
Haft komputerowy to jedna 
z najbardziej charakterystycznych 
metod znakowania. Ozdabiamy 
nią odzież, ręczniki, torby czy 
plecaki. Jej zwolennicy zwracają 
dużą uwagę na jakość ...  Strona 12
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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 

0 / 2014 | gRuDZIEń 

www.piap-org.pl

bezpłatny bIULe t yn 
poLskIej Izby art ykUłów 
promocyjnych

Polska Izba Artykułów Promocyjnych oficjalnie działa już osiem lat, chociaż zalążki jej powstawania datowane są na czas, kiedy 
izbom i stowarzyszeniom niełatwo było funkcjonować. Z niewielkiego porozumienia kilku firm, wyrosła dziś prężna, ceniona na 
rynku, prestiżowa organizacja, która stanowi ważny przedsionek walki o interesy całej branży artykułów promocyjnych... Strona 4

Gdy dłuznik 
ogłasza 
upadłosc
Na temat upadłości kontra-
hentów i dróg dochodzenia 
wierzytelności rozmawiamy 
z Maurycym Organa... Strona 13

Fuzje - droga 
do potegi?
Wzmocnienie przez przejęcie 
innej jednostki znane jest od 
czasów plemiennych. I mimo, 
że w obszarze współczesnego 
biznesu przybiera... Strona 10 

Edyta 
Lisowska
Członek Zarządu PIAP

Jako Polska Izba Arty-
kułów Promocyjnych 
wystartowaliśmy z no-
wym biuletynem! Na-

sza publikacja pozwoli rozbudować plat-
formę komunikacji między producen-
tami gadżetów reklamowych a  agen-
cjami, a  także przyczyni się do edukacji 
członków PIAP-u oraz firm z branży. Dzię-
ki temu uda nam się stworzyć wizerunek 
artykułu promocyjnego jako skuteczne-
go narzędzia marketingowego. Biuletyn  
o takim profilu będzie dostępny co kwar-
tał, a jego zawartość na dłużej przyciągnie 
czytelników zainteresowanych branżą re-
klamową. Gotowi na lekturę pierwszego 
numeru „Biuletynu PIAP”?

■ Zmieniające się prawo, niczym efekt motyla wywołuje gospodarcze turbulencje. Podobnie sytuacja polityczna, która odbija się na ekspor-
cie i imporcie, a więc znowu na wolumenach sprzedaży. Jak grzyby po deszczu wyrastają także nowe możliwości inwestycyjne, które stwarza-
ją ogromne szanse dynamicznego rozwoju. O tym właśnie jest publikacja PIAP. O perspektywach, które warto znać i o zagrożeniach, o których 
trzeba wiedzieć. Jest także o sile branży reklamowej, o jej potencjale, który w dużej mierze leży w integracji, wspólnie podejmowanych działa-
niach. Publikacja PIAP jest trochę takim Hyde Parkiem, forum wymiany myśli i doświadczeń. Czasami także budzących burzliwe dyskusje, jak 
w przypadku ustawy o opłatach na rzecz czystych nośników. W numerze przeczytasz ile artyści zarabiają na sprzedaży urządzeń pamięci, jakie 
jest stanowisko biura ZAiKS, SAWP, ZPAV i dlaczego przepisy budzą tyle kontrowersji. Dowiesz się także, w jaki sposób można wykorzystać 
nowy obowiązek noszenia odblasków po zmroku, jakie są plusy i minusy eksportu na wschód, jak poradzić sobie z upadłością dłużnika, co to są 
condo-hotele i dlaczego warto inwestować w nieruchomości wakacyjne i … oczywiście to nie wszystko! Zapraszam do lektury.Joanna Łęczycka

Maciej 
Dembiński
Członek Zarządu PIAP

Drodzy Czytelnicy,
Od pomysłu do pro-
jektu czasami mija-
ją tygodnie, miesiące, 

a nawet lata. Dlatego z niekłamaną przy-
jemnością oddajemy w Wasze ręce nasze 
nowe dziecko - pierwszy numer Biulety-
nu PIAP. Pismo, którego czytanie ma być 
dla Was czystą przyjemnością, a jednocze-
śnie ma Wam pomóc w codziennym pro-
wadzeniu biznesu. Będziemy w nim pisać 
o bezpieczeństwie i płynności finansowej, 
jak zatrudniać i  utrzymać pracowników, 
o  etyce w  życiu i  w  biznesie. Znajdziecie 
w nim wywiady z ciekawymi ludźmi, a tak-
że podpowiemy Wam jak spędzić wolny 
czas oraz jak zainwestować ciężko zapra-
cowane przez Was pieniądze. Nie zabrak-
nie również dawki humoru. Wierzymy, że 
pierwszy numer pisma spotka się z Waszą 
aprobatą, i dacie nam tym samym zielone 
światło, by za pół roku, a może i  szybciej 
wydać kolejny numer publikacji PIAP.
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Michał Lisewski
Redaktor

Szanowni Państwo!
Lato to przede wszyst-
kim czas ładowania aku-

mulatorów. Chwila wytchnienia może okazać 
się potrzebna gdy tuż za rogiem czeka na nas 
moc nowych wyzwań. Kalendarz wydarzeń 
targowych rośnie w  oczach, między innymi 
dzięki takim inicjatywom jak Promo Show 
Professional. Dużo uwagi w  letnim numerze 
poświęcamy dobrym praktykom w  zakresie 
wystawiennictwa i  w  szczególności poleca-
my wywiady z ekspertami znającymi branżę 
od podszewki. Sporą dawkę pożytecznej wie-
dzy zawiera w sobie wywiad dotyczący Roz-
porządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO). Mamy nadzieję że materiał rozwieje 
nieco wątpliwości, które narosły w  ostatnim 
czasie. W najnowszym numerze gazety PIAP 
zastanawiamy się także jak ugryźć zagranicz-
ny tort i zdobyć nowych klientów. Wartościo-
we wskazówki znajdziemy nie tylko w  tym 
materiale. Tradycyjnie, nie mogło zabraknąć 
rozmowy z klientem końcowym. Okazuje się 
że branża IT może być szczególnie łasa na 
atrakcyjne upominki...

Magda
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

Z doświadczenia wiem,  
że w ostatnim kwarta-

le nasza branża wypracowuje 60-70% rocz-
nego obrotu. Nie bez powodu jest to naj-
bardziej pracowity dla nas okres, obudo-
wany spotkaniami z klientami podczas tar-
gów i road show-ów. Z kalendarium naj-
bliższych wydarzeń możecie się Państwo 
zapoznać na łamach Gazety PIAP.
Ostatni kwartał to również ostatni moment 
na weryfikację dotychczasowej strategii na 
kolejny rok. Być może cześć z publikowa-
nych przez nas materiałów zainspiruje Pań-
stwa do podjęcia nowych wyzwań. Zachę-
cam do lektury najnowszego numeru.

Katarzyna
Wojniak
Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP

Szybkimi krokami 
wchodzimy w  najgo-

rętszy dla naszej branży okres. Sezon na 
upominki reklamowe-kalendarze, słody-
cze reklamowe i inne upominki świąteczne 
uważam za otwarty. Życzę wszystkim Pań-
stwu wielu interesujących zamówień i  sa-
mych pozytywnych realizacji. 
Przed PIAP i  branżą upominków reklamo-
wych kolejne nowe wyzwania. Jak zaprezen-
tować poza branżę upominek reklamowy aby 
był uważany za atrakcyjny nośnik reklamy? 
Spróbujemy w  najbliższym czasie podołać 
temu wyzwaniu - promując upominki za po-
średnictwem spotu reklamowego. Mamy na-
dzieję, że zrobimy to najlepiej jak potrafimy! 
Trwają również prace nad przygotowaniem 
briefu dla agencji badawczej - dowiemy się 
w jaki sposób postrzegany jest upominek re-
klamowy przez jego odbiorców! A  tymcza-
sem serdecznie zapraszam Państwa do za-
poznania się z  najświeższą porcją nowinek 
z branży!

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 15

Edukacja i szkolenia
 Strona 11

Z rynku...
 Strona 4

Z życia Izby...
 Strona 2

BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Wydatki firm na reklamę i gadżety nieco wzrosły w ostatnich trzech latach. A do tego mocno trzyma 
się przekonanie, że upominek jest jednym z najskuteczniejszych nośników reklamy. Krajowy rynek 
artykułów promocyjnych ma się więc nieźle. Ale dla niektórych może być za mały ...  Strona 7

UGRYŹĆ 
ZAGRANICZNY TORT

Branża artykułów promocyjnych 
przeszła w ostatnich trzydziestu 
latach rewolucję technologiczną. 
O tym, co się zmieniło, jakie 
wyzwania dziś przed ...  Strona 4

Gadżety mają 
przyszłość

25 maja 2018 roku na terenie 
całej Unii Europejskiej wchodzi 
w życie Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO) ...  Strona 14

NIE TAKIE RODO 
STRASZNE

19 maja pod Połockiem odbyło 
się sprawozdawcze Walne 
Zebranie Członków PIAP. 
O nowych ustaleniach i planach 
Zarządu, które już udało się 
zrealizować ...  Strona 3

NOWE PLANY 
I REALIZACJE

Branża IT to najszybciej 
rozwijający się rynek w Polsce. 
Przyciąga talenty i pomaga 
budować wizerunek Polski jako 
kraju innowacyjnego. Chociaż 
klient firm ...  Strona 6

LICZY SIĘ TYLKO 
JAKOŚĆ

Na początku roku Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej 
uznał, że pieniądze pobierane 
przez Organizacje Zbiorowego 
Zarządzania, m.in. od producen-
tów, nie powinny ...  Strona 13

PODATEK OD 
PIRACTWA BEZ VAT

Słowo wstępu
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. todit, c. Ublis, ut nos, 
cupio, ca; ina, nonsignatene que fue talabusa ret propublina, sitabul icipiem se nihil vividiu ssilintrimum audam ut quem hem que poris?
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con te auctuam, consulatiam. Fori-
tus? quidin vivertem inclabu nteatua 
medepse inatrum statide ssedo, te, que 
rem iameniquam. Obunclabes contion 
sultor labem, utus nostra, notent nius 
ad factortum et et; hocchuci perfin 
viverum a etordiest quo clum rem facre 
andame crio, sentis.
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Rommorum ex nonsimus es habenter 
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LOrem IPSum
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Znów się powiększyliśmy, do członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych dołączyła marka dobrewina.pl 
i firma REDA. Niezmiernie cieszy nas, że ciągle rośniemy w siłę. Tymczasem poznajmy się bliżej:

Kolejne firmy wchodzą do gry

 

dobrewina.pl – dystrybutor 
win w przystępnych cenach 

Marka dobrewina.pl prowa-
dzi sieć sklepów stacjonarnych 

oraz platformę internetową oferującą dobre 
wina. – Przystępujemy do Izby, bo wierzymy, 
że wino jest ponadczasowym produktem pro-
mocyjnym. Członkowie mogą liczyć na two-
rzenie dedykowanych zestawów win – mówi 
J. K. Peter Pulawski, general manager dobre-
wina.pl. Marka powstała w 2001 roku jako 
owoc bogatej wiedzy oraz pasji. Firma za-
pewnia m.in. customizację etykiet i opako-
wań win, pełną obsługę zamówień, wraz 
z nanoszeniem logo oraz logistykę dostaw.

REDA a.s. – dostawca 
wszystkich kategorii 
artykułów promocyjnych 
i podarunkowych

- Nasza firma zdecydowała się dołą-
czyć do PIAP i wykorzystać nowe moż-
liwości, by zaprezentować się wśród in-
nych silnych i pewnych dostawców na 
polskim rynku - mówi Dyrektor Han-
dlowy oraz jeden z właścicieli REDY 
Milan Walter. Firma została założona 
w 1991 roku w Republice Czeskiej i od 
tego czasu stała się jednym z najbardziej 
znaczących graczy na rynku artykułów 
promocyjnych i podarunkowych w Eu-

ropie. Poza Republiką Czeską REDA 
jest znana lepiej jako EXCURSION.  
REDA koncentruje się głównie na ce-
ramicznych i porcelanowych naczy-
niach do picia, artykułach piśmien-
niczych, parasolach i szerokiej ofer-
cie toreb reklamowych. Firma oferu-
je na miejscu ponad 16 technologii na-
druków. REDA wspiera swoich klien-
tów w wielu aspektach biznesowych, 
przyjaznych klientom rozwiązaniach  
e-commerce oraz ponad 2000 SKU 
z katalogu EXCURSION na składzie, 
dostępnych w 48 godzin.
■ Zofia Smolarek
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PIAP zaprasza 
na stoisko

A4  na

13-14 września 2017

PIAP apeluje do Ministra Finansów
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian 
w podatku dochodowym. Chodzi o limity odliczania 
kosztów uzyskania przychodów dla usług tzw. niema-
terialnych, czyli m.in. doradztwo, księgowość, rekru-
tacje czy korzystanie ze znaków towarowych. Plany 
te oznaczają poważne problemy dla branży reklamo-
wej. W praktyce znaczy to, że usługi reklamowe będą 
droższe nawet o 19 proc. Tak drastyczna podwyżka 
może wiązać się z koniecznością rezygnacji z rekla-
my nawet przez duże przedsiębiorstwa. Ministerstwo  
Finansów planuje wprowadzenie niekorzystnych 
zmian bez konsultacji z podmiotami, których one bez-
pośrednio dotyczą. W związku z powyższym Polska 
Izba Artykułów Promocyjnych wystosowała list do 
Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckie-
go, w którym prosi o zaniechanie wprowadzenia pla-
nowanych zmian a tym samym o możliwość wyraże-
nia swojej opinii na powyższy temat. Ponadto PIAP ma 
nadzieję, że na drodze dialogu z Ministerstwem Finan-
sów uda się wypracować rozwiązania uwzględniające 
potrzeby każdej ze stron.

NEWS

PROMO
shoW 2017

Katowice 21.09

Zapraszamy
na stoisko

PIAP na

Wraz z początkiem września br. w Katowicach i Gdyni odbędą się kolejne już Spotkania 
Regionalne Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Ich uczestnicy będą mogli się poznać, 
wymienić doświadczeniami, a także wziąć udział w atrakcyjnym szkoleniu.

PIAP zaprasza do Gdyni i Katowic

- Na najbliższych spotkaniach uczestni-
cy będą mogli zasięgnąć profesjonalnej opi-
nii ekspertów. Na każdym z nich będzie-
my gościć Mateusza Mrozowskiego i Ma-
cieja Czerniawskiego z Fundacji Nowocze-
sny Przedsiębiorca — zapowiada Katarzyna 
Wojniak Dyrektor Biura Zarządu PIAP.

Głównymi celami fundacji są wspiera-
nie przedsiębiorczości i propagowanie no-
woczesnego stylu zarządzania. Fundacja 
wspiera też działania mające na celu popu-
laryzację rozwoju osobistego i budowanie 
społeczności osób przedsiębiorczych. Dzia-
ła m.in. w organizacjach społecznych, jak 
i szkołach. 

Należący do niej Mateusz Mrozowski to 
multimedalista w siatkówkę plażową Aka-
demickich Mistrzostw Polski i dwukrotny 
reprezentant kraju na mistrzostwach Eu-
ropy. Mrozowski jest także właścicielem 
trzech niezależnych biznesów w branży IT, 
edukacyjnej i sprzedaży bezpośredniej. Po-
nadto jako doradca finansowy współpracuje 
z takimi brandami jak T-mobile, Mercedes, 
Calzedonia, Bosch, PKP, Ikea, Samsung czy 
Energa. Mrozowski jest także autorem best-
sellera „Sprzedaż jest sexy albo nie ma jej 
wcale”. Publikuje również w miesięczniku  
Forbes, a w magazynach As sprzedaży,  
Franczyza&Biznes, Prime i Business Infuan-
cer jest szefem sprzedaży.

Swoją obecnością spotkania uświetni tak-
że Maciej Czerniawski, właściciel i dyrektor, 
Prosper Advertising & Publishing w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Firma działa w branży 
reklamowej i IT. W 2016 r., w związku z po-
tencjałem, jaki niesie za sobą platforma inter-
netowa, została wyróżniona nagrodą Super 
Sukcesu Roku. Czerniawski jest także wła-

ścicielem 12 brandów działających w Polsce, 
Niemczech i Wielkiej Brytanii. Przedsiębior-
ca swój sukces w największej mierze oparł 
na sprzedaży produktów i usług drogą on-
-line. Warto dodać, że trzy spośród 12 firm, 
które stworzył, na czele z fototapeta24.pl  
czy mojdekorator.pl., są niekwestionowany-
mi liderami w swojej branży.

Obydwaj przedsiębiorcy wystąpią pod-
czas wrześniowych spotkań. Ich tematem 
przewodnim będzie „Strategia (do)stosowa-
nia - Sprzedaż Oparta na Edukacji - Narzę-
dzia Biznesowe i Wiedza ekspercka”.

Przemowy ekspertów zawierać będą 
wszystkie niezbędne strategie i narzędzia, 
które służą jak najlepszemu wykorzystaniu 
potencjału produktowego firm. Przedsta-
wione zostaną także narzędzia biznesowe, 
które używane są obecnie przez największe 
krajowe i światowe marki. Każdy z uczest-
ników dostanie też w prezencie możliwość 
przetestowania nowatorskiego systemu 
opartego na czterech rewolucjach sprzeda-
ży. System będzie można bezpłatnie testo-
wać przez 30 dni.

Na spotkania zaproszeni są zarówno 
Członkowie PIAP, dostawcy artykułów re-
klamowych, agencje reklamowe, jak i firmy 
branżowe, nie będące Członkami stowarzy-
szenia.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 września 
2017 roku o godz. 11.00 w Focus Hotels 
Katowice Chorzów ul. Armii Krajowej 15,  
41-506 Chorzów. 

Spotkanie w Gdyni zaplanowano na  
7 września 2017 roku, również o godz. 11.00 
w siedzibie firmy Rosnowski Gift przy  
ul. Chwarznieńska 142 D, 81-602 Gdynia.

Swój udział w wydarzeniach można zgłaszać, 
telefonując pod numer 791 354 426, lub 
wysyłając maila na adres: biuro@piap-org.pl.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.  
Ilość miejsc ograniczona. 

Polska Izba Artykułów Promocyjnych 
serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu!

■ Zofia Smolarek
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19 maja pod Połockiem odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PIAP. O nowych 
ustaleniach i planach Zarządu, które już udało się zrealizować, rozmawiamy z jej Prezes Edytą Lisowską.

Nowe plany 
i realizacje

Podczas omawiania dalszego pla-
nu pracy zaproponowano, by Zarząd 
w pierwszej kolejności zajął się bada-
niem branży, promocją upominków 
reklamowych i Członków PIAP. Kto zaj-
mie się pracą nad tymi badaniami?

Zgadza się, to bardzo ważne, abyśmy 
zbadali rynek reklamowy w Polsce.

Na ostatnim walnym głosy były po-
dzielone, czy zbadać wielkość branży, czy 
zbadać jej potencjał i w jakim zakresie. 
Wielkości zatrudnienia, obrotów, czy ja-
kie ilości sprzedaży generuje branża dla 
danego asortymentu ? Pewne jest, że ba-
danie, które do tej pory robi PIAP, będzie 
kontynuowane, ale w poszerzonej for-
mule, tak jak zdecydowano wspólnie na 
walnym. Zgłosiły się osoby niezwiąza-
ne z zarządem, które mają doświadcze-
nie w badaniach i mam nadzieję, że dołą-
czą do grupy roboczej, która pozwoli pro-
fesjonalnie wybrać firmę badawczą. Bie-
rzemy pod uwagę czołowe firmy na ryn-
ku badawczym. To będzie długi proces, 
ale trzeba to przygotować bardzo dro-
biazgowo i profesjonalnie z uwzględnie-
niem przede wszystkim wyniku końcowe-
go. Najważniejsze w tym wyniku jest to, 
abyśmy zadali sobie pytanie, na jakie za-
gadnienia chcemy uzyskać odpowiedź?

Firma nie została jeszcze wybrana, 
prace trwają, ponieważ jest to duży bu-
dżet, jaki musimy na to przeznaczyć 
i istotne działanie PIAP dla całej na-
szej branży. Dodam, że ostatnio mia-
łam w ręce folder z agencji reklamo-
wych niezrzeszonej w PIAP, która powo-
ływała się na nasze zeszłoroczne bada-
nia, przyznam, że byłam mile zaskoczo-
na. Ponadto do biura PIAP zgłasza się 
wiele firm, które chcą rozpocząć działa-
nia lub wprowadzić nowy produkt rekla-
mowy na rynek Polski z pytaniem o ba-
dania rynku reklamowego, jakimi dys-
ponujemy. Ten i inne fakty wskazują, że 
to bardzo dobry kierunek, jaki wspólnie 
obraliśmy. Badania trzeba zrobić, ale 
nie pochopnie i nareszcie dobrze. Pomi-
mo że za nie zapłacimy w wersji pełnej, 
uważam, że powinny być udostępniane 
osobom spoza PIAP odpłatnie, a człon-
kowie powinni trzymać rygor w kwestii 
dalszego udostępniania.

Podczas zebrania padła także pro-
pozycja stworzenia filmu promującego 
PIAP i jego członków. Zaproponowa-

no, by promował on również upomin-
ki reklamowe. Jego promocja ma się 
rozpocząć już jesienią. Czy może Pani 
zdradzić, jaki jest pomysł na film? 

Pomysłów na film jest kilka zarów-
no ze strony zleceniobiorców, jak i za-
rządu. W lipcu głosowaliśmy na ten te-
mat. Trwają prace zarówno nad scena-
riuszem, jak i wyborem firmy, która ów 
spot zrealizuje. Chcemy pójść, jak oma-
wialiśmy na zebraniu walnym w kierun-
ku emocji i uczuć, które pozwolą nam po-
kazać, niekonkretny produkt (aby nikt nie 
czuł się pokrzywdzony), ale raczej emo-
cje związane z otrzymywaniem czy wrę-
czaniem upominków reklamowych.

W  związku z  rozwojem PIAP i  cią-
głym wzrostem liczby firm Członkow-
skich, podczas zebrania dyskutowa-
no nad koniecznością stworzenia biura 
na potrzeby działalności PIAP. Profesjo-
nalna siedziba dałoby także możliwość, 
zatrudnia osoby, która byłaby wspar-
ciem dla Dyrektor Biura Zarządu PIAP 
Katarzyny Wojniak. Czy któreś z  tych 
założeń udało się już zrealizować?

Oczywiście, że tak, mamy biuro PIAP, 
zapraszamy każdego, kto będzie w okolicy.

Przecież nie stoimy w miejscu! Karty 
zostały rozdane na walnym, więc działa-
my. Dyrektor biura Pani Katarzyna Woj-
niak od początków lipca stacjonuje co-
dziennie w biurze PIAP w godzinach od 
8:00 do 16:00, Mamy własne pomiesz-
czenie i salkę do spotkań, pracujemy nad 
tym, aby zatrudnić osobę do pomocy przy 
katalogu PIAP i pracach biurowych. Za-
praszamy wszystkich, adres biura PIAP 
to ul. Krakowska 72, 32-650 Kęty.

O jaki ważnych ustaleniach zebrania 
warto jeszcze wspomnieć?

Cieszy mnie fakt, że dotychczasowe 
spotkania regionalne, kontynuacja ka-
talogu, reklamy na łamach gazety PIAP, 
na łamach strony www.piap-org.pl czy 
udziały w targach bez szemrania docze-
kały się kontynuacji, oznacza to, że są to 
dobre narzędzia. Bardzo dobrym pomy-
słem jest, abyśmy brali udział w różne-
go typu konferencjach marketingowych, 
PR-owych lub innych, w których możemy 
zaprezentować siłę upominku reklamo-
wego. Podzielam wniosek, że cała kon-
ferencja na ten temat byłaby zbyt nudna, 
ale panel na ten temat w trakcie innych 
wydarzeń związanych z naszą branżą, to 

świetny pomysł i doskonała okazja na to, 
aby przedstawić realne lub nierealne (nie 
zawsze Klient wyraża zgodę) studium 
przypadku. Takie case study nad powsta-
niem upominku, gadżetu, który stał się 
przedmiotem akcji promocyjnej to świet-
ny sposób, aby uświadomić działom mar-
ketingu zwłaszcza wśród Klientów końco-
wych, jaką drogę należy przewidzieć, za-
równo zamawiając coś z oferty dystrybu-
torów, jak i producentów produktów re-
klamowych. 

W  tym roku organizatorzy zebra-
nia postawili także na integrację. Pod-
czas drugiej części spotkania, które 
odbywało się nad jeziorem Górskim, 
jego Członkowie po raz pierwszy mo-
gli uczestniczyć w integracyjnym ogni-
sku i wspólnej kolacji grillowej. Cześć 
z  nich zdecydowała się nawet spę-
dzić noc w  tamtejszym hotelu Dębo-
wa Góra Active&Spa. Jak ocenia Pani 
i Członkowie nową formę spotkań?

Jest nas już ponad 170 firm, nie sposób 
na targach czy imprezie PIAP-owej, któ-
ra odbywa się w międzyczasie targów po-
znać i rozmawiać z wszystkimi. Uważam, 
że to wyjazdowe walne to doskonała oka-
zja, aby się lepiej poznać, zaprzyjaźnić, 
wymienić spostrzeżenia i doświadczenie. 
Koszty PIAP poniósł podobne, a człon-
kowie zapłacili za noclegi czy masaże. 
Ogromnie cieszył mnie fakt, że członko-
wie PIAP, którzy absolutnie mnie nie zna-
li, podchodzili i dzielili się pomysłami, 
deklarowali swoją chęć pomocy, opowia-
dali o spostrzeżeniach zarówno na temat 
działalności PIAP, jak i branży. Pamiętaj-
my o tym, że nawet w wesołym grillowym 
towarzystwie doświadczenia jednych 
mogą pomóc innym i to także jest wartość 
dodana bycia w PIAP. Istotne jest, aby-
śmy stworzyli wspólną atmosferę i oka-
zję, aby dołączyli do nas Ci nieaktywni, 
a oponenci stwierdzili, że ten PIAP to faj-
na ekipa :) Zapraszam wszystkich na ko-
lejne grillowe walne :).

Czy następne walne zebranie, prze-
widziane jest w podobnej, urozmaico-
nej o integrację, formie?

Zdecydowanie tak jest to lepsza i bar-
dziej nowoczesna forma walnego, okazja 
do spotkań wymiany doświadczeń, roz-
mowy i bliższego poznania się. Ja jestem 
100 proc. na tak, a Wy?
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

EDytA LISowSKA
Prezes Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych
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Branża artykułów promocyjnych przeszła w ostatnich trzydziestu latach rewolucję technologiczną. 
O tym, co się zmieniło, jakie wyzwania dziś przed nią stoją, a także o tym, dlaczego śpiewnik harcerski 
może być skuteczniejszy niż najlepsza kampania internetowa opowiada Iwona Dulińska z firmy Kunszt.

Gadżety mają 
przyszłość

Można określić cezurę będącą począt-
kiem branży artykułów promocyjnych?

Konkretnie raczej nie, ale można przy-
jąć, że rozwój tej branży był i jest bardzo ści-
śle skorelowany z rozwojem rynku reklamy. 
Pierwsze poważne hasło reklamowe, które 
zrobiło ogólnopolską karierę to przedwojen-
ne: „cukier krzepi” Melchiora Wańkowicza. 

Bardziej serio jednak rynek zaczął rozwi-
jać się w latach 80. Gdy pojawiła się silniej-
sza konkurencja i konieczność wyróżnienia 
się w tłumie, przyciągnięcia klienta. 

Te realia wymusiły zmianę myślenia u hur-
towników, właścicieli sklepów, firm usługo-

wych i w zarządach wielkich firm mających 
dziesiątki klientów na całym świecie.

Jakim przymiotnikiem określiłaby Pani 
te początki? Trudne?

Powiedziałabym, że raczej siermiężne 
i czasami zabawne. Branża artykułów promo-
cyjnych kwitła na zasadzie: chcę taki gadżet, 
jak ma prezes konkurencji, tylko lepszy. A to 
prowadziło nieraz do absurdalnych sytuacji.

Na przykład?
Prezes jednej z firm zamówił u nas długopi-

sy metalowe, a główną motywacją było to, że 
szef konkurencji kupił plastikowe. 

Jeszcze śmieszniejsze było dobieranie ka-
nałów reklamowych na tej samej zasadzie. Na 
początku lat 90. nasz klient - producent pa-
sty do podłogi - uparł się, że musi mieć re-
klamę w RMF FM. Reklamowanie pasty do 
podłogi w radiu nie ma większego sensu, ale 
kampania po prostu musiała zostać zrealizo-
wana...bo w „eremefce” reklamowała się już 
firma należąca do kolegi prezesa. Tyle tylko, 
że ten znajomy był producentem odzieży dla 
młodzieży. Produktu znacznie wdzięczniejsze-
go do reklamowania w nowopowstałym radiu 
o profilu częściowo rozrywkowym. 

A  jak wyglądała wówczas branża „od 
kuchni”? Jakie było zaplecze techniczne? 

Wtedy najpopularniejszym gadżetem był 
długopis. Żeby go ozdobić reklamą ręcznie ry-
sowałam jej projekt, z kartką szłam do fotogra-
fa, a on robił zdjęcia i je pomniejszał. Potem 
było to ręcznie drukowane sitem na okrągło. 

W 1988 r. przygotowywałam gadżety na 
pierwszy Festiwal Kultury Żydowskiej. Kra-
ków pełen był cudzoziemców i uznaliśmy, że 
doskonale byłoby mieć mapę miasta. Ją też 
musieliśmy rysować ręcznie, był ogromny 
problem z dostępnością papieru. Prosty szyld 
robiło się wycinając szablony liter starym 
skalpelem darowanym od kolegów chirurgów.

...też siermiężnie... 
Ale twórczo. Trzeba było wykazać się za-

radnością i pomysłowością. Potem, w latach 
90. zaczęliśmy mocno przejmować zwycza-
je promocyjne zachodu. Pojawiły się u nas 
pierwsze katalogi drukowane zwiastujące po-
szerzanie się rynku. No i zaczęło się dziać. Po-
wszechniejsze stało się wykorzystanie maszyn 
drukarskich - ręcznych sitodrukarek koloro-
wych, powielaczy, romayorów.

Jako ciekawostkę powiem, że część tych 
maszyn wykorzystywała opozycja do druko-
wania prasy podziemnej, więc władza je „za-
aresztowała” pod koniec lat 80. Potem jed-
nak pełną parą pracowały dla branży artyku-
łów promocyjnych. 

W pierwszej połowie lat 90. park maszyno-
wy dalej się unowocześniał. Branża zaczęła 
projektować grafiki komputerowo, korzystano 
z ploterów tnących.

Ile się zmieniło w ostatnich dwóch de-
kadach?

Technologicznie bardzo dużo. Można zro-
bić chyba wszystko, drukować na kamieniu, 
skórze, grawerować w rozmaitych materia-

łach. Nowoczesne drukarnie, linie produkcyj-
ne są znacznie bardziej efektywne energetycz-
nie. Zaangażowanie człowieka w sam pro-
ces produkcji jest niewielkie, wszystkim ste-
ruje komputer. 

Produkcja jest naprawdę nowoczesna. 
Problem w tym, że możliwości techniczne 
znacznie wyprzedziły potrzeby i świadomość 
odbiorców...

Dla nich dalej najlepszym gadżetem 
jest długopis?

Trzy najpopularniejsze gadżety to: długo-
pis, kubek, coś do biura, faktycznie. Ale nie to 
jest problemem. Jest nim niechęć klientów do 
niestandardowych rozwiązań. Nawet tak nie-
wielki nośnik jak długopis daje szerokie moż-
liwości promocji. Ale odbiorcy tego nie chcą. 
Długopis ma być taki jak 20 lat temu, por-
celana zawsze ma być kolorowa i wypalona 
w piecu. Koniec i kropka. 

Tak mała elastyczność bierze się z braku 
zaufania do ekspertów. 

Klient od zawsze „wiedział lepiej”? 
Nie. Kiedyś składał zamówienie i obdarzał 

nas zaufaniem, wiedział, że przygotujemy mu 
efektywną kampanię i dobierzemy najlepsze 
gadżety. Dziś każdy ma komputer, uważa, że 
umie zaprojektować logo, jest ekspertem od 
gadżetów i reklamy. Uważam, że spadek za-
ufania to równie wielka zmiana, jak rewolu-
cja technologiczna, którą branża przeszła.

Na „zachodzie” zleca się określoną pracę 
i rozlicza z efektów. Nikt się nie wtrąca, nie ma 
potrzeby kontrolowania każdego etapu proce-
su. Ceni się ergonomię, dobry projekt, uży-
teczność, styl, funkcjonalność, bo jest przeko-
nanie, że reklamą nie rządzi przypadek. Jest 
cała szkoła i psychologia reklamy, ceni się ją 
na „zachodzie”. U nas chwilowo nie.

Dlaczego?
U nas oczekuje się, że gadżety, czy - szerzej 

- reklama przyniosą zysk. I to szybko.
Rynkowe
Oczywiście, ale żeby tak było, kampania 

musi iść odpowiednimi kanałami, docierać do 
odpowiedniej grupy docelowej. Odpowiednio 
powinny być dobrane też upominki, gadżety. 
Na to potrzeba czasu, współpracy z klientem 

i jednak sporych nakładów. Zmiana sposobu 
myślenia klientów zabiera mnóstwo energii. 

A dodatkowo są oni niechętni inwestowa-
niu w reklamę, bo nie są pewni jak ułoży się 
koniunktura gospodarcza. 

Internet mocno zmienił branżę gadże-
tów?

Klienci coraz więcej pieniędzy wydają 
w interencie. Siłą rzeczy gadżety dostały więc 
rykoszetem. Ale rynek gadżetów się odrodzi. 
Dobrze dobrany, porządny upominek budu-
je sympatie do firmy skuteczniej niż reklama 
w sieci. To nie tylko moje zdanie, ale też wyni-
ki badań socjologicznych.

Czyli internet nie pokona gadżetów?
Na pewno nie. Myślę, że te firmy, któ-

re przetrwają niestabilność wrócą na wyso-
ki poziom w ciągu trzech lat. W naszej bran-
ży spoglądamy zawsze na „zachód”, bo stam-
tąd przejmujemy trendy. A tam rynek wygląda 
nieźle, docenia się jakość, pomysł, kreatyw-
ność i solidny upominek. Z czasem i u nas tak 
będzie, a moc klasycznego gadżetu wróci. 

Dla producentów artykułów promocyjnych 
istotne będzie jednak uchwycenie trendów, 
np. regionalizmu w reklamie i lepsze pozna-
nie grup docelowych.

A co powinni zmienić wasi klienci?
Otworzyć się na bardziej niestandardowe 

rozwiązania i wykazać się większą oryginal-
nością. Wciąż niewielu z nich, rozumie jaką 
siłę przyciągania ma dobrze dobrany upomi-
nek. Jeśli był pan harcerzem, to z którą firmą 
zechce pan robić interesy? Z tą która da panu 
kubek i długopis, czy z tą, od której otrzyma 
pan śpiewnik harcerski? Zakładając, że ja-
kość usługi i ceny są na zbliżonym poziomie.

Z  tą, która nie potraktowała mnie 
sztampowo

No właśnie, lubimy się czuć wyjątkowo 
i dobrze dobrany gadżet naprawdę może to 
poczucie wzmocnić i ułatwić budowanie re-
lacji. Nie musi być drogi, ale musi być do-
brej jakości i oryginalny. To jednak wymaga 
dobrej znajomości tych, do których gadżety 
mają ostatecznie trafić. I nad tym nasi klienci 
też muszą popracować. 
■ Rozmawiał Tomasz Piszczek
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Ostatnie Walne Zebranie Członków PIAP po raz pierwszy połączone 
zostało z integracją. Kolacja grillowa, podczas której Członkowie mogli się 
lepiej poznać przypadła do gustu wszystkim. Dlatego też Edyta Lisowska 
Prezes PIAP, już zadeklarowała, że kolejne walne zebranie zorganizowane 
będzie w podobnej formie. Zbliżająca się jesienna aura niekoniecznie 
musi sprzyjać grillowym kolacją, na szczęście form integracji jest tak 
wiele, że pogodowych kaprysów obawiać się nie trzeba. Pracownicy firm 
Członkowskich PIAP deklarują, że integracje świetnie wypływają, nie tylko 
na atmosferę, ale i efektywność pracy.

Integracja 
się opłaca

I tak firma PAR Bakuła rozumie integrację 
poprzez aktywny udział każdego pracownika 
w życiu firmy. - Prawdziwa integracja w na-
szym pojęciu to danie każdemu pracownikowi 
możliwości rozwoju i wpływu na swoją pracę 
i wzajemne inspirowanie się do poszukiwania 
rozwiązań, które uczynią pracę bardziej satys-
fakcjonującą i korzystniejszą dla firmy, ale też 
pracowników. Wzajemnie inspirujący się lu-
dzie, świadomi swojej roli i mający wpływ na 
swoją pracę tworzą naszym zdaniem środo-
wisko najbardziej zintegrowane. Mamy przy-
wilej pracować z ludźmi świadomymi celów, 
jakie stawia przed sobą firma, a także swo-
jej roli w tym, aby te cele były realizowane 
– mówi Danuta Bakuła z firmy PAR Bakuła.

- Budowanie przyjaznej atmosfery współ-
pracy, a nie wewnętrznej konkurencji jest za-
daniem codziennym i długofalowym naszej 
firmy. Imprezy tradycyjnie rozumiane jako in-
tegracyjne traktujemy jako wspólną rozryw-
kę i podziękowanie za włożony trud – dodaje.

Katarzyna Zakrzewska z firmy COOKIE 
słodycze reklamowe uważa natomiast, że jed-
ną, z najlepszych form integracji są aktywne 
wyjazdy firmowe. - Oczywiście eventy te po-
winny być dostosowane do możliwości i pre-
ferencji uczestników. Osobiście jestem zwo-
lenniczką wyjazdów, w których to można się 
zmęczyć i ubrudzić, czyli imprez organizo-
wanych na świeżym powietrzu, wymagają-
cych od uczestników wysiłku zarówno umy-
słowego, jak i fizycznego, okraszone dodat-
kowo szczyptą adrenaliny. Wychodzę bowiem 
z założenia, że emocje, które się wówczas po-
jawiają, niekiedy dość skrajne, wpływają 
w efekcie na wzmocnienie pewności siebie 
i pozwalają odreagować stres. Dodatkowo 
przeżywanie takowych emocji w określonym 
zespole wpływa na jego scalanie oraz zwięk-
sza identyfikację i poczucie przynależności do 
firmy – mówi Katarzyna Zakrzewska.

O Emocje, o których wspomina Pani Ka-
tarzyna nie trudno. Można je znaleźć niemal-
że w każdej części kraju. Jednym z najbar-
dziej atrakcyjnych obiektów w wojewódz-
twie śląskim, w którym warto zorganizować 
wyjazd integracyjny, jest Strzelnica w Koch-
cicach. Obiekt znajduje się w świetnej loka-
lizacji, przy obwodnicy Lublińca, a jednak 
z dala od zgiełku miast. Strzelnica położony 
jest wśród pól uprawnych, na górce kochcic-
kiej. Na powierzchni 10 ha znajduje się baza 
hotelowa wyposażona w kilka sal konferen-
cyjnych i restauracje, zarówno te wewnętrzne, 
jak i zewnętrzne. Najważniejsze przy organi-
zacji integracji są jednak atrakcje usytuowa-
ne wokół hotelu. Strzelnica, tory kartingowe, 
quick jump, pole paintballowe, czy park lino-
wy, to tylko niektóre z nich. Obiekt posiada 

własną gastronomię i można w nim zorgani-
zować eventy dla prawie 10 tys. osób. – Na-
szą najważniejszą atrakcją jest strzelnica i to 
też najczęściej wybierana atrakcja przez firmy 
organizujące u nas różnego rodzaju integra-
cje. Strzelnica składa się z 10 osi strzeleckich, 
jest tu m.in. strzelnica sportowa czy myśliw-
ska – opowiada Marcin Szczerba menadżer 
obiektu. - W rankingu atrakcji drugie miejsce 
zajmują gokarty, czyli przejazd po torze o dłu-
gości 270 m kw, o mocy 9 KM, z pełnym i pro-
fesjonalnym pomiarem czasu, wyświetlanym 
na kierownicy uczestnika przejazdu – dodaje.

Pan Marcin mówi, że świetnym sposo-
bem na integracje jest także adrenalina park, 
w skład którego wychodzi tyrolka o długo-
ści 170 m. Ponadto quick jump, czyli sok 
z 11 m i wielka huśtawka nazywana diabel-
skim wahadłem. - To o czym warto również 
wspomnieć to duża strefa dla dzieci, nazy-
wana jelonkowem. Znajduje się w niej mnó-
stwo atrakcji – mówi Marcin Szczerba. Even-
ty, podczas których goszczą tu również dzieci, 
nazywane są piknikami rodzinnymi. Jak de-
klaruje menadżer obiektu, jest ich organizo-
wanych prawie tak samo dużo, jak tradycyj-
nych eventów.

Ekipa Strzelnicy tworzy kameralną, ro-
dzinną atmosferę, jej motto brzmi: Ty znajdź 
termin, a my zajmiemy się całą resztą. Tutej-
sza załoga nie trzyma się jednak stałych tema-
tów, uszyje na miarę każdy rodzaj eventu, np. 
Rodeo czy bardzo ekskluzywny Bond.

Obiekt oferuje też dość ekstremalne for-
my integracji, ale nie dzielą one kobiet i męż-
czyzn. - Wszyscy są tak samo zainteresowani, 
zarówno strzelaniem, jak i jeżdżeniem gokar-
tami. Wiadomo, że mężczyzna bardziej chce 
się wykazać motoryzacyjne, podanie zresztą 
jak na strzelnicy, ale nie raz się okazuje, że ko-
biety strzelają lepiej – przyznaje pan Marcin.

W odnowionym obiekcie, w którym za-
dbano o każdy detal, gościły już gwiazdy za-
równo polskiego, jak i światowego forma-
tu. Firmy organizują tu najczęściej integra-
cje kilkudniowe. Czyli połączenie gastrono-
mi z atrakcjami. Usytuowana na ternie obiek-
tu chata grillowa świetnie nadaje się na tego 
typu imprezy. Co istotne można je tu orga-
nizować niemalże przez cały rok. Zimą, kie-
dy nie występują mrozy, można korzystać za-
równo z adrenalina park, strzelnicy, ale też 
toru quadowego. - Ma on długość 1100 m, jeź-
dzimy w trudnym terenie, zarówno latem, jak 
i zimą. Czym większe zabłocenie tym, większa 
atrakcja – dodaje menadżer.

Pani Katarzyna Zakrzewska uważa, że ak-
tywne wyjazdy wpływają na zacieśnianie 
więzi i pozwalają na rozładowanie napięć 
i problemów biurowych w neutralnym śro-

dowisku. Ponadto pozwolą pracownikom na 
zregenerowanie sił i wzajemne poznawanie 
w bardziej swobodnych warunkach.

- Posłużę się przykładem tegorocznego wy-
jazdu integracyjnego naszej firmy. Był on po-
dzielony na dwa dni i dwie aktywności, grę 
zespołową oraz indywidualny „wyczyn”. 
W trakcie wyjazdu nie zabrakło również czasu 
na relaks, czy swobodny czas w grupie. Pierw-
szy panel oparty był głównie na współdziała-
niu w podgrupach oraz rywalizacji z pozosta-
łymi zespołami. Była to gra terenowa polega-
jąca na odnalezieniu przy pomocy mapy oraz 
gpsów punktów kontrolnych rozrzuconych 
na terenie kilku kilometrów. Punkty kontrol-
ne dzieliły się na dwa rodzaje, w jednych cze-
kały na uczestników zadania do wykonania, 
w innych, dobrze ukrytych miejscach, symbo-
le czy hasła, które należało spisać, potwier-
dzając odnalezienie danego miejsca. Zarów-
no czas wykonania poszczególnych zadań, ca-
łej gry, jak i ilość odnalezionych i poprawnie 
spisanych symboli były punktowane. Grę na-
leżało wykonać w określonym limicie czasu, 
tak więc wybór drogi, obrana strategia i po-
dział zadań w grupie oraz współdziałanie de-
terminowały wynik. Dodatkową atrakcją był 
teren, po którym się poruszaliśmy, lasy, łąki, 
czasem uczestnicy natrafiali na niegroźne ba-
gienko. Opowieściom pełnym emocji i entu-
zjazmu nie było końca. Wszyscy wymienia-
li się swoimi historiami i perypetiami z za-
dań i trasy. W drugim dniu wynajęty został 
tor Wakeboardingowy. Pływanie poprzedzo-
ne było profesjonalnym instruktażem. W przy-
padku tego zajęcia było ono zupełnie dobro-
wolne, niemniej grupa werbalnie zachęcała 
niezdecydowanych uczestników do wypróbo-
wania swoich sił. W zespole były osoby, które 
do wody wchodzą jedynie pod prysznic i nie 
podejrzewałyby siebie o uczestniczenie w ja-
kimkolwiek sporcie wodnym. Niemniej wspar-
cie i entuzjazm grupy wpływały na podjęcie 
wyzwania, a wyzwanie to głównie dotyczyło 
przezwyciężenia swoich lęków. Satysfakcja 
z każdego przepłyniętego metra, ale przede 
wszystkim z przewalczenia swoich obaw, była 
nieoceniona – opowiada.

Dla firm preferujących mniej aktywne lub 
krótsze formy integracji ofert na rynku rów-
nież nie brakuje. Szczególnie popularne są 
dziś tzw. domy lub mieszkania strachu, lub 
escape room. Właściciel jednego z katowic-
kiego escape room mówi, że w ciągu miesią-
ca organizuje nawet 300 eventów integracyj-
nych.

Escape room to gra przeniesiona z popu-
larnej zabawy online do świata rzeczywiste-
go. Gracze zamknięci w pokoju muszą rozwi-
kłać zagadki, by móc się z niego wydostać. 
Na wydostanie się z tarapatów mają oczywi-
ście określony czas, muszą współpracować, 
by jak najszybciej rozwiązać zagadkę i opu-
ścić pokój.

Na podobnej zasadzie działają mieszkania 
strachu. Zamknięta w nich grupa, aby móc 
opuścić straszne mieszkanie, zazwyczaj musi 
znaleźć klucz lub klamkę do drzwi. W jej po-
szukiwaniu przeszkadza nie tylko przerażają-
ca charakterystyka mieszkania, ale i niepoko-
jące dźwięki i postacie.

Paweł Szulc właściciel Panic House, czy-
li nawiedzonego miejsca w Bielsku-Białej 
mówi, że wchodzą tu obcy sobie ludzie, a wy-
chodzą jako najlepsi przyjaciele. - Takie miej-
sca rodzą dość silne emocje – przyznaje. To 
doskonały sposób na integrację pracowników, 
którzy dopiero muszą się poznać, ale nie tyl-
ko. - Ostatnio organizowaliśmy integrację na 
ponad 40 pracowników z Castoramy – opo-
wiada. Panic House znajduje się w podzie-
miach kompleksu Nowe Miasto w dawnym 
bunkrze przeciwlotniczym. Za skrajne emo-
cje dla jednego pracownika zapłacić trzeba 
jedyne 20 zł. Kilka złotych więcej kosztuje 
wizyta w escape room. To świetny pomysł, 
na firmową integrację nie tylko ze względu 
na cenę, ale możliwość jej zorganizowania 
w każdą pogodę i o każdej porze roku.

Średnio dwa razy tyle zapłacić trzeba za 
paintball czy gokarty. Kilkudniowy wyjazd 
z atrakcjami dla jednego pracownika kosztu-
je kilkaset złotych. Jak jednak mówi Katarzy-
na Zakrzewska — nikogo nie trzeba przeko-
nywać do tego, iż wyjazdy, czy też spotkania 
integracyjne mają pozytywny wpływ na budo-
wanie relacji i poprawę atmosfery w zespole.
■ Zofia Smolarek
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Branża IT to najszybciej rozwijający się rynek w Polsce. Przyciąga talenty i pomaga 
budować wizerunek Polski jako kraju innowacyjnego. Chociaż klient firm 
świadczących usługi z zakresu IT znajduje się głównie za granicą, swoje potrzeby 
zaspokajają w kraju. Z Anitą Soczką, PR manager Merixstudio rozmawiamy na temat 
tego jak rynek upominków może pomóc branży nowych technologii. 

Liczy się tylko 
jakość

AnITA soCzKA
PR manager Merixstudio

Taka forma kalendarza jest bez wątpienia 
bardzo atrakcyjna, wyróżnia się pośród in-
nych typów kalendarzy, wpada w oko użyt-
kownikowi. Połączenie dwóch funkcjonal-
ności w jednej, użytkowych cech podkład-
ki pod mysz z funkcjonalnością kalendarza, 
wzbogacone o szeroką opcję personalizacji 
i reklamy - atrakcyjna grafika, logo i dane 
kontaktowe, kalendarium - na każdy miesiąc 
inna grafika. Kalendarz plus nienachalna re-
klama i trochę miejsca przy poszczególnych 
datach na zapiski i notatki. 

Szczerze polecamy i zachęcamy do re-
alizacji. Ceny przystępne, minimalne ilości 
przyzwoite, najlepsza jakość i rozsądny ter-
min produkcji. Pokażemy wzory, pomożemy 
przy projektowaniu. Wspólnie postaramy się 
stworzyć użyteczny produkt, który spodoba 
się Klientowi i doskonale spełni swoje mar-
ketingowe zadanie. A o to w tym gadżeto-
wym biznesie przecież chodzi!

Produkcję podkładek z kalendarzem 
mogą Państwo zamówić u nas. 

zapraszamy do przesyłania zapytań, 
zapraszamy do składania zamówień.

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

KALENDARZ W PODKŁADCE ARTyKuł 
sPonsoRoWAny

wać naszych pracowników. Jesteśmy 
aktywnym uczestnikiem mediów spo-
łecznościowych. Można powiedzieć, 
że reprezentujemy dużą samoświado-
mość w tym zakresie. W ostatnim cza-
sie powołaliśmy do życia Merix Run-
ning Team, naszą reprezentację bie-
gaczy długo i średniodystansowych. 
Mają oni uczestniczyć w różnorakich 
eventach biegowych. Mając dwóch 
utalentowanych designerów na pokła-
dzie, zrealizowaliśmy własny projekt 
koszulek, które uszył Nike. Nie każ-
da firma ma jednak taką możliwość 
i tu widzę potencjał między innymi ze 
strony dostawców odzieży sportowej. 
Firm, które wystawiają swoje repre-
zentacje: piłkarską, biegaczy czy squ-
asha jest coraz więcej. Zdrowa, spor-
towa rywalizacja wpisuje się w nasz 
krajobraz biznesowy. Pozwala nie tyl-
ko w budowie marki, lecz także jest 
korzystna dla zdrowia, a co za tym 
idzie produktywności naszych pra-
cowników. 

Proszę o  wskazanie dobrych 
praktyk w  zakresie marketingu 
branży IT.

Nasz klient to zazwyczaj osoba bar-
dzo świadoma i dlatego niektóre ele-
menty mogą wydać się niestosowne. 
Ważne jest, aby upominki były este-

tyczne i zaprojektowane z poczuciem 
smaku. Dużą rolę odgrywa też jakość 
materiałów. W latach 90. królowały 
w Polsce szybko wpisujące się długo-
pisy i parasole, które łamały się przy 
pierwszej ulewie. Dziś mamy do wy-
boru prezenty, które nie tylko ładnie 
wyglądają, ale są też praktyczne. Nie-
dawno prym wiodły pendrive’y, choć 
wraz z rozwojem technologii ich czas 
będzie stopniowo przemijać. Przydat-
ne wydają się być wszelkie akcesoria 
związane z wszechobecnymi smartfo-
nami - nie tylko etui, lecz także smy-
cze, saszetki, elementy do ładowarek 
czy np. “skarpety”, czyli małe etui 
wykonane np. z wełny. 

Podsumowując, w dzisiejszym za-
bieganym świecie opcją optymalną 
wydaje się tworzenie usług pod klucz, 
tzn. dostarczenie możliwie szerokiej 
oferty gadżetów tak, aby klient nie był 
zmuszony szukać dostawców dla każ-
dego pojedynczego upominku. Myślę, 
że w najbliższych latach rynek stanie 
się coraz bardziej chłonny i warto po-
szerzyć swój katalog o możliwie kre-
atywne rozwiązania. Dobierając su-
rowce czy wzory należy pamiętać jed-
no - liczy się przede wszystkim jakość.
■ Rozmawiał Michał LISEWSKI

Proszę opowiedzieć o  wyzwa-
niach wynikających ze specyfi-
ki branży - czy łatwo jest budować 
markę takiej firmy jak Państwa? 

Przede wszystkim wytłumaczmy 
jedno - najlepszą promocję naszej fir-
my za granicą stanowią nasze projek-
ty: gry HTML5, content Digital Si-
gnage czy aplikacje webowe. Stano-
wią one powód, dla którego kolejni 
klienci pukają do naszych drzwi. Aby 

je zrealizować, potrzebujemy jednak 
przyciągnąć możliwie dobrych pro-
gramistów i projektantów. Tutaj po-
jawia się wielkie pole do popisu dla 
szeroko rozumianego brandingu, któ-
ry kreujemy również przy użyciu upo-
minków. Raczej nie uczestniczymy 
w wydarzeniach targowych, ale pro-
wadzimy szeroko zakrojoną działal-
ność rekrutacyjną.

Z jakich artykułów promocyj-
nych korzystają Państwo najczę-
ściej - co szczególnie zwraca uwa-
gę klientów? 

Pracujemy w powierzchni open-
space i jest rzeczą pożądaną, aby od 
czasu do czasu przewinął się element 
identyfikacji wizualnej. Nowoczesne 
biuro powinno być wyposażone np. 
w firmowe kubki, dobrze jest jeśli ele-
menty identyfikacji wizualnej przewi-
jają się w codziennym życiu. Po biu-
rowcu poruszamy się przy użyciu kart 
magnetycznych - przydadzą się za-
tem smycze! Każdy nowy pracow-
nik otrzymuje od nas zestaw powital-
ny zapakowany w estetyczną baweł-
nianą, oczywiście obrandowaną, tor-
bę, którą możne potem uzywać na co 
dzień. Również papeteria firmy jest 
robiona na zamówienie - kalendarze, 
notesy, koperty. Z papeterii korzy-
stają nie tylko pracownicy firmy lecz 
także klienci w trakcie realizowanych 

u nas sesji warsztatowych. Najlepsze 
pomysły wielomilionowych startu-
pów spisywane są w notesach z logo 
Merixstudio. 

Czego Pani brakuje na polskim 
rynku artykułów promocyjnych? 
Co można by poprawić?

W mojej ocenie rynek gadżetów re-
klamowych wykonał wielki postęp 
w ostatnich latach. Oferta dostaw-
ców rozszerzyła się znacznie co go-
łym okiem widać np. w czasie even-
tów czy przeglądając strony interne-
towe. Czasem brakuje wyrobów wy-
sokiej jakości, czegoś ekstra czym mo-
glibyśmy zaskoczyć klienta. Większość 
ciekawych gadżetów jakie widziałam 
w ostatnim czasie, takie jak. lodówki 
na jedno piwo, wykonywane są na za-
mówienie - pomysł wychodził od klien-
ta. Nie każdy gadżet musi stanowić 
osobny wodotrysk, niemniej czasem 
brakuje kreatywności. Kolejne warian-
ty zapalniczki czy otwieracza do piwa 
to trochę mało. Jednak, jak już wspo-
minałam - jest coraz lepiej. 

Proszę opisać krótko aktywność 
marki Merixstudio na targach i wy-
darzeniach - gdzie i  jak często się 
Państwo wystawiacie?

Jak już mówiłam, raczej nie uczest-
niczymy w wydarzeniach targowych. 
Staramy się jednak aktywnie uczest-
niczyć w lokalnym życiu i aktywizo-

W mojej ocenie rynek gadżetów 
reklamowych wykonał wielki postęp 
w ostatnich latach. Oferta dostawców 
rozszerzyła się znacznie co gołym okiem 
widać np. w czasie eventów czy przeglądając 
strony internetowe. Czasem brakuje 
wyrobów wysokiej jakości, czegoś ekstra 
czym moglibyśmy zaskoczyć klienta.

Kalendarz w podkładce pod mysz, w odróżnieniu od innych gadżetów, które mogą zostać wrzucone do szuflady biurka lub do pudełka 
w szafie, jest używany przez cały rok. Jeśli zaproponujemy dla kalendarza atrakcyjną formę, mamy szansę na ciekawy i niebanalny 
gadżet i upominek reklamowy i jednocześnie skuteczne działanie marketingowe. Największym atutem tej formy promocji jest bez 
wątpienia użyteczność samego wyrobu.



Wydatki firm na reklamę i gadżety nieco wzrosły w ostatnich trzech latach. A do tego mocno 
trzyma się przekonanie, że upominek jest jednym z najskuteczniejszych nośników reklamy. 
Krajowy rynek artykułów promocyjnych ma się więc nieźle. Ale dla niektórych może być za mały. 
Podpowiadamy więc, jak rozwinąć działalność za granicą.

Ugryźć 
zagraniczny tort

20 do 100 tys. złotych. W 2015 r. było 
ich około 17 proc., teraz o takich bu-
dżetach mówi aż 26 proc. przedsiębior-
ców. 

Może to oznaczać, że rynek staje się 
nieco bardziej rozdrobniony. Czyli po-
woli przesuwa się z dużych, wielowąt-
kowych kampanii promocyjnych, wy-
magających jednorazowo wiele ga-
dżetów i upominków, w stronę mniej-
szych, realizowanych częściej akcji 
promocyjnych.

Gadżet jak reklama w internecie
Dobrą informacją dla branży 

jest z pewnością fakt, że rynek wi-
dzi w upominkach reklamowych do-
kładnie taką samą moc sprawczą, jak 

w kampaniach internetowych. Jako 
najskuteczniejszy i najtańszy nośnik 
reklamy firmy uznały - ex aequo - wła-
śnie te dwa kanały (po 37 proc. odpo-
wiedzi). Sromotną porażkę poniosły 
natomiast media tradycyjne. Reklama 
w prasie, radiu i telewizji została uzna-
na za najmniej korzystną pod wzglę-
dem relacji poziomu ceny do skutecz-
ności. 

Niemal wszystkie, czyli 9 na 10 firm 
biorących udział w badaniu - i to też 
dobra wiadomość - uważa, że upomin-
ki i gadżety służą kształtowaniu wi-
zerunku firmy i w tym celu je kupują. 
Cena gadżetu, choć nie bez znaczenia, 
wcale nie jest najważniejsza. Jako naj-
ważniejszą cechę respondenci wskazy-

wali jakość upominku. Od kryterium 
ceny istotniejsze są też funkcjonalność 
i wygląd. Mniej istotne są za to takie 
zmienne jak marka upominku i termin 
realizacji zamówienia. 

Co jeśli Polska to za mało? 
Badanie PIAP pokazuje pewną sta-

bilizację trendu wzrostowego w wy-
datkach na artykuły promocyjne. 
W przyszłości rodzimy rynek czeka 
więc najprawdopodobniej dalsze po-
szerzanie. Zwłaszcza, że wcale nie jest 
przepastny. Na razie brak jednoznacz-
nych danych o jego wielkości, ale 
z szacunków np. domu mediowego Ze-
nith wynika, że wartość branży to 1,5-2 
mld złotych. To oczywiście sporo, ale 
znacznie mniej, niż np. sektor reklamy. 
Ten w Polsce warty jest, wg Millward 
Brown (SMG), około 7,3 mld zł.

Jeszcze większa dysproporcja jest 
gdy porównamy polski rynek artyku-
łów promocyjnych do krajów Europy 
zachodniej. W Niemczech, sektor ten 
już w 2004 r. wart był ponad 2,5 mld 
euro, czyli ponad 10 mld złotych. Dziś 
w przeliczeniu wart jest około 15 mi-
liardów. Co więcej, jak wynika z da-
nych niemieckiej Izby, najbliższe pięć 
lat będzie stabilne lub delikatnie wzro-
stowe. 

- Faktycznie rynek niemiecki to spo-
ry „tort” do podziału, warto na nim 
być - mówi Zbigniew Kaczor, właści-
ciel z firmy Maxim produkującej cera-
mikę reklamową z nadrukiem. 

Niemcy są jednym z wielu ryków za-
granicznych, na których działa jego fir-
ma. Ale ze względu na znaczenie i roz-
miar, takie rynki powinny być przez 
przedsiębiorców planujących rozwój 
traktowane wyjątkowo. - Kiedyś ko-
rzystaliśmy z usług dystrybutora, ale to 
nie był do końca trafiony pomysł i zde-
cydowaliśmy się założyć w Niemczech 
osobną firmę związaną struktura wła-
ścicielską - wyjaśnia. 

Maxim Ceramics GmbH - bo tak na-
zywa się jego firma - działa w Niem-
czech od pięciu lat, z efektami znacznie 
lepszymi niż w przypadku korzystania 
z usług wyłącznego dystrybutora. 

Na czym polega różnica? Dystrybu-
tor to pośrednik, który kupuje towar 
u producenta i sprzedaje go za granicą. 
To on ostatecznie decyduje o strategii 
sprzedaży, promocji, polityce rabato-
wej i w zasadzie ma pełną kontrolę nad 
procesem sprzedaży. Producent zwy-

Wydatki na reklamę i promocję, 
od 2014 r., zwiększyła ponad połowa 
firm (60 proc.). W tym samym okre-
sie nieco też zmieniła się struktura ryn-
ku. Jak wynika z badania „Postrzega-
nie upominków reklamowych jako no-
śnika reklamy” zrealizowanego w po-
łowie ubiegłego roku przez PIAP 
ubywa firm, które gotowe są, w ska-
li roku, wydać na działania BTL, 100 
tys. zł i więcej. Jeszcze w 2015 r. na 
takie nakłady pozwalała sobie co piąta 
(20 proc.), a rok później co szósta (17 
proc.) firma. W 2017 r. jednak taki po-
ziom wydatków deklaruje już co siód-
ma (14 proc.). 

Przybyło za to firm, które wydawa-
ły lub gotowe są wydać na gadżety od 

czajnie zdaje się na dystrybutora, tra-
cąc wpływ na losy swojego produktu. 

Taka forma sprzedaży - uważa wła-
ściciel Maxim Ceramics - może się 
sprawdzać na nieco mniej istotnych 
rynkach. - Z powodzeniem stosujemy ją 
w Danii, Szwecji i we Włoszech - pod-
kreśla. Co ważne, skorzystanie z usług 
dystrybutora jest też znacznie tańsze 
niż otworzenie własnej firmy za gra-
nicą. 

Jednak mimo większych nakładów, 
w krajach priorytetowych warto mieć 
„regularną” firmę. - Moje przedsię-
biorstwo odpowiada moim standardom 
działalności, współpracy z klientami, 
a ja jako właściciel mam na to pełen 
wpływ - tłumaczy Zbigniew Kaczor. 
I zaraz dodaje: - Zatrudniam pracow-
ników niemieckich, bo żeby być konku-
rencyjnym na takim rynku trzeba mieć 
odpowiednich ludzi, znających niuan-
se kulturowe, umiejących odpowiednio 
budować relacje. 

Ogromną rolę różnic kulturowych 
podkreślają też inni eksperci. Mał-
gorzata Starczewska-Krzysztoszek, 
główna ekonomistka PKPP Lewiatan: 
- Są one największym wyzwaniem, bo 
najtrudniej je zrozumieć. Ogólna za-
sada, do której należy się uniwersal-
nie stosować, brzmi: na obcym rynku 
zachowuje się tak, jak wymaga rynek, 
a nie tak, jak ja się chce.

Filia i franczyza tylko dla gigantów
Ryzykowne wydaje się też zakłada-

nie za granicą filii swojego przedsię-
biorstwa. Co prawda taka forma dzia-
łalności również daje właścicielowi 
kontrolę nad działaniami produkcyjny-
mi, marketingowymi, czy sprzedażo-
wymi. Co gwarantuje utrzymanie jako-
ści usług, problem w tym, że filie to do-
bra metoda działania dla dużych, roz-
poznawalnych marek, którym zależy 
na budowaniu wizerunku firmy global-
nej. Z jej założeniem wiążą się większe 
trudności administracyjne, niż w przy-
padku otwarcia oddzielnej firmy.  

Popularna w Polsce forma prowa-
dzenia biznesu - franczyza - nie ko-
niecznie musi zdać egzamin za grani-
cą. Franczyza jest rozwijaniem wła-
snej działalności pod „marką-mat-
ką”. A w polskim sektorze artykułów 
promocyjnych próżno póki co szukać 
ogromnych i silnych marek, które mo-
głyby przebić się za granicą. 
■ Tomasz Piszczek
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wydarzenia targowe drugiego kwartału 2017
Promgifts 2017

Powrót do Brukseli się opłaca
Po jednej edycji w Leuven z kwietnia 2016 wydarzenie Promgifts przeniosło się z powrotem do stolicy Belgii. 
Piąta edycja największych belgijskich targów materiałów promocyjnych odbyła się w hali Brussels Kart Expo 
w dniach 29-30 marca 2017. Według oficjalnych danych na targach organizowanych przez Belgijskie 
Stowarzyszenie Artykułów Promocyjnych zaprezentowało się 60 firm, wśród których znaleźli się dystry-
butorzy materiałów promocyjnych oraz ich dostawcy. Imprezie towarzyszył cykl wykładów prowadzo-
nych przez specjalistów. 
Więcej informacji na: www.promgifts.be

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

MARKE[DING] VIENNA 2017

Znów sukces
Targi marke[ding] Vienna odbyły się po raz 7 w dniu 6.04.2017 w pałacu Hofburg w Wiedniu. To największe 
austriackie targi produktów promocyjnych skierowane są do decydentów i nabywców przemysłowych. We-
dług oficjalnych danych w wydarzeniu wzięło udział 126 wystawców z dziesięciu krajów, którzy prezentowa-
li swoje portfolio produktów i usług. Wśród nich znajdowały się słynne marki, interesujący specjaliści oraz wy-
stawcy prezentujący się na targach po raz pierwszy. Zwiedzający mogli zapoznać się ze zróżnicowaną gamą 
produktów i wziąć udział w prelekcjach. 
Więcej informacji na: www.markeding-wien.at

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

Reklama Polygraf 2017

Wcześniejsza data wydarzenia
24. edycja targów Reklama Polygraf odbyła się w dniach 24-26 kwietnia 2017 w halach 3, 4 i 6 PVA Expo  
Praha Exhibition Centre w stolicy Czech. W tym samym czasie odbyły się targi Obaly. Ze względu na zmia-
nę daty wydarzenia wielu zwiedzających nie zostało o nich poinformowanych. Mimo wszystko w wydarze-
niu wzięło udział 294 wystawców, z czego 59 pochodziło z 11 krajów poza Republiką Czeską. Imprezę od-
wiedziło 8867 gości, z czego 1874 z zagranicy. Wystawcy mieli ręce pełne roboty, a większość z nich była za-
dowolona z jakości i ilości dyskusji. 
Więcej informacji na: www.reklama-fair.cz

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, Zdjęcia: Michael Scherer, © WA Media

GWW Newsweek 2017

Na sam szczyt!
W tym roku wydarzenie GWW Newsweek wspięło się na sam szczyt: zarówno, jeżeli chodzi o liczbę wystaw-
ców, jak i odwiedzających. Łącznie targi odwiedziło 4214 gości, co oznacza wzrost obecności w porówna-
niu z rokiem ubiegłym. Celem targów jest promocja zalet reklamy dotykowej klientom z branży we współ-
pracy z konsultantami ds. produktów promocyjnych i dostawcami, którzy pomagają w planowaniu kampa-
nii. 15. edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Najlepsi wykonawcy” – w oparciu o wiodącą pozycję pro-
duktów promocyjnych. 
Więcej informacji na: www.newsweek-info.de

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, Zdjęcia: Julia Kuschmann, © WA Media

PromZ.live 2017

Udane wznowienie
Po 15 latach PromZ – impreza organizowana przez holenderską firmę Het Portaal – została wznowiona: wy-
darzenie PromZ.live odbyło się w Ahoy Rotterdam w dniach 10-11 maja 2017. Zmiana nazwy i lokalizacji to 
nie wszystkie zmiany – zmieniła się też koncepcja imprezy. W wydarzeniu wzięło udział 199 wystawców, w 
tym agencje i dostawcy materiałów produkcyjnych, markowe spółki oraz specjaliści z dziedzin marketingu. 
Wydarzeniu towarzyszyły wykłady na temat zrównoważonych strategii korporacyjnych, sprzedaży i marke-
tingu. Wręczono również nagrodę „Artykuł promocyjny roku”.
Więcej informacji na: www.promz.live

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, Zdjęcia: Michael Scherer, © WA Media

Targi HK Gifts & Premium Fair 2017

The Hong Kong hub
32. edycja Hong Kong Gifts & Premium Fair dobiegła końca 30.04.2017. Były to 4, pełne sukcesów dni. We-
dług oficjalnych danych w wydarzeniu wzięło udział 4315 wystawców (w 2016: 4262) z 31 krajów, natomiast 
liczba odwiedzających wyniosła około 47 000. Całe wydarzenie podzielone było na sekcje tematyczne, któ-
re ułatwiały poruszanie się po targach, między innymi prezenty firmowe, ekologiczne, technologiczne ga-
dżety, bagaże i wyroby turystyczne, figurki i dekoracje oraz nowość – prezenty licencjonowane oraz ozdo-
by do włosów. 
Więcej informacji na: www.hktdc.com/hkgiftspremiumfair 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2017, Zdjęcia: Till Barth, © WA Media
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Nowe wydarzenie na targowej mapie Polski ma być unikatowe 
w swojej formie. Dedykowane ekspertom Promo Show Professional ma 
wyznaczać jakość rynkowi. O nowej inicjatywie dostawców rozmawiamy 
z Robertem Załupskim, odpowiedzialnym za realizację tego wydarzenia. 

Nasza branża 
to kopalnia 
pomysłów

Promo Show Professional to nowa 
inicjatywa wśród wydarzeń branżo-
wych  pierwszego kwartału 2018 
roku. Do kogo przede wszystkim 
skierowany jest ten event? 

Wydarzenie jest dedykowane wy-
łącznie przedstawicielom agencji re-
klamowych. Nie chcemy przypadko-
wych zwiedzających. Do dalszego dy-
namicznego rozwoju naszej branży 

potrzebny jest zgrany duet: dostaw-
cy – agencje reklamowe. To on ma 
go kreować i zagwarantować większy 
udział branży w całym torcie reklamo-
wym. Chcemy dać możliwość pozna-
nia nowości, budowania relacji, roz-
mów o wspólnym biznesie, a nie tyl-
ko zabrania w biegu katalogu. Ograni-
czona lista Wystawców ma umożliwić 
ten komfort.

Proszę scharakteryzować Wy-
stawców wydarzenia. Kogo nie po-
winno zabraknąć  na tym wydarze-
niu?

Promo Show Professional jest od-
powiedzią na potrzeby grupy czoło-
wych dostawców artykułów promocyj-
nych. To efekt rozmów takich firm jak:  
Texet Poland, Falk&Ross czy Happy  
Gifts. Do wydarzenia dołączyli liderzy 
branży oferujący całe spektrum pro-
duktów i usług. Lista jest imponują-
ca: Anda, Capira Creative Products,  
Cookie Słodycze Reklamowe, Easy  
Gifts, Elephant, Expen, Friends, Guapa  
Produkcja, Macma Polska, Inspirion, 
Maxim Ceramics, PF Concept, Pro-
moNotes, Mid Ocean Brands Polska,  

Toppoint Polska i Stefania Zakład  
Galanterii Skórzanej. 

To liderzy rynku, którzy niewątpliwie 
mają na niego duży wpływ: od kreowa-
nia trendów do wyznaczania kierunków 
w jakim się rozwija. Lista Wystawców 
jest praktycznie zamknięta. 

Warto podkreślić, że od założenia 
PIAP – 10. lat temu - nie było w branży 
takiego wspólnego projektu dostawców. 
Jestem zadowolony, że w obu wydarze-
niach nie zabrakło OOH magazine.  
Mogę podziękować za zaufanie, ale na 
to przyjdzie jeszcze pora.

Część z tych Wystawców całkowicie 
zrezygnowała w pierwszym półroczu 
z udziału w innych wydarzeniach w Pol-
sce. Łączymy siły np. z grupą Promo 5, 
która na początku roku organizowała 
swoje świetne konferencje dla top klien-
tów. Promo Show Professional dla wie-
lu dostawców będzie jedynym wydarze-
niem branżowym na początku roku, aby 
zaprezentować swoją ofertę i katalogi. 

Jakie wyzwania stoją przed orga-
nizatorami nowego branżowego wy-
darzenia? 

Realizujemy cele wyznaczone przez 
wspomnianych dostawców. Chcemy 
przede wszystkim zagwarantować wy-
soki komfort w budowaniu relacji: tych 
osobistych i handlowych. Większość 
elementów jest efektem wspólnych roz-
mów i szczegółowych ustaleń: począw-
szy od zaproszeń, listy gości, wyglądu 
stoiska, na jego obsłudze skończywszy. 
Z naszej strony zaoferowaliśmy wielo-
letnie doświadczenie w organizacji tar-
gów i eventów oraz gwarancję jakości. 

Ważnym aspektem dla wielu firm 
była optymalizacja wydatków przy 

zachowaniu jakości ekspozycji. Dla 
wielu firm Promo Show Professional 
to będzie rewolucja, choć wolę słowo 
ewolucja. Odejście od wielkich stoisk 
i swoistego „prężenia muskułów” na 
rzecz biznesowych spotkań, zunifiko-
wanych stoisk, wspólnej strefy cate-
ringowej i szkoleń. Nie pozycjonujemy 
tego wydarzenia jako targi. Wielu z na-
szych top klientów na pewno odwiedzi 
odbywające się w tym samym terminie 
wydarzenie pod Warszawą. W Berlinie 
podczas Fashion Week np. odbywa-
ją się cztery imprezy tekstylne w tym 
samym czasie. Każda z innym koncep-
tem. Część odwiedzających dubluje się 
i to jest naturalne. Współgrające. 

Jakich atrakcji spodziewać się 
mogą uczestnicy Promo Show  
Professional 2017?

Event ma charakter zamknięty i na 
tym etapie nie wyciągnie Pan ode mnie 
Panie Redaktorze nic więcej (śmiech). 
Powiem tylko, że gościom oferuje-
my nową jakość. Wydarzenie jakiego 
jeszcze nie było. Z odpowiednią opra-
wą i nowatorskimi pomysłami, które 
wprowadzimy, jako pierwsi i które już 
teraz zaskoczyły naszych Wystawców.

Jakie pozytywne zmiany do-
strzegł Pan na rynku? Co nowego 
ma do zaoferowania branża  upo-
minków reklamowych?

Nasza branża to kopalnia pomy-
słów. Pomysłów na skuteczne działa-
nia marketingowe. Musimy się tylko 
z nimi przebić do jeszcze szerszej pu-
bliczności. 

W dzisiejszych czasach chyba naj-
większą moc ma personalizacja, którą 
nasza branża opanowała do perfekcji. 

Na pewno coraz więcej graczy 
na tym rynku współpracuje ze sobą. 
W bólach, ale rodzi się świadomość, 
że w końcu gramy do jednej bramki. 
Chciałbym, aby branża zbudowała wi-
zerunek upominku, jako niezbędnego 
elementu w komunikacji marketingo-
wej. Wtedy pójdę na zasłużoną, bran-
żową emeryturę.

W jakim kierunku, Pana zdaniem, 
zmierza branża artykułów promo-
cyjnych? 

Branża rozwija się bardzo dyna-
micznie i coraz częściej artykuły pro-
mocyjne są postrzegane, jako sku-
teczne narzędzie w marketingu. Mało 
skromnie dodam, że w tym budowaniu 
pozytywnego wizerunku branży mamy 
dużo zasług. Zakładałem PIAP. Od lat 
pod naszymi brandami OOH magazine  
i giftsonline.pl prowadzimy kampanie 
promujące upominki reklamowe. Roz-
mawiamy z top marketerami, organizu-
jemy szkolenia, konferencje. Przy pro-
mocji Promo Show Professional oczy-
wiście także wykorzystamy gadżety. 

Dziś cała branża musi bardziej kon-
sekwentnie starać się poszerzać port-
folio klientów. Coraz więcej firm „za-
rażać” modą na upominki. To wspól-
ny interes producentów, importerów 
i agencji reklamowych. Choć używam 
słowa upominek, to od lat podkreślam, 
że gadżety w większości służą obda-
rowanym na co dzień, jako narzędzie 
w pracy i są idealnym nośnikiem in-
formacji o firmie obdarowującej. Na-
mawiam przede wszystkim do wyjścia 
poza branżę – ale to zdecydowanie 
rola agencji reklamowych i PIAP-u.
■ Rozmawiał Michał LISEWSKI

Pack Art Bags Sp. z o. o. sp. k.
www.packart-bags.eu 

RobeRT zAłuPsKI
CEo ooH magazine
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Siłą imprez wystawienniczych jest nawiązanie bezpośrednich relacji z potencjalnym klientem - 
mówi prezes firmy organizator targów RemaDays Sławomir Giefing. Z prezesem GJC International 
rozmawiamy o trendach, wyzwaniach i nowościach w branży wystawienniczej. Wywiad zawiera 
wiele cennych rad, zwłaszcza dla nowych graczy na rynku.

Nie ma miejsca na 
zaległości

Jakie zmiany dostrzegliście 
Państwo na rynku wystawców? Co 
zmieniło się w ostatnich latach?

Od wielu już lat notujemy regular-
ny wzrost liczby zarówno zwiedzają-
cych jak i wystawców. To działa trosz-
kę na zasadzie naczyń połączonych. 
Ogromne zainteresowanie gości po-
woduje, że wystawcy mają stałą po-
trzebę aktualizacji oferty rynkowej. 
Co roku od 20. do 40. procent zwie-
dzających stanowią przedstawicie-
le nowych firm w branży. To oznacza 
dla wystawców możliwość dotarcia do 

coraz szerszego grona odbiorców pro-
duktów i usług „gadżetowych”. Ro-
śnie też liczba uczestników imprez wy-
stawienniczych z poza granic nasze-
go kraju. To dla importerów, produ-
centów i dystrybutorów oznacza moż-
liwość dotarcia na rynki europejskie 
i światowe i zwiększa ich rozpozna-
walność. Ta tendencja utrzymuje się 
od kilku lat z korzyścią dla obu stron. 
Ważne żebyśmy za zmianami nadążali 
i proponowali wystawcom coraz lep-
sze warunki prezentacji oferty.

Jakie gadżety są Państwa zda-
niem najbardziej atrakcyjne dla 
wystawców i odwiedzających? 
Czym można zachęcić odwiedza-
jącego?

O tym czy gadżet trafi do szerokiego 
grona odbiorców decyduje kilka czyn-
ników – innowacyjność, profesjonalna 
prezentacja, wykonanie, dobre rozpo-
znanie rynku czy atrakcyjna cena. Nie 
można oczywiście zapomnieć o odpo-
wiedniej promocji, bo każdy chce za-
skoczyć konkurencję. Doskonałe do-
pracowanie tych wszystkich szczegó-
łów gwarantuje jednocześnie wzrost 
zainteresowania zwiedzających. 

Proszę o wskazanie kilku 
dobrych praktyk - o czym 
powinien pamiętać wystawca 

przygotowując się do eventu 
targowego?

„Jak cię widzą tak cię piszą”. Ta 
maksyma jest jak najbardziej ak-
tualna w przypadku imprez targo-
wych. Stoisko powinno być utrzyma-
ne w należytym porządku, handlowcy 
mili i przede wszystkim kompetentni. 
Na targach nie ma miejsca na nad-
rabianie firmowych zaległości. Każ-
dy zwiedzający powinien też liczyć na 
zainteresowanie ze strony wystawcy, 
przy czym oferta powinna być zapre-
zentowana w możliwie krótkim cza-
sie. Ważne jest odpowiednie dotar-
cie do gości. W tym celu można sko-
rzystać z pomocy hostess. Siłą imprez 
wystawienniczych jest nawiązanie 
bezpośrednich relacji z potencjalnym 
klientem. Rozmowa, wymiana infor-
macji, a później także wymiana kon-
taktów. Targi nie kończą się bowiem 
gdy hale opuści ostatni zwiedzający. 
To tylko kilka najważniejszych wska-
zówek. 

Jak oceniacie Państwo kondycję 
europejskiego rynku targów 
i eventów? Gdzie szukać pól 
rozwoju?

Nie jest żadną tajemnicą, ze nasza 
branża stale się rozwija. Dotyczy to 
zarówno imprez wystawienniczych 

w Europie, jak i w naszym kraju. 
Warszawskie targi są czwartą impre-
zą branżową na świecie. W tym roku 
targi RemaDays odwiedzili przedsta-
wiciele blisko trzech tysięcy firm ak-
tywnie działających na Starym Kon-
tynencie. Wyszliśmy z ofertą poza 
granice naszego kraju. I tu też odzew 
był nadzwyczaj pozytywny.

Jakiej rady udzielilibyście 
Państwo firmie wystawiającej 
się pierwszy raz na dużym 
evencie? Jakie są najczęstsze 
błędy “debiutantów” w zakresie 
artykułów promocyjnych?

Łatwiej na to pytanie odpowie-
dzieć jeśli spojrzy się na to jakie są 
najważniejsze oczekiwania ze strony 
zwiedzających. Spełnienie tych ocze-
kiwań pozwoli uniknąć „debiutanc-
kich” błędów. Klient chciałby zaosz-
czędzić swój czas, pieniądze, a tak-
że kupować produkty i usługi w wyż-
szej jakości niż dotychczas. Ważnym 
elementem który decyduje o zaku-
pie jest też zakres swobody odczu-
walny przez potencjalnego nabywcę. 

Należy w odpowiedni sposób nawią-
zać kontakt emocjonalny z klientem, 
kontrolować swój tok myślenia, uni-
kać tematów kontrowersyjnych, mó-
wić więcej o ofercie - nie milczeć. Ba-
dania dowodzą, że odwiedzający sto-
isko wyrabia sobie zdanie o wystaw-
cy w ciągu pierwszych siedmiu se-
kund spotkania. W skrócie – wiary-
godność, profesjonalizm, opanowa-
nie i pewność siebie. 

Nie tak dawno bardzo 
popularne były pen-drive’y 
- państwa zdaniem jaki inny 
gadżet może podbić stoiska 
w najbliższym czasie?

Ależ pen-drive’y nadal są bardzo 
popularne i ta sytuacja chyba dłu-
go się nie zmieni. Dotyczy to zresztą 
wszystkich oferowanych przez bran-
żę produktów. Nie sposób przewidzieć 
co będzie królowało na rynku za kilka 
lat. Nie podejmę się wskazania hitu. 
Co roku wystawcy zaskakują niekon-
wencjonalnymi pomysłami. I dobrze, 
bo rynek nie znosi próżni. 
■ Rozmawiał Michał LISEWSKIsłAWoMIR GIeFInG

Prezes zarządu GJC  
International Sp. z o.o. sp. k.

Należy w odpowiedni sposób nawiązać 
kontakt emocjonalny z klientem (...) 
mówić więcej o ofercie - nie milczeć. 
Badania dowodzą, że odwiedzający stoisko 
wyrabia sobie zdanie o wystawcy w ciągu 
pierwszych siedmiu sekund spotkania. 
W skrócie – wiarygodność, profesjonalizm, 
opanowanie i pewność siebie.
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Edukacja i szkolenia

Spotkania Regionalne Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych
4.09.2017   Chorzów
7.09.2017   Gdynia
www.piap-org.pl/aktualnosci/2529/

Negocjacje w biznesie
7-8.09.2017   Kraków
2-3.10.2017   Katowice
www.szkolenia.avenhansen.pl

Sztuka profesjonalnej obsługi klienta
7-8.09.2017   Poznań
www.szkolenia.progressproject.pl

Profesjonalna obsługa reklamacji w firmie
18-19.09.2017   Gdańsk
www.szkolenia.avenhansen.pl

MISTRZ SPRZEDAŻY - czyli jak zostać 
handlowcem ponadbranżowym
26-27.09.2017   Kraków
3-4.10.2017   Warszawa
29-30.11.2017   Gdańsk
www.witalni.pl

Zaawansowane negocjacje handlowe i zakupowe
7-8.09.2017   Warszawa
13-14.11.2017   Warszawa
www.4grow.pl

Kreatywne rozwiązywanie problemów - 
szkolenie kreatywności i kreatywnego myślenia
4-5.09.2017   łódź
2-3.10.2017   łódź
2-3.11.2017   łódź
4-5.12.2017   łódź
www.kmstudio.com.pl

Sztuka Przekonywania, Perswazji  
i Wywierania Wpływu
25-26.09.2017   Gdańsk
12-13.10.2017   Katowice
16-17.11.2017   Warszawa
5-6.12.2017   zakopane
www.atl.edu.pl

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - 
kompendium obowiązujących przepisów 
z uwzględnieniem nowelizacji (2-dniowe 
warsztaty kompetencyjne).
28-29.09.2017   Warszawa
19-20.10.2017   Kraków
23-24.11.2017   Warszawa
5-6.12.2017   Poznań
www.szkolenia-semper.pl

Skuteczna komunikacja interpersonalna
10.10.2017   Warszawa
www.acc.net.pl

KAIZEN – Program ciągłego doskonalenia
16.11.2017   Warszawa
www.tuv.com/poland/pl

szkolenia
Przemowy ekspertów zawierać będą wszystkie niezbędne strategie i narzędzia, które służą jak najlepszemu wykorzystaniu potencjału 
produktowego firm. Przedstawione zostaną także narzędzia biznesowe, które używane są obecnie przez największe krajowe i światowe 
marki. Każdy z uczestników dostanie też w prezencie możliwość przetestowania nowatorskiego systemu opartego na czterech 
rewolucjach sprzedaży. System będzie można bezpłatnie testować przez 30 dni. Na spotkania zaproszeni są zarówno Członkowie PIAP, 
dostawcy artykułów reklamowych, agencje reklamowe, jak i firmy branżowe, nie będące Członkami stowarzyszenia.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności w posługiwaniu się technikami negocjacyjnymi. Metody 
i techniki przekazywane przez trenera to sprawdzone w firmach biznesowych rozwiązania, dzięki którym uczestnicy rozwiną umiejętności 
negocjacji w rzeczywistych sytuacjach. wdrożenie przez uczestników nabytych umiejętności, pozwoli im na profesjonalne przygotowanie się 
i przeprowadzenie procesu negocjacji, dające wymierne korzyści dla firmy. 

Uczestnicy szkolenia będą wiedzieć, jaki styl przekonywania i wywierania wpływu zastosować w odniesieniu do konkretnego klienta i będą potrafić 
dopasować się do jego „stylu myślenia”. Nauczą się dostosowywać swój sposób komunikacji i perswazji tak, aby ich stanowisko, było postrzegane 
przez drugą stronę, jako najbardziej satysfakcjonujące. Nauczą się także zwracać uwagę, na subtelne sygnały zdradzające sposób myślenia osoby, 
którą obsługują.

Szkolenie skierowane jest dla pracowników, którzy na co dzień obsługują klientów oraz mają do czynienia z trudnymi sytuacjami 
wymagającymi profesjonalnych rozwiązań.

Szkolenie ma na celu rozwój kluczowych umiejętności handlowych w relacjach b2b. warsztat umożliwi początkującym sprzedawcom 
łatwiej odnaleźć się w nowej roli, natomiast doświadczeni handlowcy uporządkują swoją wiedzę i wzbogacą umiejętności o nowe narzędzia 
socjotechniczne.

Na tym szkoleniu dostaniesz techniki do osiągania swoich celów tak, by oprócz Ciebie od stołu odeszła z satysfakcją także druga strona.
Chwyty i manipulacje w negocjacjach - na Ciebie już nie będą działały. Negocjacje będą pod twoją kontrolą.
A doświadczenie tej sytuacji stanie się niezwykle satysfakcjonujące! Zarówno jeśli jesteś kupcem, handlowcem lub pracownikiem innego działu 
- techniki i metodologia są te same bez względu na przedmiot negocjacji!

Szkolenie kreatywności polega na ćwiczeniu kreatywnego myślenia w odniesieniu do konkretnych problemów pojawiających się w firmie. 
Kluczowe pojęcia to: kreatywność, zadanie, problem. Pierwszy etap pracy to dostrzeżenie problemu, następny to jego zrozumienie, później 
szukanie możliwych rozwiązań i wdrażanie ich w życie. Szczególnie ważna jest tu nauka spoglądania na problem “na nowo” tj. bez angażowania 
stereotypów i przekonań na temat możliwości jego rozwiązania.

Pierwszy moduł ma na celu zbudowanie atmosfery otwartości i wzajemnego zaufania, jako podstawy dalszej efektywnej pracy. Uczestnicy 
poznają podczas tego modułu cele szkolenia i proponowany sposób realizacji celów - program szkolenia. omówione zostaną też zasady 
współpracy i kwestie organizacyjne, pozwalające na umocowanie się każdego z uczestników w sytuacji szkoleniowej. Uczestnicy poznają 
zestaw narzędzi komunikacyjnych pomocnych w procesie przekonywania w “zwykłych” jak również z różnego powodu “trudnych” sytuacjach. 
w pakiecie wspomnianych narzędzi znajdą się też metody reakcji na konkretne wątpliwości i obiekcje rozmówców. Następnie dowiemy się jak 
można przyznać się do błędu i jednocześnie wzmocnić pozytywny wizerunek w oczach rozmówcy.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów, kadry kierowniczej i pracowników urzędów administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych 
jak również dla administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób odpowiedzialnych za przetwarzanie 
danych osobowych w organizacji. Serdecznie zachęcamy również wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką. 
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na 
forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów 
z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości 
osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji 
indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych 
umiejętności.

CEL SZKoLENIA:
•	 wyposażenie uczestników w wachlarz kompetencji niezbędnych do odnoszenia sukcesów komunikacyjnych na polu zawodowym oraz 

osobistym,
•	 poznanie technik asertywnej komunikacji,
•	 umiejętne porozumiewanie się w warunkach konfliktu,
•	 umiejętność zastosowania komunikacji niewerbalnej w budowaniu właściwych relacji międzyludzkich,
•	 właściwe rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji na podstawie prowadzenia analiz komunikacji.

Rola lidera w podejściu Lean do produkcji. Gemba Kaizen – doskonalenie środowiska pracy i jego narzędzia. Niezbędne warunki do 
wprowadzenia filozofii Kaizen. System sugestii indywidualnych – omówienie i przykłady działań. System sugestii grupowych – omówienie 
i przykłady działań. Uruchomienie programu ciągłego doskonalenia. Najczęstsze problemy i błędy występujące przy wdrażaniu filozofii 
Kaizen w organizacji. Etapy wdrożenia programu Kaizen. Rola i zakres odpowiedzialności pracowników, liderów i menadżerów. Narzędzia 
wykorzystywane do rozwiązywania problemów i kreowania rozwiązań. Sposoby motywacji i angażowania do ciągłej poprawy
Doskonalenie systemu i jego rozwój.

Zakres tematyczny
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Haft komputerowy to jedna z najbardziej charakterystycznych metod znakowania. Ozdabiamy nią 
odzież, ręczniki, torby czy plecaki. Jej zwolennicy zwracają dużą uwagę na jakość i żywotność haftu. 
Minęły już czasy gdy ekipy remontowe, czy z sprzątające przystępowały do pracy „w czym popadnie” 
i haft komputerowy wychodzi temu naprzeciw.

Marka na dumnie 
wypiętej piersi

Żeby wykonywać jakikolwiek haft kom-
puterowy potrzebna jest maszyna nazywana 
hafciarką. Hafciarki dzielimy na dwa rodza-
je: domowe (jednoigłowe), oraz przemysło-
we; wieloigłowe oraz wielogłowicowe. Ma-
szyny jednoigłowe to maszyny o niewielkiej 
wydajności, które wbrew opinii nie nada-
ją się do działalności komercyjnej - tłuma-
czy nam Karol Świderski, założyciel porta-
lu Infohaft.pl. Zwraca też uwagę, że kupując 
maszynę zaopatrzyć się musimy także w od-
powiedni program komputerowy. Warto tu 
zaznaczyć że zazwyczaj programy tworzone 
są przez innych producentów niż same haf-
ciarki, niemniej sprzedawca powinien po-
móc nam dobrać odpowiednie urządzenie 
do oprogramowania.

Mając zainstalowany profesjonalny pro-
gram, pracownik firmy haftującej realizuje 
wcześniej umówiony z klientem wzór. Za-
zwyczaj wcześniej uzyskany wzór przenosi-
my do maszyny przy użyciu pendrive’a któ-
ry powinien zawierać w sobie plik w odpo-
wiednim formacie, kompatybilny z maszy-
ną haftującą. 

Wielobarwność? Nic prostszego!
W przypadku maszyn jednoigłowych mu-

simy możemy jednocześnie nanieść jeden 
kolor, czyli przy naniesieniu każdego kolej-
nego koloru musimy zmienić nić. W przy-
padku logotypu zawierające w sobie np. 5 
kolorów musimy taką czynność wykonać 
pięciokrotnie. Natomiast maszyny wieloko-

lorowe mają zazwyczaj cztery, sześć, osiem, 
dziewięć, dziesięć, dwanaście, a nawet pięt-
naście i szesnaście głowic. Pracując z taki-
mi maszynami, jeszcze przed realizacją za-
kładamy szpulki nici i korzystając z progra-
mu definiujemy którą barwą jaki element lo-
gotypu będziemy wykonywać. W trakcie re-
alizacji maszyna jakby sama dobiera igłę. To 
znacznie podnosi wydajność realizacji.

Warto zaznaczyć że urządzenia przemy-
słowe rozróżniamy na dwa rodzaje - maszy-
ny jedogłowicowe i wielogłowicowe. Ma-
szyny wielogłowicowe to takie, które reali-
zują haft na więcej niż jednej tkaninie jedno-
cześnie. Przedsiębiorcy, którzy wchodzą na 
ten rynek najczęściej decydują się na kup-
no maszyny jednogłowicowej, wieloigło-
wej. Haftuje ona wielobarwnie jedną sztukę 
tkaniny jednocześnie. W powszechnej opinii 
to optymalne urządzenie dla osób otwierają-
cych działalność.

Inwestycja warta swoich pieniędzy
Mówiąc o profesjonalnych maszynach 

przemysłowych musimy liczyć się z kosz-
tem przynajmniej 20 tysięcy złotych, ale po-
trafią one kosztować nawet 80 tysięcy zło-
tych. W kontekście ceny istotną rolę odgry-
wa klasa i jakość urządzeń. 

Hafciarki chińskie potrafią być nawet 
dwu-, trzykrotnie tańsze niż hafciarki japoń-
skie. Warto jednak pamiętać, że jakość haf-
ciarki ma duży wpływ na jakość realizo-
wanego haftu. Wybierając hafciarkę trze-

ba zwrócić uwagę na jej oprzyrządowa-
nie - elementy do haftowania czapek, ele-
menty do haftowania kieszeni i inne. Go-
łym okiem widać że odpowiednie oprzyrzą-
dowanie zwiększa nasze możliwości, a co za 
tym idzie - poszerza naszą ofertę - opowiada 
Karol Świderski. Dobrym przykładem jest 
tu np. kwestia haftu na rękawach. Nie każ-
da maszyna jest wyposażona w odpowied-
nie oprzyrządowanie do realizacji takich za-
mówień.

Nasz klient, nasz pan
W pierwszej kolejności po profesjo-

nalne usługi hafciarskie sięgają przede 
wszystkim firmy usługowe chcące budo-
wać swoją markę chociażby na odzieży 
roboczej. W ostatnim czasie wielką popu-
larnością cieszy się znakowanie odzieży 
BHP. Każda ekipa budowlana musi mieć 
znakowaną odzież; tego wymaga nie tylko 
inwestor, lecz także przepisy. Trend budo-
wania marki poprzez odzież roboczą idzie 
do nas z zachodu. Nawet wchodząc do 
sklepu widzimy od czego odpowiedzialni 
są poszczególni pracownicy. 

Jednocześnie standardem na naszym ryn-
ku staje się kompleksowa usługa w zakresie 
zaopatrzenia w odzież roboczą. Wbrew po-
zorom dla klienta końcowego bardziej ko-
rzystne jest np. zamówienie partii koszulek 
z nadrukiem niż jej kupno i naniesienie na-
druku u wykonawcy. Profesjonalny usłu-
godawca jest w stanie nabyć odpowiedniej 

Wysoka jakość 
Wykonania 
wzór zachowuje 
estetyczny wygląd 
nawet po wielu 
latach

Wszechstronność  
haftu komputerowego 
możemy użyć na 
różnych rodzajach 
materiałów i na 
odzieży o różnym 
przeznaczeniu

rozpoznaWalność 
dzięki profesjonalnemu 
oprogramowaniu 
mamy duży wpływ 
na końcowy wygląd 
wykonanego zlecenia

jakości odzież taniej niż firma która na co 
dzień takich potrzeb nie ma.

Muszę przyznać, że dzisiejszy klient co-
raz częściej decyduje się na materiały wy-
sokiej jakości. Zależy mu na tym aby mieć 
odzież która się dobrze prezentuje i starczy 
na dłużej. Trudno mówić o jako takich tren-
dach w zakresie haftu reklamowego; usługo-
dawca ma znikomy wpływ na logotyp. Swe-
go czasu popularna było znakowanie me-
todą termotransferu. Obecnie haft staje się 
bardziej popularny niż nadruk laserowy ze 
względu na estetykę i jakość wykonania - tłu-
maczy Pan Karol 

Kompleksowa oferta atutem liderów
Klient docelowy przychodzi zazwy-

czaj z jasną wizją tego, czego potrzebu-
je, niemniej nawet pozornie proste zamó-
wienie wymaga dokładnej specyfikacji. Je-
śli przedmiot zamówienia stanowi np. 100 t-
shirtów dla ekipy sprzątającej, wtedy waż-
ne jest ustalenie rozmiarów, kolorów, jakości 
materiałów. Pomocne mogą się okazać po-
przednie realizacje, które w takim przypad-
ku stanowić będą sample dla zleceniodaw-
cy. Zwłaszcza dla nowych klientów pomoc-
ne mogą okazać się poprzednie realizacje. 

Naturalnie, największym problemem 
przy składaniu zamówienia jest wycena. Na 
koszt realizacji wpływ mają takie czynniki 
jak: nakład, projekt, miejsce zrealizowania 

nadruku (np. lewa pierś, rękaw) i skompli-
kowanie wzoru. Wbrew powszechnej opi-
nii wielobarwność haftu nie ma wpływu na 
cenę. Cena rośnie jeśli zleceniodawca zaży-
czy sobie szczególnie trudnego zamówie-
nia. Warto też zaznaczyć, że im więcej sztuk 
koszulek, czy szalików zamówimy, tym niż-
sza będzie cena jednostkowa. Sam koszt re-
alizacji wzoru komputerowego może wy-
nieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset 
złotych. 

Jak cię widzą, tak cię piszą
Dobrze ubrany pracownik to wizytów-

ka każdej firmy. Znakowanej odzieży po-
szukują nie tylko zakłady produkcyjne, czy 
przedsiębiorstwa budowlane lecz także kor-
poracje, oraz firmy zatrudniające wyłącznie 
pracowników biurowych. Coraz częstszy 
udział w akcjach charytatywnych, eventach 
branżowych i zawodach sportowych powo-
duje że nawet branża IT nie może się obejść 
bez dobrze wykonanego haftu.

Gołym okiem widać, że wobec “repre-
zentacyjnego” charakteru odzieży haftowa-
nej warto zainwestować przede wszystkim 
w jakość. Kolorowe stroje pomogą zbudo-
wać świadomość marki. Jednocześnie spra-
wiają, że pracownicy identyfikują się ze 
swoim pracodawcą i chętniej reprezentują 
go na różnorakich wydarzeniach.
■ Michał LISEWSKI
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Podatek od 
piractwa bez VAT

Podstawowe znaczenie dla miej-
sca opodatkowania podatkiem docho-
dowym ma miejsce świadczenia usług 
lub wykonywania pracy. Czynnik oso-
bowy, tj. rezydencja podatkowa ma 
w większości przypadków drugorzędne 
znaczenie. Ilość zdarzeń i stanów fak-
tycznych, które mogą skutkować ko-
niecznością opodatkowania dochodów 
w Polsce jest bardzo duża, chciałbym 
więc zwrócić uwagę na zmiany obo-
wiązujące od 2017 r. które mogą doty-
czyć podmiotów z Państwa branży. 

Dlaczego więc fiskus chciał opo-
datkować opłaty reprograficzne?

Wpływy OZZ z opłat reprograficz-
nych sięgają milionów złotych, dlate-
go fiskus był zainteresowany udziałem 
w zysku z tego dochodu. Na tym tle po-
wstał więc spór między Ministerstwem 
Finansów i organizacjami zbiorowego 
zarządzania.

Jak udało się spór rozstrzygnąć?
Po rozpoczęciu sporu sądowe-

go na tym tle przed Naczelnym Sąd  

MAuRyCy oRGAnA
Kancelaria Kuźma, organa  
i wspólnicy sp.p. Radcy prawni.
Radca prawny, doradca 
restrukturyzacyjny, autor 
licznych publikacji z zakresu 
prawa gospodarczego.

Administracyjny, NSA przesłał py-
tanie do Trybunału Sprawiedliwości 
UE, czy pobierane opłaty przez orga-
nizacje zbiorowego zarządzania od 
producentów i importerów magne-
tofonów, magnetowidów i innych po-
dobnych urządzeń oraz czystych no-
śników stanowią wynagrodzenie za 
świadczone usługi i tym samym pod-
legają opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług ? W rezultacie tego 
zapytania 18 stycznia 2017 r. Try-
bunał Sprawiedliwości UE uznał, iż 
opłat tych nie można uznać za wy-
nagrodzenie i w konsekwencji opła-
ty te nie podlegają VAT. Po otrzyma-
niu tego stanowiska, Naczelny Sąd  
Administracyjny podjął uchwałę 
zgodną ze stanowiskiem Trybunału 
Sprawiedliwości UE. Wyrok Naczel-
nego Sądu Administracyjnego z 26 
czerwca 2017 r. potwierdza, iż opłaty 
reprograficzne na rzecz OZZ nie pod-
legają podatkowi VAT. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

Na początku roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że pieniądze 
pobierane przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania, m.in. od producentów, nie powinny 
podlegać podatkowi VAT. Zwolniony zostanie z niego więc tzw. podatek od piractwa?

PIAP przedłuża 
pomoc prawną dla 
Członków PIAP

z Poznania. Członkowie PIAP mogą skontaktować 
się bezpośrednio z mec. Maurycym Organa: tel.:  
691 029 203 lub e-mail: m.organa@ko-legal.pl. Pomoc 
prawna jest objęta całkowitą poufnością, PIAP jest 
informowany przez Kancelarię wyłącznie o fakcie 
wykorzystania całkowitego/częściowego limitu godzin 
danego Członka PIAP. Zachęcamy więc wszystkich 
Członków PIAP do korzystania z tej możliwości.

■ Więcej informacji:
www.piap-org.pl

Polska Izba Artykułów Promocyjnych z dniem 
01.06.2017 roku przedłużyła współpracę z Kancelarią 
Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka Partnerska 
Radców Prawnych w zakresie wzmożonej pomocy 
prawnej dla Członków PIAP. Od dnia 1.06.2017 
i w okresie 01.06.2017–31.05.2018 każdy członek 
PIAP może skorzystać, w ramach płaconej składki, 
z programu pomocy prawnej w wymiarze pełnych 
dwóch godzin pracy kancelarii prawnej. Pomoc 
prawną zapewnia kancelaria Kuźma, Organa 
i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych 

§
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25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie 
Danych Osobowych (RODO). Co oznacza to dla marketerów i firm zajmujących się gromadzeniem 
danych klientów zapytaliśmy Wojciecha Wiewiórowskiego, zastępcę europejskiego inspektora 
ochrony danych, a w latach 2010-2014 Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 

Nie takie RODO straszne

Proszę powiedzieć, jaki jest główny cel 
wchodzącego w życie rozporządzenia.

Głównym celem reformy ochrony da-
nych osobowych i prawa ochrony prywat-
ności w Unii Europejskiej jest doprowa-
dzenie do sytuacji w której wszystkie prze-
pisy merytoryczne, wszystkie przepisy ma-
terialne dotyczący ochrony danych osobo-
wych będa wynikały z jednego aktu praw-
nego. Jak wiadomo, od 1995 roku obowią-
zywała dyrektywa dotycząca ochrony da-
nych osobowych, która była implemento-
wana w Państwach członkowskich poprzez 
ustawę o ochronie danych osobowych. To 
dawało pewną harmonizację, jednak po-
dejście w poszczególnych Państwach człon-
kowskich były duże. Założenie reformy, któ-
ra zaczęła się od zgłoszenia przez Komisję 
Europejską projektu rozporządzenia w 2012 
roku, które to zostało w 2016 roku uchwa-
lone i od 25 maja 2018 roku będzie w pełni 
obowiązujące było stworzenie jednego ze-
stawu przepisów materialnych dla wszyst-
kich państw członkowskich. Mówiąc wprost 
decyduje to o tym, jak dane osobowe mia-
łyby być chronione. Niemniej, pozostawio-
no pewien zakres swobody państwom człon-
kowskim w zakresie przepisów procedural-
nych czy kształtu organów ochrony danych 
osobowych. 

Muszę zaznaczyć - to nie jest tak, że ca-
łość ochrony danych osobowych jest jedno-
lita w całej Unii Europejskiej.Po pierwsze, 
państwa członkowskie mogą same decydo-
wać jak będzie wyglądał ich organ danych 
osobowych (w Polsce jest to Główny In-
spektor Ochrony Danych Osobowych), jak 
będzie wyglądała procedura postępowania 
w takiej instytucji, wreszcie - jak będzie wy-
glądała kontrola sądowa tego typu działań. 

Wbrew pozorom, nowe rozporządze-
nie pozostawiło wiele swobody Państwom 
członkowskim. Jest wiele miejsc, gdzie Pań-
stwa członkowskie mogą ustalać swoje za-
sady. Z perspektywy członków organizacji 
takich jak PIAP bodaj najważniejszym ele-
mentem jest kwestia ochrony danych oso-
bowych klientów osób fizycznych, a także 
pracowników. Jak wiadomo, Polska posia-
da własne regulacje w tym zakresie i Polska 
posiada możliwość utrzymania tej regulacji 
w mocy jeżeli będzie tak chciała.

Zastanawia mnie w  jakie przygoto-
wania powinny przedsięwiąć Polskie 
firmy w ziwązku z nowymi przepisami? 
Mam tu na myśli przede wszystkim 
firmy organizujące wszelkie akcje pro-
mocyjne, subskrypcje, programy lojal-
nościowe.

Nie zgodziłbym się z twierdzeniem że 
zostaną wprowadzone jakieś zaostrzenia 
związane z ochroną danych osobowych, czy 
z przetwarzaniem tychże danych. Prawdą 
jest że wprowadzone zostaną sankcje, któ-
rych wcześniej nie było z złamanie prze-
pisów o ochronie danych osobowych. Za-
ostrzeniu ulegną zasady w jakich sprawy 
dotyczące ochrony danych osobowych będą 
prowadzone. W Polsce istniały do tej pory 
przepisy karne, ale umówmy się, nie były 
one nazbyt często stosowane. Na poziomie 
administracyjnym może dojść do sytuacji 
że egzekucja przepisów może okazać się 
bardziej skuteczna. Tak naprawdę zasady 
przetwarzania danych pozostają takie same. 
Podmioty gospodarcze i organizacje poza-
rządowe postępujące dotychczas w zgodzie 
z obowiązującym prawem nie powinny 
mieć problemów z dostosowaniem się do 
nowych przepisów. Część obowiązków, jak 
np. notyfikacja posiadanych baz danych zni-
ka. Z drugiej strony, powinny wewnętrznie 
zorganizować mechanizm administrowania 
danymi osobowymi i np. zdecydować czy 
nie zachodzi potrzeba powołania inspek-
tora ochrony danych, czyli osoby nadzo-
rującej kwestie ochrony danych wewnątrz 
organizacji. 

Wreszcie, należałoby zbadać czy do-
tychczasowe działania nie mają charakte-
ru stałego monitoringu klientów, co zmusi-
łoby nas do przeprowadzenia analizy skut-
ków dla ochrony danych osobowych - Data 
Protection Impact Assessment. W kontek-
ście marketingu bezpośredniego znika je-
den dość istotny przepis. Był to przepis mó-
wiący o możliwości reklamowania i promo-
cji usług oraz towarów przez podmiot któ-
ry miał już zawartą umowę z klientem. Dość 
powiedzieć, że już w 1995 roku weszło w ży-
cie stosowne rozporządzenie w tej sprawie 
i wiele podmiotów obawiało się że naruszy 
to interesy firm zajmujących się marketin-
giem bezpośrednim. Okazało się że rozpo-
rządzenie wyeliminowało tylko te podmioty, 
które grały nie fair.

Zastanawia mnie kwestia obowiąz-
ku zgłaszania baz danych - mógłby Pan 
opowiedzieć nieco na ten temat.

Do tej pory istniał obowiązek zgłoszenia 
do GIODO działania. W przypadku danych 
wrażliwych dopiero po udzieleniu wnio-
sku można było zacząć gromadzić tego typu 
dane. Ten obowiązek znika z dniem 25 maja 
2018. Od tej pory firma powinna sama pro-
wadzić rejestr danych gromadzonych.

Odnosi się wrażenie że nowe przepi-
sy wyszły naprzeciw nowym technolo-
giom. Czy nowe przepisy są związane 
z postępem technologicznym?

Z pewnością przetwarzanie danych oso-
bowych obecnie wygląda inaczej niż w la-
tach 90-ych. Założeniem przepisów Unij-
nych była jednak technologiczna neutral-
ność, czyli nie sugerowanie konkretnych 
rozwiązań technicznych. Nie wiemy jak bę-
dzie wyglądał rozwój techniczny za lat 5 czy 
15. Wychodzimy z założenia że nowo wpro-
wadzone przepisy powinny mieć zastoso-
wanie przez okres około 15 lat. Natural-
nie, nie jestem w stanie wykluczyć że żaden 
przepis nie zostanie zmieniony, niemniej za-
łożenie jest takie aby tworzyć przepisy od-
porne na zmiany które zachodzą na naszych 
oczach.

Zdaniem czołowych na rynku firm 
konsultingowych w  związku z  nowymi 
przepisami zachodzi potrzeba przepro-
wadzenia szkoleń wewnętrznych i stwo-
rzenia, między innymi map potrzeb. Za-
stanawia mnie jakie są rekomendacje 
ustawodawcy w tym zakresie? Jak duże 
podmioty, od strony technicznej powin-
ny przygotować się do ww zmian?

Odnośnie oczekiwań i wymagań wobec 
podmiotów, które podlegają nowym przepi-
som - niezbędne jest przede wszystkim za-
znajomienie się z przepisami i porównanie 
ich z tymi które dotychczas w Polsce wy-
stępowały. Okaże się bowiem że część do-
kumentacji sporządzonej przez podmiot nie 
musi wyglądać tak jak wyglądała do tej 
pory. Dotychczas obowiązywały akty pra-
wa wewnętrznego które mówiły jasno jak 
mają wyglądać poszczególne instrukcje 
i dokumentacje. Takiego obowiązku dosto-
sowania się do aktów wewnętrznych nie ma, 
natomiast w ich miejsce pojawia się nowy 
obowiązek w zakresie dokumentacji danych. 
W tym zakresie przegląd dotychczas realizo-
wanych działań jest obecny. 

Inną sprawą jest kwestia wewnętrznej or-
ganizacji w firmie. Mowa jest o tym, że nie-
które podmioty powinny powołać wewnętrz-
nego inspektora ochrony danych, która bę-
dzie odpowiadać temu co dotychczas leża-
ło w obowiązkach Administratora Bezpie-
czeństwa Informacji - ABI. Należy zastano-
wić się czy takiego ABIego powołać. Będzie 
to osoba raportująca bezpośrednio kierow-
nictwu danego podmiotu.

W  dość powszechnej opinii nowe re-
gulacje powodują obowiązek wymiany 
oprogramowania przechowującego 
dane osobowe, a także że np. pewnych 
danych nie będzie można gromadzić. 
Chciałbym się spytać, jakie zmiany zaszły 
w tym zakresie i które dane wymieniłby 
Pan jako szczególnie wrażliwe?

Rozporządzenie wymienia wprost dane 
podlegające szczególnej ochronie, jest 
to lista bardzo podobna do listy obowią-
zującej dotychczas w prawodawstwie. 
Akurat polska ustawa już wcześniej prze-
widywała że danymi wrażliwymi są dane 
genetyczne - wcześniej w myśl przepisów 
europejskich dane genetyczne do danych 
wrażliwych nie należały. Artykuł 9 Rozpo-
rządzenia o Ochronie Danych mówi wyraź-
nie że ochronie szczególnej podlegają dane 
o poglądach politycznych, przekonaniach 
religijnych, światopoglądowych, oraz dane 
dotyczące stanu zdrowia, seksualności oraz 
orientacji seksualnej danej osoby. To są 
dane traktowane jako szczególne rodza-
je danych, popularnie nazywane danymi 
wrażliwymi.

 W podobny sposób uregulowana jest 
sprawa wyroków sądowych i naruszeń pra-
wa. Jak widać, z perspektywy marketingu 
jedynymi danymi szczególnie chronionymi 
są dane dotyczące stanu zdrowia. Tak na-
prawdę nie dochodzi do głębszych zmian 
w tym zakresie w porównaniu z dotychczas 
obowiązującymi przepisami.

Co do oprogramowania przechowujące-
go dane osobowe - wprost takiej konieczno-
ści nie ma, niemniej jeśli korzystamy z opro-
gramowania które odpowiedniej ochrony 
nie zapewnia odpowiedniej ochrony może 
pojawić się sankcja pod postacią kary admi-
nistracyjnej. Wszystko zależy od tego, jakie-
go oprogramowania używaliśmy do tej pory.

W  kontekście działalności marketin-
gowej B2C dotyczącej płci i pochodzenia 
etnicznego - jakie warunki muszą zostać 
spełnione aby badanie przeprowadzone 
na rynku było etyczne? Proszę wskazać 
dobre praktyki.

Musimy zagwarantować anonimowość 
grupie badanej. Wiadomo - czasem mamy 
tak szeroki wachlarz danych, że nie posia-
dając imienia i nazwiska osoby badanej je-
steśmy w stanie ustalić jej osobę, niemniej 
dopóki nie jesteśmy w stanie ustalić perso-
naliów badanej grupy, póty nie podchodzi-
my pod postanowienia ustawy o ochronie 
danych osobowych. 
■ Rozmawiał Michał LISEWSKI

WojCIeCh WIeWIóRoWsKI
(ur. 1971) - polski prawnik i wykładowca 
akademicki specjalizujący się w prawie 
informatycznym. w latach 2010-2014 
Główny Inspektor ochrony Danych  
osobowych, od grudnia 2014 przebywa  
w Brukseli, gdzie piastuje stanowisko 
Zastępcy Europejskiego Inspektora 
ochrony Danych osobowych  
Giovanniego Buttareliego.
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Joanna Biernacka, brand manager w firmie Expen S.C. Adam Chmielewski 
i Andrzej Wasylko, o radości, jaką czerpie z tańca.

„Nasze dzieci są 
największymi 
motywatorami”

Proszę opowiedzieć, jak zaczęła 
się Pani przygoda z tańcem?

Córka Agnieszka od ponad czterech 
lat trenuje taniec nowoczesny: Disco 
i Hip-Hop. Trenerzy zaproponowali 
utworzenie grupy tanecznej w kate-
gorii 30 plus, składającej się z mam 
i ojców dzieci. Tak powstała zespół  
MamaDad działający w ramach Ze-
społu Tanecznego 3Dance prowa-
dzonego przez Agnieszkę Karbow-
ską, Marta Klaczyńską i Zbigniewa 
Karbowskiego. Po dwóch miesiącach 
treningu przyszedł czas na pierwszy 
pokaz, który odbył się na III Ogólno-
polskim Turnieju Tańca Nowoczesne-
go i Współczesnego SKIBA DANCE 
Wrocław 2016. MamaDad zajął dru-
gie miejsce. Od września dołączyłam 
do grupy, gdzie zostały same mamuś-
ki, bez tatuśków. Mimo to poszłyśmy 
jak burza.

W  grupie, w  której Pani tańczy, 
można znaleźć niemalże cały wa-
chlarz zawodowy. Każda z  Pań na 
co dzień zajmuje się zupełnie inną 
profesją, każda jest innej budowy 
i  w  innej kondycji fizycznej ma to 
jakiś wpływ na sam taniec?

Zebrała się grupa kobiet, które łą-
czy wspólna pasja, czyli czerpanie 
przyjemności z bycia razem w tańcu. 
Nie ma znaczenia, która czym się zaj-
muje zawodowo, która, jakiej jest bu-
dowy ciała, czy wcześniej trenowa-
ła taniec, czy dopiero zaczyna, ile ma 
lat, bo ramię w ramię możemy zrobić 
więcej. A radość, jaką czerpiemy i da-
jemy z siebie, jest niemierzalna.

Taniec łączy Panie nie tylko na 
scenie, ale teraz już także w  ży-
ciu prywatnym. Przyjaźnie, któ-
re się między członkiniami zespo-
łu zawiązały to zasługa wspólne-
go hobby?

Już nie tylko widzimy się na co-
tygodniowych próbach, które trwa-
ją 1,5 godziny, ale potrafimy przyjść 
godzinę wcześniej, aby się rozcią-
gnąć, aby powtórzyć układ, aby po-
prawić niedociągnięcia, aby zwy-
czajnie pogadać o życiu. Spotkania 
czasem przeciągają się na wieczor-
ne godziny i wspólne wyjścia week-
endowe. Nawiązały się przyjaźnie.

Podobno największym motywa-
torem są dla Pań dzieci. Dlaczego 
to właśnie dzięki nim dajecie z sie-
bie podczas treningów i  wystę-
pów jeszcze więcej?

Nasze dzieci są największymi mo-
tywatorami, ale i najsurowszymi 
krytykami. My nie możemy powie-
dzieć, że mama nam kazała treno-
wać. Kiedyś po turnieju, gdzie zdo-
byłyśmy pierwsze miejsce, usłysza-
łam: „Mamo, ty chyba żadnej ósem-
ki nie zatańczyłaś dobrze, ale i tak 
jesteście najlepsze! Jesteście na-
sze!”.

Jakimi dotychczas największy-
mi sukcesami może pochwalić się 
MamaDad?

11 marca podczas IX Ogólnopol-
skiego Turnieju Tańca Nowocze-
snego Freestyle Dance Nysa zespół 
zajął czwarte miejsce. 26 marca na  
Festiwalu Tańca Comania w Nowej 

Rudzie drugie. 22 kwietnia odbyło 
się VI Otwarte Taneczne Grand Prix 
Polski „KOTWICE 2017” w Brze-
gu Dolnym, na którym zdobyłyśmy 
pierwsze miejsce. Drugie miejsce 
zajęłyśmy 3 czerwca w IV Ogól-
nopolskim Turnieju Tańca Nowo-
czesnego i Współczesnego SKIBA 
DANCE Wrocław 2016, a pierw-
sze 18 czerwca podczas I Letniego  
Festiwalu Tańca „Summer Dance 
Festival” w Brzegu Dolnym.

Czy do zespołu mogą dołączyć 
jedynie rodzice roztańczonych 
dzieci?

W tym roku tańczyły tylko mamy 
dzieci z 3Dance, ale myślę, że po za-
interesowaniu na turniejach, grono 
się powiększy. Siostra jednej z nas 
już z nami trenuje i nie może się do-
czekać pierwszego turnieju.

Występy z  dziećmi to nie 
wszystko. Wakacje sprzyjały także 
wspólnym wyjazdom, obozy ta-
neczne dzieci ich rodziców w tym 
przypadku nie oznaczają tylko 
sielankowego nicnierobienia. Na  
Facebooku zespołu przez cały czas 
można było śledzić relacje z  obo-
zowych treningów dzieci. Rodzice 
ćwiczyli równie intensywnie?

Zapytałyśmy trenerów, czy mo-
żemy pojechać z dziećmi na obóz. 
Udało się wygospodarować cztery 
dni treningów razem z profesjonali-
stami. To oznaczało wielkie zakwa-
sy, pot, ale też i dobry humor w pa-
kiecie :).
■ Rozmawiała Zofia Smolarek



FestiwalMarketingu.pl to największe targi branży reklamy w drugiej 
połowie roku. wystawcami targów są firmy z szeroko pojętego 
rynku reklamy: importerzy i producenci artykuły promocyjnych, 
drukarnie, producenci PoS, firmy eventowe oraz producenci 
opakowań i etykiet. Event dedykowany jest przedstawicielom agencji 
reklamowych, drukarni oraz pracownikom działów marketingu.

PRoMo SHow to unikalna możliwość spotkania z klientami podczas 
road show, przygotowanego specjalnie dla firm z rynku reklamy. 
Kameralna atmosfera targów wspomaga nawiązywanie kontaktów 
handlowych. wydarzenie umożliwia wzmocnienie wizerunku 
i prezentację oferty w okresie przedświątecznym, a doskonała 
lokalizacja w centrum miast Gdańska i Katowic oraz atrakcyjne 
nagrody dla zwiedzających to kolejne atuty spotkania.

Międzynarodowa wystawa opakowań i poligrafii powraca w swej 
szóstej odsłonie i kładąc duży nacisk na opakowania. oprócz 
opakowań upominkowych organizatorzy skupić się chcą na 
ozdobnych pojemnikach o przeznaczeniu praktycznym, jak np. 
opakowania pozwalające dłużej zachować świeżość produktów 
spożywczych.

Dostawcy, usługodawcy, klienci finalni - jeden z najprężniejszych 
eventów targowych w USA to miejsce warte odwiedzenia nie tylko 
z racji interesującej lokalizacji. Konkurencyjność amerykańskiego 
rynku sprawia, że oferowane produkty i usługi stoją na światowym 
poziomie.

wydarzenie łączące w sobie targi poligraficzne z fotograficznymi, 
filmowymi i artystycznymi. Uwagę zwraca duża liczba agencji 
reklamowych.

Hobby Show Milano to przede wszystkim targi upominków 
i prezentów dla koneserów. Znajdziemy tu wysokiej klasy zabawki, 
modele, a nawet pomoce kuchenne. wydarzenie dedykowane 
przede wszystkim osobom stroniącym od banału.

to jedyne w Polsce wydarzenie dla branży poligraficznej, 
organizowane na taką skalę, skupi się wokół tematyki nowoczesnych 
technologii druku. Zapraszamy w dniach 8-9 listopada 2017 do 
Poznania (pawilon 15 Międzynarodowych targów Poznańskich). 

targi CREAtIVA promowane są jako wydarzenie kreatywnego 
designu. Szeroki wachlarz wystawców duży nacisk kładzie na piękne 
wykończenie i wyróżniający się wygląd prezentowanych artykułów. 
targi skierowane są do agencji i klientów końcowych szukających 
niebanalnych prezentów i gadżetów.

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

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

targi artykułów luksusowych i upominków mają miejsce raz do roku 
w Mediolanie. oprócz ozdób choinkowych spotkać tam można także 
elementy rękodzieła, tekstylia, odzież. Uwagę przykuwa niemal 300 
tysięcy zwiedzających!
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Kalendarz wydarzeń

FestiwalMarketingu.pl
13-14.09.2017 
Warszawa, Polska
www.festiwalmarketingu.pl

PROMO SHOW 
19.09.2017   Gdańsk
21.09.2017   Katowice 
www.promoshow.pl

Pack Print International
20-23.09.2017   
bangok, Tajlandia
www.pack-print.de

PACK EXPO Las Vegas
25-27.09.2017
las Vegas, usA
www.packexpolasvegas.com

COPI’S
02-04.10.2017
sofia, bułgaria
www.copi-s.com/en

Hobby Show Milano 
27-29.10.2017   
Mediolan, Włochy
www.hobbyshow.it/milano/

Art of Color - Kongres Branży 
Poligraficznej
08-09.11.2017  
Poznań, Polska
www.poligrafia.mtp.pl/pl/news/art_of_
color-kongres_branzy_poligraficznej/

CREATIVA 
02-05.11.2017   
nantes, Francja
www.messe-creativa.de/en/ 
exhibition/profile.html

Familie & Heim 
18-26.11.2017   
stuttgart, niemcy
www.familie-und-heim.de

Schöne Bescherung
02-03.12.2017  
Konstancja, niemcy
www.schoene-bescherung.info/

AF - L’Artigiano in Fiera 
02-10.12.2017   
Mediolan, Włochy
www.artigianoinfiera.it/en/home-en/

imprezy targowe Q4 2017
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RĘCZNIKI 
Z MIKROFIBRY
- oficjalny dystrybutor
produktów BEARDREAM

oraz Challenge Towels

www.sdxtowels.pl
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