiejętności budowania autorytetu i wywierania wpływu w relacjach ze współpracownikami poprzez 
uporządkowanie wiedzy i przećwiczenie umiejętności.

Konferencja przybliża nowoczesne narzędzia służące sprzedaży, wskazuje jak zwiększać motywacje i sprzedawać więcej.

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji w 3 obszarach: zarządzania zespołem, zarządzania zmianą, zarządzania przez cele – MBO.

Konferencja podzielona jest na 3 bloki tematyczne: coaching przywódczy, wyzwania, narzędziownia szefa sprzedaży.

Power of Content Marketing to branżowa konferencja, podczas której wiedzą i doświadczeniem podzielą się międzynarodowi eksperci, od lat tworzący i wdrażający strategie 
content marketing. W tym roku tematem przewodnim konferencji będzie efektywność w kontekście wielokanałowego zastosowania narzędzi content marketing, które 
przekłada się na zyski firmy.

Szkolenie kierowane jest dla sprzedawców, przedstawicieli handlowych, doradców klienta itp. Podczas szkolenia uczestnicy pracują z kamerą, wykonują zadania i ćwiczenia 
indywidualne i w parach. Cele szkolenia: skuteczna autoprezentacja i autopromocja, zbudowanie kompetencji miękkich umożliwiających skuteczne komunikowanie się, 
a tym samym lepsze funkcjonowanie w grupie społecznej.

Podczas V edycji projektu wyjazdowego można przeszkolić pracowników z jednego bądź kilku działów, zwiększając ich kwalifikacje w kluczowych dla firmy obszarach. 
Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy, kładący nacisk na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy. 

Asertywne zarządzanie
04-07.05.2015   Wisła | www.vade.com.pl

Skuteczne zarządzanie zespołem pracowniczym
11-12.05.2015   Wrocław | www.vade.com.pl

Konferencja E-commerce Innovations
14.05.2015   Warszawa | www.promedia.biz.pl

Zarządzanie sobą w czasie  
– skuteczne techniki organizacji pracy
18-19.05.2015   Warszawa | www.szkoleniaatrium.pl

Skuteczny lider zespołu - budowanie  
wizerunku i autorytetu przełożonego
19.05.2015   Warszawa | www.humanskills.pl

Akademia Handlowca 2015
21.05.2015   Warszawa | www.alfianco.pl

Doskonalenie umiejętności menedżerskich  
- budowanie i motywowanie zespołów
25.05.2015   Poznań | www.szkolenia.progressproject.pl

VIII Ogólnopolska Konferencja  
Szefów Sprzedaży 2015
28.05.2015   Warszawa | www.kongres-sprzedazowy.pl

Konferencja Power of Content Marketing
28-29.05.2015   Warszawa
www.powerofcontentmarketing.com

Budowanie relacji z klientem 
– skuteczna komunikacja i techniki autoprezentacji
16.06.2015   Warszawa | www.szkoleniaatrium.pl

V edycja szkoleń menadżerskich
18.06.2015   Sopot | www.szkoleniaatrium.pl

Zakres tematyczny
szkolenia



Z dniem 24. grudnia 2014 weszły w życie zmiany w ustawie o prawie telekomunikacyjnym. 
Zmiany te wpływają na zasady wysyłania informacji handlowych drogą mailową również 
w relacjach B2B. Na temat nowych przepisów rozmawiamy z Maurycym Organa, radcą prawnym 
i syndykiem z kancelarii KUŹMA, ORGANA I WSPÓLNICY.

Wysyłanie niezamówionej informa-
cji handlowej (spamu, według definicji 
ustawy o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną) było dla wielu podmiotów 
podstawowym sposobem zdobywania 
klientów. Co zmienia ustawa z 24 grud-
nia 2014r. w odniesieniu do rynku B2B?

Znaczące ograniczenia w rozsyłaniu 
spamu do 24 grudnia 2014r. istniały w sto-
sunku do konsumentów, w obrocie B2B 
istniejące regulacje nie wyłączały możli-
wości skutecznego prowadzenia działań 
marketingowych w tej formie. Nowa usta-
wa o prawach konsumenta, poza zmiana-
mi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej 
wprowadziła również zmianę w art. 172§1 
ustawy prawo telekomunikacyjne, który 

brzmi tak: „Zakazane jest używanie te-
lekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
i automatycznych systemów wywołują-
cych dla celów marketingu bezpośred-
niego, chyba że abonent lub użytkownik 
końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.” 
Zakaz spamowania wynikający z ustawy 
jest więc znaczenie szerszy, niż dotychczas 
obowiązując zakaz z ustawy o świadcze-
niu usług drogą elektroniczną. Dotyczy 
wszystkich podmiotów, a więc również 
relacji B2B, a nie tylko B2K jak dotych-
czas i zakazuje używania m.in. poczty 
elektronicznej dla celów marketingu bez-
pośredniego, (termin znacznie szerszy od 
terminu „informacja handlowa”). 

Co to oznacza w praktyce?
Oznacza to w naszej ocenie, iż od dnia 

25 grudnia 2014r. niedopuszczalne jest 
wysyłanie przez przedsiębiorcę do inne-
go przedsiębiorcy, niezależnie od formy 
prawnej, w której działa każdy z nich (in-
dywidualny przedsiębiorca, spółka oso-
bowa, spółka kapitałowa) jakiejkolwiek 
informacji mającej charakter działania 
marketingowego, w tym informacji han-
dlowych. Nie będzie już możliwe powoły-
wanie się, jako podstawa uzasadniająca 
wysłanie informacji handlowej, iż dane 
adresowe zostały uzyskane z ogólnodo-
stępnych źródeł, np. ze strony internetowej 
adresata e-mailowej korespondencji.

Czy zgodnie z  nowymi przepisami 
działania marketingowe w formie elek-
troniczne są zupełnie zabronione?

Działania marketingowe w formie 
elektronicznej będą nadal możliwe, gdy 
adresat wiadomości wyraził na nie zgodę. 
Przy czym zgoda ta musi być uprzednia, 
jednoznaczna i pewna, a więc zgoda nie 
może być domniemana lub dorozumiana. 
Zgoda na otrzymywanie np. e-faktury nie 
jest jednoznaczna ze zgodą na otrzymy-
wanie informacji handlowej. Zgoda musi 
być udzielona przed podjęciem działań 
marketingowych, czyli nie w odpowiedzi 
na maila z zapytaniem o zgodę na mar-
keting, czy też na początku rozmowy te-
lefonicznej. Samo zapytanie o wyrażenie 
zgody na przesyłanie wiadomości w celu 
przedstawienia oferty jest już w naszej 
ocenie działaniem marketingowym, 
a więc działaniem na które już wcześniej 
musiała być wyrażona zgoda, z zachowa-
niem opisywanych wymogów co do tej 
zgody.

Zgoda na otrzymywanie informacji han-
dlowych musi być także utrwalona - może 
następować w dowolnej formie, w tym 
elektronicznej, istotna jest jednak możli-
wość utrwalenia faktu udzielenia takiej 
zgody w sposób niebudzący wątpliwości.

Jakie mogą być konsekwencje łama-
nia tej ustawy? 

Konsekwencje naruszenia w/w reguł 
mogą być dotkliwe. Ustawa prawo tele-
komunikacyjne ustanawia dla podmiotu, 
który nie wypełnia w/w obowiązków do-
tyczących zgody, karę pieniężną nakła-
daną przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (UKE) w wysokości do 3% 
przychodu (nie dochodu) osiągniętego 
w poprzednim roku kalendarzowym. Kara 
pieniężna może zostać nałożona także 
w przypadku, gdy podmiot zaprzestał na-
ruszania prawa lub naprawił wyrządzoną 
szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że prze-
mawiają za tym czas trwania, zakres lub 
skutki naruszenia.

Karze pieniężnej oraz odpowiedzialno-
ści za wykroczenie podlega w naszej oce-
nie podmiot, który wysyła korespondencję 
mailową o charakterze marketingowym 
bez wymaganej zgody niezależnie od tego, 
czy działa w imieniu własnym, czy też na 
zlecenie podmiotu trzeciego. Można więc 
w naszej ocenie wyobrazić sobie sytuację, 
w której świadczenie usług marketingu 
bezpośredniego drogą elektroniczną bę-
dzie zlecane przez kilka jeden/grupę pod-
miotów wybranej firmie. W takiej sytuacji 
w naszej ocenie, to zleceniobiorca takich 
usług będzie ponosił odpowiedzialność 
wykroczeniową oraz odpowiedzialność 
w formie kary pieniężnej w wysokości do 
3% przychodu. W sytuacji, gdy podmiot 
taki będzie prowadził działalność gospo-
darczą w niewielkim rozmiarze, ryzyko 
finansowe takiej działalności będzie od-
powiednio nieduże.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

Od 25 grudnia 2014 roku obowiązuje nowa ustawa o prawach konsumenta, która ujednoliciła  
prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które funkcjonują w całej Unii Europejskiej.  
Zmiany w ustawie nie dotyczą bezpośrednio relacji B2B, ale są pewne wyjątki.

Nowe prawo,  
nowe obowiazki
Zmiany w ustawie o prawach konsumentów

Konsumencie, kim jesteś?
Zmiany zaczynają się już na płaszczyź-

nie definicji. Zmodyfikowano bowiem 
znaczenie słowa konsument i to nie fakt 
prowadzenia działalności gospodarczej 
decyduje o byciu lub nie konsumentem. 
Na stronie UOKIK czytamy, że konsument 
to „osoba fizyczna dokonująca z przedsię-
biorcą czynności prawnej (np. zawarcia 
umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową.” 
Czy więc przedsiębiorca nabywający towar 
od drugiego przedsiębiorcy może być kon-
sumentem? - Na pewno konsumentem nie 
będą spółki kapitałowe, np. spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością. – tłumaczy 
adwokat, dr. Tomasz Bagdziński - Relacje 
nasze z takim przedsiębiorcą nie podpa-
dają pod przepisy nowej ustawy. Trudniej 
jest jednak zdefiniować konsumenta, gdy 
drugą stroną jest przedsiębiorca – osoba 
fizyczna prowadząca działalność. Ustawa 
mówi bowiem, że nie fakt prowadzenia 
działalności, a to, czy towar lub usługa 
u nas kupiona ma związek z prowadzoną 
działalnością decyduje o tym, czy mamy 
relację B2B czy B2C. – dodaje dr. Tomasz 
Bagdziński. Co to w praktyce oznacza? Dr. 
Tomasz Bagdziński podaje kilka przykła-
dów: jeżeli kupujemy okulary korekcyjne 
to należy przyjąć, iż nawet jeżeli bierze-
my fakturę to będziemy z nich korzystać 

w większym stopniu prywatnie niż za-
wodowo (chyba, że kupuje spółka, ale 
to mamy już wyjaśnione) i związek tych 
okularów z naszą działalnością nie jest 
bezpośredni. Jeżeli jednak kupujemy wi-
zytówki naszej działalności gospodarczej, 
to skłaniałbym się do uznania, że ma ten 
zakup bezpośredni związek z prowadzoną 
działalnością i osoba fizyczna prowadząca 
działalność w tej transakcji nie jest konsu-
mentem. W związku w powyższym trans-
akcje B2B, związane z prowadzeniem biz-
nesu na rynku reklamowym nie podlegają 
nowej ustawie o prawach konsumenta – 
wyjaśnia dr Bagdziński. Oczywiście wszę-
dzie mogą znaleźć się luki, bo np. kupując 
100 nieobrandowanych balonów równie 
dobrze możemy tłumaczyć, że chcemy jej 
wykorzystać na prywatnej imprezie i wte-
dy możemy czuć się konsumentami w ro-
zumieniu prawa.

Najważniejsze zmiany
Nowa ustawa reguluje przede wszystkim 

obowiązki informacyjne przedsiębiorcy za-
wierającego umowę z konsumentem, zasa-
dy i tryb zawierania umów konsumenckich 
oraz wprowadza nowe zasady dotyczące 
odstąpienia od umowy zawartej na odle-
głość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Jak czytamy na stronie UOKiK, 
w przypadku sprzedaży towarów kon-

sumpcyjnych (rzeczy ruchomych) oprócz 
obowiązków informacyjnych związanych 
ze sprzedażą tradycyjną oraz odrębnie 
ze sprzedażą poza lokalem lub na odle-
głość, sprzedawca ma obowiązek udziele-
nia jasnych, zrozumiałych i niewprowadza-
jących w błąd informacji w języku polskim. 
Muszą to być przede wszystkim następują-
ce dane: rodzaj rzeczy, nazwa producenta 
lub importera, znak bezpieczeństwa i zgod-
ności, informacje o dopuszczeniu do obro-
tu w Polsce, określenie energochłonności 
(gdy rodzaj rzeczy na to pozwala) bądź inne 
dane jeśli to konieczne. - Ustawa w art. 8 
zobowiązuje przedsiębiorcę, by najpóźniej 
w momencie wyrażenia woli przez konsu-
menta nabycia towaru poinformował go 
o tym co będzie przedmiotem umowy, ale 
także o procedurze reklamacyjnej, treści 
gwarancji, treściach cyfrowych, itd. – tłu-
maczy dr Tomasz Bagdziński - Zwracam 
tu uwagę, iż ustawodawca zobowiązuje 
przedsiębiorcę nie do tego by udostęp-
nił stosowne informacje, ale je przekazał. 
Przedsiębiorca ma więc wykazać się ak-
tywnością w zakresie informowania, i nie 
wystarczy np. wskazanie, że na stronie in-
ternetowej mamy procedurę reklamacyjną. 
– dodaje dr. Bagdziński.

Duże zmiany zachodzą także wła-
śnie w procedurach reklamacyjnych.  
– W świetle nowych przepisów konsument 

będzie miał prawo żądać od sprzedawcy 
jednej z czterech rzeczy: naprawienia 
wady, wymiany towaru na nowy, obniże-
nia ceny lub, gdy wada jest istotna, odstą-
pienia od umowy, czy zwrotu pieniędzy. 
Wybór żądania należy do konsumenta. 
Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się z tym 
wyborem, będzie mógł zaproponować 
inne rozwiązanie. Jednak, gdy rzecz po-
nownie się zepsuje lub sprzedawca nie 
wywiąże się ze swoich obowiązków i nie 
usunie wady, klient ma prawo żądać ob-
niżenia ceny lub zwrotu pieniędzy i jego 
roszczenie musi być spełnione – mówi 
Anna Jankowska, Zastępca Dyrektora 
w Biurze Prezesa UOKiK. 

W świetle nowej ustawy wydłuża się 
termin odstąpienia od umowy zawartej 
poza lokalem przedsiębiorstwa i na odle-
głość z obecnych 10 dni do 14 dni. - Jeże-
li konsument nie został poinformowany 
o prawie do odstąpienia od umowy, może 
skorzystać z tego uprawnienia w ciągu 
kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak 
w tym okresie sprzedający przekaże mu 
taką informację, to termin upływa po 14 
dniach od momentu jej otrzymania. – 
czytamy na stronie UOKiK.

Zmiany w prawie telekomunikacyj-
nym oraz w ustawie o prawach konsu-
menta mocno wpływają na prowadzenie 
sprzedaży telefonicznej. Przedsiębiorca 
kontaktujący się z konsumentem przez 
telefon musi na początku poinformować 
o celu rozmowy (np. zawarcie umowy) 
a także podać identyfikujące go dane. 
Umowa zawarta ustnie przez telefon 
musi zostać następnie utrwalona na pa-
pierze lub innym trwałym nośniku. 

Mimo tych wszystkich dodatkowych 
obostrzeń i obowiązków, ustawa jest 
o wiele bardziej precyzyjna, niż poprzed-
nia a także jest kompatybilna z prawem 
konsumenta w całej Unii Europejskiej. 
■ Joanna Łęczycka
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25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa 
kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej. 

Zmiany w ustawie 
o prawach konsumenta

z czterech rzeczy: naprawienia wady, 
wymiany towaru na nowy, obniżenia 
ceny lub, gdy wada jest istotna, odstą-
pienia od umowy, czy zwrotu pieniędzy. 
Wybór żądania należy do konsumen-
ta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się 
z tym wyborem, będzie mógł zapropono-
wać inne rozwiązanie. Jednak, gdy rzecz 
ponownie się zepsuje lub sprzedawca 
nie wywiąże się ze swoich obowiązków 
i nie usunie wady, klient ma prawo żą-
dać obniżenia ceny lub zwrotu pienię-
dzy i jego roszczenie musi być spełnio-
ne – mówi Anna Jankowska, Zastępca 
Dyrektora w Biurze Prezesa UOKiK.

Ustawa o prawach konsumenta wdra-
ża do polskiego porządku przepisy Dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie praw konsumentów, 
które będą obowiązywać we wszystkich 
krajach UE. Dzięki ujednoliceniu prze-
pisów przedsiębiorcom będzie łatwiej 
działać na rynkach zagranicznych. 

Zmienią się zasady dotyczące sprzeda-
ży przez Internet, na pokazach, prezenta-
cjach, a także w sklepach tradycyjnych. 
– Szczególną uwagę chciałabym wró-
cić na procedurę reklamacyjną. W świe-
tle nowych przepisów konsument będzie 
miał prawo żądać od sprzedawcy jednej 

Dużo zmian będzie dotyczyło sprze-
daży przez Internet. Jedną z nich jest wy-
dłużenie czasu na odstąpienie kupującego 
od umowy zawartej przez Internet (czyli 
na odległość) oraz na pokazie (czyli poza 
lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 
dni. Uregulowana zostanie także kwestia 
kosztów odesłania towaru. Warto wie-
dzieć, że w sytuacji rezygnacji z zakupów 
- to konsument poniesie koszty odesłania 
towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny 
produktu także koszt jego wysłania, ale 
tylko najtańszy przez siebie oferowany. 

Kupujący musi się liczyć także z kosz-
tami, jeśli z jego winy zmniejszeniu ule-
gnie wartość towaru. Klient e-sklepu 
ma prawo obejrzeć dostarczony towar 
w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić 
w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie 
spełnia jego wymagań, nie może używać 
jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient 
będzie chciał odstąpić od umowy, przed-
siębiorca ma prawo obciążyć go dodat-
kowymi kosztami w związku ze zmniej-
szeniem wartości towaru.

Dzięki zmianom w ustawie dużo ja-
śniejsze będą terminy zwrotu kosztów 
zakupu. Jeśli konsument zrezygnował 

z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to 
sprzedawca będzie miał prawo wstrzy-
mać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz 
oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzy-
mania od konsumenta towaru lub po-
twierdzenia jego nadania. 

Przedsiębiorcę ma obowiązek uzy-
skania wyraźnej zgody konsumenta na 
wszelkie dodatkowe płatności wykra-
czające poza uzgodnione wynagrodzenie 
wynikające z umowy sprzedaży. Za sko-
rzystanie z określonej formy płatności 
przedsiębiorcy nie wolno żądać od kon-
sumenta opłaty przewyższającej koszty 
poniesione przez sprzedawcę z tego ty-
tułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność 
kartą – nie może być wyższa od prowizji, 
którą uiści w związku z tym sprzedawca.

Aby przybliżyć konsumentom 
oraz przedsiębiorcom wszystkie istot-
ne zmiany Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów stworzył portal  
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. 
Znajdują się na nim szczegółowe infor-
macje na temat nowych przepisów oraz 
przykłady ilustrujące poszczególne pra-
wa i obowiązki. 
■ Oprac. Joanna Łęczycka

.

cy upadłości w 2013 r.), co jednak nie 
można odczytywać jako potwierdze-
nie wyjątkowo dobrej sytuacji gospo-
darczej Polski. Przyczyn tego stanu jest 
wiele, a jedną z nich paniczna obawa 
„stanu upadłości”, który może przecież 
prowadzić nie tylko do zamknięcia fir-
my, ale również do jej restrukturyzacji.

Kiedy warto rozważyć zawarcie 
układu z dłużnikiem?

W „zwykłym” postępowaniu upa-
dłościowym likwidacyjnym, z reguły 
najniższe zaspokojenie uzyskują wie-
rzyciele będący przedsiębiorcami, któ-
rzy nie posiadają tzw. rzeczowych za-
bezpieczeń na majątku upadłego (np. 
hipoteki, zastawu rejestrowego). Tak 
więc to przede wszystkim ta grupa wie-
rzycieli powinna rozważyć możliwość 
zawarcia układu. Dostawcy upadłego 
mają z reguły dodatkową motywację 
w popieraniu układu, gdyż widzą moż-
liwość odpracowania swoich strat wy-
wołanych upadłością kontrahenta, dzię-
ki kontynuowaniu dostaw do upadłego.

W  jaki sposób zgłosić swoje wie-
rzytelności i jakiemu podmiotowi?

Zgłoszenia wierzytelności zawsze 
należy dokonywać do Sądu gospodar-
czego, który ogłosił upadłość danej fir-
my na ręce sędziego prowadzącego po-
stępowania upadłościowe, nazywane-

go Sędzią Komisarzem. Do zgłoszenia 
należy załączyć oryginały dokumen-
tów potwierdzających istnienie wie-
rzytelności lub notarialne kopie takich 
dokumentów, przy czym jeżeli zgło-
szenia w imieniu wierzyciela dokonu-
je radca prawny lub adwokat, to może 
on sam poświadczyć za zgodność za-
łączniki do zgłoszenia. Częstym błę-
dem jest wysyłanie zgłoszeń wierzytel-
ności na adres syndyka, trzeba pamię-
tać, że takie zgłoszenie wierzytelności 
jest nieskuteczne.

Na jakie procedury postępowania 
sądowego powinien przygotować 
się wierzyciel, który dochodzi swoich 
należności?

Po dokonaniu poprawnego formal-
nie zgłoszenia wierzytelności, zgłosze-
nia wierzytelności są przez Sąd dostar-
czane do syndyka, który na ich podsta-
wie sporządza listę wierzytelności. Li-
sta wierzytelności pełni w postępowa-
niu upadłościowym funkcję wyroku są-
dowego w indywidualnej sprawie sądo-
wej o zapłatę. Lista wierzytelności de-
cyduje na potrzeby postępowania upa-
dłościowego o tym, czy ktoś jest wie-
rzycielem upadłego, czy też nie. Dlate-
go dla wierzycieli ważne jest by pilno-
wać, czy wierzytelność została umiesz-
czona na liście wierzytelności w wyso-

W 2013 roku w  Polsce ogłosiło 
upadłość 883 firmy. To niepokojąca 
liczba.

Ta liczba faktycznie jest duża po-
równując ilość upadłości sprzed kry-
zysu. W tym roku jednak odnotowano 
zdecydowany spadek liczby ogłasza-
nych upadłości. Szacuje się, iż na ko-
niec 2014r. spadek liczby upadłości rok 
do roku może wynieść ok 10%. Licz-
ba upadłości ogłaszanych w Polsce 
jest jednak nadal znikoma w porówna-
niu z innymi krajami UE, jak chociaż-
by Niemcy (ponad 26 tysięcy upadło-
ści w 2013r.), Włochy (ponad 14 tysię-

Na temat upadłości kontrahentów i dróg dochodzenia wierzytelności rozmawiamy z Maurycym Organa, radcą prawnym i syndykiem z kancelarii KUŹMA, ORGANA I WSPÓLNICY.

Gdy dłuZnik oGłasZa upadłosc

Maurycy Organa, 
radca prawny i syndyk 
z kancelarii KUŹMA, 
ORGANA I WSPÓLNICY
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kości zgłoszonej przez wierzyciela. Je-
żeli tak się nie stanie, to wierzycielom 
przysługuje tryb odwoławczy w formie 
tzw. sprzeciwu od listy wierzytelności. 
Sprzeciw należy wnieść w terminie 14 
dni od dnia opublikowania obwiesz-
czenia o sporządzeniu i przekazaniu li-
sty wierzytelności do sędziego komisa-
rza. Obwieszczeni takie jest publiko-
wane w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.

Jak przebiega podział funduszy 
masy upadłościowej? Jakie wierzy-
telności mają pierwszeństwo?

Po sprzedaży całego/części mająt-
ku upadłego, syndyk najpierw sporzą-
dza – tak jak komornik - plan podzia-
łu środków pomiędzy wierzycieli, któ-
rzy posiadają zabezpieczenia rzeczo-
we (hipoteki, zastawy) na sprzedanych 
przedmiotach. Dopiero po wykonania 
takiego planu, syndyk dzieli pozosta-
łe środki między resztę wierzycieli. Na 
potrzeby postępowania upadłościowe-
go wierzyciele są podzieleni na kate-
gorie, których aktualnie jest pięć. Wie-
rzyciele niższych kategorii są zaspoka-
jani dopiero po pełnym spłaceniu wie-
rzycieli kategorii wyższych. Zdecydo-
wana większość wierzytelności przed-
siębiorców będzie zaliczona do kate-
gorii czwartej, tak więc tacy wierzy-

ciel odzyskają swoje należności dopie-
ro po pełnym zaspokojeniu np. zobo-
wiązań podatkowych, ZUS-owskich, 
pracowniczych.

Czy można zabezpieczyć zapłatę 
na wypadek upadłości kontrahenta?

W przypadku upadłości w większo-
ści przypadków upadły nie dysponuje 
majątkiem, którego sprzedaż może po-
zwolić zaspokoić całkowicie wszyst-
kich wierzycieli. Stąd też zabezpiecze-
nia w postaci weksli, poddanie się eg-
zekucji, etc., jedynie ułatwiają wyka-
zanie zasadności swoich roszczeń, ale 
nie przybliżają wierzycieli do zaspoko-
jenia. Wszelkie zabezpieczenia na ma-
jątku dłużnika w postaci hipotek, za-
stawów, w tym zastawów rejestrowych 
znacząco poprawiają sytuację wierzy-
ciela. W przypadku małych wierzy-
cieli o takie zabezpieczenia jest jed-
nak trudno, rozwiązaniem może być 
korzystanie z usług firm oferujących 
ubezpieczenia transakcji handlowych.  
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

Kancelaria KUŹMA, 
ORGANA I WSPÓLNICY

` `

Aby przybliżyć konsumentom oraz 
przedsiębiorcom wszystkie istotne 
zmiany Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów stworzył portal  
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
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25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa 
kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej. 

Zmiany w ustawie 
o prawach konsumenta

z czterech rzeczy: naprawienia wady, 
wymiany towaru na nowy, obniżenia 
ceny lub, gdy wada jest istotna, odstą-
pienia od umowy, czy zwrotu pieniędzy. 
Wybór żądania należy do konsumen-
ta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się 
z tym wyborem, będzie mógł zapropono-
wać inne rozwiązanie. Jednak, gdy rzecz 
ponownie się zepsuje lub sprzedawca 
nie wywiąże się ze swoich obowiązków 
i nie usunie wady, klient ma prawo żą-
dać obniżenia ceny lub zwrotu pienię-
dzy i jego roszczenie musi być spełnio-
ne – mówi Anna Jankowska, Zastępca 
Dyrektora w Biurze Prezesa UOKiK.

Ustawa o prawach konsumenta wdra-
ża do polskiego porządku przepisy Dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie praw konsumentów, 
które będą obowiązywać we wszystkich 
krajach UE. Dzięki ujednoliceniu prze-
pisów przedsiębiorcom będzie łatwiej 
działać na rynkach zagranicznych. 

Zmienią się zasady dotyczące sprzeda-
ży przez Internet, na pokazach, prezenta-
cjach, a także w sklepach tradycyjnych. 
– Szczególną uwagę chciałabym wró-
cić na procedurę reklamacyjną. W świe-
tle nowych przepisów konsument będzie 
miał prawo żądać od sprzedawcy jednej 

Dużo zmian będzie dotyczyło sprze-
daży przez Internet. Jedną z nich jest wy-
dłużenie czasu na odstąpienie kupującego 
od umowy zawartej przez Internet (czyli 
na odległość) oraz na pokazie (czyli poza 
lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 
dni. Uregulowana zostanie także kwestia 
kosztów odesłania towaru. Warto wie-
dzieć, że w sytuacji rezygnacji z zakupów 
- to konsument poniesie koszty odesłania 
towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny 
produktu także koszt jego wysłania, ale 
tylko najtańszy przez siebie oferowany. 

Kupujący musi się liczyć także z kosz-
tami, jeśli z jego winy zmniejszeniu ule-
gnie wartość towaru. Klient e-sklepu 
ma prawo obejrzeć dostarczony towar 
w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić 
w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie 
spełnia jego wymagań, nie może używać 
jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient 
będzie chciał odstąpić od umowy, przed-
siębiorca ma prawo obciążyć go dodat-
kowymi kosztami w związku ze zmniej-
szeniem wartości towaru.

Dzięki zmianom w ustawie dużo ja-
śniejsze będą terminy zwrotu kosztów 
zakupu. Jeśli konsument zrezygnował 

z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to 
sprzedawca będzie miał prawo wstrzy-
mać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz 
oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzy-
mania od konsumenta towaru lub po-
twierdzenia jego nadania. 

Przedsiębiorcę ma obowiązek uzy-
skania wyraźnej zgody konsumenta na 
wszelkie dodatkowe płatności wykra-
czające poza uzgodnione wynagrodzenie 
wynikające z umowy sprzedaży. Za sko-
rzystanie z określonej formy płatności 
przedsiębiorcy nie wolno żądać od kon-
sumenta opłaty przewyższającej koszty 
poniesione przez sprzedawcę z tego ty-
tułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność 
kartą – nie może być wyższa od prowizji, 
którą uiści w związku z tym sprzedawca.

Aby przybliżyć konsumentom 
oraz przedsiębiorcom wszystkie istot-
ne zmiany Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów stworzył portal  
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. 
Znajdują się na nim szczegółowe infor-
macje na temat nowych przepisów oraz 
przykłady ilustrujące poszczególne pra-
wa i obowiązki. 
■ Oprac. Joanna Łęczycka

.

cy upadłości w 2013 r.), co jednak nie 
można odczytywać jako potwierdze-
nie wyjątkowo dobrej sytuacji gospo-
darczej Polski. Przyczyn tego stanu jest 
wiele, a jedną z nich paniczna obawa 
„stanu upadłości”, który może przecież 
prowadzić nie tylko do zamknięcia fir-
my, ale również do jej restrukturyzacji.

Kiedy warto rozważyć zawarcie 
układu z dłużnikiem?

W „zwykłym” postępowaniu upa-
dłościowym likwidacyjnym, z reguły 
najniższe zaspokojenie uzyskują wie-
rzyciele będący przedsiębiorcami, któ-
rzy nie posiadają tzw. rzeczowych za-
bezpieczeń na majątku upadłego (np. 
hipoteki, zastawu rejestrowego). Tak 
więc to przede wszystkim ta grupa wie-
rzycieli powinna rozważyć możliwość 
zawarcia układu. Dostawcy upadłego 
mają z reguły dodatkową motywację 
w popieraniu układu, gdyż widzą moż-
liwość odpracowania swoich strat wy-
wołanych upadłością kontrahenta, dzię-
ki kontynuowaniu dostaw do upadłego.

W  jaki sposób zgłosić swoje wie-
rzytelności i jakiemu podmiotowi?

Zgłoszenia wierzytelności zawsze 
należy dokonywać do Sądu gospodar-
czego, który ogłosił upadłość danej fir-
my na ręce sędziego prowadzącego po-
stępowania upadłościowe, nazywane-

go Sędzią Komisarzem. Do zgłoszenia 
należy załączyć oryginały dokumen-
tów potwierdzających istnienie wie-
rzytelności lub notarialne kopie takich 
dokumentów, przy czym jeżeli zgło-
szenia w imieniu wierzyciela dokonu-
je radca prawny lub adwokat, to może 
on sam poświadczyć za zgodność za-
łączniki do zgłoszenia. Częstym błę-
dem jest wysyłanie zgłoszeń wierzytel-
ności na adres syndyka, trzeba pamię-
tać, że takie zgłoszenie wierzytelności 
jest nieskuteczne.

Na jakie procedury postępowania 
sądowego powinien przygotować 
się wierzyciel, który dochodzi swoich 
należności?

Po dokonaniu poprawnego formal-
nie zgłoszenia wierzytelności, zgłosze-
nia wierzytelności są przez Sąd dostar-
czane do syndyka, który na ich podsta-
wie sporządza listę wierzytelności. Li-
sta wierzytelności pełni w postępowa-
niu upadłościowym funkcję wyroku są-
dowego w indywidualnej sprawie sądo-
wej o zapłatę. Lista wierzytelności de-
cyduje na potrzeby postępowania upa-
dłościowego o tym, czy ktoś jest wie-
rzycielem upadłego, czy też nie. Dlate-
go dla wierzycieli ważne jest by pilno-
wać, czy wierzytelność została umiesz-
czona na liście wierzytelności w wyso-

W 2013 roku w  Polsce ogłosiło 
upadłość 883 firmy. To niepokojąca 
liczba.

Ta liczba faktycznie jest duża po-
równując ilość upadłości sprzed kry-
zysu. W tym roku jednak odnotowano 
zdecydowany spadek liczby ogłasza-
nych upadłości. Szacuje się, iż na ko-
niec 2014r. spadek liczby upadłości rok 
do roku może wynieść ok 10%. Licz-
ba upadłości ogłaszanych w Polsce 
jest jednak nadal znikoma w porówna-
niu z innymi krajami UE, jak chociaż-
by Niemcy (ponad 26 tysięcy upadło-
ści w 2013r.), Włochy (ponad 14 tysię-

Na temat upadłości kontrahentów i dróg dochodzenia wierzytelności rozmawiamy z Maurycym Organa, radcą prawnym i syndykiem z kancelarii KUŹMA, ORGANA I WSPÓLNICY.
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kości zgłoszonej przez wierzyciela. Je-
żeli tak się nie stanie, to wierzycielom 
przysługuje tryb odwoławczy w formie 
tzw. sprzeciwu od listy wierzytelności. 
Sprzeciw należy wnieść w terminie 14 
dni od dnia opublikowania obwiesz-
czenia o sporządzeniu i przekazaniu li-
sty wierzytelności do sędziego komisa-
rza. Obwieszczeni takie jest publiko-
wane w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.

Jak przebiega podział funduszy 
masy upadłościowej? Jakie wierzy-
telności mają pierwszeństwo?

Po sprzedaży całego/części mająt-
ku upadłego, syndyk najpierw sporzą-
dza – tak jak komornik - plan podzia-
łu środków pomiędzy wierzycieli, któ-
rzy posiadają zabezpieczenia rzeczo-
we (hipoteki, zastawy) na sprzedanych 
przedmiotach. Dopiero po wykonania 
takiego planu, syndyk dzieli pozosta-
łe środki między resztę wierzycieli. Na 
potrzeby postępowania upadłościowe-
go wierzyciele są podzieleni na kate-
gorie, których aktualnie jest pięć. Wie-
rzyciele niższych kategorii są zaspoka-
jani dopiero po pełnym spłaceniu wie-
rzycieli kategorii wyższych. Zdecydo-
wana większość wierzytelności przed-
siębiorców będzie zaliczona do kate-
gorii czwartej, tak więc tacy wierzy-

ciel odzyskają swoje należności dopie-
ro po pełnym zaspokojeniu np. zobo-
wiązań podatkowych, ZUS-owskich, 
pracowniczych.

Czy można zabezpieczyć zapłatę 
na wypadek upadłości kontrahenta?

W przypadku upadłości w większo-
ści przypadków upadły nie dysponuje 
majątkiem, którego sprzedaż może po-
zwolić zaspokoić całkowicie wszyst-
kich wierzycieli. Stąd też zabezpiecze-
nia w postaci weksli, poddanie się eg-
zekucji, etc., jedynie ułatwiają wyka-
zanie zasadności swoich roszczeń, ale 
nie przybliżają wierzycieli do zaspoko-
jenia. Wszelkie zabezpieczenia na ma-
jątku dłużnika w postaci hipotek, za-
stawów, w tym zastawów rejestrowych 
znacząco poprawiają sytuację wierzy-
ciela. W przypadku małych wierzy-
cieli o takie zabezpieczenia jest jed-
nak trudno, rozwiązaniem może być 
korzystanie z usług firm oferujących 
ubezpieczenia transakcji handlowych.  
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

Kancelaria KUŹMA, 
ORGANA I WSPÓLNICY

` `

Aby przybliżyć konsumentom oraz 
przedsiębiorcom wszystkie istotne 
zmiany Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów stworzył portal  
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
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Kreatywni są filarem każdej firmy działającej w obszarze reklamy, marketingu czy PR’u. To oni 
dostrzegają potencjał w nieszablonowych działaniach, chodzą nieutartymi przez schematy 
ścieżkami i nawet ze zwykłego produktu potrafią zrobić unikat na szeroką skalę. Tylko gdzie ich 
szukać, jak łowić diamenty? To dylemat każdego działu personalnego w firmach reklamowych.

Polowanie na 
kreatywnych

Chcesz mieć kreatywny zespół? 
Zacznij od siebie!

Osoby z kreatywnym zacięciem, 
a więc Copywriterzy, Dyrektorzy  
Kreatywni, czy Specjaliści ds. stra-
tegii reklamowych, szukając pracy, 
starają się znaleźć miejsce podobne 
do siebie, otwarte, twórcze. - Choć 
dobrze skrojone ogłoszenie, napisane 
‘ich’ językiem, odznaczające się lekkim 
piórem może pomóc, to na pewno nie 
jest wystarczającym narzędziem, aby 
przyciągnąć na pokład agencji czoło-
we postaci rynku reklamy – mówi Ma-
teusz Wójtowicz, Senior Consultant, 
Sales & Marketing / Retail w Hays Po-
land - Powinniśmy zrobić krok do tyłu 
i rozpocząć od zbudowania właściwej 
kultury organizacyjnej, w której in-
wencja, umiejętność twórczego myśle-
nia zajmują zaszczytne miejsce. Osoby 
zarządzające powinny wiedzieć jak za-
rządzać kreatywnością w organizacji. 
Tworzenie zespołów złożonych z ludzi 
o odmiennych stylach myślenia, róż-
nym poziomie wiedzy i doświadczenia, 
stosowanie odpowiednich systemów 
nagradzania i motywowania pracow-
ników, budowanie klimatu współpracy, 
wdrażanie nowoczesnych systemów za-
rządzania wiedzą i pomysłami, to tylko 
część obowiązków, które spadają na li-
derów firm chcących cieszyć się dużym 
stężeniem ‘pierwiastka kreatywności’ 
w firmie. Zdrowa kultura sprzyjająca 
kreatywności niczym magnes przycią-
gnie kreatywnych, którzy muszą mieć 
pewność, że ich kompetencje trafią na 
pozytywny mikroklimat. Może to tru-
izm, ale kreatywnych przyciągnie kre-
atywne podejście. Dobrze rozumieją to 
czołowe agencje na rynku – tłumaczy 
Mateusz Wójtowicz. Takie podejście 
pociąga za sobą szereg działań, które 
wpisujących się w trend kreatywnej 
rekrutacji.

Jak oni to robią
Agencja Hypermedia Isobar posta-

nowiła przyszłym pracownikom po-
kazać od środka, jak wygląda praca 
w ich firmie. Uznając „drzwi otwarte” 
za zbyt banalne rozwiązanie, agencja 
stworzyła zdalnie sterowanego „łazi-
ka”, który pozwolił przez ekran moni-
tora zwiedzać firmę. Pojazd zbudowa-

ny na potrzeby akcji nie tylko przesyłał 
obraz z kamery, ale także umożliwiał 
rozmowę. Dzięki temu osoby kieru-
jące łazikiem, mogły nie tylko obser-
wować to co się dzieje w biurze, ale 
także zaczepić mijanych pracowni-
ków, którzy na ekranie dołączonym 
do łazika widzieli ich twarz. Dodatko-
wo osoby czekające w kolejce mogły 
podglądać na bieżąco co dzieje się 
z łazikiem. Z kolei agencja reklamowa  
Saatchi&Saatchi wyłaniała działu IT 
na podstawie ich osiągnięć w grze Dia-
blo III. Ten sposób sprawdzał umiejęt-
ność pracy zespołowej ale także kre-
atywność. 

Agencja reklamowa Jung von Matt, 
wymyśliła sposób, jak zweryfikować 
pod kątem własnej rekrutacji art di-
rectorów z konkurencyjnych agencji. 
W tym celu wysłała do nich swoich 
„fotografów trojańskich”, którzy do-
starczali im swoje portfolio jedno-
cześnie sprawdzając ich kreatywność 
i poczucie estetyki. Warszawski odział 
tej agencji wykazał się pomysłowo-
ścią, prowadząc dla siebie rekruta-
cję na stanowisko Copywrite’era.  
W jednym z polskich magazynów 
branży marketingowej umieścił krzy-
żówkę, której rozwiązaniem był kod 
QR, przenoszący na stronę interneto-
wą z gratulacjami pomyślnego ukoń-
czenia pierwszego etapu rekrutacji.

Okazuje się, że do przeprowadze-
nia pomysłowej rekrutacji mogą się 
przydać także gadżety reklamowe. 
Wykorzystała je agencja reklamowa, 
pracująca na zlecenie pewnej firmy 
head-hunterskiej. Przemyciła do kon-
kurencyjnej dla swojego klienta firmy 
filiżanki, które nie różniły się niczym 
od tych, które używali na co dzień pra-
cownicy. Sztuczka polegała na tym, że 
po wypiciu kawy na dnie pojawiał się 
komunikat: ”The coffee is highly re-
commended elsewhere”, czyli „reko-
mendujemy picie kawy gdzie indziej”, 
a słowo „recommended” oznaczało 
jednocześnie nazwę agencji head-
hunterskiej. I ta technika okazała się 
skuteczna.

Sposób prowadzenia rekrutacji 
jest niezmiernie ważny w kontekście 
kształtowania Employer Brandingu, 
o czym branża kreatywna często zapo-

mina. - Niestety nadal przytrafiają się 
rażące naruszenia jak: brak informacji 
zwrotnych po spotkaniu czy w skraj-
nych przypadkach – nieobecność rekru-
terów podczas rozmowy z kandydatem. 
Wynika to z przekonania, że agencje 
reklamowe mają kolejkę osób chętnych 
do pracy. Jednak rynek dynamicznie 
się zmienia, o dobrych kandydatów 
jest coraz trudniej, co z kolei wymusza 
na firmach zmianę podejścia. Duże 
sieciowe agencje idąc z duchem czasu, 
zaczynają przestrzegać standardów. 
O wiele częściej także niż inne branże 
inwestują w kreatywne, niestandardo-
we ogłoszenia. – mówi Aleksandra Fi-
gura, Team Leader w firmie doradztwa 
personalnego PEOPLE.

Kandydacie ściągnij maskę
Oczywiście dobrze stargetować 

swoje działania rekrutacyjne to jedno, 
a zweryfikować kandydatów to drugie. 
Proces sprawdzania zaczyna się już na 
poziomie CV, gdzie i dziś poprzeczka 
podniesiona jest dosyć wysoko. Dziś 
modne są nieszablonowe projekty czy 
video-wizytówki kandydatów. Prze-
glądając CV trzeba jednak uważać, 
żeby forma nie przysłoniła treści, czy-
li najważniejszego – doświadczenia 
kandydata. Każdy jednak, kto podej-
mował się rekrutacji wie, że za cieka-
wym życiorysem, często stały osoby, 
które w rzeczywistości nie pasowały 
do kultury organizacyjnej firmy lub 
zwyczajnie przegrywały w zdarzeniu 
z twórczymi zadaniami. - Załóżmy, że 
stajemy oko w oko z kreatywnym pod-
czas rozmowy rekrutacyjnej. Spraw-
dzonym sposobem jest weryfikacja 
projektów już poczynionych, spraw-
dzenie portfolio, czy prośba do Kan-
dydata o wcielenie się w wymyśloną 
postać/rolę i próba rozwiązania zada-
nego problemu polegająca na wygene-
rowaniu możliwie dużej ilości różnych 
rozwiązań – podpowiada Mateusz 
Wójtowicz. Aleksandra Figura, wśród 
sposobów na sposobów na sprawdza-
nia kreatywności przyszłych pracow-
ników wymienia także takie zadania, 
jak np. skonstruowanie najbardziej 
nowatorskiego mebla z fragmentu 
kartonu i sznurka, czy odpowiedź na 
nietypowe pytania dotyczące przykła-
dowo 5 alternatywnych zastosowań 
ołówka. - Częstym sposobem selekcji 
potencjalnego pracownika agencji, 
podobnie jak w innych branżach, jest 
wywiad behawioralny, podczas które-
go kandydat pytany jest o konkretne 
sytuacje, które wymagały niestandar-
dowego i innowacyjnego podejścia. 
– dodaje Aleksandra Figura.

Sposób prowadzenia rekrutacji staje 
się nie tylko procesem pozyskiwania 
pracowników, ale także wizytówką 
agencji i jednym ze środków autopro-
mocji. Jaka agencja taka rekrutacja, 
i jeśli będzie kreatywna i pomysłowa 
daje szanse wyłonienia z rynku rów-
nież ludzi z twórczym potencjałem. 
Dwie pieczenie na jednym ogniu.
■ Joanna Łęczycka
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Możliwości inwestowania jest mnóstwo. Jest jednak sposób na połączenie przyjemnego 
z pożytecznym, a mianowicie inwestowania z wypoczynkiem. Mowa o nieruchomościach wakacyjnych. 
Atrakcyjną alternatywą do polskiego rynku nieruchomości jest rynek zagraniczny, zwłaszcza tam, gdzie 
sezon wakacyjny trwa praktycznie cały rok.

Jak zarobic na 
wypoczynku

Według Kancelarii Inwestycyjnej 
Investo prognozy makroekonomiczne 
dla Polski są optymistyczne, a tempo 
wzrostu gospodarczego w 2015 roku 
powinno oscylować wokół 3%, co 
stanowi całkiem niezły wynik. Wiele 
czynników wskazuje na to, że bieżą-
cy rok będzie dobry dla inwestorów. 
Nieruchomości cały czas są w czołów-
ce najbezpieczniejszych sposobów na 
inwestowanie. Badanie Homo Homini 
(źródło: Deutsche Bank PBC) pokaza-
ło, że aż 65,6% respondentów uważa, że 
najlepszym zabezpieczeniem  finanso-
wym na emeryturę jest posiadanie nie-
ruchomości. 40% uznało, że najlepszą 
formą  lokowania oszczędności w cza-
sie kryzysu jest zakup nieruchomości. 

Inwestycje w nieruchomości wa-
kacyjne kuszą podwójnym zyskiem. 
Z jednej strony są spełnieniem marzeń 
o własnej posiadłości w pięknym miej-
scu, a z drugiej pomnażają dochód. 
A jeśli byłaby to nieruchomość zagra-
niczna np. przy plaży na Costa Brava, 
albo Lazurowym Wybrzeżu a może 
jakaś piękna wyspa? Na pewno sama 
wizja wywołuje uśmiech..

Sprawdź koszty, oblicz zyski
Możliwości inwestowania są ogrom-

ne, różne są ceny nieruchomości w za-
leżności od wybranego kraju. Według 
analizy przeprowadzonej przez Lion’s 
Bank nieruchomości np. w Limousin 
we Francji są dostępne w cenach od 
około 740 tys. zł do 1,9 mln zł. Co wię-
cej nie trzeba stawać się właścicielem 
całego lokalu, bo istnieje możliwość 
nabycia udziału – wtedy wystarczy 65 
tys. zł. Dane firmy Barrasford and Bird 
sugerują, że aż 70% lokali zostało w tej 
inwestycji sprzedanych na zasadzie 
częściowych udziałów. - Inwestor może 
liczyć na roczne przychody w kwocie 
10% zaangażowanego kapitału rocznie. 
Atutem dla inwestorów jest też możli-
wość wyjścia z inwestycji po 10 latach 
przy ustalonej z góry cenie sprzedaży 
opiewającej na 150% ceny zakupu – 
mówi Bartosz Turek, Kierownik Dział 
Analiz Lion’s Bank. Z kolei na przykład 
Taymouth Castle w Szkocji można na-
być za około 2,2 mln zł (390 tys. GBP). 
Tu też nie trzeba stawać się właścicie-
lem całego lokalu, bo istnieje możli-
wość nabycia udziału (1/13) – wtedy 
wystarczy 170 tys. zł. Przez 2 lata in-
westor czerpie przychody w wysokości 
10% wartości nieruchomości, a potem 
ma udział w zyskach na poziomie 50% 
(standard na tym rynku). Natomiast 
ceny domów w ośrodku nastawionym 
na wynajem turystom na Florydzie za-
czynają się od 2,6 mln zł przy czym 
można kupić udział w nieruchomości 
(1/13) na co trzeba przeznaczyć mini-
mum 200 tys. zł. Tutaj również istnieje 
możliwość zakupu z opcją odsprzeda-
ży w przyszłości (150% ceny zakupu). 
Do czasu sprzedaży wynagrodzenie 
inwestora wynosi 50% przychodów 
z wynajmu. Lion’s Bank podaje tak-
że przykład hotelu na greckiej wyspie 
Samos, gdzie inwestor może liczyć na 
8% rentowności przez pierwsze 2 lata, 

a potem procentowy udział w zyskach. 
Po 9 latach możliwość odsprzedaży 
nieruchomości za 180% ceny zakupu. 
Te zaczynają się od kwoty 720 tys. zł 
(126 tys. GBP).

Polacy coraz odważniej patrzą 
za granicę

Rynek zagranicznych nieruchomości 
rozwija się prężnie i Polacy częściej 
analizują możliwości inwestowania 
w ten sektor. - Polacy coraz więcej 
i chętniej inwestują w nieruchomości 
w naszym rejonie i nie odnoszę wra-
żenia, że traktują swoje inwestycje 
tutaj jako specjalnie ryzykowne lub 
mniej bezpieczne od tych w Polsce – 
mówi Tatiana Pękala z agencji Dream 
Property Marbella SL, która zajmuje 
się pośredniczeniem w kupnie nieru-
chomości w Hiszpanii. - Ryzyko tkwi 
w braku wiedzy. Nasi klienci natomiast 
coraz częściej przyjeżdżają doskonale 
przygotowani do podjęcia decyzji, a my 
dokańczamy dzieła, czyli znajdujemy 
odpowiednią dla nich nieruchomość, 
przeprowadzamy transakcję i przejmu-
jemy opiekę nad nieruchomością, jeśli 
taka jest wola inwestora – dodaje Ta-
tiana Pękala. 

Możliwości inwestowania w zagra-
niczne posiadłości jest bardzo dużo, 
a jedynym ograniczeniem jest poten-
cjał finansowy inwestora lub jego plan 
biznesowy. Można inwestować w tanie 
mieszkania pod wynajem wakacyjny 
lub długoterminowy, nabywać nieru-
chomości od banków i sprzedawać je 
z zyskiem na rynku wtórnym, można 
kupować luksusowe wille i wynaj-
mować je oferując klientom wszelkie 
dodatkowe usługi typu kucharz, sprzą-
tanie, kierowca itp. w pakiecie. Można 
wreszcie inwestować w nieruchomości 
komercyjne i wynajmować je usługo-
dawcom. 

Rynek oferuje także kilka rodzajów 
inwestowania w nieruchomości, a ich 
popularność różni się w zależności 
od tego, czy wybieramy posiadłości 
w kraju czy za granicą. - System condo 
jest w Hiszpanii póki co mało popular-
ny. Niektórzy deweloperzy próbują go 
wprowadzić, ale idzie to dość opornie 
– tłumaczy Tatiana Pękala. Condo hotel 
to nic innego jak hybryda hotelu z loka-
tą bankową, co daje możliwość zarabia-
nia pieniędzy i wypoczynku. W Polsce 
staje się bardzo popularny, za granicą 
natomiast zdecydowanie chętniej decy-
dujemy się po prostu na kupno. - Daje 
to poczucie, że inwestycja stanowi na-
szą wyłączną własność. Może ją zatem 
sprzedać, przekazać darowizną lub za-
pisać w testamencie bez jakichkolwiek 
problemów – tłumaczy Tatiana Pękala.

Gdzie inwestować?
Warto wziąć pod uwagę kraje o du-

żym potencjale turystycznym, w któ-
rych sezon trwa dużo dłużej niż w Pol-
sce. - Wydaje mi się, że takim państwami 
są Austria, Szwajcaria ze względu na 
stabilny rynek, stałą sytuację poli-
tyczno-gospodarczą co przekłada się 
na stabilny wzrost cen nieruchomości 

(około 2-3 % rocznie) – mówi Wojciech 
Bogusławski, Dyrektor ds. Projektów 
Inwestycyjnych w Home Broker - 
Francja natomiast jest najważniejszym 
celem wycieczek turystycznych na 
świecie. Lazurowe Wybrzeże co roku 
odwiedza blisko 10 milionów turystów 
(z czego ok 50% stanowią zagraniczni 
turyści). Również bardzo dużym zain-
teresowaniem cieszą się takie kraje jak 
Bułgaria, Chorwacja oraz Hiszpania, 
ze względu na niewygórowane ceny 
nieruchomości. – dodaje Bogusławski. 

Dużo do zaoferowania ma właśnie 
Hiszpania. - Według mojego 8 letnie-
go doświadczenia Costa Blanca jest 
najciekawszym rejonem Hiszpanii na 
nieruchomość wakacyjną dla siebie 
lub pod wynajem – mówi Maciej Dem-
biński z firmy Rosnowski-Gift, który 
od lat interesuje się rynkiem zagranicz-
nych nieruchomości wakacyjnych - Na 
części kontynentalnej Hiszpanii można 
wynająć apartament na cały rok, gdyż 
ludzie pracujący na miejscu też muszą 
gdzieś mieszkać. W przypadku wynaj-
mu sezonowego osiągamy na pewno 
większy zwrot kapitału w skali roku, 
ale apartament „zarabia” najwięcej 
od maja do października, co w porów-
naniu do polskich warunków i tak jest 
bardzo długim okresem. Oczywiście 
ceny wynajmu wzrastają, wraz ze zbli-
żającym się okresem wakacji, a potem 
jesienią znów spadają. W pozostałym 
– martwym - okresie wynajmuje się ok. 
20-25% nieruchomości. – dodaje Ma-
ciej Dembiński. Według szacunków, 
zależnie od ceny zakupu nieruchomo-
ści w Hiszpanii, zakup może się zwró-
cić w terminie od 8 do 15 lat. Oczy-
wiście poza sezonem można samemu 
korzystać z apartamentu delektując 
się temperaturą dzienną 18-20 stopni 
w grudniu, styczniu, czy lutym.

Rynek nieruchomości jest rynkiem 
dynamicznym, więc warto śledzić na 
bieżąco ceny nieruchomości w po-
szczególnych krajach. Może się zda-
rzyć, że za kilka lat ceny posiadłości 
będą na tyle atrakcyjne, że pozwolą 
spełnić marzenia o domu nad słonecz-
nym wybrzeżem. – Obecnie Polacy 
najchętniej kupują nieruchomości pod 
takie inwestycje w Hiszpanii, Grecji, 
na Cyprze - czyli wszędzie tam gdzie 
w ostatnich latach zanotowano bardzo 
duże spadki cen nieruchomości – mówi 
Jarosław Skoczeń z Grupy Emmerson 
- Klasycznym przykładem jest wła-
śnie Hiszpania, gdzie w atrakcyjnych 
kurortach nad morzem można nabyć 
dom lub apartament dwa razy taniej 
niż jeszcze 7 – 10 lat temu. Oczywiście 
nie obejmuje to całego rynku hiszpań-
skiego, ale jeżeli się dobrze rozejrzymy 
to na pewno znajdziemy interesującą 
i tanią nieruchomość – dodaje Sko-
czeń. Dlatego, jeśli myślimy o takiej 
inwestycji warto uważnie obserwo-
wać sytuację na rynku, bo z uwagi na 
zmieniające się czynniki ekonomiczne 
w każdej chwili może trafić się okazja 
do spełnienia marzeń i zdobycia intrat-
nej inwestycji na lata.
■ Joanna Łęczycka
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Spotykają się regularnie, co najmniej raz na dwa tygodnie. Muszą często ćwiczyć, żeby być 
gotowym, kiedy ktoś będzie potrzebował ich pomocy. Trzeba powtórzyć wszystkie procedury, 
doskonalić precyzję, współdziałanie i komunikację, bo jak będą potrzebni, nie mogą zawieść. 
Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża robią to bezinteresownie, ale pomaganie innym 
może być najlepszą rzeczą, jaką robimy właśnie dla siebie. Może być najcenniejszym treningiem 
osobowości, którego nie zapewni nawet najlepsze szkolenie managerskie. 

W wolnym czasie 
pomagaj

Opolska jednostka ratowników PCK 
spotyka się od wielu lat, żeby doskonalić 
swoje umiejętności i poszerzać wiedzę 
niezbędną w czasie działań. Składa się 
z 30 osób, w różnym wieku, różnych 
profesji. Są prawnikami, nauczycielami, 
handlowcami, studentami. Jest wśród 
nich także Pan Wojciech Wąsowski, 
właściciel firmy z branży reklamowej 
- 12M. Do jednostki ratowników posta-
nowił dołączyć cztery lata temu. Chciał 
w ten sposób uporządkować wiedzę 
z pierwszej pomocy, żeby w sytuacji 
awaryjnej wiedzieć jak się zachować. 
Skończył kurs, zdał egzamin i został. 
Mimo wielu innych obowiązków, znaj-
duje czas na zajęcia, ćwiczenia, manew-
ry, wszystko po to, żeby być gotowym, 
kiedy ktoś będzie go potrzebował.

Wolontariuszem Polskiego Czer-
wonego Krzyża może być każdy, kto 
ukończył 18 lat, ma zapał i chęć, żeby 
pomagać innym ludziom. Wstępny cykl 
szkoleniowy trwa rok. Na początek kan-
dydat przechodzi wielogodzinny kurs 
pierwszej pomocy, złożony z zajęć teo-
retycznych i praktycznych, który kończy 
się egzaminem. Kolejnym krokiem jest 
szkolenie ratownicze, z obszaru pierw-
szej pomocy i ratownictwa. Przyszły 
ratownik musi nauczyć się jak obsługi-
wać sprzęt ratowniczy, ale także zdobyć 
wiedzę z pomocy psychologicznej, czy 
podstaw prawnych udzielania pierwszej 
pomocy. Podczas manewrów ratowni-
czych, kandydaci uczą się współpraco-
wać z innymi służbami ratowniczymi, 
bo jest to fundament sprawnie prze-
prowadzonej akcji. Roczne szkolenie 
kończy się egzaminem składającym się 
z części teoretycznej (test) oraz prak-
tycznej (scenki pozorowane, fantom). 
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu 
oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Ko-
misji Stopni kandydaci otrzymują sto-
pień Młodszego Ratownika. Zaliczenie 
tego pierwszego egzaminu, to właściwie 
dopiero początek, bo ratownik musi nie-

ustannie doskonalić swoje umiejętności 
i uzupełniać wiedzę. Młodszy Ratownik 
może brać udział w zabezpieczeniach 
medycznych, szkoleniach, manewrach, 
lecz jego działania są pod stałym nad-
zorem Ratownika starszego stopniem. 
Kolejny etap to szkolenie z tzw. kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy, kolejny rok 
lub dwa nauki, zakończone egzaminem 
i prawem używania tytułu Ratownika 
KPP. Umiejętności i wiedza są weryfiko-
wane co trzy lata poprzez recertyfikację 
czyli ponowny egzamin.

Podczas spotkań opolskiej grupy, 
ratownicy ćwiczą wszystkie najważ-
niejsze czynności udzielania pomocy 
medycznej. Schematycznie, rutynowo 
powtarzają wszystkie elementy i proce-
dury, żeby w momencie wezwania robić 
to mechanicznie, biegle, niezawodnie. 
Podczas akcji nie ma bowiem czasu na 
zawahania. Ratownicy doszkalają się 
także w zakresie teorii. Nowoczesna 
medycyna i technologia cały czas się 
rozwija i dzięki temu zmienia się także 
ratownictwo. Pojawiają się nowe meto-
dy, które pozwalają szybciej i sprawniej 
ratować życie drugiemu człowiekowi. 
Od czas do czasu ćwiczenia przenoszone 
są w inne miejsca, które pozwolą lepiej 
przetestować umiejętności w bardziej 
ekstremalnych warunkach, np. na gru-
zowiskach, w trudno dostępnym terenie 
czy poligonie wojskowym. Organizo-
wane są także manewry z innymi służ-
bami. Takie ćwiczenia pomagają zwe-
ryfikować współdziałanie ratowników 
z policją czy strażą pożarną, sprawdzić 
podział zadań, koordynację akcji. Opol-
scy wolontariusze prowadzą również 
szkolenia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy w szkołach czy przedszkolach. 
Tak wygląda rutyna wolontariusza PCK, 
kiedy nie jest wzywany do pomocy.

Najbardziej pouczającym ćwiczeniem 
jest jednak sprawdzenie swojej wiedzy 
i umiejętności podczas prawdziwej akcji 
ratowniczej. Wtedy, kiedy stres i adre-

nalina działają na niekorzyść, to właśnie 
z uporem, regularnie powtarzane czyn-
ności dają efekty. System Ratownictwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża to sys-
tem współpracujący i wspomagający 
całościowe działania ratownicze prowa-
dzone przez wszystkie jednostki obecne 
podczas akcji ratunkowej. Grupy ratow-
nictwa były skierowane do działań przy 
poszkodowanych podczas katastrofy ko-
lejowej pod Szczekocinami czy w czasie 
zawalenia się hali targowej w Katowi-
cach, ratownicy GR PCK z Opola po-
magali podczas powodzi. Katastrofy czy 
klęski żywiołowe to sytuacje ekstremal-
ne, kiedy każda umiejętność i wiedza 
medyczna może być na wagę ludzkiego 
życia.

Grupa Ratownictwa PCK Opole 
zrzesza wolontariuszy, którzy bezintere-
sownie niosą pomoc potrzebującym. Za 
swoją pracę nie dostają żadnego wyna-
grodzenia. - Najlepszą zapłatą dla ratow-
nika jest uśmiech drugiego człowieka 
- czytamy na ich stronie internetowej. 
Otrzymują wsparcie przede wszystkim 
od Polskiego Czerwonego Krzyża, od 
władz w ramach struktur Obrony Cy-
wilnej, większość funduszy na zakup 
sprzętu i środków zdobywają sami. Żeby 
mieć środki finansowe zabezpieczają np. 
imprezy masowe, gdzie dbają o zdrowie 
i bezpieczeństwo uczestników.

Wszystko co robią Ratownicy PCK – 
robią bezinteresownie. – Ale dlaczego, co 
to Panu daje? – zapytałam Pana Wojtka 
Wąsowskiego. – Wielką radość i przy-
jemność, traktuję to jako pasję. Mogę 
się uczyć, nie tylko z zakresu medycyny, 
ale to także rozwój osobisty. Każda po-
moc drugiemu człowiekowi, nie mówiąc 
o ratowaniu zdrowia czy życia, daje nie-
opisaną satysfakcję - powiedział. Może 
więc warto oderwać się od codziennych 
obowiązków i zainwestować swój wolny 
czas w spotkania wolontariuszy Polskie-
go Czerwonego Krzyża?
■ Joanna Łęczycka

| 15BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Edukacja i szkolenia
 Strona 11

Z życia Izby...
 Strona 2

Z rynku...
 Strona 6

Lifestyle



Usługi reklamowe, artykuły promocyjne, maszyny 
i materiały do druku.

Komunikacja wizualna, digital signage, LED, neony, 
oprogramowanie.

Poligrafia, maszyny do druku, materiały i akcesoria do 
druku, oprogramowanie, usługi reklamowe.

Artykuły biurowe, produkty reklamowe, artykuły 
świąteczne, souveniry i pamiątki, opakowania itp.

Poligrafia reklamowa, etykiety, zadruk opakowań, digital 
printing, maszyny do druku, urządzenia introligatorskie, 
urządzenia do uszlachetniania, materiały i akcesoria itp.

Web to print, identyfikacja wizualna, usługi reklamowe, 
maszyny i materiały do druku.

Opakowania, etykiety, materiały i technologie druku.

Upominki reklamowe, materiały i podłoża do druku, 
maszyny do druku, usługi reklamowe.

Upominki biznesowe i okazjonalne.

Maszyny i materiały do druku, komunikacja wizualna, 
opakowania, etykiet, oprogramowanie.

Usługi marketingowe, komunikacja reklamowa, event, druk, 
e-mail marketing.

Reklama Polygraf
12-14.05.2015   Praga

European Sign Expo
18-22.05.2015   Cologne

FESPA
18-22.05.2015   Cologne

Gift Show Poland
22-24.05.2015   Warszawa

Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów  
i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA
26-29.05.2015   Poznań

Graphitec
09-11.06.2015   Paryż

International Exhibition  
for the Packaging Industry RosUpack
16-19.06.2015   Moskwa

Singapore Gifts & Stationery Show
12-14.05.2015   Singapore

Giftex Tokyo
08-10.07.2015   Tokio

printpack+sign
29-31.07.2015   Singapur

SuisseEMEX
29-31.07.2015   Singapur

Zakres tematyczny

imprezy targowe q2 2015
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