
Czy pomysł na upominek może być 
chroniony prawem? Czy w naszej 
branży jest miejsce dla wynalazców, 
konstruktorów, dla produktów o wysokim 
poziomie innowacyjności? ...  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 
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bezpłatny bIULe t yn 
poLskIej Izby art ykUłów 
promocyjnych

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

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

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

Edyta 
Lisowska
Członek Zarządu PIAP

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

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

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

Maciej 
Dembiński
Członek Zarządu PIAP

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

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

To już piąty numer  
Gazety PIAP. Od same-
go początku tworzymy 
ją w  oparciu o  Wasze 

sugestie, uwagi, prośby, bo chcemy, aby tych 
kilkanaście stron stało się odbiciem proble-
mów, z jakimi spotykacie się na co dzień. Dzię-
kujemy za te opinie i zapraszamy do współ-
tworzenia pisma! Jeśli chcecie żebyśmy zaję-
li się jakimś ważnym dla Was tematem, po-
szukujecie odpowiedzi na konkretne pytania 
związane z  prowadzeniem biznesu, napisz-
cie do nas na adres redakcja@piap-org.pl,  
a  my znajdziemy ekspertów, którzy podpo-
wiedzą Wam możliwe rozwiązania. Chce-
my żeby gazeta trafiała w  Wasze potrzeby 
i  oczekiwania, żebyście również poczuli się 
jej współtwórcami. 
A  tymczasem zapraszam do lektury! Opo-
wiemy Wam o  różnicach kulturowych, któ-
re warto znać przed rozpoczęciem współ-
pracy z  kontrahentem z  innego państwa. 
Okazuje się, że nawet między Europejczyka-
mi dysonanse są znaczne. Przeczytacie tak-
że o prawie patentowym, o zarządzaniu sy-
tuacją konfliktową w zespole czy o promocji 
Waszych marek w  mediach społecznościo-
wych. Oprócz tego wiele informacji o bieżą-
cych działaniach Izby, wywiady i zapowiedzi 
targów. Sprawdźcie sami!

Magda
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

Miniony kwartał tego 
roku można podsumo-
wać jako czas spotkań 

w  naszej branży. W  tym czasie odbywa się 
około 20 imprez targowych tylko w  Euro-
pie. Wśród największych wydarzeń jakie to-
warzyszyły nam w ostatnich miesiącach mo-
żemy wymienić targi PSI w Düsseldorfie, któ-
re w tym roku przyciągnęły rekordową ilość 
zwiedzających i wystawców, czy nasze rodzi-
me, a  jednocześnie największe w  tej części 
Europy, targi RemaDays, które po raz pierw-
szy odbyły się w  nowej lokalizacji. Dla PIAP 
pierwszy kwartał to także czas spotkań, nie 
tylko przy okazji imprez targowych, ale rów-
nież na corocznym spotkaniu członków Izby 
podczas Wieczoru Branżowego. Mam na-
dzieję, że przygotowany przez nas Reaserch 
Targowy pomoże Państwu w  podjęciu de-
cyzji wyjazdowych w  przyszłych latach. Za-
chęcam do zapoznania się z prezentowanym 
materiałem i życzę miłej lektury.

Katarzyna
Wojniak
Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP

Szanowni Państwo, 
Wiosna za pasem - już 
niebawem PIAP dostar-

czy branży najświeższych informacji doty-
czących postrzegania upominku reklamo-
wego przez klienta końcowego. Jest to już 
V-edycja badania PIAP, niemniej jednak kon-
tynuujemy nasze inicjatywy badawcze ze 
względu na wyraźne zapotrzebowanie ryn-
ku. Wiele firm szuka wręcz informacji na ten 
temat i  chętnie wykorzystuje wyniki bada-
nia PIAP w rozmaity sposób. W maju Człon-
kowie izby spotkają się na Sprawozdaw-
czo-Wyborczym Walnym Zebraniu Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych, a po spotka-
niu będą mogli uczestniczyć w atrakcyjnym 
szkoleniu Mateusza Mrozowskiego, na któ-
re już dziś w imieniu Zarządu serdecznie za-
praszam! Nasza organizacja w ostatnim cza-
sie zacieśniła relacje z  innymi instytucjami 
i  Izbami gospodarczymi, o  czym przeczyta-
ją Państwo w najświeższym wydaniu Gazety 
PIAP. Zapraszam więc do lektury!
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Z rynku...
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BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Kulturowa odmienność jest w biznesie często powodem nieporozumień, stresów i tematem zabawnych anegdot. Przed 
podjęciem współpracy warto zaznajomić się z podstawą etykiety biznesowej, która obowiązuje w danym kraju.  Strona 8

Inna kultura biznesu / Cz. I

Szósty Wieczór Branżowy Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych po raz kolejny 
udowodnił jak istotna jest integracja 
firm z branży. Miła atmosfera, rozmowy 
prywatne i biznesowe ...  Strona 3

Integracja pod 
znakiem PIAP

Coroczne Walne Zebranie 
Członków PIAP 2016  
zaplanowane jest na 19 maja 
w Warszawie. Po raz kolejny 
Izba zaplanowała ...  Strona 3

PIAP zaprasza Na 
Sprawozdawczo
-Wyborcze WZC PIAP Popularność serwisów 

społecznościowych sprawia, że 
dla większości marek są one dziś 
niezwykle istotnym kanałem 
komunikacji z klientami. Branża 
artykułów promocyjnych także 
nie powinna. ...  Strona 9

Upominki w sieci

Zarządzanie zespołem wymaga  
sprzężenia wielu cech, z jednej  
strony trzeba być konsekwentnym 
strategiem, wymagającym 
wodzem a jednocześnie 
spostrzegawczym ...  Strona 14

Trudna sztuka 
zarzadzania

Od 1 maja 2016r. zacznie 
obowiązywać nowy unijny 
kodeks celny (UKC). Głównym 
celem nowych regulacji jest 
przyspieszenie i uproszczenie 
operacji celnych. ...  Strona 12

NOWY UNIJNY 
KODEKS CELNY

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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W każdym numerze Gazety PIAP pojawia się artykuł o nowych firmach członkowskich. Bardzo cieszy fakt, że za 
każdym razem jest to coraz dłuższy tekst, ponieważ grono firm członkowskich z każdym miesiącem coraz szybciej 
się powiększa. Nowi członkowie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych to: ABC-N Plus, Ideashirt.pl, KORUMA, 
MCC MEDALE, Zing sp. z o.o., Cursor S.A., IBpartner.pl, Marxam Project, Figaro Corporation. Poznajcie Ich!

Nowe firmy 
dołaczaja do PIAP

ABC-N Plus – dystrybutor 
kompresów reklamowych

ABC-N Plus jest jedynym w Pol-
sce producentem ciepłych i zimnych 
kompresów reklamowych wielokrotne-
go użytku. Kompresy wykonywane są 
w dowolnym kształcie, kolorze wypeł-
nienia oraz nadruku. ABC-N Plus jest 
również oficjalnym dystrybutorem mar-
ki Key|Smart w Europie. Key|Smart to 
organizer do kluczy w stylu scyzoryka, 
który uporządkuje każdą kieszeń. Niesa-
mowicie wszechstronny z szeroką gamą 
akcesoriów, wykonany z trwałego alu-
minium lotniczego oraz stali nierdzew-
nej. - Na przystąpienie do PIAP wpłynę-
ło wiele czynników. W biznesie stawia-
my na jakość i rozwój. Poprzez połącze-
nie z silnym partnerem planujemy posze-
rzyć bazę naszych kontrahentów. – mówi 
Współwłaściciel firmy, Zbigniew Ziemba.

Cursor – wsparcie i outsourcing 
sił sprzedaży

Cursor oferuje klientom szeroki za-
kres usług w obszarze materiałów wspar-
cia sprzedaży. Spółka zajmuje się zaku-
pem produktów promocyjnych i produ-
kuje artykuły na indywidualne zamówie-
nia, m.in. nagrody, upominki, gadżety, in-
serty, tekstylia oraz opakowania metalo-
we. Cursor miesięcznie wysyła do klien-
tów ponad 14,5 miliona produktów. Spół-
ka posiada jeden z największych w Polsce 
magazynów dedykowanych obsłudze ma-
teriałów marketingowych oraz projektom 
logistycznym dla sektora e-commerce, 
w którym do dyspozycji klientów odda-
je 50 000 miejsc paletowych. Oprócz pro-
dukcji i logistyki materiałów marketingo-
wych Cursor oferuje klientom usługi uzu-
pełniające, m.in. monitorowanie rynku, 
opracowywanie kosztorysów technolo-
gicznych produktów, doradztwo w zakre-
sie doboru materiałów i surowców, uzy-
skiwanie niezbędnych atestów czy bada-
nia laboratoryjne SGS, STR, PCBC.

Figaro Corporation – dystrybutor 
produktów allocacoc

alloca.pl - wyłączny przedstawiciel 
allocacoc w segmencie promo w Pol-

sce. Brand będący częścią Figaro  
Corporation - działającej na rynku od 
20 lat drukarni cyfrowej i agencji re-
klamowej. Produkty allocacoc wy-
znaczają nowe standardy w dystrybu-
owaniu energii elektrycznej zarówno 
w środowiskach biurowych, w domu 
jak i w podróży. Połączenie cieka-
wej formy i walorów użytkowych za-
mknięte w starannie zaprojektowanym 
opakowaniu nadaje im idealnych cech 
gadżetu reklamowego. Kostki Po-
werCube nie tylko przykuwają uwa-
gę, ale dzięki swojej funkcjonalności 
są gadżetem który na zawsze zostanie 
z Twoim klientem.

IBpartner.pl 
– agencja reklamowa

IBpartner.pl to zespół ludzi, którzy 
od 2008 r. tworzą agencję reklamo-
wą. Oprócz gadżetów, z których każdy 
skrojony jest na miarę i rozmiar klien-
ta, IBpartner.pl przygotowuje także 
nadruki na tekstyliach, ceramikę re-
klamową oraz wszelkiego rodzaju po-
ligrafię.  

Ideashirt.pl – drukarnia 
i hafciarnia

Ideashirt.pl jest wiodącą drukarnia 
tekstylną (druk cyfrowy DTG na dru-
karkach KORNIT, sitodruk, sublima-
cja) oraz hafciarnią oferującą szeroki 
zakres znakowania odzieży oraz akce-
soriów. Poprzez zaawansowane roz-
wiązania on-line klienci na wielu plat-
formach e-commerce (ideashirt.pl, fir-
moweciuchy.pl, ideamug.pl, ideacap.
pl) mogą dokonywać zamówień przez 
Internet - szybko i wygodnie. - Jako 
Ideashirt.pl zdecydowaliśmy się na 
przystąpienie do PIAP, gdyż jesteśmy 
przekonani o skuteczności Izby w za-
kresie przepływu informacji oraz ofert 
podmiotów z branży artykułów rekla-
mowych. Liczymy, że poprzez współ-
pracę z PIAP rozwój naszej firmy bę-
dzie oparty na innowacyjności za-
czerpniętej z najnowszych trendów, 
o których na bieżąco informuje PIAP. 
Mamy nadzieję, że rozpoznawal-
ność naszej oferty znacząco zwiększy 
się głównie w zakresie agencji rekla-
mowych, które stanowią coraz więk-
szy odsetek naszych klientów - mówi 
Michał Błauciak Menadżer ds. Sprze-
daży Ideashirt.pl.

KORUMA – producent produktów 
zabezpieczających karty zbliżeniowe 
oraz paszporty biometryczne

Firma Koruma istnieje na rynku od 
2011 roku i jest liderem w sprzeda-
ży produktów zabezpieczających kar-
ty zbliżeniowe oraz paszporty biome-
tryczne. Jakość i solidność oferowa-
nych produktów oraz usług docenio-
no także za granicą, co zaowocowało 
sprzedażą do tak odległych państw jak 
USA, Kanada, czy też Australia. Firma 
Koruma pracuje cały czas nad nowymi 
rozwiązaniami czego owocem są nowe 
produkty m.in. etui antyszpiegowskie 
na telefon SilentPocket®, oraz portfe-
le Tap&Go™  (specjalna funkcja, któ-
ra ułatwia korzystanie ze zbliżeniowej 
karty miejskiej lub karty dostępowej 
do budynku w przypadku, gdy w port-
felu umieszczone są także zbliżenio-
we karty płatnicze). Oferowane pro-
dukty to różnego rodzaju etui na kar-
ty, portfele, torby oraz inne akcesoria 
podróżne. Produkty z funkcją zabez-
pieczającą RFID STOP™ przed nie-
powołanym dostępem stają się bardzo 
pożądanym artykułem promocyjnym. 
- Cieszę się, że mogliśmy przystąpić 
do PIAP-u. Wierzę, że da nam to moż-
liwość zbliżenia się do klientów, któ-
rzy do tej pory nie znali naszej oferty. 
Mam nadzieję, że wielu partnerów ce-
niących bezpieczeństwo znajdzie u nas 
produkty, które może oferować swoim 
klientom. Jestem przekonany że  przy-
stąpienie do Izby  „otworzy” nam wie-
le drzwi, do których nie mieliśmy jesz-
cze okazji dotrzeć – mówi Łukasz Jan-
czarek właściciel KORUMA.

Marxam Project – dystrybutor 
artykułów winiarskich 
i piwowarskich

Firma Marxam Project wraz ze swo-
im oddziałem Marxam Enology jest 
producentem nowego produktu rekla-
mowego. Jako dystrybutor artykułów 
winiarskich i piwowarskich dla ama-
torów i profesjonalistów Merxam Pro-
ject stworzył produkt reklamowy, któ-
ry stara się wypromować poza te dwie 
branże w Polsce. Możliwości techno-
logiczne powodują, że stwierdzenie 
„korek do wina” może powoli zacząć 
się kojarzyć także z branżą reklamo-
wą. - Do PIAP-u przystępujemy w celu 

rozwoju naszych możliwości dystrybu-
cyjnych. Naszym głównym celem jako 
firmy produkcyjnej jest nawiązanie 
współpracy z firmami, które chciałyby 
wejść z nami we współpracę przy dys-
trybucji naszego produktu reklamowe-
go – mówi Marcin Bauer właściciel 
firmy Marxam Project.

MCC MEDALE – producent 
artykułów promocyjnych z metalu

Firma MCC MEDALE to odlew-
nia metali zajmująca się wytwarza-
niem wysokiej jakości medali spor-
towych i okolicznościowych, pinsów 
oraz breloków. Dzięki zdobytej przez 
lata wiedzy i doświadczeniu może za-
oferować szereg produktów w naj-
wyższym standardzie. Zdobyte wie-
loletnią praktyką i uczciwą pracą za-
ufanie Klientów sprawia, że dziś fir-
ma MCC MEDALE postrzegana jest, 
jako lider wśród polskich producen-
tów medali. Nowoczesny Park maszy-
nowy, którym firma dysponuje pozwa-
la na uzyskanie doskonałej jakości od-
lewów docenianych nie tylko w Pol-
sce, ale i na świecie. - Przystąpiliśmy 
do Polskiej Izby Artykułów Promocyj-
nych w celu zwiększenia rozpoznawal-
ności w Polsce i za granicą. Działania 
podejmowane przez PIAP mają wpływ 
na zwiększenie świadomości marki 
MCC MEDALE a w konsekwencji ofe-
rowanych przez nas medali pod indy-
widualne zamówienia - mówi właści-
ciel MCC Bartłomiej Pakuła.

Zing sp. z o.o. 
– dystrybutor papieru 

Zing sp. z o.o. to jeden z najwięk-
szych dystrybutorów papieru i materia-
łów opakowaniowych w Polsce. Spółka 
jest w 100% polską firmą i działa w sek-
torach: Paper, Packaging i Logistics.  
W naszej stałej ofercie Zing Paper 
oferujemy m.in. papiery bezdrzewne 
i drzewne (powlekane i  niepowleka-
ne), kartony graficzne i opakowanio-
we, papiery i koperty ozdobne, papiery 
samokopiujące i samoprzylepne, pod-
łoża do druku cyfrowego i wielkofor-
matowego. Naszym klientom proponu-
jemy nie tylko bogatą ofertę, ale przede 
wszystkim rozwiązania wspierają-
ce funkcjonowanie ich firm. Nasz ze-
spół jest profesjonalnie przeszkolony, 
aby doradzać w optymalnym wyborze 
podłoży drukowych, w każdej technice 
drukowania. - Mamy świadomość, że 
nawet najbardziej kompleksowa ofer-
ta produktowa w dzisiejszych czasach 
nie wystarczy. Możliwości jest tak wie-
le, że niekiedy trudno wybrać to jedno, 
najlepsze rozwiązanie. Dlatego współ-
praca z firmami reklamowymi o zróż-
nicowanym profilu jest dla nas nie-
zmiernie ważna a właśnie PIAP oferu-
je takie rozwiązanie – mówi Agniesz-
ka C.-Gralak, Product Manager w fir-
mie Zing.
■ Joanna Łęczycka

NAGRODA PUBLICZNOŚCI 
ZoomArt 2016 dla A.S.S.-3
11 marca br. w Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym w Katowicach miała 
miejsce gala finałowa festiwalu i konkursu 
kalendarzy ZoomArt. Przedsięwzięcie skie-
rowane było do ilustratorów, grafików, fo-
tografów, wydawców, artystów i pasjona-
tów sztuki i designu.
Zarówno publiczność jak i jury oceniało 
prace w kategoriach: kalendarze książko-
we, wieloplanszowe, trójdzielne oraz ka-
lendarz OLD z lat ubiegłych i charytatywny.
Nagrodę Publiczności ZoomArt 2016 zo-
stała przyznana producentowi kalendarzy 
książkowych marki PierLuigi, firmie A.S.S.-3 
Ewa Skoczeń za kalendarz  „Premio”.
 - Nagroda przyznana przez publiczność 
podczas gali finałowej festiwalu jest dla 
nas dużym wyróżnieniem, motywują-
cym do dalszego rozwoju i designu marki 
PierLuigi. Dziękujemy za zauważenie i do-
cenienie naszego kalendarza - mówi Ewa 
Skoczeń Właściciel firmy A.S.S.-3
www.ksiazkowekalendarze.pl

Gazela Biznesu dla Asgardu !
Asgard nie opuszcza czołówki najdyna-
miczniej rozwijających się przedsiębiorstw 
w Polsce. Po raz kolejny został uhonoro-
wany prestiżową nagrodą Gazeli Biznesu 
w rankingu Pulsu Biznesu. Jest to wyjąt-
kowe wyróżnienie przyznawane za dyna-
mikę oraz ciągły wzrost przedsiębiorstwa. 
Zarówno jury jak i klienci docenili obrany 
przez Asgard kurs na innowacyjność i wy-
znaczanie trendów.
2015 rok był czasem ogromnych zmian, za-
równo w strukturach firmy jak i asortymen-
cie. Zmieniła się lokalizacja, powiększono 
magazyn oraz zbudowano halę produkcyj-
ną. W ofercie znalazł się pierwszy autorski 
i opatentowany produkt w postaci power 
pen’a – długopisu z wbudowanym power 
bankiem. Wiele pracy włożono aby marka 
własna Asgardu, Blue Collection, stała się 
rozpoznawalna w Europie i faktycznie wy-
tyczała trendy w branży gadżetów rekla-
mowych. Najlepszym wyznacznikiem traf-
ności podjętych zmian jest kolejna nagroda 
Gazeli Biznesu za osiągnięcia w 2015 roku.
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Szósty Wieczór Branżowy Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych po 
raz kolejny udowodnił jak istotna jest integracja firm z branży. Miła 
atmosfera, rozmowy prywatne i biznesowe pozwalają lepiej poznać 
się firmom zrzeszonym w PIAP. Po raz kolejny formuła wydarzenia 
sprawdziła się w 100%.

Integracja pod 
znakiem PIAP
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BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

- PIAP to organizacja zrzeszają-
ca dobrze prosperujące podmioty, a na-
sze spotkanie skierowane jest właśnie 
do jej przedstawicieli. Dlatego też waż-
ny jest dobór miejsca, muzyki czy atrak-
cji. Myślę, że wieczór przypadł do gustu 
członkom PIAP o czym świadczą: rosną-
ca frekwencja, słowa uznania jej uczest-
ników czy większa liczba firm sponsoru-
jących wydarzenie, bez której nie udało-
by nam się przeprowadzić pomyślnie tego 
spotkania.  W przyszłym roku w związku 
z obchodami 10-lecia istnienia PIAP pla-
nujemy zorganizować spotkanie na miarę 
uroczystego jubileuszu Izby. Zapraszamy 
Państwa już dziś do udziału w tym wyjąt-
kowym wydarzeniu - stwierdziła Magda 
Owczarska, Wiceprezes PIAP. 

Wieczór Branżowy PIAP odbył się 
17.02.2016 w Restauracji Warszawski 
Dzień Wine Room. 

Gospodarzami wydarzenia były firmy:  
Polska Izba Artykułów Promocyjnych, 
12M Alicja Wąsowska, Axpol Trading, 
Inspirion Polska, CiTRON EUROPEAN  
USB WAREHOUSE, Jaguar Tomasz 
Chwiłowicz, Macma Polska, Mount 
Blanc, Texet Poland, RITF advnet Polska 
oraz Brandfathers Group.

- Wieczór Branżowy, to wyjątkowa oka-
zja do spotkań w szerokim gronie człon-
ków PIAP, których wciąż przybywa, co 
wszyscy przyjmujemy z ogromną rado-
ścią. To wymiana spostrzeżeń z minio-
nego roku, planów na kolejny. Rozmo-
wy z zacnymi osobistościami przy taktach 
muzyki na żywo zdecydowanie dodają 
prestiżu imprezie, która ma ciepły, kame-
ralny klimat. Takiego oderwania od co-
dziennych wyzwań, myślę każdy z nas po-

trzebuje. Gratulacje należą się oczywiście 
jubilatom, podziękowania organizatorom. 
Z niecierpliwością oczekuję przyszłorocz-
nego Wieczoru kiedy dumnie będziemy ce-
lebrować 10 lecie PIAP-u - mówi Jacek 
Kozłowski, Managing Director GUAPA 
PRODUKCJA Sp. z o.o.

Podczas wydarzenia odbyła się uro-
czysta Gala PIAP w trakcie, której wrę-
czono statuetki z okazji okrągłych Ju-
bileuszy firm Członkowskich. Jubile-
usze 2016 świętowały firmy: Agen-
cja Reklamowa OPTIMA, 12M Ali-
cja Wąsowska, Base Promotion Services  
Sp. z o.o., EXPEN s.c., L-Shop-Team  
Polska Sp.z o.o., AMIZO Agnieszka Szy-
mańska, SUPERGIFT PROMOTION, 
RITF advnet Polska Sp.z o.o., Poligrafia- 
Promocja-Reklama Studio K2, Biznes  
Promotion, DOM REKLAMY ART 
OFFICE, Figaro Corporation, Kusha,  
Prażmowscy s.c., PPH SANDEX BIS 
SP.J, Axxel Sp. z o.o., Axpol Trading 
sp. z o.o. sp. k., PAR Bakuła Sp. J.,  
P.P.H.U Ceramika Tułowice Sp.j, Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie Sp.z o.o.

- Wieczór branżowy PIAP w tak kame-
ralnym i uroczym miejscu, jakim jest War-
szawski Dzień przebiegał w spokojnej, cie-
płej atmosferze. Emocje towarzyszyły roz-
daniu statuetek z okazji okrągłych rocznic 
istnienia kilkunastu firm z branży reklamo-
wej. Jak zwykle była smaczna „kuchnia” 
i dobre wina, a towarzysząca temu gru-
pa muzyczna uzupełniła dobrą atmosfe-
rę wieczoru. Nie zabrakło oczywiście roz-
mów w kuluarach, zarówno na tematy za-
wodowe, jak i prywatne - stwierdził Maciej 
Dembiński Prezes Rosnowski Gift.
■ Joanna Łęczycka

PIAP zacieśnia współpracę 
z innymi organizacjami
Polska Izba Artykułów Promocyjnych po-
dejmuje działania w kierunku zacieśnienia 
współpracy z  innymi organizacjami bran-
żowymi, działającymi na rynku. Efekt sy-
nergii ma być dodatkowym bodźcem sty-
mulującymi zmiany na rynku i  integrację 
podmiotów działających na rynku.

Inicjatywa PIAP ma na celu skuteczniejsze 
działanie na rzecz rozwoju stosunków go-
spodarczych pomiędzy izbami, stowarzy-
szeniami, fundacjami i innymi podmiotami 
wspierającymi szeroko rozumianą działal-
ność gospodarczą. Porozumienia umożli-
wią także promocję izby przez wymianę lo-
gotypów lub materiałów promocyjnych na 
stronach partnerów, na zasadzie wzajem-
ności. Wspólne działania ułatwią przepływ 
informacji o  złych praktykach organów 
władzy ustawodawczej i wykonawczej ra-
żąco naruszających interesy przedsiębior-
ców. W  ramach nawiązanych kontaktów 
organizacje mogą także wspólnie organi-
zować konferencje, seminaria oraz podej-
mować wszelkie inicjatywy podnoszące 
świadomość społeczeństwa o  prowadze-
niu przedsiębiorstwa. Jednym z celów po-
rozumień jest także wspólne lobbowanie 
na rzecz ograniczenia przepisów utrudnia-
jących funkcjonowanie firm i  wspieranie 
inicjatyw mających na celu ich zniesienie.

PIAP podpisał już umowy o  współpracy 
z kilkoma istniejącymi na rynku organiza-
cjami: Polskim Stowarzyszeniem Marketin-
gu SMB, Izbą Przedsiębiorców Branży Biu-
rowo-Szkolnej (IPBBS), Polsko-Bułgarską 
Izbą Handlową oraz Polsko-Białoruską Izbą 
Handlowo-Przemysłową.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB 
istnieje od 1995 roku i jest organizacją non-
profit, która zrzesza najbardziej dynamicz-
ne firmy działające w obszarze marketingu 
bezpośredniego i  interaktywnego, prze-
strzegające najwyższych zasad etycznych. 
Misją Stowarzyszenia jest integracja i  roz-
wój branży marketingu bezpośredniego 
i  interaktywnego, promocja najlepszych 
rynkowych praktyk oraz firm stosujących 
najwyższe standardy działania.

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-
Szkolnej (IPBBS) jest ogólnopolską organi-
zacją samorządu gospodarczego powoła-
ną do życia w 1994 roku, której Członkami 
są producenci, importerzy, dystrybutorzy 
i  dealerzy artykułów papierniczych, biu-
rowych i  szkolnych czyli firmy zaopatrze-
niowo-usługowe dla biznesu, szkolnictwa 
i nauki, sektora ochrony zdrowia i instytu-
cji rządowych.

Polsko-Bułgarska Izba Handlowa jest orga-
nizacją powstałą w 2006 roku w celu stwo-
rzenia warunków rozwoju branży gospo-
darczej oraz wspierania inicjatyw gospo-
darczych przedsiębiorców z  obu krajów. 
Izba Handlowa dąży do zwiększania wy-
miany handlowej pomiędzy Rzeczpospo-
litą Polską a Republiką Bułgarii, polepsze-
nia jej efektywności, jakości i bezpieczeń-
stwa. Polsko-Bułgarska Izba Handlowa bie-
rze aktywny udział we wspieraniu podmio-
tów gospodarczych, produktów i usług na 
rynku polskim i bułgarskim, dąży do utrzy-
mywania dobrych kontaktów i  nawiązy-
wania długotrwałej współpracy pomiędzy 
Polską i Bułgarią.

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Prze-
mysłowa skupia wokół siebie firmy, które 
planują nawiązać lub też mają nawiązaną 
współpracę z przedsiębiorstwami białoru-
skimi. Corocznie organizuje Polsko-Biało-
ruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedz-
two”, konferencje, seminaria, misje gospo-
darcze, szkolenia, staże zawodowe i  wo-
lontariat. Opracowuje ekspertyzy, zakłada 
przedsiębiorstwa na zlecenie, wycenia fir-
my, pomaga nawiązać kontakty gospodar-
cze, zatwierdza kalkulacje cen w  ekspor-
cie itp.

NEWS

Coroczne Walne Zebranie Członków PIAP 2016 zaplanowane jest  
na 19 maja w Warszawie. Po raz kolejny Izba przygotowała dla 
uczestników niezwykłe szkolenie. Tym razem będzie to interaktywny 
speech Mateusza Mrozowskiego. 

PIAP zaprasza na 
Sprawozdawczo-
Wyborcze WZC PIAP

Spotkanie odbędzie się w Centrum 
Konferencyjnym Zielna przy ul. Ziel-
nej 37 w Warszawie, w Sali Warszawa 
(V-piętro). Sprawozdawczo-Wybor-
cze Walne Zebranie Członków PIAP 
rozpocznie się wyborem Przewodni-
czącego, Sekretarza Zebrania i Komi-
sji Skrutacyjnej. Ważnym elementem 
tegorocznego spotkania będą wybo-
ry Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Do-
tychczasowy Zarząd PIAP przedstawi 
sprawozdanie finansowe Stowarzysze-
nia, sprawozdania z działalności Sto-
warzyszenia oraz sprawozdania Ko-
misji Rewizyjnej z badania działalno-
ści Zarządu PIAP w roku 2015. Doko-
nane zostaną także pewne niewielkie 
zmiany statutu oraz zatwierdzony zo-
stanie Regulamin Komisji Rewizyjnej. 
Po przedstawieniu, omówieniu i za-
twierdzeniu planu pracy PIAP na rok 
2016/2017, członkowie będą mogli 
zgłosić swoje wnioski i przedyskuto-
wać działania prowadzone przez Izbę. 

The Challenger Sale
Tytuł szkolenia, które będzie towa-

rzyszyło zebraniu brzmi: The Chal-
lenger Sale - sprzedaż prowokacyjna, 
o 4. rewolucji sprzedażowej. Będzie 
to interaktywny speech  ujawniają-
cy  psychologiczne mechanizmy towa-
rzyszące podejmowaniu decyzji, za-
równo biznesowych, jak  i osobistych 
w oparciu o system własnych przeko-
nań, wartości i dążenia do zaspoko-
jenia fundamentalnych potrzeb przez 
klienta. Szkolenie podzielone będzie 
na trzy części tematyczne. „Teaching” 
odpowie na pytanie na czym polega 
sprzedaż prowokacyjna i będzie miał 
na celu wypracowanie indywidual-
nych narzędzi startowych w kontak-
cie z klientem. „Tailoring” to analiza 
konkretnych profili klientów (meta-

programy), będzie wskazywał metody 
dostosowania przekazu zgodne z ana-
lizą psychologiczną klienta i przeję-
cia kontroli podczas rozmowy. Z kolei 
część „Take control” pokaże jak wpły-
wać na przebieg rozmowy i decyzję 
kupującego bez manipulacji.

Mateusz Mrozowski to  były zawo-
dowy sportowiec posiadający I kla-
sę sportową. Mistrz Polski w siatków-
kę plażową (AMP) dwukrotny repre-
zentant kraju na mistrzostwach Euro-
py w siatkówkę plażową (UME), mul-
ti medalista AMP. Po okresie kariery 
sportowej został czołowym menage-
rem i przedsiębiorcą specjalizującym 
się w kwestii zarządzania procesa-
mi sprzedażowymi i treningiem men-
talnym. Mateusz Mrozowski jest tak-
że autorem dwóch książek o tematyce 
sprzedaży bezpośredniej jak i Treningu 
mentalnego „Sprzedaż jest sexy, albo 
nie ma jej wcale” i „Gra Mentalna”. 
Publikuje jako ekspert dla takich ma-
gazynów jak: Forbes, Marketer+, Szef 
sprzedaży, As Sprzedaży, Law Quality 
Business czy franczyza&biznes.

Udział w szkoleniu jest bezpłat-
ny dla uczestników Walnego Zebra-
nia PIAP (jednej osoby z firm Człon-
kowskich PIAP). Dla dodatkowej oso-
by z firm Członkowskich koszt wstępu 
wynosi 50 zł netto. Ilość miejsc ogra-
niczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Szczegóły dostępne są w Biurze Za-
rządu PIAP.

 
Harmonogram Spotkania:

10:00-14:00 Walne Zebranie Członków PIAP
14:00-14.30 Lunch dla uczestników WZC
14:30-16.00 Szkolenie Mateusza Mrozowskiego 
The Challenger Sale

■ PIAP

The Challenger Sale  
- sprzedaż prowokacyjna

Interaktywny speech ujawniający psychologiczne mechanizmy 
towarzyszące podejmowaniu decyzji

Prelegent:  
Mateusz Mrozowski

Warszawa, 19 maja 2016 r.



Kontynuacja tradycji Wieczoru 
Branżowego dla Członków PIAP 

Zarząd zamierza kontynuować tra-
dycję Wieczoru Branżowego. W 2017 
roku PIAP będzie świętował swo-
je 10-lecie, dlatego też planuje zor-
ganizować wyjątkowy, jubileuszowy 
wieczór branżowy. Wstępnym termi-
nem wieczoru jest drugi dzień targów  
RemaDays 2017. W drugiej połowie 
roku PIAP zajmie się poszukiwaniem 
sponsorów wydarzenia, ponieważ wa-
runkiem organizacji jest pozyskanie od-
powiedniego wsparcia.

 
Działalność lobbingowa

PIAP zamierza wzmocnić swoje ini-
cjatywy gospodarcze i działania lobbin-
gowe. W interesie Izby leży aktywne 
zabieranie głosu w sprawach istotnych 
dla branży artykułów promocyjnych, 
wspieranie innych organizacji, zbiera-
nie informacji od Członków PIAP na te-
mat uciążliwych przepisów, które doty-
kają ich w codziennej działalności. Izba 
zachęca wszystkich Członków do prze-
syłania informacji na temat niejasnych 
czy utrudniających funkcjonowanie fir-
my przepisów prawa.

 
Pomoc prawna dla Członków 
PIAP 

Izba zamierza bardziej rozwinąć 
pomoc prawną dla Członków PIAP, 
w oparciu o bardziej rozbudowaną 
współpracę Izby z Kancelarią Prawną. 
PIAP rozważa również możliwość zgło-
szenia przez Członków PIAP do biura 
Zarządu PIAP różnych spraw, które na-
ruszają ustawę o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Sprawy miałyby być 
weryfikowane i oceniane przez kance-
larię prawną a następnie główne prze-
słanki sprawy przedstawione Człon-
kom PIAP w formie online. Mecenas 
w określonym terminie przedstawiłby 
szczegółowo zarys najciekawszych 3-4 
spraw - a następnie w głosowaniu onli-
ne Członkowie PIAP podjęliby decyzję, 
która sprawa zostanie przeprowadzo-
na pod pieczą PIAP. Zasady zgłasza-
nia spraw i ustalenia współfinansowa-
nia spraw przez PIAP zostałyby wcze-
śniej określone regulaminem. Członko-
wie otrzymywaliby na bieżąco informa-
cje o przebiegu danej sprawy. Działanie 
ma na celu integrację środowiska bran-
żowego jak również pełnić funkcję edu-
kacyjną.

Inne sprawy
Zarząd podczas spotkania dyskuto-

wał także na temat udziału PIAP w wy-
darzeniach branżowych 2016/2017 
i promocji firm Członkowskich za po-
średnictwem Katalogu PIAP. Jednym 
z priorytetowych celów, które każ-
dego roku stoją przed PIAP, jest pro-
mocja branży upominków reklamo-
wych i Członków Izby oraz pozyski-
wanie nowych firm Członkowskich. 
■ PIAP
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W spotkaniu udział wzięli: Tomasz 
Chwiłowicz - Prezes PIAP, Zbigniew 
Grzeszczuk - Wiceprezes PIAP, Człon-
kowie Zarządu PIAP: Edyta Lisow-
ska, Maciej Dembiński, Artur Ogiegło  
oraz Katarzyna Wojniak Dyrektor Biu-
ra Zarządu PIAP. Oprócz propozycji 
planów działań PIAP na 2016/2017 
rok, Zarząd omówił również szczegó-
łowo zaproponowane przez Komisję 
Rewizyjną zmiany statutu PIAP i za-
opiniował propozycję regulaminu Ko-
misji Rewizyjnej oraz regulamin przy-
znawania patronatów PIAP. Spotkanie 
odbyło się w przedświątecznej atmos-
ferze dlatego też Zarząd PIAP znalazł 
chwilę na przygotowanie oryginalnych 
życzeń dla Członków Izby. 

Kontynuacja tradycji spotkań 
regionalnych PIAP

Zarząd PIAP planuje kontynu-
owanie cyklu spotkań regionalnych 
z Członkami PIAP i potencjalnymi fir-
mami z branży. Spotkania odbędą się 
z udziałem ekspertów z różnych dzie-
dzin w formie „Debaty z ekspertem”. 
W najbliższym czasie PIAP planuje or-
ganizację dwóch spotkań regionalnych 
na przełomie maja/czerwca br. roku. 
Spotkania mają odbyć się  wstępnie 
w Olsztynie i w Katowicach, na które 
już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Gazeta PIAP 
Polska Izba Artykułów Promocyj-

nych zamierza kontynuować wydawa-
nie Gazety PIAP w 2016 roku. W mar-
cu br. Gazecie PIAP został nadany nu-
mer ISSN. Gazeta PIAP ukazuje się 
trzy razy w roku: wydanie styczeń/
kwiecień, maj/sierpień oraz wrzesień/
grudzień. Podczas spotkania omawia-
na była możliwość udzielania atrakcyj-
nych rabatów dla stałych reklamodaw-
ców (szczegóły już wkrótce). Gazeta 
PIAP powstaje  w nakładzie 2000 eg-
zemplarzy, dystrybuowana jest wysył-

kowo do firm z branży artykułów pro-
mocyjnych - głównie agencji reklamo-
wych.

 
V edycja badania postrzeganie 
upominków reklamowych 
przez klienta końcowego

PIAP planuje rozpoczęcie przepro-
wadzenie badania on-line na przeło-
mie kwietnia i maja br. Izba zamierza 
również zwrócić się do mediów bran-
żowych, organizatorów targów i agen-
cji reklamowych PIAP z prośbą o po-
moc w dystrybucji ankiety. Do osób, 
które wezmą udział w badaniu zostaną 
rozesłane zestawy upominków z logo 
PIAP.

 
Przygotowania do WZC PIAP 

Walne Zebrania Członków PIAP 
2016 zaplanowane jest na drugą po-
łowę maja w Warszawie. Dodatko-
wo WZC PIAP towarzyszyć będzie 
szkolenie skierowane do właścicieli 
firm Członkowskich. Zawiadomienie 
o WZC i o szkoleniu zostanie wysła-
ne do wszystkich Członków PIAP na 
miesiąc przed spotkaniem, członkowie 
również zostaną powiadomieni telefo-
nicznie. Dodatkowo Zarząd PIAP pla-
nuje zorganizować w 2017 roku wy-
jazdowe WZC z noclegiem i częścią 
integrującą środowisko branżowe.

Katalogi PIAP
W planach bieżących działań Izby 

jest także wydanie kolejnej edy-
cji katalogu PIAP w wersji dwuję-
zycznej. Jak co roku dystrybuowa-
ny będzie na wydarzeniach bran-
żowych w kraju i za granicą (m.in. 
podczas targów PSI w Düsseldorfie  
w 2017 roku). Będzie to już 10 edy-
cja katalogu, a prace nad nią roz-
poczną się na przełomie miesięcy 
sierpień/wrzesień bieżącego roku. 
Katalog powstanie w nakładzie 7000 
egzemplarzy.

 
Przedswiateczne 
spotkanie 
Zarzadu PIAP 
24 marca 2016 roku w Łodzi odbyło się spotkanie Zarządu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. 
Tematami spotkania były bieżące działania PIAP. Dyskutowano m.in. o kolejnym badaniu 
postrzegania upominków biznesowych przez klienta końcowego, zbliżającym się Walnym Zebraniu 
Członków, wydawaniu Gazety PIAP, Katalogu i jeszcze mocniejszej integracji branży.

wy. Na specjalnych, preferencyjnych 
warunkach miałaby opierać się tak-
że umowa z firmą ubezpieczeniową 
oraz windykacyjną. PIAP prowadzi 
również rozmowy w sprawie długo-
terminowego wynajmu samochodów, 
ochrony znaków towarowych (umo-
wa w przygotowaniu), wymiany wa-
lut oraz zabudowy targowej. 

PIAP jest dziś prężną, liczącą się 
organizacją, co jest ważną kartą prze-
targową w rozmowach z usługodaw-
cami. Powiększony pakiet profitów 
przełoży się na wymierne oszczęd-
ności w firmach członkowskich i jest 
kolejnym dowodem na to, że razem 
można więcej. Dziesiątka korzyści 
ma stać się jednym z kluczowych ar-
gumentów przyciągających nowych 
członków, a to oni są kołem napędo-
wym Izby. 
■ Joanna Łęczycka

- Docelowa karta przywilejów i ko-
rzyści dla członków PIAP powinna za-
wierać 10  usług, które da facto obni-
żą koszty prowadzenia firmy i spowo-
dują, że przynależność do organizacji 
nie będzie kosztem. – mówi Zbigniew 
Grzeszczuk, Wiceprezes PIAP. W fa-
zie negocjacji jest już karta paliwowa 
do sieci ORLEN, dzięki której Człon-
kowie obniżą koszty paliwa w swoich 
firmach a także kompleksowa usłu-
ga bankowa, o której Izba rozmawia 
z CITY Bankiem. W dziesiątce korzy-
ści mają znaleźć się także usługi me-
dyczne z możliwością monitorowania 
okresowych badań dla pracowników. 
System ma możliwość powiadamia-
nia pracodawcy lub odpowiedni dział 
firmie o terminie badań okresowych, 
co pomaga uniknąć ewentualnej kary 
w przypadku kontroli. W tym tema-
cie także ruszyły już pierwsze rozmo-

Podpisana jesienią ubiegłego roku umowa z firmą DELTA 
CITY dała Członkom PIAP możliwość wysyłania tanich 
przesyłek. Z tej propozycji skorzystało wiele firm zrzeszonych 
w Izbie. PIAP prowadzi rozmowy także z innymi podmiotami, 
które na preferencyjnych zasadach mogą świadczyć usługi 
Członkom Izby i tym samym powiększyć pakiet korzyści, 
płynących z członkostwa.

PIAP powieksza 
pakiet korzysci 

` ,

,

`
,

Kalendarz wydarzeń
 Strona 15

Lifestyle
 Strona 15

Edukacja i szkolenia
 Strona 12

Z rynku...
 Strona 5

Z życia Izby...

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

magają naszym firmom przystosować 
się do sytuacji na rynku - mówi Kata-
rzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarzą-
du PIAP – Na szczęście prowadzone 
do tej pory analizy pokazują pomyśl-
ne trendy dla firm z branży artykułów 
promocyjnych, a pozycja gadżetu cały 
czas jest silna. Coraz mocniej konku-
ruje z dominującymi mediami, jakimi 
są telewizja czy Internet.

Badanie PIAP jest prowadzone za 
pośrednictwem systemu ankietowe-
go paxonta.com. Jest skierowane do 
klientów końcowych przede wszyst-
kim dyrektorów działów marketin-
gu, osób decyzyjnych, odpowiedzial-
nych za budżety reklamowe zarówno 
dużych korporacji jak i małych i śred-
nich przedsiębiorstw. ■

Prowadzone w ubiegłym roku ba-
danie przyniosło dużo pozytywnych 
wniosków. Okazało się, że upomin-
ki są postrzegane jako drugi najtań-
szy a zarazem najskuteczniejszy no-
śnik promocji. Mają ogromny wpływ 
na kształtowanie wizerunku firmy lub 
marki, a ich jakość (nie cena!) stała 
się najważniejszym kryterium wybo-
ru. Aż 82,93% marketerów wykorzy-
stywało w ubiegłym roku gadżety do 
kształtowania wizerunku. Jak będzie 
w tym roku? V edycja badania ruszy-
ła pod koniec kwietnia. Pojawiły się 
nowe pytania, które pogłębią analizę 
i pozwolą uzyskać szerszy obraz sy-
tuacji. 

- Badania rynku są ważnym obsza-
rem naszej działalności, ponieważ po-

PIAP bada skutecznosc 
upominków po raz piaty,

` `
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Na temat tegorocznej edycji targów PSI w Düsseldorfie, wydarzeń jej towarzyszących, nowości produktowych 
i kolejnej edycji w zmienionej formule, rozmawiamy z Silke Frank, Event Dyrektorem targów PSI.

Targi PSI: 55% wiecej 
gosci zagranicznych

Jak w liczbach można podsumować 
tegoroczną edycję tragów PSI? Czy 
udało się pobić rekordy z ubiegłego 
roku?

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocz-
nej edycji, która była pod wieloma wzglę-
dami wyjątkowa. Wzrost ilości wystawców 
o 8 procent, 3,7-procentowy wzrost ilości 
odwiedzających targi a także o 55 procent 
większy udziału zagranicznych gości, ozna-
czają najlepszy wynik targów PSI od sze-
ściu lat. W sumie w tym roku odnotowali-
śmy 932 wystawców i 16 810 odwiedzają-
cych, z czego 220 z Polski. 

Wszystko wskazuje na to, że nasze wy-
siłki przyniosły oczekiwane efekty. Na wy-
stawie pojawiło się wielu międzynarodo-
wych liderów rynku, takich jak PF Concept, 
Mid Oceans Brands, XINDAO i MAC-
MA, dla których to już kolejna edycja tar-
gów. Oprócz innych znanych, corocznych 
wystawców, takich jak Falk&Ross i KARI-
BAN, było prawie 100 nowych „wschodzą-
cych gwiazd”, dla których był to debiut na 
targach. Wiele z nich było w strefie wyna-
lazców w Hali 12. Ogółem obecnych było 
siedemdziesiąt jeden wystawców z Polski, 
wśród nich Viva Plus II, Lynka i DreamPen. 

Dlaczego warto wystawiać się na PSI?
Przede wszystkim PSI to wiodące tar-

gi rynku artykułów promocyjnych w Euro-
pie. To miejsce, gdzie kreowane są trendy 
w branży upominków reklamowych, gdzie 
debiutują innowacyjne produkty, które wy-
znaczają kierunek rozwoju branży na ko-
lejne lata. W Düsseldorfie można uzy-
skać pełen obraz rynku artykułów promo-
cyjnych i jest to główna zaleta. Dystrybu-
torzy i producenci produktów promocyj-
nych, usługodawcy i specjaliści w zakresie 
tekstyliów uczestniczą w targach PSI, aby 
uzyskać kompleksowy przegląd najnow-
szych ofert, poszerzyć swoją wiedzę ryn-
kową i, oczywiście, zwiększyć swoją sprze-
daż. Małe i duże firmy, niezależnie od tego, 
czy mają ugruntowaną pozycję w branży, 
czy dopiero próbują zdobyć miejsce na 
rynku, nie powinny przegapić okazji spo-
tkania całej, międzynarodowej „rodziny” 
produktów promocyjnych w jednym miej-
scu przez trzy dni.

Czym targi PSI 2016 zaskoczyły 
wystawców i odwiedzających w tym 
roku?

Jedno spojrzenie na cztery hale wysta-
wowe w tym roku wystarczyło, aby uświa-
domić sobie, jak bardzo zmieniły się i roz-
winęły targi na przestrzeni kilku lat. Wszyst-

kie zmiany zostały przyjęte z dużą aprobatą. 
Odwiedzający jak i wystawcy chwalą dyna-
miczny rozwój targów, bogatą ofertę wyda-
rzeń towarzyszących oraz przede wszyst-
kim ciekawą i różnorodną ekspozycję ar-
tykułów reklamowych, która stanowi kom-
pleksowy przegląd możliwości oferowanych 
przez rynek. Duże zainteresowanie wzbudził 
wybieg CATWALK, miejsce wewnątrz strefy 
tekstyliów TEXTILE AREA, gdzie wystaw-
cy mogli prezentować modę i akcesoria re-
klamowe. Innym popularnym miejscem był 
pawilon degustacyjny GUSTO. Forum do-
brych praktyk Instytutu PSI (PSI Institute 
Best Practice Forum) ze swoim wartościo-
wym programem merytorycznym dostarczył 
konsultantom ds. produktów promocyjnych 
praktycznej wiedzy.

Tekstylia były głównym tematem 
tegorocznych targów. Jakie nowości 
były prezentowane w segmencie 
tekstyliów w tym roku? Jakie trendy 
Państwo zaobserwowali?

W tegorocznej edycji tekstylia odegra-
ły rolę pierwszoplanową co zostało bardzo 
dobrze przyjęte. Nasze wysiłki i uwaga po-
święcona tekstyliom w ostatnich latach za-
częła przynosić efekty i strefa ta przycią-
ga wielu zainteresowanych. Najwięksi wy-
stawcy w tej dziedzinie to Gustav Daiber, 
SOL’S, Printfield, Lynka i Garland Bridge. 
KARIBAN Falk & Ross, Matterhorn Sve-
rige i HASGÜL TEKSTIL PROMOSYON 
ÜRÜNLERI również zaprezentowali swo-
je oferty, podobnie jak Nimbus, Tee Jays 
i ID® REXHOLM. Uzupełnieniem zróż-
nicowanej gamy produktów prezentowa-
nych przez wystawców były nasze specjal-
ne strefy, takie jak strefa tekstyliów TEXTI-
LE AREA z wybiegiem CATWALK w Hali 
10 oraz forum technologii (TECHNOLO-
GY FORUM). Wszystkie przyciągały uwa-
gę zwiedzających i eksponowały walory re-
klamy tekstylnej. Wśród trendów, które będą 
miały wpływ na rozwój rynku, jest dostoso-
wanie możliwości dostawców do małych 
zamówień oraz idee zrównoważonego roz-
woju.

COMPETENCE Area oraz Forum 
Praktyki – co można było znaleźć i czego 
się dowiedzieć w tych miejscach?

Strefa kompetencji COMPETENCE 
Area Instytutu PSI zadebiutowała na tar-
gach w tym roku. Pojawili się w niej m.in. 
przedstawiciele niemieckiego Urzędu Cel-
nego, niemieckiego Urzędu Patentowe-
go, forum projektowego PSI Design Fo-
rum i stowarzyszenia Aktion Plagiarius, 
aby przekazać informacje o procedurach, 
wytycznych i przepisach. Strefa ta była tak-
że miejscem dla forum dobrych praktyk In-
stytutu PSI Institute - sympozjum składają-
cego się z 25 wykładów poruszających ta-
kie zagadnienia, jak zrównoważony rozwój, 
sprzedaż, technologie druku oraz zarządza-
nie relacjami z klientem (customer relation-
ship management, CRM).

Swoją premierę na targach miała PSI 
matchmaking Tool, co to za narzędzie?

PSI matchmaking Tool to internetowe 
narzędzie, które służy wystawcom i odwie-
dzającym do wyszukiwania siebie nawza-
jem przed wystawą. Jest to także sposób 
dla wystawców do generowania nowych 
kontaktów. Nowi członkowie i dystrybuto-
rzy mają również możliwość korzystania 
z tej aplikacji. Odwiedzający mogą korzy-

stać z narzędzia do kontaktu z producen-
tami i dostawcami produktów promocyj-
nych, oferującymi dokładnie to, czego szu-
kają. W celu ułatwienia spotkań na targach 
powstało także specjalne miejsce w strefie 
COMPETENCE Area.

Co Państwa, jako organizatorów, naj-
bardziej zaskoczyło w tegorocznych no-
wych ofertach wystawców? Jakie widzi-
cie trendy w branży artykułów promo-
cyjnych na ten rok?

Tegoroczna edycja targów pokazała 
świetną formę całej branży upominków 
reklamowych. Innowacyjne pomysły, ory-
ginalność i jakość to cechy dominujące 
wśród nowych ofert. Moda na niestandar-
dowe produkty, personalizację i zrówno-
ważony rozwój dotyczy praktycznie wszyst-
kich segmentów asortymentu. Wrażliwość 
konsumentów, zasady CSR zawarte w wy-
tycznych reklamodawców oraz zrównowa-
żone zarządzanie marką sprawiły, że me-
dia reklamowe nie mogą odbiegać od tych 
założeń. Z tego powodu w ubiegłym roku 
stworzyliśmy nagrodę zrównoważonego 
rozwoju PSI Sustainability Award, która 
przyciągnęła ponad 150 zgłoszeń i okaza-
ła się absolutnym sukcesem.

Z pewnością wiele niespodzianek 
znalazło się wśród produktów 
zgłoszonych do People’s Choice Award. 
Jakie produkty znalazły się w tym 
gronie i co wygrało rywalizację? 

Zgłoszonych zostało 50 nowych produk-
tów, które wskazują nowe możliwości za-
stosowań w branży reklamowej. Ale trzy 
z nich zdecydowanie wyróżniały się spo-
śród innych zgłoszonych projektów. W tym 
roku odwiedzający wręczyli nagrodę firmie 
BEMAG Sascha Behrendt / fixxo Germa-
ny za uniwersalny samochodowy uchwyt 
na telefon fixxo Universal Car Phone Mo-
unt. Firma Vim Solution GmbH zdobyła 
nagrodę za powerbank wykonany z betonu 
natomiast firma PLAYGRND Labs / Men-
zel GbR za Suncard za okulary przeciwsło-
neczne w pocztówce. Wszystkie trzy pro-
dukty to naprawdę niesamowite realizacje, 
które z pewnością wzbogacą rynek.

Czy wiemy już coś na temat 
przyszłorocznej edycji?

Na tegorocznych targach pojawiła się 
koncepcja poszerzenia grupy docelowej 
targów PSI w 2017 roku. Idea ta została 
wszędzie bardzo dobrze przyjęta. W celu 
uniknięcia nieporozumień, chciałabym 
najpierw wyjaśnić, czego nie mamy na my-
śli poprzez poszerzenie grupy docelowej. 
To nie odnosi się do zupełnego „otwar-
cia” targów dla wszystkich. Chcemy dać 
konsultantom ds. produktów promocyj-
nych możliwość zaproszenia swoich klien-
tów do udziału w PSI w ostatnim dniu im-
prezy, aby pokazać im różnorodność i sku-
teczność produktów promocyjnych. Jako 
wiodąca wystawa w Europie, PSI oferu-
je idealne warunki, aby to zrobić. Wszyscy 
klienci odwiedzający PSI będą akredyto-
wani przed wystawą i otrzymają specjalnie 
oznaczone bilety wstępu, a dostawcy na-
dal będą musieli przestrzegać pośrednie-
go modelu dystrybucyjnego. Zmienią się 
także dni, w których odbędą się targi PSI 
2017 – wystawa będzie trwała od wtorku 
do czwartku.

Dziękuję za rozmowę. 
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka
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Event Dyrektor targów PSI
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Poznaj siłę gadżetów !
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Jakie artykuły promocyjne 
wykorzystuje marka Lipton 
w swoich działaniach?

Lipton wykorzystuje przede wszyst-
kim gadżety związane z kategorią: kub-
ki, szklanki oraz puszki do przechowy-
wania herbaty. Są to gadżety markowe 
dla konsumenta, otrzymywane łącznie 
z zakupem konkretnego zestawu promo-
cyjnego. 

Jak dobieracie materiały promo-
cyjne do kampanii reklamowych?

Najbardziej popularne są kubki, po-
nieważ bezpośrednio kojarzą się z her-
batą. Za każdym razem dbamy o róż-
norodność grafik w ramach określone-

go motywu przewodniego, aby konsu-
ment mógł zebrać całą kolekcję. Akcje 
tego typu wpływają na ilość sprzedane-
go produktu, co świadczy o dużym zain-
teresowaniu konsumentów.

Jakie powinny być skuteczne 
gadżety promocyjne?

Gadżety marki Lipton muszą być 
przede wszystkim bezpieczne i dobrej 
jakości, potwierdzonej odpowiednimi 
dokumentami. Bardzo ważny jest rów-
nież ich wygląd, ponieważ, żeby zachę-
cić konsumenta, powinny być atrakcyj-
ne wizualnie. Dodatkowo są związane 
z marką i z kategorią herbaty.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

Z rynku

BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Marka Lipton nie raz już zaskoczyła swoich odbiorców kreatywnymi kampaniami z artykułami 
promocyjnymi w rolach głównych. Żółty kubek stał się już kultowym obiektem pożądania dla amatorów 
herbaty i marki. Na temat roli materiałów promocyjnych w działaniach marketingowych rozmawiamy 
z Pauliną Rajewską, Junior Brand Manager’em marki Lipton.

Gadzety dla 
miłosników herbaty`

.
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Tegoroczna edycja targów RemaDays przyniosła wiele nowości - nowa lokalizacja, 
zmieniona formuła stoisk oraz inne wyzwania dla wystawców. Rozmawiamy na ten 
temat ze Sławomirem Giefingiem, Prezesem zarządu GJC Inter Media sp. z o.o.

Nowa lokalizacja, 
nowe mozliwosci

Jak może Pan podsumować 
tegoroczną edycję Targów 
Reklamy i Poligrafii RemaDays?

Tegoroczne targi były wyjątkowym 
i intensywnym czasem zarówno dla 
nas jak i wszystkich uczestników. Tar-
gi po raz pierwszy odbyły się w no-
wym, znacznie większym obiekcie tar-
gowym. Oddaliśmy w ręce naszych 
klientów hale o łącznej powierzch-
ni 35 tysięcy metrów kwadratowych, 
które mogły pomieścić zdecydowa-
nie więcej zwiedzających i zapewni-
ły przestrzeń na dodatkowe możliwo-
ści aktywnego udziału w naszym wy-
darzeniu. Już pierwszego dnia odwie-
dziło nas zdecydowanie więcej osób 
niż w poprzednich latach, a po trzech 
dniach imprezy zanotowaliśmy rekor-
dową liczbę blisko 19 tysięcy zwie-
dzających. To wzrost o prawie 15%. 
Wraz ze wzrostem liczby zwiedzają-
cych zauważyliśmy znaczący wzrost 
udziału profesjonalistów z branży. 
W centrum PTAK WARSAW EXPO 
pojawili się wystawcy z ok. 770 firm 
(wzrost o 33%) reprezentujących 
producentów i importerów produk-
tów i usług reklamowych z Polski 
i z zagranicy. Dołożyliśmy wiele sta-
rań, aby zapewnić komfort tak dużej 
liczbie wystawców i zwiedzających. 
Z myślą o Państwa wygodzie powsta-
ły więc 3 punkty rejestracyjne oraz 
3 szatnie, co przełożyło się na więk-
szą płynność ruchu gości i znacznie 
zmniejszyło czas oczekiwania. Nasi 
goście mieli także do dyspozycji po-
nad 5,5 tysiąca miejsc parkingowych 
oraz możliwość przybycia na targi 
busami.

Targi RemaDays przyniosły więc 
wiele dobrych owoców, mamy jed-
nak świadomość, że nie udało się nam 
przewidzieć wszystkich trudności, któ-
re wymagają uwagi i będą stanowić 
dla nas przestrzeń do poprawy. Do ta-
kich spraw z pewnością należy niedo-
stosowana do tak dużej imprezy in-
frastruktura obiektu, w tym przede 
wszystkim słaby zasięg sieci komórko-
wych utrudniający komunikację, dłu-
gi czas oczekiwania na wjazd na teren 
targów oraz niewystarczająca liczba 
toalet.

Czy nowa formuła stoisk zdała 
egzamin?

Myślę, że nowa formuła mimo, iż 
nie jest to standardowa oferta wy-
stawiennicza, pozwoliła wystawcom 
zaprezentować ofertę w trochę inny, 
ciekawy sposób. Wystawcy wykazali 
się wielką kreatywnością dzięki cze-
mu stoiska były interesujące, koloro-
we a obawy związane z małym zain-
teresowaniem zwiedzających minę-
ły już po kilku pierwszych godzinach.

Tegoroczna edycja 
zgromadziła wyjątkowo dużą 
ilość zwiedzających. Czy nowa 
lokalizacja okazała się być 
wystarczająca dla takiej ilości 
wystawców i gości?

Pod względem powierzchni hale 
targowe z pewnością spełniły swoją 
rolę. Wystawcy mieli możliwość po-
większenia powierzchni swoich stoisk 
oraz wyboru miejsca zgodnie ze swo-
imi potrzebami oraz możliwościami. 
Dzięki większej ilości punktów ga-
stronomicznych i stref wypoczynku 
pobyt na targach zarówno dla zwie-
dzających jak i wystawców był bar-
dziej komfortowy. Jesteśmy świado-
mi, jakie aspekty należy na przyszłość 
poprawić, będziemy nad tym praco-
wać razem z właścicielem hal.

Jak mogą Państwo 
skomentować problemy 
logistyczne związane z dojazdem 
i wyjazdem z targów?

Problemy te były związane z bra-
kiem doświadczenia właściciela hal. 
Zrobimy wszystko, aby w przyszłym 
roku takie problemy nie wystąpi-
ły oraz aby obiekt również pod tym 
względem został dostosowany do eu-
ropejskich standardów. Dziękuje-
my za cierpliwość w oczekiwaniu 
na wjazd na teren targów i przepra-
szamy za wszelkie trudności związa-
ne z dotarciem na naszą imprezę. Za-
pewniamy, że podczas kolejnej edy-
cji RemaDays Warsaw usprawnimy 
wjazd na teren Ptak Warsaw Expo 
i zadbamy o dodatkowe oznaczenia, 
aby uniknąć trudności komunikacyj-
nych.

Pojawiły się problemy 
z Internetem czy łącznością 
komórkową. Z czego to wynikało 
i czy uda się przy okazji przyszłej 
edycji wyeliminować te trudności?

Rzeczywiście w czasie targów wy-
stąpiły trudności z dostępem do in-
ternetu oraz brakiem zasięgu sie-
ci komórkowych. Ich powodem było 
przeciążenie sieci spowodowane bar-
dzo dużą liczbą osób którzy swoje 
urządzenia mobilne wykorzystywali 
głównie do rozprowadzania prywat-
nych sieci internetowych. Dołożymy 
wszelkich starań, aby podobne pro-
blemy nie wystąpiły w przyszłości. 
Właściciel hal zagwarantował, że 
wszelkie niedociągnięcia w tej ma-
terii zostaną niezwłocznie dopraco-
wane, nam natomiast pozostaje żało-
wać, że nie udało się tej kwestii do-
piąć na czas.

Czy mimo tych trudności 
uważają Państwo, że zmiana 
lokalizacji była dobrą decyzją?

Z pewnością była to dobra decy-
zja. Głównym argumentem jest wiel-
kość powierzchni hal PTAK Warsaw 
Expo. Obiekt Expo XXI przy ulicy 
Prądzyńskiego nie dawał już targom 
RemaDays szans na rozwój. Dzięki 
zmianie lokalizacji swoją ofertę mia-
ło okazję zaprezentować kilkuset no-
wych wystawców. Dzięki większej po-
wierzchni mogliśmy uruchomić aż 
14 stref wypoczynku z gastronomią, 
które zdecydowanie podniosły kom-
fort uczestnictwa w targach. Nale-
ży pamiętać, że wszelkie zmiany nio-
są ze sobą pewne ryzyko. Naszym ce-
lem jednak jest ciągły rozwój targów 
RemaDays, wzrost ich jakości i kon-
kurencyjności. Z myślą o wszystkich 
uczestnikach tego branżowego wy-
darzenia chcemy więc stwarzać co-
raz lepsze warunki sprzyjające do-
brym relacjom handlowym, które po 
targach owocować będą nowymi kon-
taktami oraz kontraktami biznesowy-
mi.

Czy zastanawiają się Państwo 
nad tym, żeby np. w jeden dzień 
umożliwić dostawcom spotkanie 
tylko z agencjami reklamowymi? 
Może byłby to też sposób na rozła-
dowanie tłumów…

Jak pokazują statystyki po-targowe 
klienci spoza branży stanowią jedy-
nie ok 9 % ogólnej liczby zwiedzają-
cych. W związku z tym wydzielenie 1 
dnia tylko dla agencji nie wpłynęłoby 
w jakikolwiek sposób na efekt dla sa-
mych targów. Istniałoby nawet pewne 
ryzyko, że większość wszystkich zwie-
dzających przyszłaby na targi tylko 
w tym dniu co byłoby dla nas bardzo 
uciążliwe.

Czym nas zaskoczy RemaDays 
2017?

Przy kolejnej edycji targów będzie-
my chcieli położyć szczególny na-
cisk na poprawę jakości i komfor-
tu uczestnictwa w targach. Nowa lo-
kalizacja dała nowe możliwości, ale 
też przyniosła nowe wyzwania. Wró-
ciliśmy z targów z głowami pełnymi 
pomysłów, wszystkie przeszkody ja-
kie w tym roku napotkaliśmy są dla 
nas motywacją do zmian, poszukiwa-
nia lepszych rozwiązań, nowych udo-
godnień i atrakcyjnych wydarzeń dla 
naszych gości. Dodatkowo nadal bę-
dziemy aktywnie zapraszać do odwie-
dzenia targów przedstawicieli zagra-
nicznych firm. Atrakcyjna oferta kil-
kuset wystawców, większy obiekt tar-
gowy i wyższy komfort – wierzymy, 
że te czynniki pozwolą na rozwój tar-
gów RemaDays oraz potwierdzenie 
ich znaczącej pozycji w Europie i na 
świecie. Chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim uczestnikom, za 
udział, za cierpliwość i wyrozumia-
łość, już teraz zapraszam na kolejną 
edycję, która odbędzie się w dniach 
15-17 luty 2017 r.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

SŁAWOMIR GIEFING
Prezes zarządu GJC 
Inter Media sp. z o.o.
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Kulturowa odmienność jest w biznesie często powodem nieporozumień, stresów i tematem zabawnych 
anegdot. Przed podjęciem współpracy warto zaznajomić się z podstawą etykiety biznesowej, która 
obowiązuje w danym kraju.

Inna kultura biznesu / Cz. I
wą tekstów, ewentualne literówki, layout, itd. 
Należy przygotować kopie prezentacji dla 
wszystkich uczestników spotkania, a w opty-
malnej wersji również krótkie streszczenie. – 
radzi Małgorzata Kalińska. 

Dania – profesjonalnie i na czas
Profesjonalizm i dobre przygotowanie to 

klucz do sukcesu rozmów handlowych w Da-
nii. Leif Christiansen, Członek Zarządu Sek-
cji Duńskiej w SPCC podkreśla, że w Danii 
ważnym elementem osiągnięcia sukcesu jest 
to, aby być postrzeganym jako kompetentna 
i sumienna osoba. - Oczywistym następstwem 
tych wymagań jest też fakt, że ktokolwiek sto-
suje wobec duńskiego kolegi styl autokratycz-
ny zostanie odebrany jako arogancki i, co za 
tym idzie, prawdopodobnie nie będzie otrzy-
mywał ani niezbędnej pomocy, ani wsparcia 
- dodaje L. Christiansen. Duńczycy mają ten-
dencję do częstych spotkań i zwykle narzeka-
ją, że trwają one zbyt długo. Kluczowym ele-
mentem jest to, aby wszyscy uczestnicy po-
wiadomieni byli z wyprzedzeniem o spotka-
niu i odbywały się one zgodnie z ustaloną 
uprzednio agendą. Mimo, iż Duńczycy nie są 
aż tak bezwzględni jak sąsiedni Szwedzi je-
śli chodzi o wymóg punktualności, to nadal 
jest ona cnotą – spotkania zaczynają się i koń-
czą o czasie. - Z uwagi na orientację Duńczy-
ków na konsensus, spotkania mogą wydawać 
się jako nadmiernie „przegadane”, szcze-
gólnie dla osób z kręgów kulturowych przy-
zwyczajonych bardziej do sposobu zarządza-
nia opartego na poleceniach i kontroli. Deba-
ta może być bardzo bezpośrednia, lecz rzadko 
jest konfrontacyjna. Uczestnicy zwykle mówią 
po kolei i często oczekują na pozwolenie ze 
strony osoby prowadzącej spotkanie. Przery-
wanie wypowiedzi innym lub emocjonalne re-
akcje są odbierane jako pogwałcenie spotka-
niowej etykiety i zwykle spotykają się ze zwró-
ceniem uwagi. – mówi L. Christiansen. Warto 
także wiedzieć, że Duńczycy używają humo-
ru w większości sytuacji biznesowych i czu-
ją się w takich rozmowach bardzo komforto-
wo. W przeciwieństwie do Hiszpanów, ogra-
niczają mowę ciała, co może utrudnić inter-
pretację informacji. Wspólne posiłki to czas, 
w którym należy ograniczyć rozmowy na te-
maty biznesowe i poświęcić na niezobowią-
zujące pogawędki.

Każda kultura ma swój odmienny rytm 
prowadzenia rozmowy i biznesu. W kolej-
nym numerze przeniesiemy Państwa w ko-
lejne miejsca na świecie, które warto znać od 
strony biznesowej etykiety.

 ■ Joanna Łęczycka
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Francuskie tête-à-tête

Wymaga rzetelnego przygotowania, wy-
czerpujących informacji, solidnej argumen-
tacji. Znajomość rynku, konkurencji i wła-
snych atutów jest tu niezbędna. Takie ocze-
kiwania stawiają francuscy przedsiębiorcy 
przed potencjalnymi biznesowymi koope-
rantami. - Francuski kontrahent może ocze-
kiwać od nas przesłania próbek produktu. 
Zwraca on również dużą uwagę na wszel-
kie certyfikaty, znaki jakości oraz regional-
ne oznaczenia pochodzenia produktu. Ety-
kieta „Made in Europe” staje się coraz waż-
niejsza dla konsumenta. – mówi Nadia Bo-
uacid, Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu 
we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej. 
Drugą sprawą jest inny niż w Polsce rytm 
dnia. Dobrze widziane jest zaproszenie kon-
trahenta na obiad, który zwyczajowo zaczy-
na się między 12.00 a 13.00. W tych też go-
dzinach nie warto do Francji dzwonić, gdyż 
z reguły nie ma nikogo w biurze. Ze wzglę-
du na 35. godzinny czas pracy lepiej unikać 
umawiania się w piątek popołudniu, w śro-
dę część osób również przebywa poza biu-
rem, a poniedziałek zwyczajowo jest dniem 
zebrań. - Spotkania należy umawiać z odpo-
wiednim, dość dużym wyprzedzeniem. Fran-
cuzi przy określaniu dat często posługują się 
numerami tygodni, warto więc mieć przed 
sobą odpowiedni kalendarz. Wszelkie usta-
lenia należy potwierdzać również drogą ma-

ilową. - mówi Nadia Bouacid. Jak radzi Dy-
rektor Centrum Rozwoju Biznesu we Francu-
sko-Polskiej Izbie Gospodarczej, spotkanie 
dobrze zacząć od niezobowiązującej rozmo-
wy na tematy ogólne. Dla Francuza przecho-
dzenie od razu do meritum może wydać się 
nieuprzejmie. Natomiast gdy już przejdziemy 
do sedna należy się przygotować na całą masę 
pytań. Francuzi cenią sobie logiczny wywód, 
argumentację, często też przerywają rozmów-
cy, co nie jest uważane za nietakt. Po spotka-
niu oczekują szybkiego i sprawnego kontak-
tu, więc nie należy pozwolić zbyt długo cze-
kać na wszelkie obiecane materiały. - Polskie 
firmy, które odnoszą sukces, to te, które potra-
fią dostosować się do lokalnych upodobań. 
Zaufajmy naszemu kontrahentowi, jeśli pro-
ponuje on zmianę opakowania lub przekazu 
reklamowego argumentując to lepszym dosto-
sowaniem do lokalnych uwarunkowań. - do-
daje Nadia Bouacid.

Hiszpański temperament w biznesie
Przysłowiowy „hiszpański temperament” 

ma faktycznie swoje odzwierciedlenie 
w kulturze i mentalności mieszkańców Pół-
wyspu Iberyjskiego. Temperament, życzli-
wość, towarzyskość, pogoda ducha, uprzej-
mość lecz również duma i oczekiwanie na 
traktowanie z odpowiednim szacunkiem, 
to cechy Hiszpanów, którymi się posługu-
ją również podczas rozmów biznesowych. 

- Kluczem do sukcesu jest pozyskanie zaufa-
nia hiszpańskiego partnera, poprzez oka-
zanie solidarności w drobnych, mniej istot-
nych sprawach. Podczas negocjacji należy 
traktować drugą stronę w sposób osobisty 
i ciepły, okazując dobre maniery, opanowa-
nie i dyplomację. Należy się wystrzegać ura-
żenia partnera i nie dopuścić do sytuacji, 
w której hiszpański partner „straci twarz”. 
Ugodzenie w dumę Hiszpana może znacz-
nie utrudnić rozmowy a nawet doprowadzić 
do fiaska negocjacji. – mówi Zuzanna Gołę-
biewska, dyrektor biura Polsko – Hiszpań-
skiej Izby Gospodarczej. Hiszpanie są do-
brymi i wytrwałymi negocjatorami, dlate-
go watro rozpocząć rozmowy od wyższego 
pułapu żądań, aby następnie pomału i z roz-
wagą ustępować. Wszystkie propozycje i ar-
gumenty powinny być praktyczne, wsparte 
odpowiednimi wyliczeniami i zaprezento-
wane w profesjonalny sposób. Należy uni-
kać ogólników i niedopowiedzeń. - Rozmo-
wy negocjacyjne nie są za to utrzymywane 
w rygorystycznych ramach, często możemy 
spotkać się z przerwami na pogaduszki mało 
związane z tematem, dlatego spotkania te 
trwają dużo dłużej niż w wielu innych kra-
jach europejskich. Przerywanie naszej wy-
powiedzi przez Hiszpana nie powinno być 
traktowane jako niegrzeczność, gdyż z hisz-
pańskiego punktu widzenia świadczy o du-
żym zainteresowaniu rozmową. – wspomina 

BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Zuzanna Gołębiewska. Hiszpanie bardziej 
cenią sobie kontakty i dobre relacje niż 
punktualność i precyzyjne harmonogramy, 
stąd znane hiszpańskie „mañana”(jutro) do-
brze charakteryzuje ich stosunek do czasu. 
Jest to odzwierciedlenie ich stylu życia, któ-
ry przekładają na sferę biznesową. - Należy 
liczyć się z możliwością opóźnień w dotrzy-
mywaniu wcześniej ustalonych dat. W biz-
nesie akceptowalne są 5-20 minutowe opóź-
nienia. Naciskanie na punktualność będzie 
odebrane jako oschła, nieelastyczna posta-
wa. Należy jednak podkreślić, że zwłaszcza 
wśród przedsiębiorców hiszpańskich poru-
szających się po rynkach międzynarodo-
wych, spóźnianie się należy już do przeszło-
ści. Z szacunku dla rozmówcy będą stara-
li się zachować punktualność. – podkreśla 
Zuzanna Gołębiewska.

Jak w szwajcarskim zegarku
Szwajcarzy swoim stylem prowadzenia 

rozmowy odbiegają trochę od naszej polskiej 
konwencji. - Przede wszystkim kładą na-
cisk na bezpośredni przekaz w komunikacji. 
Uczestnicy dyskusji lub negocjacji wyraża-
ją swoją opinię wprost, uzasadniając ją kon-
kretnymi argumentami. Szwajcarzy cenią ko-
munikację opartą na dialogu pomiędzy zain-
teresowanymi stronami i są chętni do nego-
cjacji. – mówi Małgorzata Kalińska, Office 
Manager w Polsko-Szwajcarskiej Izbie Go-
spodarczej. Warto wiedzieć także, że Szwaj-
carzy, w przeciwieństwie do Polaków, nie-
chętnie rozmawiają o prywatnych sprawach 
z nowo poznanymi osobami, a w szczegól-
ności podczas spotkań biznesowych, dlate-
go „small talk” nie powinien poruszać osobi-
stych spraw. - Podróże po Szwajcarii, kuch-
nia szwajcarska, sporty zimowe to neutralne 
tematy, na które chętnie się rozmawia.- wy-
mienia Małgorzata Kalińska.

Szwajcarzy cenią sobie punktualność 
i dobre przygotowanie do rozmowy. W trak-
cie rzeczowej dyskusji nie na miejsca na 
anegdoty i dygresje, a spotkania odbywają 
się zazwyczaj zgodnie ze stworzoną wcze-
śniej agendą. Jak mówi Małgorzata Kaliń-
ska, Szwajcarzy oczekują, że partner handlo-
wy będzie w stanie odpowiedzieć na szcze-
gółowe pytania. Improwizacja odbierana 
jest jako brak profesjonalizmu. Prezenta-
cja musi być bardzo dokładnie przygotowa-
na. -Szwajcarzy preferują przejrzyste prezen-
tacje według zasady „less is more”. Wszel-
kiego rodzaju niedociągnięcia są traktowa-
ne jako brak profesjonalizmu, dlatego war-
to zwrócić uwagę na poprawność języko-
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Popularność serwisów społecznościowych sprawia, że dla większości marek są one dziś niezwykle istotnym 
kanałem komunikacji z klientami. Branża artykułów promocyjnych także nie powinna bagatelizować tych 
społecznych trendów. Dobrze zarządzane profile są źródłem inspiracji i wiedzy, a przede wszystkim przyczyniają 
się do budowania relacji i lojalności klienta.

Upominki w sieci

B2B a social media
Social media najczęściej są wykorzy-

stywane do komunikacji z klientem in-
dywidualnym, końcowym i taki właśnie 
rodzaj komunikacji dominuje na por-
talach społecznościowych. Trzeba jed-
nak pamiętać, że klient biznesowy jest 
w gruncie rzeczy także prywatnie za-
zwyczaj użytkownikiem tych mediów 
i poszukuje tam wartościowej dla siebie 
treści. - Kluczem do sukcesu w komuni-
kacji B2B jest stworzenie eksperckie-
go i profesjonalnego wizerunku, a także 
zdobycie zaufania u potencjalnych part-
nerów. W przypadku klientów bizneso-
wych liczą się przede wszystkim rzetel-
ność i profesjonalizm, znajdujące po-
twierdzenie w raportach przedstawia-
jących statystyki i wnioski z nich wy-
nikające. Ludzi biznesu interesują fak-
ty. Komunikacja B2C w znacznie więk-
szej mierze skupia się na budowaniu za-
angażowania i więzi z odbiorcami, dzię-
ki której klient sięgnie po produkt danej 
marki. Odbiorcy indywidualni oczekują 
komunikatów, które umocnią ich sympa-
tię wobec marki. – mówi Martyna Bo-
rowik, Social Media Manager w agen-
cji Social Lama.

Komunikacja B2B w mediach spo-
łecznościowych różni się znacznie od 
tej skierowanej do konsumenta. - Rela-
cje między firmami opierają się na two-
rzeniu eksperckiego i profesjonalnego 
rynku, również rynku informacji. Firmy 
dzielą się wiedzą, publikując ją w kana-
łach społecznościowych – są to wszel-
kiego rodzaju raporty, wyniki badań czy 
ekspertyzy. – mówi Kinga Pałka, Specja-
lista ds. social mediów w BrandBay.pl.

Budowanie eksperckiego wizerun-
ku jest procesem opartym o kilka za-
sadniczych reguł. Odnoszą się one tak 
samo do komunikacji B2B, jak B2C, ale 
w tym przypadku są istotne o tyle, że 

klient biznesowy w branży reklamowej 
jest szczególnie wyczulony na różne 
błędy związane z prowadzeniem kam-
panii. - Trzeba pamiętać, że strona nie 
powinna służyć jako kanał do nachalne-
go promowania firmy i jej usług, błędem 
jest także traktowanie Facebooka jako 
biura prasowego. Treści dotyczące wy-
darzeń i życia marki nie powinny sta-
nowić więcej niż 1/3 treści. Dodatkowo 
w kampaniach skierowanych typowo do 
klienta biznesowego ciekawym medium 
jest LinkedIn, w którym o wiele łatwiej 
(ale też i drożej) jest trafić z przekazem 
do konkretnej branży, czy też ludzi np. 
z konkretnym doświadczeniem. – pod-
kreśla Dariusz Szpak, creative direc-
tor w OX Media. Warto zwrócić uwa-
gę na odpowiedni kontent, który będzie 
przez klienta biznesowego z branży re-
klamowej uznany za wartościowy. - Pu-
blikowane posty powinny charaktery-
zować się regularnością, aktualnością 
i odpowiednią częstotliwością. Muszą 
one dotyczyć bądź odnosić się do tema-
tyki, która zainteresuje potencjalnych 
parterów biznesowych. Ważne jest tak-
że wejście w interakcję nie tylko w ko-
mentarzach na własnym profilu, ale tak-
że w przypadku stron i profili mediów 
branżowych czy wydarzeń – to poma-
ga budować wizerunek profesjonalisty, 
partnera do rozmowy, a zarazem biz-
nesu. – radzi Joanna Szymaszek, Client 
Service Manager w firmie Green Parrot.

Który kanał wybrać
Media społecznościowe różnią się 

między sobą głównym profilem odbior-
ców, dlatego warto przyjrzeć się tym, 
które mają relewantne znaczenie w ko-
munikacji biznesowej. O ile LinkedIn 
i Goldenline to w dalszym ciągu waż-
ne platformy w komunikacji korpora-
cyjnej, to z kolei Facebook czy Insta-

gram to doskonałe media do pokazywa-
nia kreatywnych rozwiązań i inspiro-
wania klientów, co w branży artykułów 
reklamowych ma duże znaczenie. We-
dług Anny Ganew z firmy Harmoniqu-
ePR  zdecydowanie najlepszy i najbar-
dziej wartościowy jest aktualnie Linke-
dIn, za pośrednictwem którego może-
my dotrzeć do potencjalnych klientów, 
partnerów, a także pracowników. - Użyt-
kownicy tego serwisu są nastawieni na 
pozyskiwanie za jego pośrednictwem 
głównie informacji, które będą dla nich 
przydatne na płaszczyźnie zawodowej 
i takich też treści szukają. Dlatego przy 
wartościowym i rzetelnie opracowanym 
contencie są bardzo duże szanse na to, 
żeby osiągnąć określone cele bizneso-
we właśnie za pośrednictwem tego ser-
wisu. – mówi Anna Ganew. LinkedIn to 
serwis dla profesjonalistów, skupiający 
ludzi z określonych branż, gdzie szu-
kamy treści stricte biznesowych. Mar-
tyna Borowik, spośród portali, na któ-
re warto zwrócić uwagę w obszarze 
B2B wymienia także Google+, któ-
ry służy przede wszystkim do pozycjo-
nowania strony firmy w wyszukiwar-
ce. - Należy jednak pamiętać, że nie za-
wsze ten podział się sprawdzi - nie ma 
bowiem dwóch takich samych klientów 
czy dwóch takich samych strategii – za-
równo kanały, jak i narzędzia należy do-
bierać bardzo indywidualnie. Może być 
tak, że klienta B2B pozyskamy na Insta-
gramie czy Snapchacie. – podsumowu-
je Social Media Manager w agencji So-
cial Lama.

Upominki w media 
społecznościowych

Blogi, magazyny i agencje reklamo-
we chętnie brylują w mediach społecz-
nościowych, chwaląc się swoimi reali-
zacjami lub inspirując zagranicznymi 

trendami. To kopalnia wiedzy dla po-
szukujących reklamowych nowinek. 
Dokładnie tak samo jest z upominkami 
reklamowymi. - Przede wszystkim nale-
ży postawić na oryginalność i kreatyw-
ność. Upominki powinny przyciągać 
uwagę wizualną. Prezentacja upomin-
ków powinna przyciągać uwagę w wy-
jątkowy oraz angażujący sposób. Każ-
dy z postów powinien być częścią sen-
sownej strategii komunikacji, powinien 
być elementem większej historii. Cha-
otyczne i częste wrzucanie na Facebo-
oka katalogowych zdjęć i opisów jest 
w tym przypadku nie tylko bezcelowe, 
ale i szkodliwe dla samej firmy. Na pew-
no warto pokazać, wybrane, oryginal-
ne i dobre realizacje, które wymagały 
wyjątkowych umiejętności oraz dużego 
nakładu pracy. – radzi firmom z bran-
ży upominków reklamowych Joanna 
Szymaszek z firmy Green Parrot. Oczy-
wiście samo standardowe eksponowa-
nie produktu już nie wystarczy, bo ku-
bek jaki jest każdy wie. W „społeczno-
ściówkach” chodzi o inspirowanie, któ-
ry motywuje do kolejnych udostępnień. 
- Ważne, by pokazać produkt w sposób 
ciekawy i niekonwencjonalny, bo dzięki 
temu przyciągniemy uwagę i zbudujemy 
zaangażowanie, jednak niekoniecznie 
wzbudzimy zainteresowanie potencjal-
nych klientów. Aby zainteresować tych 
drugich, warto przekazać im informa-
cję na temat branży – ciekawostki, rady 
czy też najnowsze rozwiązania. Na pew-
no dobrym pomysłem jest pokazanie go-
towych realizacji dla innych klientów, 
krótkich filmów prezentujących nasze 
usługi oraz informowanie o promocjach 
np. w danym tygodniu czy miesiącu. Nie 
wolno zapominać o płatnej promocji na 
Facebooku, gdyż aktualnie dotarcie do 
naszych fanów szacuje się poniżej 10%. 
Czyli mając fanpage o wielkości 1000 
osób i wrzucając zdjęcie teoretycznie 
zobaczy je tylko… 100 osób. – podkre-
śla Dariusz Szpak z OX Media. Ponie-
waż artykuły promocyjne są częścią 
wielkiej rodziny reklamowej, atrakcyj-
na forma graficzna staje się wizytów-
kę całej firmy. Nie można o niej zapo-
minać. Bo cóż z tego jeśli prezentuje-
my ciekawy produkt, jeśli grafika jest 
kiepskiej jakości lub stworzona bez wy-
czucia stylu. - Jeśli tworzony przez nas 
content nie będzie wysokiej jakości to 
nie przebijemy się w szumie komunika-

cyjnym. Trzeba się wyróżnić. Tradycyj-
ne packshoty tutaj nie wystarczą. – pod-
kreśla Maciej Maślak z firmy WebTalk. 

Facebooku stwarza ogromne możli-
wości inspirowania i kreatywnego eks-
ponowania produktów. Działając na ryn-
ku reklamowym świadomość trendów 
w obszarze nowoczesnego marketingu 
jest punktem obowiązkowym. - Moż-
na wykorzystywać zdjęcia ruchome, fil-
my a także grafiki. Tym samym możemy 
dać odbiorcy znacznie więcej niż ekspo-
zycje produktu. Możemy go zaangażo-
wać opowiadając ciekawostkę związa-
ną z powstaniem czy też użytkowaniem 
gadżetu. Warto pamiętać, by oferować 
swoim potencjalnym Klientom również 
wartość dodaną do produktów w postaci 
historii, instrukcji anegdot a czasami po 
prostu wyjaśnienia do czego służy dana 
rzecz. – radzi Martyna Borowik. Specja-
listka podpowiada też inne sposoby bu-
dowania relacjami z użytkownikami. 
Jednym z nich, a szczególnie atrakcyj-
nym w branży artykułów użytkowych, 
są konkursy dla fanów. - Skuteczną for-
mą konkursu dla Klientów B2B jest zor-
ganizowane współzawodnictwo. Tego 
rodzaju konkurs przeprowadziliśmy na 
Fanpage’u Dzik – polski cydr – wezwa-
liśmy część agencji reklamowych do wy-
syłania nam wiadomości z hasłem „Dzik 
Polski Cydr” przez 3 różne osób z ich 
agencji. Celem konkursu było sprawdze-
nie jak szybko ludzie w jednej firmie po-
trafią się skomunikować i przekazać so-
bie informacje. Dla kilku pierwszych ze-
społów nagrodą był cydr.  Odzew był 
ogromny a owocem konkursu było kil-
ka zamówień ze zwycięskich agencji cy-
dru dla ich Klientów. – opowiada Marty-
na Borowik.

Firmy z branży artykułów reklamo-
wych mogą z powodzeniem wykorzy-
stywać media społecznościowe do bu-
dowania relacji z klientami biznesowy-
mi. Producenci upominków mogę in-
spirować agencje kreatywnymi pomy-
słami na wykorzystywanie swoich pro-
duktów w kampaniach dla klientów 
różnych branż natomiast agencje mogą 
dzielić się tymi pomysłami z klientami 
korporacyjnymi. Z czasem profile spo-
łecznościowe stają się twórczymi blo-
gami firm, które umacniają pozycję 
upominków reklamowych i budują siłę 
tej gałęzi marketingu.
■ Joanna Łęczycka
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Nie ma chyba bardziej elastycznego cenowo masowego gadżetu 
reklamowego niż magnes. Cena zależy wprost od rozmiaru i ilości. Można 
korzystnie dopasować nakład i wymiary do budżetu jakim dysponujemy 
i do zakresu, w którym chcemy zaistnieć. I nie ma potrzeby zamawiania 
wielkich nakładów. Czy można chcieć więcej?

REKLAMA 
PRZYCIaGAJaCA 
JAK MAGNES

Magnes reklamowy, kolorowy kawałek 
miękkiej folii z nadrukiem. To podstawa. 
Ważne, że można umieścić przekaz, waż-
ne, że gadżet użytkowy. Nie pójdzie od 
razu do kosza, czy do szuflady, jest szan-
sa, że zamieszka na lodówce. Warto pójść 
w atrakcyjną grafikę i nienachalną rekla-
mę, te proporcje to klucz do sukcesu. Moż-
na znacznie podnieść wartości użytkowe 
dokładając do magnesu notes. Taki ma-
gnes z notatnikiem rządzi na lodówce! Li-
sta zakupów, ważne daty czy info dla ro-
dziny. Można też dodać naszemu magne-
sowi szlachetności. Jak? Zalewamy ma-
gnes żywicą epoksydową, robi się więk-
szy, wypukły, błyszczący.

Poza magnesami na lodówkę, można 
pomyśleć o magnetycznych zakładkach do 
książek, puzzlach, ramkach na zdjęcia, ka-
lendarzach magnetycznych, pocztówkach, 
tabliczkach suchościeralnych czy magne-
sach edukacyjnych. Można stworzyć ze-
stawy magnetyczne czy wzorem dużych 
kampanii reklamowych, zachęcać do zbie-
rania całych kolekcji magnesów, które 
oczywiście umiejętnie rozrzucamy po ca-
łej serii produktów, do których są dodawa-
ne. Na koniec jeszcze należy wspomnieć, 
że radość najmłodszych z takiego magne-
sika – bezcenna.

Szczerze polecamy i zachęcamy do za-
mówień. Jest niedrogo, minimalne ilości 

przyzwoite, dobra jakość i rozsądny termin 
produkcji. Pokażemy wzory, mamy kilka-
dziesiąt gotowych wykrojników, pomoże-
my z projektem grafiki. Wspólnie postara-
my się stworzyć użyteczny produkt, który 
spodoba się Klientowi i na długo zagości 
na lodówce czy szafce i przez ten czas bę-
dzie pracował na konto swojego Twórcy.

Produkcję magnesów reklamowych w wielu 
rodzajach 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
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HAPTICA® live ’16

Czwarta edycja wystawy HAPTICA® live ’16, która 16 marca odbyła się w Światowym Centrum Konferencyj-
nym w Bonn (WCCB) po raz kolejny okazała się  sukcesem. Wystawa przyciągnęła łącznie 1,494 odwiedzają-
cych oraz 142 wystawców. Na targach można było przyjrzeć się nowym trendom w zakresie produktów re-
klamowych - od przyborów piśmienniczych, gąbek do szyb samochodowych, po zmywalne torebki papie-
rowe, indywidualnie opracowane mieszanki muesli oraz notatniki z kolorowymi krawędziami. Kolejna edycja  
HAPTICA® live odbędzie się w Światowym Centrum Konferencyjnym w Bonn 22 marca 2017 r.

Więcej informacji na: www.haptica-live.de

OneDay Roadshow Europe 2016

OneDay Roadshow Europe dobiegł końca. W tym roku reklamowe tour ruszyło 14 marca z Bratysławy, by ko-
lejno odwiedzić Wiedeń, Monachium i Pragę.  Spotkania odbywały się w profesjonalnie przygotowanych ho-
telach o standardzie biznesowym. W ciągu czterech dni swoją ofertę reklamową przedstawiły firmy z takich 
państwa jak Czechy, Austria, Niemcy, Belgia, Estonia, Francja, Węgry, Włochy, Słowacja, Ukraina i Polska. Łącz-
nie OneDay Roadshow odwiedziło 299 zwiedzających. 
Jak co roku była to doskonała okazja do poznania rynku reklamowego oraz dotarcia do nowych klientów. 

Więcej informacji na: www.europe.onedayshow.eu

PSI 2016

Tegoroczna edycja targów PSI była większa od poprzedniej, zaangażowała różne branże a także była peł-
na świeżych pomysłów dla reklamodawców. Wzrost liczby wystawców o 8 procent, a także 3,7-procentowy 
wzrost liczby odwiedzających targi oraz wzrost udziału zagranicznych gości, który osiągnął poziom 55 pro-
cent, oznaczają najlepszy wynik największych europejskich targów branży artykułów promocyjnych w ciągu 
sześciu lat. W okresie od 13 do 15 stycznia 2016 r. organizator targów Reed Exhibitions Deutschland w Düssel-
dorfie odnotował łącznie 932 wystawców (w ubiegłym roku: 878) oraz 16 810 odwiedzających (w ubiegłym 
roku: 16 218). Targi PSI 2017 odbędą się w okresie od 10 do 12 stycznia, w nowo wyznaczonych dniach – od 
wtorku do czwartku.
Więcej informacji na: www.psi-messe.com
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wydarzenia targowe pierwszego kwartału 2016

Promotion Trade Exhibition 2016

16. edycja targów Promotion Trade Exhibition odbyła się w nowej i większej hali nr 3, mieszczącej się w kom-
pleksie Fieramilanocity. Targi, które trwały od 20 do 22. stycznia gościły 163 wystawców oraz 4 373 odwiedza-
jących. Dla większości z nich była to pierwsza wizyta na tego typu targach. Na wystawie debiutował sektor 
przeznaczony dla maszyn do produkcji obiektów 3D. Duża powierzchnia przeznaczona dla maszyn do perso-
nalizacji spotkała się z dużym zainteresowaniem. Po raz pierwszy specjaliści mogli także zwiedzać sektor pro-
duktów opartych na nowych koncepcjach, projekcie lub technologiach. Zarówno powierzchnia konferencyj-
na, mająca na celu udostępnienie informacji o nowych trendach i innowacjach, jak również warsztaty organi-
zowane przez Angelo Barzaghi – znanego specjalistę w dziedzinie sitodruku, zgromadziły tłumy. 
Więcej informacji na: www.promotiontradeexhibition.it

RemaDays Warsaw 2016

W ciągu trzech dni targi RemaDays Wasaw w nowej lokalizacji - centrum PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie - 
odwiedziło blisko 19 tys. osób. Swoją ofertę zaprezentowało 770 dostawców produktów i usług reklamowych 
z Polski i zagranicy. Program targów obfitował w interesujące prelekcje w ramach RemaCongress, poznaliśmy 
zwycięzców w konkursach na najlepszy gadżet i katalog 2016 roku (Gifts of the Year, Catalogue of the Year), 
statuetkami zostali nagrodzeni laureaci konkursów Korony Reklamy oraz The Prize for Innovations. Już teraz za-
praszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w dniach 15-17.02.2017 r.

Więcej informacji na: www.remadays.com

Paperworld 2016

Paperworld to doskonałe miejsce spotkań biznesowych sektora biurowego oraz artykułów papierniczych na 
arenie międzynarodowej. W dniach od 30 stycznia do 2 lutego 2016 r., 1 608 wystawców oraz 36 733 odwie-
dzających z około 140 krajów spotkało się we Frankfurcie nad Menem. Targi umocniły swoją pozycję platfor-
my informacyjnej, sieciowej oraz zamówień. Uczestnicy mogli poznać najnowsze oferty produktów,  a tak-
że skorzystać z szeregu interesujących wykładów oraz fascynujących pokazów specjalnych. Artykuły papier-
nicze i podarunkowe stanowiły szczególnie dobrze reprezentowane grupy produktów, co spowodowało, że  
Paperworld stał się ciekawym źródłem inspiracji dla przedstawicieli branży reklamowej.

Więcej informacji na: www.paperworld.messefrankfurt.com

Rema Days Kijów 2016

W czwartek 7.04, zakończyła się 7 edycja Targów Reklamy i  Poligrafii  RemaDaysKiev. Przez dwa dni, centrum 
IEC-EXPO odwiedziło ok. 1800 zwiedzających. Wśród zwiedzający byli przedstawiciele takich państw jak Pol-
ska, Gruzja i Niemcy. Goście mogli zapoznać się nie tylko z nowościami rynku, ale także z bogatym programem 
Forum B2B Show, poznać laureatów Koron Reklamy czy Gifts of The Year. Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
losowanie zwycięzcy kamerki GoPro HERO4.

Więcej informacji na: www.remadays.com

Promotional Product Expo 2016

Targi Promotional Product Expo miały miejsce 20 oraz 21 stycznia 2016 r. w Ricoh Arena, Coventry w Anglii. Na wy-
stawach na Stadionie w Hali Jaguar oraz w Premiere Pavilion zaprezentowało się 253 dostawców artykułów pro-
mocyjnych. Wskazuje to na spadek liczby wystawców w porównaniu z rokiem 2015 (350), mimo wprowadzenia 
nowego planu hali, który spotkał się z pozytywnym obiorem ze strony wielu wystawców. Według raportu koń-
cowego do Coventry przybyło około 2 500 odwiedzających (2015 r.: około 3 000). Program ramowy Promotional  
Product Expo obejmował plan wykładów, a także kolację połączoną z rozdaniem nagród PPD Awards Dinner, któ-
ra odbyła się wieczorem pierwszego dnia targów – podczas tej uroczystości po raz pierwszy w historii zaprezento-
wane zostały Nagrody PPD. Więcej informacji na: www.ppexpo.co.uk 
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2016, zdjęcia: © WA Media 2016
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Z inicjatywy poznańskiego kupiectwa w dniach 28 maja - 5 czerwca 1921 roku odbył się I Targ 
Poznański, wystawa o charakterze krajowym. Tak powstały Międzynarodowe Targi Poznańskie 
– znany na cały świat obiekt targowy, który stał się wizytówką miasta.

95 lat Miedzynarodowych 
Targów Poznanskich

Pierwszą wystawę w 1921 roku 
zwiedziło 40 tys. osób. Dominowały 
na niej produkty polskiego przemysłu 
włókienniczego, kuśnierskiego, meta-
lowego i chemicznego przedstawiane 
przez około 1200 wystawców. Od tego 
czasu liczona jest historia MTP - wy-
specjalizowanego przedsiębiorstwa, 
profesjonalnie zajmującego się orga-
nizacją targów poświęconych okre-
ślonym dziedzinom działalności go-
spodarczej. Od początku swego istnie-
nia, Targi Poznańskie aktywnie uczest-
niczyły w kreowaniu polskiego rynku 
oraz prezentowały gotowości Polski do 
współpracy gospodarczej z zagranicą.

2016 to rok, w którym Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie świętują jubi-
leusz 95-lecia. Niemal wszędzie im-
prezom organizowanym przez MTP 
towarzyszyć będzie muzyka Henryka 
Wieniawskiego, jest to bowiem rok, 
w którym odbywają się koncerty w ra-
mach Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. H. Wieniawskie-
go oraz Międzynarodowego Konkur-
su Lutniczego im. H. Wieniawskiego. 
Międzynarodowe Targi Poznańskie są 
dumne sprawując mecenat nad tymi 
prestiżowymi wydarzeniami o świato-
wej randze.

Ruszyła budowa
W 1911 roku Hans Poelzig zaprojek-

tował Wieżę Górnośląską. Była to wie-
ża wodna pełniąca funkcję hali targo-
wej podczas Wystawy Wschodnionie-
mieckiej, na której był prezentowa-
ny przemysł, rzemiosło i rolnictwo. 
W roku 1924 powstał Pałac Targo-
wy – znany dziś jako pawilon 12 oraz 
Gmach Administracyjny przy ul. Gło-
gowskiej. Wiele, do dziś wykorzysty-

wanych budynków powstało na potrze-
by Powszechnej Wystawy Krajowej 
z 1929 roku m.in. pawilon 3A MTP, 
Dworzec Zachodni, Collegium Chemi-
cum, Collegium Anatomicum czy Ho-
tel Polonia (dziś szpital wojskowy). 
W 1947 rozebrano zniszczoną w czasie 
II wojny światowej Wieżę Górnoślą-
ską. W latach 1954-1955 nadano hali 
obecny kształt Iglicy. Autorem przebu-
dowy był Bolesław Szmidt. 

Teren targów polega ciągłej prze-
budowie do dziś. W 2012 roku od-
dano do użytku jedną z najnowocze-
śniejszych i największych sal kon-
gresowo-konferencyjnych w Polsce. 
Sala Ziemi może pomieścić 2000 osób 
i jest wyposażona w wysokiej klasy 
sprzęt multimedialny, pozwalający na 
organizację zarówno koncertów świa-
towej sławy gwiazd, jak i profesjonal-
nych wydarzeń biznesowych. Hale tar-
gowe są połączone między sobą pasa-
żami naziemnymi, aby tworzyły prze-
strzeń, której elementy można dowol-
nie aranżować. Dzięki takim inwe-
stycjom w obiektach MTP odbywają 
się wydarzenia, w których może brać 
udział kilkanaście, czy nawet kilka-
dziesiąt tysięcy uczestników.

Pierwsze targi reklamy!
Pierwsze targi reklamowe odbyły 

się na MTP w 1992 roku. Międzyna-
rodowe Targi Reklamy zgromadziły 
wtedy 24 wystawców. W międzycza-
sie targi trzykrotnie zmieniały nazwę, 
pod koniec lat 90 nazywały się po pro-
stu „Reklama” a na początku lat dwu-
tysięcznych „Euroreklama”. W 2015 
roku targi zmieniły nazwę na „Rekla-
ma 360”. Zajmowały powierzchnię  
1 425 m2, na której 94 firmy prezen-

towały swoją ofertę. Targom towarzy-
szyła konferencja o tematyce marke-
tingowej.

Wystawiennictwo się zmienia
Przemiany polityczno-gospodar-

cze po 1989 roku wpłynęły  na spo-
sób funkcjonowania Targów. Dyrekcja 
MTP wykorzystała rysującą się szan-
sę zerwania z mało elastyczną formułą 
wyodrębnionej jednostki gospodarczej 
Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. 
W 1990 roku MTP przekształciły się 
w spółkę z o.o. z udziałem skarbu pań-
stwa i miasta Poznania. Ten ruch oka-
zał się jednym z najlepszych posunięć 
w całej historii MTP. Tym bardziej, iż 
w pierwszej połowie lat 90. nastąpił 
prawdziwy boom – targi w raz z uwol-
nioną gospodarką odnotowały okres 
rozwoju. Zyskały na fali wzmożonego 
rozwoju przedsiębiorczości w związku 
z przekształceniami ustrojowymi. 

Firma mocno zaczęła inwestować 
w nowoczesną infrastrukturę targową, 
m. in. w 1996 roku (z okazji 75-rocz-
nicy MTP) pawilon nr 25 (obecnie po 
rozbudowie największy w Polsce pawi-
lon 5), później Hol Północny od stro-
ny ul. Grunwaldzkiej i przeszklony Hol 
Wschodni od ul. Głogowskiej. Rów-
nież obecnie inwestycje są jednym 
z najważniejszych kół napędowych 
MTP.  Powstało Centrum Kongreso-
we z Salą Ziemi połączone naziemnym 
pasażem z kompleksem pawilonów 7, 
7A, 8, 8A, w którym można organizo-
wać konferencje na kilkanaście tysię-
cy osób.

W latach 90 popularne były proste 
stoiska systemowe – stolik, krzesła, 
szklana lada i miejsce na prospekty re-
klamowe. Dziś projekty stoisk targo-

wych są dostosowane wzornictwem do 
strategii firmy. Firmy walczą o klien-
tów nie tylko ciekawymi projektami, 
ale także ich ekspozycją i uzupełnia-
jącym ją programem wydarzeń dodat-
kowych – merytorycznych kongresów, 
szkoleń czy spotkań biznesowych. 

Na przełomie tych 95. lat zmieniło 
się bardzo wiele, od modernizacji ca-
łego obiektu w kierunku standardów 
światowych po ewolucję samego wy-
stawiennictwa. Nadal jednak charakte-
rystyczna iglica góruje nad Poznaniem 
wskazując kierunek kupcom i sprze-
dawcom z całego świata.

MTP w liczbach
• znajdują się na 25. miejscu wśród 

europejskich ośrodków targowych 
pod względem wielkości posiadanej 
infrastruktury. 

• zajmują teren o powierzchni 213,2 ha,  
w tym terenu wystawowego 
z obiektami i terenami 
administracyjnymi wielkości 22,9 ha

• dysponują 16. przestrzennymi, 
klimatyzowanymi pawilonami

• na terenie targów może zaparkować 
2 000 samochodów

• w roku 2015 w wydarzeniach 
targowych organizowanych na 
terenie poznańskich targów wzięło 
udział prawie 10 000 wystawców

• największą popularnością cieszą 
się targi Motor Show, które 
przyciągnęły w roku 2015 aż  
113 337 zwiedzających. 

Legendarna Wystawa Krajowa 
z 1929 roku

Legendarna i rekordowa jest zorga-
nizowana na terenach MTP Powszech-
na Wystawa Krajowa z 1929 roku (Pe-
WuKa). Idea narodziła się już w 1923 
roku, a jej gorącym orędownikiem był 
ówczesny prezydent Poznania Cyryl 
Ratajski. W 1927 roku przygotowa-
ny został plan organizacyjny imprezy. 
16 miesięcy trwały prace budowlane, 
których nie powstrzymała nawet zima 
stulecia, w czasie której w okresie od 
stycznia do marca 1929 temperatura 
spadała grubo poniżej –30 stopni Cel-
sjusza. Powszechna Wystawa Krajo-
wa miała zademonstrować Polakom 
oraz innym narodom, jak wielki po-
stęp dokonał się w pierwszych latach 
wolności Polski. Trzy miesiące, w cza-
sie których trwała wystawa, były bar-
dzo gorącym okresem w życiu miasta, 
ściągały rzesze gości z całego świata 
(w sumie przybyło ich ponad 4,5 mi-
liona). Wielką popularnością cieszyły 
się oprócz samych terenów wystawo-
wych także największy w Polsce luna-
park (po raz pierwszy nazwany weso-
łym miasteczkiem), koncerty, pokazy 
sztucznych ogni i wiele innych atrak-
cji. Wystawa stała się nie tylko ilustra-
cją pierwszego dziesięciolecia odro-
dzonej Polski – stała się również sym-
bolem integracji państwa.
■ Materiały prasowe MTP, 

redakcja: Joanna Łęczycka
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Autor: Witold Czarnecki-Foto Rubens - rodzina Janusza Korpala | Powszechna Wystawa Krajowa
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Czy pomysł na upominek może być chroniony prawem? Czy w naszej branży jest miejsce dla 
wynalazców, konstruktorów, dla produktów o wysokim poziomie innowacyjności? Jak zapewnić 
właściwą ochronę swoim prekursorskim pomysłom? Okazuje, że polskie prawo daje taką możliwość 
i warto z niej korzystać. Podstawowy warunek: produkty muszą być właśnie nowatorskie.

Upominek reklamowy jako 
wynalazek

To, co można w Polsce opatento-
wać dokładnie opisuje ustawa z dnia 30 
czerwca 2000 Prawo Własności Przemy-
słowej. Zgodnie z jej literą w Urzędzie Pa-
tentowym RP chronić można: wynalazki, 
wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory 
przemysłowe, oznaczenia geograficzne, 
topografie układów scalonych. Jak mówi 
Barbara Suszczewicz z Kancelarii Paten-
towej PATENTBOX, patenty są udzie-
lane - bez względu na dziedzinę techni-
ki - na wynalazki, które są nowe, posia-
dają poziom wynalazczy i nadają się do 
przemysłowego stosowania. Oznacza to, 
że wynalazek to rozwiązanie o charakte-
rze stricte technicznym. Czy w takim ra-
zie można opatentować upominki rekla-
mowe, i jeśli tak, to które? Odpowiedź na 
to pytanie zależy od charakteru i cech da-
nego przedmiotu. - Jeżeli spełnia kryteria 
ustawowe wynalazku może uzyskać pa-
tent, jednak w przypadku upominków re-
klamowych prawdopodobieństwo takiej 
sytuacji jest niezmiernie rzadkie ze wzglę-
du na wysokie wymagania jakie stawiane 
są wynalazkom, a tylko wynalazek może 

być chroniony patentem. – mówi Adam 
Taukert, Rzecznik Prasowy Urzędu Pa-
tentowego RP. 

Wzory użytkowe i przemysłowe
Jednak nie tylko wynalazki, w rozu-

mieniu powyższej definicji mogą być 
chronione prawem. Ochronie podlega-
ją także wzory użytkowe lub przemysło-
we. – Upominek może uzyskać ochronę 
jako wzór użytkowy lub wzór przemysło-
wy, jeżeli spełnia warunki wymagane do 
udzielenia prawa wyłącznego na te kate-
gorie przedmiotów własności przemysło-
wej. Każdorazowo uzależnione jest to od 
indywidualnego charakteru przedmiotu 
oraz tego o jaki rodzaj ochrony wystąpi 
zgłaszający. – mówi Adam Taukert.

I tak, zgodnie z definicją, wzór użyt-
kowy to nowe i użyteczne rozwiązanie 
o charakterze technicznym, dotyczące 
kształtu, budowy lub zestawienia przed-
miotu o trwałej postaci. Z kolei wzorem 
przemysłowym jest nowa i posiadająca 
indywidualny charakter postać wytworu 
lub jego części, nadana mu w szczególno-
ści przez cechy linii, konturów, kształtów, 
kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu 

oraz przez jego ornamentację. - W prak-
tyce przedmioty o charakterze upomin-
kowym zapewne będą wchodzić w więk-
szości do kategorii wzorów przemysło-
wych przy założeniu, że spełniają powyż-
sze kryteria przewidziane dla tego rodzaju 
ochrony. – dodaje Adam Taukert.

Upominek chroniony
Jak podkreśla Adam Taukert z Urzę-

du Patentowego RP, kategoria patentu ma 
niezwykle rzadkie zastosowanie w kon-
tekście upominków promocyjnych, gdyż 
dotyczy wynalazków, które muszą speł-
niać bardzo wysokie wymagania szcze-
gólnie w odniesieniu do poziomu wyna-
lazczego oraz nowości światowej rozwią-
zania technicznego. - Upominki reklamo-
we w większości przypadków będą kwali-
fikować się do kategorii wzorów przemy-
słowych, gdyż w przypadku wzorów użyt-
kowych także wymagane są cechy, któ-
rych zapewne upominki nie spełniają jako 
rozwiązania techniczne. Upominki, któ-
re mogą uzyskać ochronę jako wzór prze-
mysłowy powinny charakteryzować się 
przede wszystkim nową i oryginalną for-
mą zewnętrzną określaną potocznie jako 

design. Jeżeli ten warunek zostanie speł-
niony upominek taki może być chroniony 
prawem rejestracji. – mówi Adam Tau-
kert. O tym, czy dany przedmiot może 
być uznany za wzór użytkowy decyduje 
więc głównie kryterium nowości rynko-
wej i użyteczność, natomiast w przypad-
ku wzorów przemysłowych – nowatorski 
i indywidulny charakter.

Po co rejestrować
Przede wszystkim przez uzyskanie pra-

wa z rejestracji na wzór przemysłowy, 
którego udziela Urząd Patentowy RP, na-
bywa się prawo wyłącznego korzystania 
ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawo-
dowy na całym obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Jak informuje Urząd Paten-
towy RP, brak ochrony wzoru przemysło-
wego może spowodować wymierne szko-
dy dla przedsiębiorcy. Trudniejsze i bar-
dziej kosztowne mogą okazać się działa-
nia prawne w stosunku do konkurentów 
wprowadzających w sposób nieupraw-
niony do obrotu towary wyglądające 
identycznie lub łudząco podobnie. Dzia-
łania takie mogą skutkować wprowadze-
niem konsumentów w błąd co do pocho-
dzenia towarów, ich jakości, właściwości 
i charakteru. Takie zabezpieczenie chroni 
przed kopiowaniem wzoru, ale także sta-
ją się przedmiotem sprzedaży lub licencji, 
która może być później udzielana przez 
przedsiębiorcę. Zarejestrowany wzór sta-
je się aktywem danego przedsiębiorstwa.

Procedury w Polsce i na świecie
Prawa własności przemysłowej mają 

charakter terytorialny. - Jeśli chronimy 
coś w Urzędzie Patentowym RP - to tylko 
w odniesieniu do terytorium Polski. Moż-
na uzyskać ochronę też na inne kraje lub, 
w przypadku znaków towarowych i wzo-
rów przemysłowych, również terytoria 
(jak np. UE). – tłumaczy Barbara Susz-
czewicz. Jak informuje Urząd Patentowy 
na terytorium Polski chronione są wspól-
notowe wzory przemysłowe, rejestrowa-
ne w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Wła-
sności Intelektualnej (EUIPO) w Alican-
te. Wzory te chronione są na całym teryto-
rium Unii Europejskiej na podstawie jed-
nolitego prawa wyłącznego udzielanego 
przez EUIPO. Ciekawe możliwości daje 
przedsiębiorcom ochrona tzw. niezareje-

Od 1 maja 2016 r. zacznie obowiązywać nowy unijny kodeks celny (UKC). Głównym celem nowych 
regulacji jest przyspieszenie i uproszczenie operacji celnych. Na temat kluczowych zmian, które 
czekają na nas z początkiem maja, rozmawiamy z Maurycym Organa - radcą prawnym, doradcą 
restrukturyzacyjny, autorem licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

NOWY UNIJNY KODEKS CELNY

Co jest podstawą zmian, które 
wchodzą z początkiem maja?

Podstawowym narzędziem, które ma 
realizować ten cel jest pełna informa-
tyzacja systemu celnego. Docelowo za-
równo organy celne i przedsiębiorcy, 
jak i też sami urzędnicy organów cel-
nych z poszczególnych krajów UE mają 
komunikować się ze sobą za pośred-
nictwem narzędzi teleinformatycznych. 
Wprowadzenie w pełni elektronicznego 
systemu obsługi celnej wymaga jednak 
czasu. Poszczególne systemy urucha-
miane będą stopniowo. Graniczną datą 
jest rok 2020, kiedy system elektronicz-
nej obsługi celnej ma być w pełni ope-
racyjny. 

Kto może uzyskać status AEO i jakie 
będzie miał uprawnienia?

Status AEO może otrzymać przedsię-
biorca posiadający siedzibę w UE i speł-

niający warunki, które obejmują: posia-
danie systemu zarządzania ewidencja-
mi handlowymi/handlowymi pozwala-
jącego na pełną kontrolę obrotu celne-
go, przestrzeganie wymogów celnych, 
udokumentowaną wypłacalność oraz 
odpowiednie standardy bezpieczeństwa 
i ochrony.

Status AEO nie jest jednolity, a korzy-
ści przysługujące upoważnionym przed-
siębiorcom zależą od rodzaju statusu 
AEO i po zmianach mogą obejmować: 
wyłączne prawo korzystania z niektó-
rych uproszczonych procedur celnych, 
wcześniejsze zawiadamianie o wybra-
niu przesyłki do kontroli, mniejszą licz-
bę kontroli dokumentów i kontroli fizycz-
nych. Profitem dla posiadaczy statusu 
AEO jest także priorytetowe traktowanie 
przesyłki w przypadku wytypowania do 
kontroli (przeprowadzenie kontroli poza 

kolejnością), wybór miejsca przeprowa-
dzenia kontroli czy ułatwienia w proce-
sie ubiegania się o status zarejestrowa-
nego agenta, znanego nadawcy i uzna-
nego nadawcy. 

Przedsiębiorcy posiadający już sta-
tus AEO zachowają swoje uprawnie-
nia, czeka ich jednak w przyszłości oce-
na spełnienia aktualnie obowiązujących 
wymogów dla AEO (w okresie do dnia 1 
maja 2019r.).

A co z WIT?
Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) 

została wprowadzona po to, aby przed-
siębiorcy mogli uzyskać oficjalną infor-
mację o klasyfikacji taryfowej towarów 
i zredukować ryzyko błędnej kwalifika-
cji celnej i powstanie niedopłaty. Decy-
zja WIT określa prawidłową klasyfikację 
towarów i może być wydana na potrze-
by celne, tj. wówczas, gdy są przewidzia-
ne operacje obrotu towarowego z kraja-
mi trzecimi. 

Po wejściu w życie UKC, nowowy-
dane decyzje WIT będą obowiązywały 
przez krótszy okres czasu (3 lata zamiast 
6), a co więcej, kwalifikacja towarowa 
zawarta w WIT będzie wiążąca nie tyl-
ko dla organów celnych, ale również dla 
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25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa 
kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej. 

Zmiany w ustawie 
o prawach konsumenta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

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

Kiedy warto rozważyć zawarcie 
układu z dłużnikiem?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gdy dłuZnik oGłasZa upadłosc

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

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

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

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

Czy można zabezpieczyć zapłatę 
na wypadek upadłości kontrahenta?

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

Kancelaria KUŹMA, 
ORGANA I WSPÓLNICY

` `

Aby przybliżyć konsumentom oraz 
przedsiębiorcom wszystkie istotne 
zmiany Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów stworzył portal  
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
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MAURYCY ORGANA
Radca prawny, syndyk licencjonowa-
ny Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka 
Partnerska Radców Prawnych 

strowanego wzoru wspólnotowego, któ-
ry obowiązuje w Unii Europejskiej przez 
okres trzech lat. Jest to czas, który można 
wykorzystać na zbadanie popytu na dany 
wzór na terenie różnych państw, bez ko-
nieczności inwestowania w rejestrację.  
- Należy pamiętać, że od chwili publiczne-
go udostępnienia wzoru przemysłowego, 
twórca ma 12 miesięcy na jego rejestra-
cję. Ochrona wzoru niezarejestrowane-
go jest ograniczona do 3 lat od daty ujaw-
nienia i jest trudniejsza do egzekwowania 
niż w przypadku wzoru zarejestrowanego. 
Ochrona wzoru zarejestrowanego w syste-
mie krajowym w Polsce oraz w systemie 
wspólnotowym może trwać nawet do 25 
lat. – czytamy w informacjach Urzędu Pa-
tentowego.

Jak dokonać rejestracji?
Pierwszym krokiem powinno być 

sprawdzenie czy dany wzór spełnia wymo-
gi, czy nikt wcześniej nie zarejestrował ta-
kiego pomysłu. Można dokonać takiej we-
ryfikacji przeglądając bazy zarejestrowa-
nych w Urzędach wzorów. Kolejnym ru-
chem jest wypełnienie formularza zgłosze-
niowego i dostarczenie go do Urzędu Pa-
tentowego wraz z określeniem przedmio-
tu zgłoszenia i ilustracją oraz opłacenie re-
jestracji. Urząd przeprowadza badanie for-
malne wniosku i wydaje stosowną decy-
zję. Czas trwania tej procedury jest różny 
w zależności od państwa. W Polsce czas 
oczekiwania na odpowiedź Urzędu wyno-
si do trzech miesięcy. Od daty publiczne-
go udostępnienia wzoru przemysłowego, 
twórca lub osoba, której przysługuje pra-
wo do zgłoszenia ma 12 miesięcy na reje-
strację wzoru. Jeśli jednak ktoś w tym cza-
sie ubiegnie go i opublikuje wzór nie wy-
wołujący odmiennego ogólnego wrażenia, 
wzór traci nowość i nawet gdy uzyska re-
jestrację, podatny będzie na unieważnie-
nie. Najlepiej zatem dokonywać zgłosze-
nia jeszcze przed publicznym udostępnie-
niem wzoru.

Wcielając w życie innowacyjne pomy-
sły na upominki reklamowe, zwłaszcza ta-
kie które wymagają twórczości projektan-
ta, warto je zabezpieczyć. Ochrona praw-
na naszej własności intelektualnej pomoże 
w walce z nieuczciwą konkurencją i wnie-
sie wartość w aktywa przedsiębiorstwa. 
■ Joanna Łęczycka

przedsiębiorców dla których dana WIT 
została wydana. Przedsiębiorca w zgło-
szeniu celnym towaru dla którego zosta-
ła wydana WIT, ma obowiązek zastoso-
wania klasyfikacji określonej w WIT i po-
dania numeru decyzji WIT w zgłoszeniu 
celnym. Obowiązek podania nr WIT do-
tyczy wszystkich decyzji WIT – zarówno 
tych nowych, jak i tych wydanych przed 
dniem 1 maja 2016 r.

Decyzje WIT wydane przed 1 maja 
2016r. zachowają swoją ważność przez 
okres, na który zostały wydane.

Skąd można pozyskać więcej infor-
macji na temat zmian?

Przedsiębiorcy, dla których eksport/
import stanowi dominujący element dzia-
łalności gospodarczej już od dawna przy-
gotowują się na wejście w życie UKC. 
Pozostali przedsiębiorcy mogą dowie-
dzieć się więcej o zmianach wprowadzo-
nych UKC na stronie http://www.finanse.
mf.gov.

Podstawą prawną zmian jest rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 paź-
dziernika 2013 r. ustanawiające unijny 
kodeks celny.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka



EDYCJA SPECJALNA

CHARGED GREEN

Kalendarz wydarzeń
 Strona 15

Lifestyle
 Strona 15

Z życia Izby...
 Strona 2

| 13BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Z rynku...
 Strona 5

Edukacja i szkolenia

Trener TQMsoft

Trenerzy firmy BUSINESS STUDIO 
GROUP

Trenerzy z firmy VIDI Centrum Rozwoju 
Kadr

Trenerzy KM Studio

Trenerzy Agencji SEDNO

Piotr Garlej - ekspert ds. prezentacji, 
założyciel firmy Studio-Prezentacji.pl, 
pierwszego studia prezentacji w Polsce 
specjalizującego się w tworzeniu 
prezentacji biznesowych w oparciu 
o badania neuromarketingowe oraz 
zasady psychologii perswazji.

Trenerzy KM Studio

Monika Maj-Osytek, autorka 
książki „Komunikacja niewerbalna. 
Autoprezentacja, relacje, mowa ciała” 

Trenerzy firmy Effect Group

Trenerzy z firmy VIDI Centrum Rozwoju 
Kadr

Metody twórczego rozwiązywania problemów 
i ich praktyczne zastosowania
10.05.2016   Kraków | www.tqmsoft.com

Inteligencja emocjonalna - zarządzanie 
i kierowanie emocjami
16.05.2016   Warszawa | www.business-studio.pl

Motywowanie pracowników i budowanie ich 
zaangażowania
19.05.2016   Kraków | www.superszkolenia.pl

Leadership, świadome przywództwo
08.06.2016   Łódź | www.kmstudio.com.pl

Motywowanie pracowników
09.06.2016   Wrocław | www.szkolenia.agencjasedno.pl

Prezentacje biznesowe – profesjonalne i skuteczne
09.06.2016   Warszawa | www.szkoleniaatrium.pl

Szkolenie Zarządzanie projektem - czyli wyprzedź 
wyobraźnią przyszłość
20.06.2016   Łódź | www.kmstudio.com.pl

Zarządzanie sobą w czasie
23.06.2016   Warszawa | www.acc.net.pl

Trening umiejętności menedżerskich
27.06.2016   Kraków | www.luqam.com

Kierowanie Zespołem zaawansowane - rozwój 
kompetencji menadżerskich
28.06.2016   Warszawa | www.superszkolenia.pl

Trenerzy
szkolenia

Wprowadzenie do tematyki twórczego rozwiązywania problemów, 
przedstawiające jego zasady, formy i podstawowe metody. Szkolenie 
pokazuje narzędzia indywidualnego oraz zespołowego podejścia do 
poszukiwania skutecznych, efektywnych i niebanalnych rozwiązań problemów 
przedsiębiorstw/instytucji niezależnie od ich rodzaju działalności, wielkości 
czy stopnia skomplikowania realizowanych procesów.

Przekazanie wiedzy o roli inteligencji emocjonalnej - w relacjach 
interpersonalnych, w wyznaczaniu i osiąganiu celów, w samorozwoju.

Celem warsztatów jest poznanie mechanizmów motywujących do pracy, 
zdobycie informacji jak łączyć indywidualne cele pracowników z celami firmy, 
poznanie zasad i metod wynagradzania pracowników nie tylko finansowego.

Dzięki udziałowi w szkoleniu leadership uczestnik m.in. pozna prawa 
efektywnego przywództwa, zrozumie jaką rolę w inspirowaniu ludzi do 
działania pełni lider, pozna fazy wzrostu przywództwa i będzie wiedział jak 
je realizować na gruncie zawodowym, zrozumie istotę 6 kluczowych praw 
przywództwa.

Poznanie i przetestowanie skutecznych technik wywierania wpływu 
i inspirowania, poznanie mechanizmów budowania wspólnych celów i wizji 
firmy.

Nabycie umiejętności tworzenia profesjonalnych prezentacji biznesowych. 
W programie m.in. przykłady dobrych i złych prezentacji, najczęstsze 
błędy w prezentacjach multimedialnych, struktura skutecznej prezentacji, 
neuromarketing i psychologia perswazji w prezentacjach biznesowych i wiele 
innych.

Szkolenie „zarządzanie projektem” zakłada pracę wokół czterech 
zagadnień: planowanie wstępne, planowanie szczegółowe, uruchomienie 
i monitorowanie oraz przegląd wykonawczy. Uczestnicy szkolenia „zarządzanie 
projektem” uczą się ustalania priorytetów i celów związanych z zadaniem, 
kierowania zespołem, kontrolowania czy prace przebiegają zgodnie 
z planem oraz tego, jak dokonywać oceny prac zespołu projektowego oraz 
kompletowania dokumentacji.

Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania sobą w czasie oraz 
organizacji pracy własnej jak i pracowników/ współpracowników, poznanie 
reguł w zakresie planowania pracy w sytuacjach kryzysowych, zdobycie 
wiedzy odnośnie organizacji pracy pod presją czasu i wiele innych.

Głównym zadaniem kursu jest przygotowanie menedżerów do optymalnego 
zaangażowania czynnika ludzkiego dla zapewnienia osiągnięcia oczekiwanych 
wyników, założonych celów organizacji. Szkolenie kierowane jest do 
kandydatów na menedżerów, świeżo mianowanych menedżerów, osób, 
które kierują pracą innych lub chcą usystematyzować wiedzę na temat 
managementu.

Przypomnienie, pogłębienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej efektywnego 
kierowania zespołem. Ćwiczenia praktyczne sytuacji zgłoszonych przez 
uczestników, mające na celu utrwalenie i wyrobienie właściwych nawyków 
działania skutecznego szefa.

Zakres tematyczny
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Zarządzanie zespołem wymaga sprzężenia wielu cech, z jednej strony trzeba być konsekwentnym 
strategiem, wymagającym wodzem a jednocześnie spostrzegawczym psychologiem. Egzaminem 
z tych predyspozycji są problemy i konflikty w zespole, ale także sytuacje wymagające podniesienia 
motywacji w zespole.

Trudna sztuka 
zarzadzania

Uwaga: konflikt w zespole!
Konflikty i problemy w zespole, 

zwłaszcza złożonym z oryginalnych 
osobowości w kreatywnych teamach 
agencji reklamowych, to rzecz nie-
unikniona. Sztuką jest przekuć an-
tagonizmy w drogę rozwoju. - Naj-
pierw dobry manager powinien sa-
modzielnie i dokładnie przeanalizo-
wać sytuację oraz typ konfliktu, który 
może dotyczyć relacji, danych, war-
tości, struktury lub interesów zaan-
gażowanych w niego stron. Główną 
rolą menedżera jest identyfikacja fak-
tycznej przyczyny konfliktu, osób, któ-
rych on dotyczy oraz określenie stop-
nia jego pilności (na ile bezpośrednio 
wpływa na wyniki pracy jakiejkol-
wiek ze stron sporu lub całego zespo-
łu). Warto sprowadzić go do wspól-
nej, negocjowanej i rozwiązywalnej 
płaszczyzny. – mówi Aneta Liszka, 
Trener wewnętrzny w Randstad. 

Łagodzenie takich kolizyjnych sy-
tuacji powinno przebiegać z uwzględ-
nieniem kilku podstawowych re-
guł. - Najważniejsze w rozwiązywa-
niu konfliktów są opanowanie i obiek-
tywizm – osobiste sympatie czy an-
typatie na linii pracownik-kierownik 
nie powinny mieć wpływu na rozwią-
zanie sporu. Przed podjęciem jakich-
kolwiek działań, menedżer powinien 
spotkać się osobno z każdą ze skon-
fliktowanych osób i poznać ich stano-
wiska oraz oczekiwania. Jeśli w pro-
cesie negocjacji górę zaczynają brać 
emocje, warto zwolnić bieg zdarzeń, 
aby nabrać potrzebnego dystansu. – 
radzi Agnieszka Pietrasik, Section 
Manager w Hays Poland. Warto szu-
kać kompromisu, który będzie satys-
fakcjonował obie strony, bo racja naj-
częściej leży po środku. Bezpośred-
ni i szczery dialog zazwyczaj może 
czynić cuda, ale takie trudne rozmo-
wy z pracownikami może ułatwić kil-
ka sprawdzonych zasad. - Mówmy 
w swoim imieniu, poszukujmy roz-
wiązań, podchodźmy do drugiej stro-
ny sporu z szacunkiem. - radzi Ane-
ta Liszka - Warto zaakceptować, że 
druga strona ma inny pogląd na sytu-
ację, co może być spowodowane od-
miennymi priorytetami, oczekiwania-
mi lub dysponowaniem inny danymi. 
- podkreśla.

Według Anny Kowalewskiej, Spe-
cjalista ds. marketingu i sprzeda-
ży w firmie IMMOQEE zajmującej 
się outsourcingiem kadrowo - płaco-
wym, jednym z najważniejszych błę-
dów, które zdarza się popełniać prze-
łożonym w sytuacjach konfliktowych, 
oprócz podnoszenia głosu, moralizo-
wania, wypytywania, są reakcje nio-
sące sprzeczny komunikat. – Takie re-
akcje niby mają podnosić pracownika 
na duchu w trudnej sytuacji, a w rze-
czywistości są wypowiedziami baga-
telizującymi problem: „Też nie mo-
głem dogadać się z X, zobaczysz, 
że za jakiś czas nabędziesz wprawy 

i problem zniknie. lub To wcale nie ta-
kie straszne, poradzisz sobie.” Pra-
codawca, zwracając się w ten sposób 
do pracownika, nie stara się wczuć 
w jego położenie i zwyczajnie go zro-
zumieć, ale sprawia wrażenie osoby, 
która mówi coś na odczepnego i tym 
samym nieudolnie brnie donikąd. – 
podkreśla Anna Kowalewska.

Trudne rozmowy
Budowanie efektywnego zespo-

łu wymaga czasem od lidera korygo-
wania pewnych postaw i stylu pra-
cy. Jest to ogromną sztuką, że kryty-
kować w sposób motywujący a nie 
zniechęcający do produktywności. 
Tu również warto zastosować kilka 
sprawdzonych zasad. - Nadrzędną za-
sadą rozmowy o błędach i zaniedba-
niach pracowników jest konstruktyw-
na krytyka oraz fakt, że powinna ona 
być przeprowadzona na osobności 
i bez pośpiechu. Dlatego przygotowu-
jąc się do spotkania, menedżer powi-
nien wybrać konkretne fakty i przykła-
dy z pracy podwładnego, które w jego 
odczuciu pozostawiają wiele do ży-
czenia. – radzi Agnieszka Pietrasik. 
Ciekawą metodą, która polecana jest 
przez profesjonalnych trenerów w ta-
kich sytuacjach, jest technika infor-
macji zwrotnej bazującą na asertyw-
ności – tzw. FUO. - Technika ta mówi: 
najpierw przedstaw fakty (F), potem 
powiedz o swoich uczuciach, ustosun-
kowaniu do tej sytuacji (U) i zakończ 
wyraźnym określeniem swoich oczeki-
wań wobec pracownika na przyszłość 
(O). Np. gdy pracownik spóźnił się na 
spotkanie z ważnym klientem – „Spóź-
niłeś się dzisiaj 20 minut na spotka-
nie z klientem. Jestem rozczarowany 
takim zachowaniem, może ono skutko-
wać utratą tego klienta. Bardzo pro-
szę żebyś w przyszłości przed takim 
spotkaniem był min. 30 minut wcze-
śniej w biurze.” Warto także pamię-
tać o tym, że o ile pochwały udziela-
my publicznie, to o błędach pracowni-
ka rozmawiajmy na osobności. – tłu-
maczy Marta Skiba, Trener wewnętrz-
ny w Randstad. 

Przy tego typu trudnych rozmo-
wach istotne jest odpowiednie wywa-
żenie słów. – Krytyka powinna doty-
czyć konkretnych sytuacji lub braku 
pożądanych zachowań w miejscu pra-
cy, a nie bezpośrednio odnosić się do 
pracownika jako osoby. Rozmowa po-
winna zakończyć się przedstawieniem 
przez menedżera możliwych rozwią-
zań, mających poprawić jakość pra-
cy pracownika. – podkreśla Agniesz-
ka Pietrasik.

Ważna sztuka motywacji
Motywowanie i dopingowanie do 

pracy zespołu, jest o tyle trudne, że na 
każdego działa co innego. Ciężko to 
o sprawdzone przepisy czy niezawod-
ne środki, bo ile osobowości, tyle spo-
sobów. Tu przydaje się intuicja, umie-

jętności psychologiczne i czas, po-
święcony na indywidualne spotkanie 
z każdym z członków zespołu i za-
pytać co tak naprawdę jest dla nich 
źródłem motywacji. - Często okazuje 
się, że są to różne aspekty – nowe wy-
zwania, samorealizacja i różnorod-
ność wykonywanych zadań lub wręcz 
przeciwnie, bezpieczeństwo zatrud-
nienia i atrakcyjne wynagrodzenie. 
Kwestią indywidualną jest też podej-
ście do konstruktywnej krytyki lub po-
chwały – jednych motywuje wskaza-
nie elementów do poprawy, innych 
zasłużone słowa uznania. Poznanie 
prawdziwych motywacji zespołu po-
zwoli na skuteczniejsze zarządzanie 
i osiąganie lepszych wyników. – mówi 
Agnieszka Pietrasik.

Jest jednak coś, co połechce każde-
go. To pochwały. Marta Skiba przy-
pomina słowa Kena Blancharda (au-
tor koncepcji przywództwa sytuacyj-
nego), że każdy menedżer powinien 
w ciągu dnia przeznaczyć czas na 
„przyłapaniu” swoich ludzi na tym, 
co zrobili dobrze. Jak zauważa dalej 
Marta Skiba, wielu menedżerów kon-
centruje się na tym, by wytknąć błę-
dy, a nie docenia osiągnięć. - Chwa-
ląc pracownika warto zadbać o od-
powiednie celebrowanie tej chwili 
– zwołać cały zespół,  podkreślić kon-
kretne osiągnięcia pracownika, po-
dziękować mu za wysiłek. Warto rów-
nież pamiętać o przekazywaniu pra-
cownikowi pochwał przekazanych 
przez klientów i współpracowników. 
– podkreśla.

Managerowie muszą także pamię-
tać o tym, żeby zmieniać i różnicować 
motywatory, bo ich siła z czasem słab-
nie i się wyczerpuje. Jednym ze spo-
sobów stymulowana do efektywniej-
szej pracy jest okazanie pracownikowi 
większego zaufania, przez powierze-
nie mu zadania poszerzającego zakres 
jego samodzielności, umożliwiające-
go rozwój i wpływ na zmiany w fir-
mie. - Warto pamiętać o dopasowa-
niu motywatora do sytuacji pracowni-
ka – np. dwutygodniowe szkolenie roz-
wojowe za granicą może być świet-
nym motywatorem, ale już dla osoby 
samotnie wychowującej małe dziecko 
być postrzegane, jako spore utrudnie-
nie, a nie czynnik motywujący. Aby do-
brze motywować menedżer powinien 
znać swojego pracownika i jego po-
trzeby! – podsumowuje Marta Skiba.

Dobry przywódca musi potrafić nie 
tylko docenić pracowników ale tak-
że zganić ich w sposób motywują-
cy, stymulujący do rozwoju i pracy. 
To trudna sztuka, która wymaga od-
powiednich predyspozycji psychicz-
nych ale także treningu. Dobry lider 
potrafi dokonywać niezwykłych rze-
czy, które w perspektywie czasu przy-
noszą firmie wymierne zyski, nie tyl-
ko w postaci finansowej ale także uni-
kalnej kultury przedsiębiorstwa.
■ Joanna Łęczycka

,
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Kobiety, coraz silniejsze i aktywne zawodowo, poszukują różnych dróg, 
które pozwolą im w pełni się realizować. Stawiają odważnie pytania 
dotyczące rozwoju, kierunków działań, pełniejszego życia. Poszukują 
odpowiedzi. Takie kobiety skupia wokół siebie projekt Power of Woman, 
którego inicjatorką jest Członkini Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Poczuj „Power Of Woman”!

„Co z moim życiem? Jak osiągnąć suk-
ces? W jaki sposób spełniać się zarówno 
zawodowo jak i prywatnie?” - projekt Po-
wer Of Woman, który powstał blisko rok 
temu, jest po części odpowiedzią na te 
pytania, ale nie wyznacza jedynej słusz-
nej drogi. Opiera się na założeniu, że każ-
da z uczestniczek wszystkie odpowiedzi 
ma w sobie i musi je po prostu odnaleźć. 
– Ja też byłam kiedyś w sytuacji zdawa-
łoby się bez wyjścia. Odkryłam wówczas 
kilka technik, które w rewelacyjny sposób 
pomogły mi spojrzeć na życie jako peł-
nię, całość. I teraz właśnie kilkoma z nich 
dzielę się podczas spotkań, na które za-
praszane są kobiety. – mówi Justyna Ko-
peć-Stępnik z agencji Blue Brand, która 
jest inicjatorką przedsięwzięcia. Spotka-
nia odbywają się mniej więcej dwa razy 
na kwartał. Przychodzą na nie panie róż-
nych profesji i zainteresowań - liderki 

w pracy, liderki ognisk domowych, lider-
ki działań społecznych. To kobiety w róż-
nym wieku, które czują potrzebę zmian 
i rozwoju, które chcą pełniej i bardziej 
świadomie wykorzystywać swoje możli-
wości. Podczas spotkań mogą wypróbo-
wać różne metody pracy ze sobą i zdoby-
wania motywacji. Jedną z technik, który-
mi posługują panie podczas spotkań, jest 
koło jakości życia. Ta zaczerpnięta z co-
uching’u metoda pozwala na wyznacze-
nie po jednym ważnym celu w każdym 
obszarze życia, zamiast przeciążać się 
zbyt dużą ilością przedsięwzięć. - Przy 
holistycznym podejściu możemy zamknąć 
dany okres życia zdecydowanie podno-
sząc jego jakość, a nie będąc sfrustrowa-
ne brakiem efektów tylko w jednym obsza-
rze. – mówi Justyna Kopeć-Stępnik - Pa-
nie biorące udział w spotkaniach mogą od 
razu poczuć jak pozytywnie wpłynie to na 

rozwój ich życia, bowiem same wyznacza-
ją sobie cele do osiągnięcia w okresie naj-
bliższych 3 miesięcy. W ich realizacji sys-
tematycznie je wspieram, motywuję odpo-
wiednią sekwencją maili i kontaktem oso-
bistym. – dodaje.

Pani Justyna motywowaniem ludzi zaj-
muje się już od dawna i sprawia jej to 
ogromną przyjemność. 

- Tytułowa moc kobiety dotyczy zarów-
no grupy docelowej jak i mojej własnej 
siły, którą mogę i chcę przekazywać in-
nym. Ufam, że wnoszę w życie ludzi do-
datkową wartość. Mi zaś takie działania 
dają poczucie spełnienia i wdzięczności za 
wszystkie dobra, która otrzymuję. Czy jest 
coś lepszego od możliwości dzielenia się… 
- podsumowuje Pani Justyna.

Projekt „Power of woman” już przyno-
si efekty w postaci zmian, jakie dokonu-
ją się w życiu słuchaczek. Spotkania po-
zwalają im spojrzeć na życie w sposób ca-
łościowy, dzięki czemu mogą zauważyć 
szczegóły i sfery, które wymagają dopra-
cowania. Wracają z nich bogatsze w wie-
dzę i nowe perspektywy, które pozwalają 
lepiej się realizować. 
■ Joanna Łęczycka

Członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych łączy nie tylko ta sama branża. Dzięki wspólnej pasji do 
żeglarstwa PIAP miał swoją reprezentację podczas słynnych St. Maarten Heineken Regatta. Na pokładzie 
stanęli Tomasz Barudin, Dyrektor Sprzedaży firmy TEXET Poland oraz Artur Owczarski, Właściciel firmy Citron.

PIAP złapał wiatr w zagle

jako część zespołu. Dokładnie tak jak w fir-
mie. Wspaniała szkoła życia. – dodaje. To-
masz Barudin od kilku lat bardzo interesu-
je się żeglarstwem, a pierwsze swoje kro-
ki na pokładzie stawiał już w szkole pod-
stawowej. - Same regaty oprócz przepięk-
nych widoków i magicznego klimatu Kara-
ibów to ostra praca przez 5 dni od godzi-
ny 7 do 16. Nie jest to typ wyjazdu na ka-
tamaran z opalaniem i nurkowaniem. Nasi 
sternicy, między innymi Rafał Sawicki (były 
reprezentant kadry Polski, multimedali-
sta mistrzostw Polski i Europy) pokazywali 

na czym polega prawdziwe ściganie i praca 
w team-ie. Na morzu nie ma znaczenia kim 
jesteś, nawet największe ego zostanie star-
te w drobny pył – mówi Tomasz Barudin.

Wspólny występ Członków PIAP na 
pokładzie jachtu One & Only, jest także 
dowodem na to, że dobre relacje ze sfe-
ry biznesowej świetnie potrafią współgrać 
także na płaszczyźnie wspólnych pasji. 
Żeglarstwo jest przecież sportem zespoło-
wym, w którym współpraca załogi decy-
duje o sukcesie. 
■ Joanna Łęczycka

Inicjatorami wyjazdu na karaibskie rega-
ty byli Yacht Club Sopot i GSC Yachting. 
Reprezentanci PIAPu zasili załogę wyści-
gowego  jachtu SUN FAST RACE 3600 
One & Only. Heineken Regatta rozpoczęły 
się od długiego wyścigu wokół wyspy St. 
Maarten, w którym załoga zajęła 6 miej-
sce, wyprzedzając między innymi bliźnia-
czy jacht marki Sun Fast 3600 – irlandz-
ki „BAM”. Mimo, że w kolejnych wyści-
gach jacht One & Only nie załapał się na 
podium, to rywalizacja i sport dostarczy-
ły sporo adrenaliny ale przede wszystkim 
dobrej zabawy. St. Maarten Heineken Re-
gatta to jedne z ważniejszych żeglarskich 
zawodów, które co roku przyciągają rze-
sze pasjonatów. Dla Artura Owczarskie-
go z firmy Citron była to pierwsza żeglar-
ska przygoda na taką skalę. - Żeglarstwo 
to sport przez duże „S”. Stłuczenia, obtar-
cia, zwichnięcia i duży wysiłek towarzyszy-
ły nam od początku do końca. Były porażki 
i sukcesy. – mówi Artur Owczarski. - Rega-
ty to też praca zespołowa i walka z przeciw-
nościami. Nigdy nie wiadomo co nie wyj-
dzie i co zaskoczy załogę na wodzie. Szefem 
jest kapitan, ale żeby wszystko działało jak 
należy każdy członek załogi musi być sku-
teczny w tym co robi i dodatkowo działać 

Reklama Polygraf
10-12.05.2016   
Praga
www.reklama-fair.cz

imprezy targowe 
Q2 2016

Zakres tematyczny: usługi reklamowe, artykuły promocyjne, 
maszyny i materiały do druku.

International Exhibition for the Pac-
kaging Industry RosUpack
14-17.06.2016   
Moskwa
www.rosupack.com

Singapore Gifts & Stationery Show
29.06-01.07.2016   
Singapur
www.singaporegiftsshow.com

Giftex Tokyo
06-08.07.2016   
Tokio
www.giftex.jp

Zakres tematyczny: opakowania, etykiety, materiały 
i technologie druku.
Wydarzenia towarzyszące: program konferencji.

Zakres tematyczny: upominki reklamowe, materiały i podłoża 
do druku, maszyny do druku, usługi reklamowe.
Wydarzenia towarzyszące: seminaria tematyczne.

Zakres tematyczny: upominki biznesowe i okazjonalne.

printpack+sign
29.07-01.08.2016   
Singapur
www.printpacksign.com

Zakres tematyczny: maszyny i materiały do druku, 
komunikacja wizualna, opakowania, etykiet, oprogramowanie.

SuisseEMEX
30-31.08.2016   
Zurych
www.suisse-emex.ch

Zakres tematyczny: usługi marketingowe, komunikacja 
reklamowa, event, druk, e-mail marketing.

.

Drupa
31.05-10.06.2016   
Düsseldorf
www.drupa.com

Zakres tematyczny: poligrafia, maszyny i materiały do druku, 
druk 3d i 4d.




