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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

Sytuacja polityczna coraz 
częściej dotyka przedsię-
biorców. Jest jak efekt mo-
tyla powodując trzęsienie 

ziemi na rynku walut, kredytów, ruchu granicz-
nym. Brexit zachwiał poczuciem bezpieczeństwa 
polskich firm prowadzących interesy z  Wielką 
Brytanią. I chociaż eksperci stronią od czarnych 
scenariuszy, przewidując długi i żmudny proces 
wychodzenia z  UE, to brytyjska dekoniunktura 
już stawia pierwsze kroki. O  ekonomicznych, 
handlowych i  gospodarczych konsekwencjach 
możliwego wyjścia wysp z  Unii Europejskiej 
przeczytacie na łamach Gazety PIAP. Ale żeby nie 
było tak ponuro piszemy także między innymi 
o  tegorocznej perspektywie dotacji dla branży 
reklamowej, o rewelacyjnych wynikach badania 
postrzegania upominków reklamowych przez 
klientów końcowych, o technologiach druku re-
klamowego, o  współpracy między dostawcami 
i agencjami. Miłej lektury! 

Magda
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

PIAP to instytucja zrze-
szająca firmy z  branży 
upominków reklamo-
wych. Naszym celem jest 

nie tylko promocja upominku jako skutecznego 
nośnika reklamy, ale również integracja branży 
sprzyjająca owocnej współpracy. „Reklamowa 
symbioza” to materiał ukazujący dwa oblicza 
kooperacji agencji reklamowych z dostawcami, 
złe i dobre strony, jak to w życiu... O bolączkach 
z  jakimi nam lub naszym partnerom handlo-
wym przychodzi się zmagać na co dzień czy 
narzędziach jakie na przestrzeni lat zagościły 
na dobre w komunikacji między nami, przeczy-
tacie Państwo właśnie w  tym materiale. PIAP 
daje nam możliwość spotykania się i ulepszania 
naszej codziennej współpracy, korzystajmy więc 
z tej okazji. Obecnie rusza cykl kolejnych spotkań 
regionalnych, to doskonała okazja aby konstruk-
tywnie wypracować nową jakość w kontaktach 
miedzy nami. Zachęcam do lektury oraz udziału 
w spotkaniach regionalnych PIAP.

Katarzyna
Wojniak
Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP

Szanowni Państwo,
Sezon urlopowy niestety 
już za nami, przed całą 

branżą gorący okres przedświąteczny i wiele pra-
cy a tym samym przygotowania do największych 
wydarzeń branżowych 2017 roku. Jak donoszą 
najnowsze wyniki badania PIAP 2016 dotyczące 
postrzegania upominków reklamowych przez 
klienta końcowego, prognozy dla branży upomin-
ków reklamowych są bardzo optymistyczne: upo-
minki reklamowe dogoniły Internet, jakość jest sil-
nym kryterium wyboru materiałów promocyjnych 
a aż 91,43% badanych wykorzystuje upominki do 
kształtowania pozytywnego wizerunku swoich 
marek. To najważniejsze wnioski V-edycji badania 
PIAP, o  którym przeczytają Państwo w  najnow-
szym numerze Gazety PIAP. Polska Izba Artykułów 
Promocyjnych w odpowiedzi na rosnące zaintere-
sowanie po raz kolejny organizuje dla firm z bran-
ży Spotkania Regionalne PIAP, które odbędą się 
w najbliższym czasie w Chorzowie i w Warszawie, 
na które serdecznie Państwa już dzisiaj zaprasza-
my. Podczas wydarzeń odbędzie się atrakcyjne 
szkolenie: StoryTelling - jak prezentować żeby 
skutecznie omijać „NIE” w biznesie. A tymczasem 
serdecznie zapraszam Państwa do lektury najnow-
szego wydania Gazety PIAP i najświeższej porcji in-
formacji ze świata artykułów promocyjnych.
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BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Agencje reklamowe i dostawcy. Dwie różne grupy, które chcą przeżyć w reklamowej dżungli. Żeby przeżyć, muszą 
ze sobą współpracować, co niekiedy nie jest proste. Kooperacja jest jednak jedynym sposobem, żeby rozwijać 
zdrowe i partnerskie relacje biznesowe oraz budować w sposób zrównoważony rynek reklamowy. Zwłaszcza, 
że cel jest wspólny – satysfakcja klienta końcowego. ...  Strona 8

Agencje i Dostawcy,
czyli o reklamowej symbiozie

Wyniki referendum w sprawie wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 
wywołały falę obaw, zarówno polskich 
eksporterów i importerów, jak i Polaków 
żyjących na wyspach ...  Strona 5

Brexit a 
sprawa polska

Upominki reklamowe dogoniły Internet, jakość jest silnym 
kryterium wyboru materiałów promocyjnych a aż 91,43% 
badanych wykorzystuje upominki do kształtowania 
pozytywnego wizerunku swoich marek ...  Strona 4

Klient koncowy vs 
upominki reklamowe
V edycja badania PIAP

PIAP cały czas powiększa 
pakiet korzyści dla swoich 
firm członkowskich. Praca 
w kolektywie przynosi coraz 
więcej profitów ...  Strona 2

Coraz wiecej 
korzysci dla 
Członków PIAP

Podczas majowego 
Sprawozdawczo-Wyborczego 
Walnego Zebrania Członków 
Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych ...  Strona 3

Jeszcze 
mocniejsza 
integracja

Spotkanie z innym człowiekiem 
zawsze się zaskakujące, ale jeśli 
po drugiej stronie biznesowej 
barykady stoi przedstawiciel 
innego kraju, te niespodzianki 
mogą być ...  Strona 11

Inna kultura 
biznesu Cz.2

Przedmiot bez nadruku może być 
po prostu upominkiem, giftem, 
który możemy kupić w sklepie 
detalicznym. Dopiero ...  Strona 13

Znakowanie 
upominków 
reklamowych 
Cz.1 – Sitodruk

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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Coraz wiecej korzysci dla 
Członków PIAP

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 15

Edukacja i szkolenia
 Strona 10

BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH02 |

Co gryzie marketera? 
czyli 8. Forum Marketingu 
Zintegrowanego 
Jedno z  najważniejszych wydarzeń 
w  polskiej branży marketingowej. Na 
konferencji dowiedzieć się będzie 
można m.in.  co to znaczy działać 
w  sferze Human to Human,  a  także jak 
przygotować strategię kampanii „uszytą” 
pod klienta, by gwarantowała wysoką 
sprzedaż. Pierwszego dnia najlepsze 
case’y z  ostatnich miesięcy i  koktajl 
party, drugiego dnia – motywacje 
i trendy z wybitnymi specjalistami.
8. Forum Marketingu Zintegrowanego 
odbędzie się 6-7 października 2016 
r. w  Cinema City, Galeria Mokotów, 
Warszawa. 
Specjalna oferta dla członków PIAP – 
10% zniżki!
Więcej informacji: www.polskimarketing.pl

PIAP cały czas powiększa pakiet korzyści dla swoich firm członkowskich. Praca w kolektywie przynosi coraz 
więcej profitów i umacnia ideę, że razem można dużo więcej. Członkowie PIAP mogą już korzystać z tańszych 
przesyłek dzięki współpracy z DELTA CITY, a teraz do pakietu benefitów doszła bezpłatna pomoc prawna dla 
członków PIAP. A lista pomysłów ciągle rośnie…

Polska Izba Artykułów Promocyj-
nych kontynuując postulaty poprzed-
niego Zarządu Izby uruchomiła wzmo-
żoną pomoc prawną dla Członków 
PIAP. Przez rok od dnia 1.06.2016 
każdy Członek PIAP może skorzystać 

z programu pomocy prawnej w wymia-
rze pełnych dwóch godzin pracy kance-
larii prawnej. – To naturalne, że prowa-
dzenie działalności gospodarczej wy-
maga konsultacji prawnych. Inicjaty-
wa PIAP daje taką możliwość Człon-

kom, co z pewnością pomoże w podej-
mowaniu niektórych decyzji lub wyja-
śni rozmaite, pojawiające się wątpliwo-
ści prawne – mówi Katarzyna Wojniak, 
Dyrektor Biura Zarządu PIAP. – Oczy-
wiście wszystko bezpłatnie, w ramach 

opłacanych składek. Zachęcamy więc 
wszystkich Członków PIAP do korzy-
stania z tej możliwości.

Pomoc prawną zapewnia kancela-
ria Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka 
Partnerska Radców Prawnych z Pozna-
nia. Pomoc jest objęta całkowitą poufno-
ścią, PIAP jest informowany przez Kan-
celarię wyłącznie o fakcie wykorzysta-
nia całkowitego lub częściowego limi-
tu godzin danego Członka PIAP. W celu 
uzyskania kontaktu do Kancelarii, nale-
ży zwrócić się do Biura Zarządu PIAP: 
biuro@piap-org.pl, 791 354 426.
■ Joanna Łęczycka

Z rynku...
 Strona 5

Z życia Izby...

NEWS

Wydawca: Polska Izba Artykułów Promocyjnych
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
M +48 791 354 426, Fax +48 61 666 10 59
redakcja@piap-org.pl, biuro@piap-org.pl

Redaktor Naczelny: Joanna Łęczycka
Project manager: Magdalena Owczarska
Marketing manager: Katarzyna Wojniak
Współpraca: Edyta Lisowska i Maciej Dembiński

,

Festiwal Marketingu
Festiwal Druku

PIAP zaprasza 
na stoisko

A4  na

7-8 września 2016

zaprasza na

15-17.02.2017

Zapraszamy
na stoisko PIAP na

Katowice (15.09)

Warszawa (5.09), Chorzów (9.09)

Zapraszamy
na stoisko PIAP na

PROMO 
SHOW 2016 

`

W ciągu kolejnego kwartału szeregi PIAP wzmocniło kilku nowych członków. Do tego elitarnego 
grona dołączyły firmy: KORUMA, Art Open Studio Reklamy, BODMAN, “Jan-Pol” BIS, K2-DESIGN, 
Studio55, PM BROS Agencja Reklamy s.c.

PRZYBYWA CZŁONKÓW PIAP

 

KORUMA: Czołowy producent ar-
tykułów skórzanych zabezpiecza-
jących karty zbliżeniowe oraz pasz-
porty biometryczne

Firma KORUMA istnieje na rynku od 2011 
roku i jest liderem w sprzedaży produktów za-
bezpieczających karty zbliżeniowe oraz pasz-
porty biometryczne. Skuteczność działania za-
stosowanej technologii RFID STOP™ zosta-
ła potwierdzone przez niezależną, międzyna-
rodową jednostkę certyfikacyjną TÜV. Jakość 
i solidność oferowanych produktów oraz usług 
doceniono także za granicą, co zaowocowało 
sprzedażą do tak odległych państw jak USA, 
Kanada, czy też Australia. Firma KORUMA 
pracuje cały czas nad nowymi rozwiązania-
mi czego owocem są nowe produkty m.in. etui 
antyszpiegowskie na telefon SilentPocket®, 
oraz portfele Tap&Go™ (specjalna funkcja, 
która ułatwia korzystanie ze zbliżeniowej kar-
ty miejskiej lub karty dostępowej do budyn-
ku w przypadku, gdy w portfelu umieszczone 
są także zbliżeniowe karty płatnicze). Ofero-
wane produkty to różnego rodzaju etui na kar-
ty, portfele, torby oraz inne akcesoria podróż-
ne. Produkty z funkcją zabezpieczającą RFID 
STOP™ przed niepowołanym dostępem sta-
ją się bardzo pożądanym artykułem promocyj-
nym. - Cieszę się, że mogliśmy przystąpić do 
PIAP-u. Wierzę, że da nam to możliwość zbli-
żenia się do klientów którzy do tej pory nie zna-
li naszej oferty. Mam nadzieję, że wielu partne-
rów ceniących bezpieczeństwo znajdzie u nas 
produkty, które może oferować swoim klien-
tom. Jestem przekonany że przystąpienie do 
Izby „otworzy” nam wiele drzwi do których 
nie mieliśmy jeszcze okazji dotrzeć – mówi Łu-
kasz Janczarek, właściciel KORUMA.

ART OPEN - studio reklamy
Art Open jest studiem reklamy działają-

cym od kilku lat na rynku dolnośląskim. Biu-
ro Handlowe Firmy mieści się we Wrocła-
wiu. Art Open dysponuje bogatą ofertą arty-
kułów i usług reklamowych, która jest skie-

rowana do klientów biznesowych i instytu-
cji publicznych. Doświadczenie zdobywane 
na wymagającym dolnośląskim rynku jest 
nieocenionym kapitałem, którym Art Open 
dzieli się ze swoimi Klientami, podejmując 
działania doradcze i wspierające. Poprzez 
kreatywne, sprawne i dynamiczne działa-
nie, Art Open jest partnerem w realizacji 
przedsięwzięć marketingowych i reklamo-
wych zlecanych przez Klientów. - Do PIA-
P-u przystępujemy, ponieważ mamy na uwa-
dze własny rozwój a jednocześnie wsparcie 
i korzyści płynące z członkostwa. Dlatego 
„razem możemy więcej” – mówi Jacek Wi-
śniewski, właściciel Art Open.

BODMAN - profesjonalna drukarnia 
sitodrukowa

Działalność firmy BODMAN skupiona 
jest głównie wokół produkcji i znakowania 
odzieży reklamowej. Dzięki rozbudowane-
mu parkowi maszyn firma BODMAN zna-
kuje za pomocą różnorodnych metod (si-
todruk, druk cyfrowy, termotransfer, flex, 
flock, haft, sublimacja) co umożliwia dobra-
nie metody druku do materiału z jakiego wy-
konana jest odzież. Firma współpracuje z re-
nomowanymi producentami odzieży jak: 
Fruit of the Loom, GILDAN czy JHK. Dzię-
ki utrzymywaniu bardzo wysokich stanów 
magazynowych firma BODMAN może za-
mówienia realizować nawet do 24 h. - Cie-
szę się, że mogliśmy przystąpić do PIAP-u. 
Wierzę, że dzięki temu nasza firma stanie się 
jeszcze bardziej rozpoznawalna. Mam na-
dzieję, że wielu partnerów ceniących bezpie-
czeństwo znajdzie u nas produkty, które może 
oferować swoim klientom - mówi Bogusław 
Maniak Właściciel firmy BODMAN.

FIRMA „Jan-Pol” BIS – producent 
galanterii kaletniczej

Firma JanpolBis istnieje na rynku od 1991 
roku. Zajmuje się produkcją galanterii ka-

letniczej na szeroką skalę. Dzięki mocom 
przerobowym na poziomie 1000 szt. teczek 
dziennie może zadowolić nawet najbardziej 
wymagających klientów takich jak: agencje 
reklamowe, eventowe oraz instytucje pań-
stwowe. Na życzenie klientów JanpolBis 
wykonuje znakowanie w dowolnych tech-
nologiach takich jak laser, sito, termo-trans-
fer czy drukowanie UV, które może zdobić 
zamawiany produkt oraz być przy okazji no-
śnikiem reklamy dla danej firmy lub instytu-
cji. Firma dokłada wszelkich starań aby pro-
dukty były jak najwyższej jakości, dlatego 
posiada certyfikat jakości ISO 9001 oraz jest 
partnerem programu „Solidni w biznesie”.

K2-DESIGN- agencja reklamy, 
kompleksowa obsługa 
poligraficzna dla firm

Działając w kooperacji z innymi dostaw-
cami usług i specjalistami z branży, agencja 
K2 Design świadczy kompleksową obsługę 
poligraficzną dla firm. Zadaniem firmy jest 
wspieranie klienta poprzez usługi doradcze, 
eksperckie w zakresie szeroko pojętej poli-
grafii i marketingu, zapewniając mu profe-
sjonalną obsługę wśród zmieniających się 
dynamicznie trendów i technologii na rynku 
usług poligraficznych. Firma K2-Design 
zajmuje się obsługą klientów pod kątem wy-
konania projektów graficznych z prawidło-
wym przygotowaniem plików do druku oraz 
drukiem tych materiałów. Świadczy również 
usługi w zakresie serwisów stron interneto-
wych i sesji fotograficznych produktowych. 
Zajmuje się również dystrybucją gadżetów 
reklamowych na rynek polski oraz wspiera 
rynek w zakresie dystrybucji kalendarzy. 
W swoim parku maszynowym może po-
chwalić się własnym drukiem cyfrowym oraz 
usługami w zakresie introligatorni ręcznej. 
- Przystąpienie do grona członków PIAP-u  
to dla mnie jako młodego przedsiębiorcy 
na rynku usług poligraficznych niezwykłe 
wyróżnienie, które daje mi możliwość by-
cia wśród rekomendowanych dostawców 
usług, a co za tym idzie- buduje i wzmacnia 

markę mojej firmy. Dostrzegam w grupie 
potencjał i żywię nadzieję na silne wsparcie 
specjalistów z różnych dziedzin reklamy, co 
jednocześnie wpłynie na rozwój mojej firmy. 
– mówi Joanna Wołczyk, właścicielka firmy 
K2-Design.

STUDIO55 - producent 
pneumatycznych figur 
reklamowych

Ogromne możliwości firmy Studio55 
wsparte niespotykanym w branży doświad-
czeniem, obrazują wyjątkowe i niedające 
się porównać z innymi realizacje. Standar-
dowe balony pneumatyczne, dmuchane 
bramy reklamowe, wentylowane kostiumy 
promocyjne to tylko namiastka możliwości  
Studio55. Firma zapewnia idealne odwzoro-
wanie detali pneumatycznych replik produk-
tów, które złożone w całość tworzą najwyż-
szej jakości dmuchaną figurę reklamową. 
W ramach portfolio Studio55 znaleźć można 
szeroką gamę produktów reklamowych: 
systemy wystawiennicze, ścianki prasowe, 
systemy flagowe, namioty reklamowe, Pro-
Banner, SmartDisplay, meble promocyjno-
-reklamowe, PrintCenter i wydruki sublima-
cyjne oraz druk solwentowy i UV.

PM BROS – kreatywna agencja 
reklamowa

Firma PM BROS Agencja Reklamy s.c. 
M. Lis, P. Stachal kreuje i opracowuje pro-
jekty graficzne, realizuje zlecenia z zakresu 
poligrafii, gadżetów oraz reklamy wizualnej. 
Priorytetem firmy PM BROS jest zadowo-
lenie klienta z jakości oferowanych usług, 
dopasowanie do potrzeb klienta, szybkość 
i sprawność realizacji zleceń. Nowoczesny 
sprzęt, programy oraz podnoszenie kwalifi-
kacji zespołu przekładają się na jakość i kre-
atywność usług świadczonych przez firmę. 
PM BROS Agencja Reklamy od lat utrzy-
muje wysoką pozycję na rynku, dostarcza 
rozwiązań i pomysłów na reklamę firmom 
z całej Polski. - Do PIAP-u przystępujemy, 
mając na uwadze ciągły rozwój naszej firmy. 
Chcemy dołączyć do grona profesjonalnych 
i cenionych firm, świadczących najwyższej 
jakości produkty z branży reklamowej - 
mówi Marek Lis, Współwłaściciel PM Bros 
Agencja Reklamy s.c.
■ Joanna Łęczycka
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Podczas majowego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania 
Członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych poznaliśmy nowy zarząd 
Izby. Nowym Prezesem została dr Edyta Lisowska, Dyrektor Zarządzający 
EBLIS B&L. Z Panią Prezes rozmawiamy o planach i działaniach Izby na tę 
kadencję, na temat integracji branży i pozyskiwaniu nowych członków.

Jeszcze mocniejsza 
integracja
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BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Planów jest jak zwykle mnóstwo. Co 
jest na chwilę obecną strategicznym celem 
Izby? Proszę opowiedzieć o  najważniej-
szych przedsięwzięciach.

Jak co roku z całą pewnością będziemy po-
wielać działania, które do tej pory się spraw-
dziły i nie wyobrażamy sobie funkcjonowania 
PIAP-u bez nich. Mam na myśli spotkania re-
gionalne, udział w imprezach i spotkaniach 
targowych, patronowanie wydarzeniom, które 
mają bezpośredni wpływ i znaczenie dla PIA-
P-u oraz takie, które pozwolą nam pozyskać 
więcej członków. Kontynuacja tradycji spo-
tkania podczas targów RemaDays, nowe wy-
danie katalogu oraz dalsze wydania Gazety 
PIAP i wiele innych. Dla mnie osobiście naj-
ważniejsze jest, aby doprowadzić do równo-
wagi pomiędzy dostawcami a agencjami re-
klamowymi. Bardzo chciałabym stworzyć de-
finicję i typologię agencji reklamowych i aby 
tych ostatnich, solidnych, było więcej w PIAP. 
Istotną kwestią jest również podejście człon-
ków, których chciałabym zachęcić do ak-
tywnego uczestnictwa i „pomagania” sobie 
w ramach grupy. Jeśli branża będzie się zrze-
szać i tworzyć platformy szkoleń i wymiany 
informacji myślę, że zadziała również zasa-
da zdrowej współpracy, podczas której agen-
cja nie będzie się bała zaprosić na spotka-
nie z Klientem końcowym dostawcy, który ją 
wzmocni, uwiarygodni a sam pozna również 
specyfikę pracy z Klientem końcowym. Sama 
od 15 lat prowadzę firmę reklamową i wiem 
jak ważni są solidni, zaufani partnerzy, dobre 
relacje, pomoc, dotrzymane terminy czy szko-
lenia, które w sposób perfekcyjny pozwalają 
nam pomóc Klientowi końcowemu.

Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku 
była debata w KIG. Czy w kolejnej kaden-
cji planowane są podobne działania edu-
kacyjne i lobbingowe?

Takie działania Izba podejmuje każdego 
dnia jak chociażby ostatnio wysłane pismo 
do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda 
Waszczykowskiego. Pamiętajmy, że uczymy 
się przez całe życie a nasza branża, jak zresz-
tą wiele innych, co roku podlega wielu trans-
formacjom. Musimy nadążać za zmieniający-
mi się i wdrażanymi nowymi technologiami 

oraz rozwiązaniami dla biznesu a także ocze-
kiwaniami Klientów, którzy co roku wyczekują 
nowości. Dostawcy co roku zmagają się z pre-
sją czasu, aby po sezonie zdążyć zaprezento-
wać nowości, producenci wymyślić i pogodzić 
całość z działaniami marketingowymi i pro-
mocyjnymi na targach spotkaniach czy szko-
leniach.

Do tego dochodzą ciągłe zmiany prawne, 
kadrowe podatkowe, finansowe, z którymi trze-
ba się zapoznać. Debaty, takie jak ta w KIG, 
nie będą jednak miały sensu, jeśli przedsię-
biorcy, jak wspominała Pani Anna Kalata, nie 
będą się zrzeszać. Jedynie zwarte grupy dba-
jące o wspólne interesy mogą odegrać waż-
ną rolę i zostać usłyszanymi. Łatwo jest kryty-
kować wybory gadżetu, czy upominków, które 
mają promować Polskę, podczas gdy nie robi 
się nic, aby wspierać polskie produkty i przed-
siębiorstwa. Jak pokazują chociażby ostat-
nie badanie nt. postrzegania upominków re-
klamowych, ponad 50 % ankietowanych wy-
biera to, co polskie. Niemniej w pytaniu obok 
innych atrybutów, które skłaniają do wyboru, 
pochodzenie schodzi już na dalszy plan, ponie-
waż brak jest świadomości odbiorców nt. po-
chodzenia.

Jak widzi Pani swoją prezesurę? Co dla 
Pani osobiście, jest najważniejsze w aktyw-
ności Izby?

Najważniejsze jest, abyśmy rośli w siłę, po-
dobnie jak znaczenie upominków reklamo-
wych.

Chciałabym, aby poprzez wachlarz korzy-
ści dla członków oni sami do nas napływa-
li i aby cała branża reklamowa była skonso-
lidowana i mocna. Działania takie jak tworze-
nie wspólnych grup zakupowych nie jest nowo-
ścią na rynku, ale ważne, że dziś możemy ko-
rzystać z tańszych usług transportowych czy 
zakupu paliw. Uważam, że dobrym pomysłem 
i wsparciem dla członków jest ostatnio wzmoc-
niona pomoc prawna, która pozwoli człon-
kom rozwiązać nurtujące ich kwestie. Zachę-
cam do korzystania. Chciałabym, abyśmy wy-
dali książkę nt. 10-lecia działalności PIAP, za-
chęcam wszystkich do kontaktu z nami i przed-
stawienia tematu, o którym chcieliby napisać 
a byłych prezesów do napisania kilku słów ty-
tułem wstępu. Chciałabym przeprowadzić ba-
dania nt. psychologicznych aspektów wręcza-

nia i otrzymywania prezentów, upominków 
w kontekście reklamy. Czy nam się to uda 
- zobaczymy… Chciałabym gorąco zachę-
cić wszystkich do aktywności. Pamiętajmy, że 
praca wszystkich członków Zarządu jest pra-
cą pro bono w interesie PIAP godząc to z ro-
dziną i własną firmą, jeśli więc każdy z nas do-
rzuci maleńką cegiełkę do tego świata prezen-
tów z pewnością urośniemy szybciej.

PIAP mocno akcentuje potrzebę inte-
gracji branży. Jakie działania w tym zakre-
sie zostaną podjęte w tym roku?

Integrację członków myślę mamy, Ci ak-
tywnie uczestniczący znają zasady i wiedzą 
o tym, jakie korzyści osiąga firma z członko-
stwa. Integrujemy się na portalu, każdy może 
każdego dnia wpisać interesującą go kwestię 
i z tego co widzę, nie są to puste wpisy. Inte-
grujemy się również podczas wieczoru PIAP 
czy podczas walnego zgromadzenia. Ważne, 
aby ta część mniej aktywna znalazła czas i za-
witała na portal, zaprosiła agencje niezrze-
szone na spotkania regionalne i aby Ci zrze-
szeni przybyli na wieczór targowy podczas 
targów RemaDays, bo to będzie nasze 10-le-
cie! Będzie to wydarzenie, które mam nadzie-
ję udowodni nam, jak zintegrowaną tworzymy 
grupę. Uważam, że wyłącznie głośne mówie-
nie o korzyściach, wzajemna pomoc, budowa-
nie zdrowych zasad współpracy na tym kon-
kurencyjnym rynku stworzy silną grupę PIAP.

W jaki sposób może Pani zachęcić nowe 
firmy do przystąpienia do PIAP?

Kochani, gorąco zachęcam niezrzeszo-
nych, aby przystąpili do nas, tworzymy gru-
pę ludzi zakręconych na punkcie reklamy! 
A tak na poważnie nie będę wymieniać ko-
rzyści, o których już wspominałam, zwyczaj-
nie: zapraszamy do świata prezentów, upo-
minków i do świata ludzi, których chlebem 
powszednim jest reklama, to tutaj znajdziecie 
rzetelnych dostawców i producentów, to tu-
taj z pomocą biura PIAP uratujecie zlecenie, 
które wydaje się, że przepadło, to tutaj razem 
z nami będziecie mogli tworzyć rynek reklamy 
w dziesiątym roku działalności Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych. Zachęcam niezde-
cydowane agencje reklamowe, które z całą 
pewnością znajdą szereg dostawców i produ-
centów, którzy wiedzą co robią!
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

EdytA LISOWSkA
Dyrektor Zarządzający EBLIS B&L
Prezes PIAP

Zarząd Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych postanowił również w 2016 roku kontynuować tradycję spotkań 
regionalnych z Członkami Izby oraz potencjalnymi zainteresowanymi działaniami podejmowanymi przez 
PIAP firmami z branży artykułów promocyjnych. Wzorem ubiegłych edycji spotkaniom będzie towarzyszyć 
szkolenie, a uczestnicy będą mogli zasięgnąć specjalistycznej porady eksperta, który będzie gościem spotkania.

Ruszaja Spotkania Regionalne PIAP

Na spotkania regionalne PIAP zostaną za-
proszeni  Członkowie PIAP – dostawcy arty-
kułów reklamowych oraz agencje reklamo-
we, jak również  firmy branżowe, nie będą-
ce Członkami stowarzyszenia. - Na najbliż-
szych spotkaniach w Chorzowie i Warsza-
wie uczestnicy będą mogli zasięgnąć profe-
sjonalnej opinii eksperta – na obu spotka-
niach będziemy gościć Tomasza Teleja – tre-
nera biznesu, konsultanta i coacha - mówi 
Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarzą-
du PIAP.

Tomasz Telej jest certyfikowanym co-
ach’em, trenerem bussinesu, Członkiem 
Izby Coachingu. Jednocześnie to przed-
siębiorca, mówca motywacyjny, doświad-

czony sprzedawca i doradca biznesowy. 
Od dziewięciu lat zajmuje się tworzeniem 
struktur sprzedażowych w branży network 
marketingu. Zarządza grupą kilkudziesięciu 
przedsiębiorców, gdzie wdraża coaching 
sprzedażowy jako skuteczne narzędzie 
rozwoju w zespołach handlowych. Pod-
czas szkolenia zorganizowanego dla PIAP 
opowie o Storytellingu, czyli umiejętności 
barwnego prezentowania oraz opowiadania 
pasjonujących historii, który pomaga budo-
wać ciekawość oraz motywować do działa-
nia. Storytelling jako narzędzie stosowane 
w biznesie daje sprzedawcy przestrzeń do 
zbudowania zaufania z klientem poprzez 
wzbudzenie pozytywnych emocji w trakcie 

prezentowania oferty. Najlepsi sprzedaw-
cy to ci, którzy wiedzą jak łączyć logiczną 
część prezentacji z tą emocjonalną stosując 
inspirujące opowieści. Uczestnicy spotkania 
dowiedzą się, jaką moc mają wypowiadane 
słowa  oraz jak poprzez opowiadane historie 
skutecznie wpływać na swoich słuchaczy.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Cho-
rzowie w Focus Hotels,  24 sierpnia o  godzi-
nie 11.00. Kolejna będzie Warszawa. Spo-
tkanie odbędzie się w JM Hotel, przy ul. 
Grzybowskiej 45, 20 września o godz. 11:00.

Uczestnictwo w szkoleniach należy po-
twierdzać w Biurze Zarządu PIAP. Udział w 
wydarzeniu jest bezpłatny.
■ Joanna Łęczycka

,
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Upominki reklamowe dogoniły Internet, jakość jest silnym kryterium wyboru materiałów promocyjnych 
a aż 91,43% badanych wykorzystuje upominki do kształtowania pozytywnego wizerunku swoich marek 
– to najważniejsze wnioski z badania postrzegania artykułów reklamowych przez klienta końcowego, 
przeprowadzonego w tym roku po raz piąty przez Polską Izbę Artykułów Promocyjnych.

Klient koncowy vs 
upominki reklamowe
V edycja badania PIAP

Pytania związane z postrzeganiem upo-
minków reklamowych przez klientów koń-
cowych są jednymi z kluczowych w diagno-
zowaniu rozwoju rynku i jego przyszłości. 
W końcu to popyt decyduje o podaży. Żeby 
pomóc Członkom w podejmowaniu stra-
tegicznych decyzji Polska Izba Artykułów 
Promocyjnych co roku bada rynek i potrze-
by klientów końcowych w odniesieniu do 
upominków reklamowych. V badanie po-
strzegania artykułów promocyjnych przy-
niosło szereg ciekawych wniosków, które 
pokazują, że rynek z roku na rok się zmienia, 
a upominki reklamowe rosną w siłę.

W reklamie stabilnie 
Pierwszym pozytywnym faktem jest to, 

że wydatki na reklamę rosną – 60% firm de-
klaruje wzrost wydatków, podczas gdy spa-
dek zapowiada tylko 5,71%. Wielkość bu-
dżetów na działania BTL (art. promocyj-
ne, programy lojalnościowe, druk) jest do-
syć zróżnicowania, a wynika to z tego, że 
grupa respondentów była bardzo różnorod-
na. Największe, bo powyżej 100 tysięcy zło-
tych, budżety przeznaczone w 2016 roku na 
działania BTL deklaruje 17,14% badanych, 
budżety od 20 tys. do 50 tys. zł zakłada 20% 
respondentów a kwoty od 10 tys. zł do 20 
tys. zł wyda na reklamę BTL 22,86% mar-
keterów.

Upominki dogoniły Internet! 
Internet od lat święci triumfy w marketin-

gowych budżetach, z uwagi na korzystną re-
lację skuteczności do ceny. W ubiegłym roku 
aż 63,41% badanych wskazało Internet jako 
dominujące medium w swoich działaniach 
promocyjnych. Rok 2016 przyniósł ogrom-
ny przełom - upominki reklamowe w wybo-
rach marketerów stanęły na różnorzędnym 
podium z Internetem, w kategorii korzystnej 
relacji skuteczności do ceny. 37,14% osób 

odpowiedzialnych za wydatki reklamowe 
w firmach uznało upominki promocyjne za 
najskuteczniejszy i zarazem najtańszy no-
śnik reklamy. Dokładnie tyle samo procent 
badanych opowiedziało się za Internetem. 
Jest to niezwykły wynik, które pokazuje 
zmieniające się trendy w reklamie i rosnącą 
pozycję artykułów promocyjnych. Wzrosła 
także ogólna ocena efektywności upomin-
ków reklamowych – aż 82,86% marketerów 
ceni ich skuteczność w działaniach promo-
cyjnych (w ub. roku 70,73%). Aż 91,43% 
badanych wykorzystuje upominki reklamo-
we do kształtowania pozytywnego wizerun-
ku swoich marek, podczas gdy w ubiegłym 
roku za upominkami w tym kontekście opo-
wiedziało się 82,93% badanych. To prawie 
dziesięcioprocentowy wzrost popularno-
ści artykułów promocyjnych w skali jedne-
go roku!

Jakość rządzi! 
Pozytywnym faktem jest, że aż 74,29% 

badanych przez PIAP deklaruje, że kupuje 
upominki reklamowe z wyprzedzeniem. Za-
mówienia „last minute” od lat są bolączką 
branży reklamowej. Badania pokazują tak-
że, że zmieniły się kryteria wyboru upomin-
ków reklamowych. W pytaniu wielokrotne-
go wyboru aż 71,43% respondentów uznało 
jakość, jak kluczowy wskaźnik wyboru ar-
tykułów promocyjnych! To wzrost w stosun-
ku do ubiegłego roku, kiedy to 68,29% wy-
brało „jakość” jako główne kryterium w po-
dejmowaniu decyzji zakupowych. Co cie-
kawe w tym roku, aż 57,14% opowiedzia-
ło się za wyglądem upominków reklamo-
wych, 57,14% za ich funkcjonalnością i tyl-
ko 51,43% badanych wskazało na cenę, jako 
determinantę wyboru. Wyniki pokazują po-
zytywne zmiany w świadomości klientów, 
którzy w dobrej jakości, wyglądzie i funk-
cjonalności upominków reklamowych wi-

dzą skuteczność w kreowaniu pozytywne-
go wizerunku firmy. Dzięki regularnie pro-
wadzonym przez PIAP badaniom widać, jak 
determinanty wyboru upominków zmieniały 
się na przestrzeni lat: w 2014 roku najważ-
niejszym faktorem była jeszcze cena, nato-
miast od dwóch lat kryterium jakości pro-
duktu niezmiennie święci triumfy.

Jak kupują Klienci
Klienci końcowi najczęściej wybierają 

torby i opakowania (48,57%), artykuły biu-
rowe (45,71%), kalendarze (45,71%) oraz 
foldery i ulotki (42,86%). 

Wydarzeniami, które najczęściej aktywi-
zują do zamawiania upominków reklamo-
wych są Święta (62,86%), targi (54,29%), 
oraz chęć obdarowania kontrahentów 
(48,57%). To właśnie kontrahenci są najczę-
ściej odbiorcami upominków reklamowych 
(85,71%), rzadziej pracownicy (42,86%). 

Aż 54,29% marketerów wybiera arty-
kuły promocyjne pochodzące z Polski, dla 
31,43% badanych kryterium miejsca pocho-
dzenia produktu nie ma znaczenia.

Firmy z branży reklamowej powinny za-
inwestować głównie w działania interneto-
we, bo to głównie tam właśnie klienci koń-
cowi poszukują ofert (74,29%), korzystają 
także z rekomendacji (48,57%) oraz posiłku-
ją się katalogami (40%). 

To już piąte badanie PIAP
Polska Izba Artykułów Promocyjnych 

przeprowadziła badanie postrzegania upo-
minków reklamowych przez klienta końco-
wego już po raz piąty. – Regularnie prowa-
dzone badania pozwalają wychwycić tenden-
cje rynkowe, które jak widać, ciągle się zmie-
niają – mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor 
Biura Zarządu PIAP – Obserwowanie tych 
tendencji jest niezwykle ważne dla naszych 
członków i firm z branży artykułów promo-

cyjnych, ponieważ jest niejako kompasem po-
magającym podejmować decyzje. Jako Izba 
chcemy prowadzić działania badawcze poma-
gające w kreowaniu branży i trafnym progno-
zowaniu trendów w reklamie.

Badanie PIAP zostało przeprowadzo-
ne w okresie maj-czerwiec 2016 za pośred-
nictwem systemu ankietowego paxonta.com. 

`

■ reklama w Internecie 37,14%
■ upominki reklamowe 37,14%
■ reklama zewnętrzna 11,43%
■ foldery reklamowe  8,57%
■ inne   2,86%
■ reklama w TV  2,86%
■ reklama w radiu  0%
■ reklama w prasie  0%

Najskuteczniejszy 
i zarazem najtańszy 
nośnik reklamy 
według Państwa 
oceny to:

■ tak   82,86%
■ nie   5,71%
■ nie mam zdania  11,43%

Czy upominki 
reklamowe 
wedle Państwa 
oceny są skutecznym 
nośnikiem reklamy?

■ torby i opakowania  48,57%
■ artykuły biurowe   45,71%
■ kalendarze   45,71%
■ ulotki, foldery  42,86%
■ artykuły piśmiennicze   37,14%
■ słodycze reklamowe   34,29%
■ ceramika    31,43%
■ elektronika   22,86%
■ tekstylia    20%
■ artykuły domowe   14,29%
■ nietypowe, produkowane 
    na zamówienie   11,43%
■ galanteria skórzana  11,43%
■ narzędzia    8,57%
■ artykuły luksusowe   8,57%
■ artykuły podróżne   8,57%
■ kosmetyki   5,71%
■ artykuły sportowe   5,71%
■ żadne    5,71%

Jakiego rodzaju artykuły 
promocyjne z grupy 
BtL zakupują Państwo 
najczęściej? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru

Skierowane było do klientów końcowych 
przede wszystkim dyrektorów działów mar-
ketingu, osób decyzyjnych, odpowiedzial-
nych za budżety reklamowe zarówno dużych 
korporacji jak i małych i średnich przedsię-
biorstw. W badaniu udział wzięło 350 respon-
dentów.
■ Joanna Łęczycka

■ jakość   71,43%
■ funkcjonalność   57,14%
■ wygląd    57,14%
■ cena   51,43%
■ termin realizacji zlecenia   20%
■ marka    14,29%
■ nie dokonujemy zakupów art.    
    promocyjnych   8,57%
■ inne    5,71%
■ miejsce produkcji   0%

Jakimi kryteriami 
kierują się Państwo 
przy dokonywaniu 
wyboru artykułów 
promocyjnych? 
Pytanie wielokrotnego 
wyboru

■ Internet   74,29%
■ z polecenia   48,57%
■ katalogi firm   40%
■ organizacje branżowe  37,14%
■ targi     25,71%
■ prasa   11,43%
■ radio    2,86%
■ żadna z odpowiedzi   2,86%
■ inne   0%

Gdzie szukają 
Państwo upominków 
reklamowych (jakimi 
kanałami)? 
Pytanie wielokrotnego 
wyboru

91,43% marketerów 
wykorzystuje upominki 
reklamowe do kształtowania 
wizerunku!

■ tak    91,43%
■ nie    8,57%

Czy dokonują 
Państwo zakupów 
artykułów 
reklamowych, 
gadżetów w celu 
kształtowania 
wizerunku swojej 
firmy?
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Wyniki referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wywołały falę obaw, zarówno 
polskich eksporterów i importerów, jak i Polaków żyjących na wyspach. Pytania nadal się mnożą, 
a przyszłość na razie jest mglista jak ulice Londynu. Zapytaliśmy ekspertów o kilka możliwych scenariuszy.

Brexit a sprawa polska

Według Głównego Urzędu Statystyczne-
go, w 2015 r. wartość polskiego ekspor-
tu do Wlk. Brytanii wyniosła 50,6 mld zło-
tych, a wartość brytyjskiego eksportu do 
Polski 19,7 mld złotych, zatem polska nad-
wyżka handlowa z Wlk. Brytanii to ponad 
30 mld złotych. Wzrost polskiego ekspor-
tu z roku na rok to 14,4%. - Od początku 
tego roku, dynamika wzrostu polskiego eks-
portu dramatycznie zmalała (I-IV 2016 je-
dynie 0,7%). Jest to wynik niepokoju wobec 
Brexitu. Po ogłoszeniu referendum w lutym, 
mało kto podpisywał nowe umowy handlo-
we z nowymi kontrahentami. Jak to pójdzie 
już po referendum zobaczymy jesienią, gdy 
się pokażą pierwsze zestawy danych staty-
stycznych dotyczące handlu w lipcu i sierp-
niu. – mówi Michał Dembiński z Brytyjsko 
- Polskiej Izby Handlowej.
Wielka Brytania jest drugim rynkiem eks-
portowym Polski, zarówno pod względem 
towarów, jak i usług. - Dla polskich ekspor-
terów ważne są nie tylko bariery handlowe, 
wynikające z ceł i standardów, ale i stan go-
spodarki brytyjskiej. W ostatnich latach pol-
skie firmy łatwiej zwiększały eksport do kra-
jów o szybciej rozwijających się gospodar-
kach. – dodaje Rafał Trzeciakowski, Ekono-
mista Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Jak szacują specjaliści z Departamentu Ana-
liz Ekonomicznych PKO Banku Polskie-
go, bezpośrednie negatywne skutki Brexitu 
mogą kosztować polską gospodarkę poten-
cjalnie do 1% PKB w pierwszym roku po 
maksymalnym wpływie Brexitu na brytyj-
ską gospodarkę. Negatywne skutki byłyby 
głównie efektem zmian w handlu zagranicz-
nym. Wielka Brytania jest ważnym partne-
rem handlowym polski (2. rynek eksporto-
wy dla towarów i 3. dla usług).

Możliwe scenariusze
Na razie mnożą się pytania. - Czy będzie 
Brexit miękki, czy twardy? Czy EOG, czy 
WTO? Jeśli WTO, to jakie taryfy i cła? I na 
jakim poziomie? Nie wiemy. To będą decyzje 
polityczne, potem zaczną się negocjacje. Nie 
wiemy przy jakim kursie się ustabilizuje zło-
ty/funt. Przy 5.20 dadzą radę polscy ekspor-
terzy. Przy 4.20 raczej będzie im trudniej. 
Zobaczymy. – rozważa się Michał Dembiń-
ski. No właśnie, pierwszym sygnałem zmian 
są zawsze wahania walut, które z pewnością 
dotkną wszystkich prowadzących handel 
z Wielką Brytanią. To one w najbliższym 
czasie będą krzyżować plany polskim eks-
porterom i importerom. - W najbliższych la-
tach jedynym ryzykiem będą zmiany kursu 
walut w parze GBP – PLN (o ile w tych wa-
lutach będą rozliczane transakcje). Zatem 
ryzyko walutowe to coś, na co zarówno im-
porterzy i eksporterzy powinni być przygo-
towani. Co do jakichkolwiek innych zmian 
– przez najbliższe dwa lata Wielka Brytania 
będzie członkiem UE, a więc również unii 
celnej, zatem żadne ograniczenia w zakresie 
swobodnego przepływu towarów nie powin-
ny mieć miejsca. – mówi Przemysław Ru-
chlicki, ekspert prawno-gospodarczy Krajo-
wej Izby Gospodarczej.
 Jedno jest pewne – cały bezprecedensowy 
proces wyjścia z UE, jeśli w ogóle do nie-
go dojdzie, mocno przeciągnie się w cza-
sie. - Niestety trudno się spodziewać decyzji 
brytyjskiego rządu odnośnie wyjścia z UE 
przed jesienią 2017 roku, czyli po wyborach 
we Francji i Niemczech. Następnie negocja-
cje warunków wyjścia z UE potrwają 2 lata, 
a negocjacje traktatów handlowych kolejne 
kilka lat. Do tego czasu niepewność będzie 

działała pro-recesyjnie. W połowie lipca in-
deks PMI, często wykorzystywane badanie 
menedżerów, zanotowało najszybszy spa-
dek aktywności gospodarczej na wyspach 
od czasu globalnego kryzysu finansowego. 
– mówi Rafał Trzeciakowski. Trudno osza-
cować ramy czasowe wyjścia Wielkiej Bry-
tanii z Unii Europejskiej, a eksperci nie mają 
wątpliwości, że nie będzie to łatwy proces. 
- Biorąc pod uwagę doświadczenia z prze-
szłości, taki 2-letni okres to dość ambit-
ny harmonogram, dlatego też istnieje bar-
dzo wysokie prawdopodobieństwo, że Wiel-
ka Brytania będzie musiała podpisać umo-
wę tymczasową (przejściową) z UE – oce-
nia Ana Boata, ekonomistka Euler Hermes. 
- Dla przykładu, kiedy w 1992 roku Szwaj-
caria odrzuciła członkostwo w EOG (Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym), nego-
cjacje umów dwustronnych z UE przeciąga-
ły się i zakończyły dopiero po 5 latach, a ko-
lejne 3 lata trwał proces wejścia w życie ta-
kich umów dwustronnych. Kompletne po-
rozumienie handlowe zostało sfinalizowane 
dopiero w 2010 roku.
Bez znajomości dwustronnych umów, któ-
re zapewne regulować będą przyszłe sto-
sunki gospodarcze z Wlk. Brytanią nie moż-
na ocenić warunków działalności dla pol-
skich firm. Umowy te zawarte będą pomię-
dzy całą UE a Zjednoczonym Królestwem 
– dopiero gdyby okazało się to niemożli-
we z przyczyn rozbieżnych interesów go-
spodarczych i politycznych zawierane by-
łyby bilateralne umowy z poszczególnymi 
członkami UE. - Jedną z opcji jest dołącze-
nie Wlk. Brytanii do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tak jak Norwegia), co bez 
przynależności do UE zapewnia wzajemny 
dostęp do rynków na podstawie swobody 
przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. 
Nawet w innych możliwych formach współ-
pracy położony będzie zapewne nacisk na 
jak największe zachowanie dotychczaso-
wych fundamentalnych swobód gospodar-
czych. – uważają eksperci z Euler Hermes.

Konsekwencje braku FTA
Euler Hermes przewiduje, że wyjście Wlk. 
Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy 
o wolnym handlu (FTA) może doprowa-
dzić do gwałtownego wzrostu niewypłacal-
ności firm zarówno w Wielkiej Brytanii, jak 
i w kilku krajach UE będących kluczowymi 
partnerami biznesowymi firm brytyjskich. 
Brexit będzie miał największy wpływ na 
kraje takiej jak: Holandia, Irlandia i Belgia 
- ze względu na ich silne powiązania eks-
portowe i wzajemne inwestycje z Wielką 
Brytanią. Jak podaje Euler Hermes w tych 
krajach wskaźniki niewypłacalności mogą 
wzrosnąć o 2,5% - tj. odpowiednio o 2 
i 1,5 % do roku 2019 – w przypadku braku 
umowy FTA pomiędzy WB i UE. Ponadto, 
w przypadku braku takiej umowy również 
Francja, Niemcy i USA odnotują istotny, 
negatywny wpływ Brexitu. - Polska na-
tomiast w przypadku takiego scenariusza 
poniesie relatywnie niższe straty, w skali lat 
2017-2019 wynoszące 700 mln euro. O tyle 
może spaść polski eksport (nie tylko bezpo-
średni do Wlk. Brytanii, ale także na rynki 
trzecie) gdyby nie udało się wynegocjować 
warunków wzajemnej współpracy gospo-
darczej Wlk. Brytanii z UE. – przewidują 
eksperci Euler Hermes.

Wielka Brytania dziś
Wielkiej Brytanii jeszcze w tym roku grozi 
dekoniunktura - i nie jest to związane z wy-

nikami ostatniego referendum. Euler Her-
mes notuje już zwiększenie o 1/3 wartości 
zleceń windykacyjnych od polskich eks-
porterów, ale... mimo wszystko podstawy 
gospodarki brytyjskiej są zdrowe - Euler 
Hermes utrzymał dla niej najwyższą oce-
nę AA1 i przy zachowaniu zwyczajowych 
środków ostrożności nie ma powodu do re-
zygnacji z tego rynku.
Tomasz Starus, członek zarządu Euler Her-
mes odpowiedzialny za ocenę ryzyka za-
uważa, iż obecnie nie ma powodu do gwał-
townego rewidowania sprzedaży na Wy-
spy: Jak na razie nie zaobserwowali-
śmy nerwowych reakcji ze strony polskich 
przedsiębiorców –  m.in. nagłego wzrostu 
zamawianych raportów handlowych o bry-
tyjskich odbiorcach. W ostatnich  trzech la-
tach gospodarka brytyjska miała dobre 
tempo wzrostu, lepsze od średniej w strefie 
euro, co pociągało za sobą wzrost obrotów 
handlowych także z Polską. Nie towarzyszy-
ło temu zwiększone ryzyko, czego wyznacz-
nikiem byłby wzrost ilości i wartości zgła-
szanych nam przez naszych eksporterów 
szkód i spraw windykacyjnych na odbior-
ców z Wlk. Brytanii. Także liczba upadło-
ści zmniejszała się rokrocznie od 2010 roku, 
nawet w tempie dwucyfrowym –  w 2015 
roku o -15%. W tym roku spodziewaliśmy 
się pewnego odwrócenia tego trendu, w tym 
pierwszego od 6 lat symbolicznego wzro-
stu upadłości w Zjednoczonym Królestwie 
o 1%. Nie jest to jednak pochodna omawia-
nego Brexitu, ale raczej pewnego osłabie-
nia koniunktury w Zjednoczonym Króle-
stwie, efektem czego jest częstsze kierowa-
nie do nas, zwłaszcza w II kwartale br. zle-
ceń windykacyjnych od polskich eksporte-
rów na Wyspy. Ich wartość była w omawia-
nym okresie o ponad 1/3 wyższa niż przed 
rokiem. Wciąż jednak warunki wymiany 
handlowej z firmami brytyjskimi – średni 
termin po jakim średnio swoje zobowiąza-
nia jest atrakcyjny i akceptowalny, porów-
nywalny np. w wielu aspektach z rynkiem 
niemieckim. Średni obieg należności w Wlk. 
Brytanii wynosi bowiem ok. 52 dni, podczas 
gdy w Niemczech 53 dni.
 
Czy Brexit ma plusy?
Są tacy, którzy potrafią zobaczyć w Brexi-
cie szansę na sukces. Brytyjczycy już pla-
nują negocjacje umów z krajami spoza Unii 
– na początku z koloniami. Chęć negocjacji 
już ogłosiła Australia, a kolejne z dużą dozą 
prawdopodobieństwa będą Stany Zjedno-
czone. Wielka Brytania z pewnością będzie 
dążyła do zacieśnienia gospodarczej współ-
pracy z pozaunijnymi partnerami. - Ak-
tywna w handlu międzynarodowym Wiel-
ka Brytania może się okazać ciekawą alter-
natywą dla polskich przedsiębiorców, któ-
rzy są już na tyle duzi, że myślą o ekspor-
cie w dużej skali i mają wystarczający ka-
pitał, żeby założyć oddział w GB. Ten kraj 
będzie doskonałą bazą do ekspansji na da-
lekie rynki azjatyckie, Afrykę i kraje NAF-
TA. – uważa Przemysław Ruchlicki, ekspert 
prawno-gospodarczy Krajowej Izby Go-
spodarczej.

Przed nami ciekawa i dosyć trudna go-
spodarcza rozgrywka. Wierzymy, że pol-
scy eksporterzy i importerzy wyjdą z niej 
obronną ręką, w końcu Brexit to nie rosyj-
skie sankcje. Pozostaje czekać na kolejny 
etap gry i bacznie obserwować zmieniają-
cą się sytuację.
■ Joanna Łęczycka
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BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Polskie przedsiębiorstwa do 2020 roku mogą korzystać 
z programów obowiązujących w ramach aktualnej 
perspektywy unijnej. Perspektywa ta daje możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach funduszy 
europejskich na poziomie regionu, kraju i całej Unii. Obecnie 
najbardziej punktowane są innowacje produktowe i usługowe 
w określonych obszarach specjalizacji, które przyczynią się do 
wzrostu konkurencyjności na arenie międzynarodowej. 

Unijne wsparcie 
dla polskich firm

Benefity dla Inteligentnych 
specjalizacji

Najwięcej możliwości daje Pro-
gram Operacyjny Inteligentny Roz-
wój oraz Regionalne Programy Opera-
cyjne. Nie wszystkie branże mają rów-
ne szanse w aplikowaniu o środki unij-
ne. - Specyfiką obecnej perspektywy fi-
nansowej jest preferowanie w dostępie 
do unijnych pieniędzy firm reprezentu-
jących wyselekcjonowane na poziomie 
krajowym (dla konkursów organizowa-
nych centralnie) oraz regionalnym (dla 
konkursów organizowanych na pozio-
mie województw) specjalizacji, branż 
zwanych Inteligentnymi Specjalizacja-
mi. Wpisywanie się w inteligentne spe-
cjalizacje (zarówno na poziomie krajo-
wym jak i regionalnym) oznacza bądź: 
możliwość aplikowania w konkursie, 
bądź dodatkowe punkty w ocenie wnio-
sku. – mówi Sławomir Nowak, Dyrek-
tor Departamentu Funduszy Europej-
skich w INFOSYSTEMS SA. Anali-
za w oparciu o kryteria Inteligentnych 
Specjalizacji pozwala skutecznie apli-
kować o środki unijne także przedsię-
biorstwom branży reklamowej, choć 
nie wszędzie (poszczególne wojewódz-
twa i konkursy krajowe) z takimi sa-
mymi szansami. - Warunkiem jest – za-
stosowanie odpowiednich technologii 
w procesach usługowo-produkcyjnych, 
wprowadzanie na rynek nowych lub 
znacząco ulepszonych produktów lub 

usług o wysokim potencjale ekonomicz-
nym w tym produktów i usług na eks-
port. – dodaje Sławomir Nowak.

Przedsiębiorcy mogą aplikować na 
poziomie każdego województwa (re-
gionalne inteligentne specjalizacje) 
oraz na poziomie ogólnopolskim (kra-
jowe inteligentne specjalizacje). - Nie-
stety branża reklamowa nie jest szcze-
gólnie preferowana jako obszar wspar-
cia, stąd powiązanie projektów tej bran-
ży z regionalnymi lub krajowymi inteli-
gentnymi specjalizacjami jest trudne, 
jednak nie jest niemożliwe i każdy po-
mysł wymaga odrębnej weryfikacji. Ma-
jąc na uwadze powyższe uwarunkowa-
nia, przedsiębiorcy prowadzący dzia-
łalność w branży reklamowej, powinni 
swoją uwagę kierować przede wszyst-
kim na programy regionalne, gdzie fakt 
nie wpisania się projektu w regionalną 
inteligentną specjalizację najczęściej 
nie przekreśla szansy na pozyskanie do-
finansowania. – mówi dr Marcin Nytko, 
Prezes Zarządu NYTKO SA. Jak dodaje 
Sławomir Nowak, nowe modele dystry-
bucji, sprzedaży produktów i usług (in-
nowacje marketingowe) wnioskodaw-
ców ze wszystkich branż otwierają rów-
nież możliwości dla firm reklamowych 
w realizacji usług jako podwykonawcy. 
To samo dotyczy dotacji związanych 
z ekspansją międzynarodową, w tym 
udziałem w targach krajowych i zagra-
nicznych. [MAPA 1]

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Do 30. września przedsiębiorcy z ma-
łych i średnich firm mogą ubiegać się 
o wsparcie na wdrożenie innowacji 
o charakterze technologicznym w ra-
mach Poddziałania 3.2.2. - Kredyt na 
innowacje technologiczne. Inwestycja 
technologiczna może polegać na zaku-
pie, wdrożeniu i uruchomieniu nowej 
technologii, dzięki czemu wytwarza-
ne towary lub świadczone usługi będą 
ulepszone lub innowacyjne w stosunku 
do poprzednich. Możliwe jest także do-
finansowanie na wdrożenie własnej no-
wej technologii, której celem będzie po-
prawienie jakości i innowacyjności swo-
jej oferty. Formą wsparcia w tym przy-
padku jest premia technologiczna przy-
znawana przedsiębiorcy przez BGK na 
częściową spłatę kredytu. Maksymal-
na stawka tej premii do 6 mln. zł. - Na-
zwa jest trochę myląca „Kredyt na inno-
wacje technologiczne”, ale chodzi stric-
te o dofinansowanie bezzwrotne. – mówi 
Małgorzata Zasada.

Komu dotacje
Żeby ubiegać się o dofinansowanie, 

przedsiębiorstwa muszą działać na te-
rytorium Rzeczpospolitej Polskiej i być 
wpisane do KRS lub CEIDG. Oczywi-
ście szereg wymagań podlegających 
analizie w zależności od programu jest 
niemały. Przedsiębiorstwa muszą mieć 
pomysły na innowacyjne produkty bądź 
usługi, które chcą wprowadzić na rynek, 
ponieważ obecnie takie rozwiązania są 
najbardziej wspierane przez Unię. – Mu-
szą także znajdować się w dobrej sytu-
acji finansowej i samodzielnie, bądź we 
współpracy z profesjonalną firmą do-
radczą przygotować dokumentację kon-
kursową, a w przypadku projektów in-
westycyjnych dodatkowo potrzebne są 
wyniki prac badawczo-rozwojowych, 
zgłoszenia patentowe. – wymienia Sła-
womir Nowak.

Głównym odbiorcom dotacji unij-
nych są Małe i Średnie Przedsiębior-
stwa, co pozwala uzyskać przewagę 
chociażby firmom z branży reklamowej.

Trzeba pamiętać, że zarówno proces 
aplikowania o środki unijne, jak i re-
alizacji projektów podlega ściśle okre-
ślonym procedurom, w szczególności 
dotyczących zakupu towarów i usług. 
- Niespełnienie procedur może skut-
kować uznaniem części poniesionych 
kosztów za niekwalifikujące się do uzy-
skania dotacji. Dlatego realizację pro-
jektów z dotacją unijną należy powie-
rzyć osobom z doświadczeniem w roz-
liczaniu dotacji unijnych lub zlecić fir-
mom doradczym. – zaznacza Sławo-
mir Nowak. Przedsiębiorstwa, któ-
rym przyznano dotację unijną podle-
gają 3-letniemu (małe i średnie przed-
siębiorstwa) okresowi monitorowania 
przez instytucje przyznające dotacje. 
Poddanie się monitoringowi jest jed-
nym z wymogów określonych przez 
procedury unijne związane z dotacja-
mi unijnymi.

Rozwój eksportu
Duże szanse uzyskania dotacji z Unii 

Europejskiej mają projekty mają-
ce na celu wspieranie rozwoju ekspor-
tu, w który to obszar branża reklamowa 
świetnie się wpisuje. Są to dotacje sto-
sunkowo łatwe do pozyskania i przewi-
dziano je w 11 z 16 regionalnych progra-
mów operacyjnych. - Wsparcia projek-
tów eksportowych na poziomie regional-
nym, nie przewidziano jedynie w woje-
wództwach: podkarpackim, podlaskim, 
pomorskim, śląskim i świętokrzyskim. 
– mówi Marcin Nytko. [MAPA 2]

Warto przy okazji wspomnieć, że nie 
tylko dotacje z Unii Europejskiej po-
magają przedsiębiorcom rozwijać eks-
port. - Firmy, które z różnych względów 
nie mogą się ubiegać o dofinansowa-
nie ze środków unijnych mogą też sko-
rzystać z dofinansowania z Minister-
stwa Rozwoju. Jesteśmy koordynato-
rem tego Projektu i zajmujemy się przy-
gotowaniem kompleksowej dokumenta-
cji oraz rozliczeniem. Dotacja niewiel-
ka (50% kosztów kwalifikowanych, mak-
symalnie 8 000 zł), ale warunków i ob-
warowań też mniej. – dodaje Małgorza-
ta Zasada z Centrum Promocji Ekspor-
tu PROEXPO.

Przemyśl to dobrze
Pierwszym krokiem w kierunku unij-

nego wsparcia jest głęboka analiza po-
trzeb firmy i dostępnych programów 
oraz dopasowanie ich do strategii roz-
woju. - Dotacje muszą być nierozerwal-
nie powiązane z kierunkiem rozwoju fir-
my. Aplikowanie, tylko po uzyskanie ja-
kiejkolwiek dotacji nie ma sensu. – mówi 
Sławomir Nowak, Dyrektor Departa-
mentu Funduszy Europejskich w IN-
FOSYSTEMS SA. Biorąc pod uwagę 
doświadczenia poprzedniej perspekty-
wy unijnej, najlepsze efekty osiągały te 
przedsiębiorstwa, u których dotacja była 
elementem przemyślanej i dobrze zapla-
nowanej strategii rozwoju. Wtedy do-
tacja staje się dodatkowym żaglem dla 
tych firm, które mają jasno wytyczony 
kurs i chcą być liderami w swojej branży.
■ Joanna Łęczycka

MAPA 1
Działania wspierające projekty 
inwestycyjne dotyczące wdrożenia 
innowacyjnych technologii i/lub 
produktów.
Oprac. na podstawie materiałów NYTKO S.A.

kujawsko-pomorskie 
Działanie 1.6 Wspieranie 
tworzenia i rozszerzania 
zaawansowanych 
zdolności w zakresie 
rozwoju produktów i usług 
(Poddziałanie 1.6.2 Dotacje 
dla innowacyjnych MŚP).

dolnośląskie
Działanie 1.5 Rozwój 
produktów i usług w MŚP.

opolskie
Poddziałanie 2.1.3 
Nowe produkty 
i usługi w MŚP 
na obszarach 
przygranicznych.

łódzkie
Działanie II.3 Zwiększenie 
konkurencyjności MŚP 
(Poddziałanie II.3.1 
Innowacje w MŚP).

mazowieckie
Działanie 3.3 
Innowacje w MŚP.

małopolskie 
Działanie 3.4 Rozwój 
i konkurencyjność 
małopolskich MŚP 
(Poddziałanie 3.4.3 
Dotacje dla MŚP – wczesna 
faza rozwoju; Poddziałanie 
3.4.4 Dotacje dla MŚP).

podkarpackie 
Działanie 1.4 
Wsparcie MŚP 
(Poddziałanie 
1.4.1 Dotacje 
bezpośrednie).

śląskie
Działanie 3.2 
Innowacje 
w MŚP.

świętokrzyskie  
Działanie 2.5 Wsparcie 
inwestycyjne sektora MŚP.

warmińsko-mazurskie  
Działanie 1.5 Nowoczesne 
firmy (Poddziałanie 1.5.1 
Wdrożenie wyników 
prac B+R).

wielkopolskie
Działanie 1.5 Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
(Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie 
konkurencyjności kluczowych 
obszarów gospodarki regionu).

zachodniopomorskie  
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw 
wspierające rozwój regionalnych 
specjalizacji oraz inteligentnych 
specjalizacji; Działanie 1.7 Inwestycje 
przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego 
(SOM); Działanie 1.8 Inwestycje 
przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT  
dla Koszalińsko-Kołobrzesko-
Białogardzkiego Obszaru  
Funkcjonalnego (KKBOF).

pomorskie 
Działanie 2.2 Inwestycje 
profilowane (Poddziałanie 2.2.1 
Inwestycje profilowane – wsparcie 
dotacyjne).

lubuskie
Działanie 
1.5 Rozwój 
sektora MŚP.

lubelskie 
Działanie 3.7 Wzrost 
konkurencyjności MŚP.

podlaskie
Działanie 1.3 
Wspieranie inwestycji 
w przedsiębiorstwach.

MAPA 2
Działania wspierające 
rozwój eksportu. 
Oprac. na podstawie materiałów NYTKO S.A.

kujawsko-pomorskie 
Działanie 1.5 
Opracowywanie i wdrażanie 
nowych modeli biznesowych 
dla MŚP (Poddziałanie 
1.5.2 Wsparcie procesu 
umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw).

dolnośląskie
Działanie 1.4. Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw (Schemat A 
Tworzenie nowych modeli 
biznesowych MŚP; Schemat B 
Zwiększenie międzynarodowej 
ekspansji MŚP poprzez 
wdrożenie nowych modeli 
biznesowych oraz 
zwiększenia ekspansji 
na rynki zewnętrzne).

opolskie
Działanie 2.4 
Współpraca 
gospodarcza 
i promocja.

łódzkie
Działanie II.2 
Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw 
(Poddziałanie II.2.1 
Modele biznesowe 
MŚP).

mazowieckie
Działanie 3.2 
Internacjonalizacja MŚP 
(Poddziałanie 3.2.2 
Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw).

małopolskie 
Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki 
(Poddziałanie 3.3.2 
Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP).

podkarpackie 
Działanie 1.4 
Wsparcie MŚP 
(Poddziałanie 
1.4.1 Dotacje 
bezpośrednie).

śląskie
Działanie 3.2 
Innowacje 
w MŚP.

świętokrzyskie  
Działanie 2.5 Wsparcie 
inwestycyjne sektora MŚP.

warmińsko-mazurskie  
Działanie 1.4 Nowe modele 
biznesowe i ekspansja 
(Poddziałanie 1.4.4 
Internacjonalizacja MŚP).

wielkopolskie
Działanie 1.4. Internacjonalizacja 
gospodarki regionalnej (Poddziałanie 
1.4.1 Kompleksowe wsparcie 
rozwoju działalności przedsiębiorstw 
na rynkach zagranicznych dla 
przedsiębiorstw posiadających plan 
rozwoju eksportu)

zachodniopomorskie  
Działanie 1.15 Wsparcie 
kooperacji przedsiębiorstw.

pomorskie 
Działanie 2.2 Inwestycje 
profilowane (Poddziałanie 2.2.1 
Inwestycje profilowane – wsparcie 
dotacyjne).

lubuskie
Działanie 1.4  
Promocja regionu  
i umiędzynarodowienie 
sektora MŚP.

lubelskie 
Działanie 3.6 
Marketing 
gospodarczy.

podlaskie
Działanie 1.3 
Wspieranie inwestycji 
w przedsiębiorstwach.

inwestycje w nowe 
maszyny i linie 
technologiczne

inwestycje w 
technologie 
informatyczne

zwiększenie 
efektywności 
energetycznej

odnawialne 
Źródła energii

projekty b+r

ekspansja na rynki 
międzynarodowe
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Na temat roli upominków reklamowych, ich skuteczności oraz kryteriów wyboru rozmawiamy z Iloną 
Adamską,  wydawcą i redaktor naczelną magazynów Imperium Kobiet oraz Law Business Quality, 
właścicielką Agencji Wydawniczo-Promocyjnej I.D.Media.

Bez upominków reklamowych 
działania promocyjno-
marketingowe nie maja sensu

Według V badania postrzegania 
upominków przez klienta końcowego 
prowadzonego przez PIAP, aż 91,43% 
marketerów wykorzystuje gadże-
ty do  kształtowania wizerunku. Czy 
w przypadku prowadzonych przez Pa-
nią projektów upominki to ważny ele-
ment działań wizerunkowych?

W przypadku naszych działań gadże-
ty pełnią istotną rolę, ale nie są prioryte-
tem w aktywnościach biznesowych. Wy-

nika to głównie z faktu, iż jako wydawca 
dwóch magazynów Law Business Quali-
ty oraz Imperium Kobiet eksponujemy nie 
tylko swoje gadżety, ale przede wszystkim 
gadżety naszych reklamodawców. Pro-
wadząc jednak poza wydawnictwem tak-
że Agencję Public Relations wiemy jak 
ważną rolę w budowaniu marki odgry-
wają gadżety i różnego rodzaju upominki 
dla potencjalnych klientów. Myślę, że bez 
upominków reklamowych działania pro-
mocyjno-marketingowe nie mają sensu. 

W czym, według Pani, tkwi siła i sku-
teczność upominków reklamowych? 

Przede wszystkim w użyteczności i do-
brze dobranej grupie docelowej. Kie-
dy połączymy te dwa elementy będziemy 
mieć pewność, że otrzymany „prezent” 
będzie dla danej osoby przydatny.  Nie 
sztuką jest wypuścić upominki reklamo-
we o niskiej przydatności dla ogólnej gru-
py potencjalnych klientów, nie poznając 
wcześniej ich potrzeb. Trzeba wiedzieć, co 
taki klient lubi i dopasować do niego upo-
minek. Są oczywiście takie upominki, któ-
re sprawdzają się zawsze. Rozwiązania 
klasyczne nigdy nie wychodzą z trendów.

Drugim kluczowym wnioskiem 
wspomnianego badania jest to, że 
klienci przykładają większą wagę do 
jakości upominków niż do ceny. Czy 
zgadzacie się Państwo, że jakość wy-
korzystywanych materiałów reklamo-
wych jest ważniejsza niż cena?

To zależy od budżetu firmy inwestującej 
w taki rodzaj promocji oraz od stylu ży-
cia docelowej grupy klientów. Jakość za-
wsze będzie w cenie, bo kojarzy się z luk-
susem i wartością dodaną. W zdecydo-
wanej większości to jakość gadżetów jest 
odzwierciedleniem odbioru danej firmy 
u klienta. Na podstawie jakości oferowa-
nego prezentu będziemy oceniani jako 
marka. Jako wydawnictwo zawsze sta-
wiamy na jakość. Począwszy od rodza-
ju papieru (mamy chyba jeden z lepszych 
magazynów w Polsce pod tym względem), 
skończywszy właśnie na gadżetach, które 
oferujemy naszym Czytelniczkom.

Czy w  przypadku prowadzonych 
przez Panią projektów upominki są 
ważnym elementem strategii?

Oczywiście, są bardzo istotne. Są na-
rzędziem wspomagającym, wzmacniają-
cym nasz wizerunek. Budują pozytywny 
obraz firmy.  Sprawiają, iż klient czuje się 
zauważony i doceniony. 

Jakie upominki wykorzystujecie 
Państwo najczęściej?

Jako agencja PR niejednokrotnie wspie-
ramy się upominkami od naszych klientów 
i firm współpracujących. Sami też posia-
damy sygnowane gadżety, ale jest to moc-
no wyselekcjonowany asortyment kiero-
wany do ściśle określonej grupy, m.in. do 
dziennikarzy/mediów z nami współpracu-
jących. Stawiamy także na eleganckie po-
duszki z logo Imperium Kobiet czy Law 
Business Quality, maskotki, torby, dobrej 
jakości kubki czy kalendarze. Mogę się po-
chwalić, że mamy już spore grono Czytel-
niczek, które kolekcjonują nasze poduszki. 
Mają po kilka i wciąż czekają na nowe. Za 
każdym bowiem razem nasze poduszki wy-
glądają inaczej. Mają także inne wyhafto-
wane hasła. W tym roku postawiłam także 
na elegancką biżuterię (srebrną z kryształ-
kami Swarovskiego) z wygrawerowanym 
logo magazynu „IK” i słowami typu „MI-
ŁOŚĆ”, „SIŁA”, „PASJA”.  Rozpoczyna-
my promocję początkiem września. 

Przy jakich okazjach wykorzystujecie 
Państwo upominki reklamowe?

Przede wszystkim podczas naszych 
eventów lub w sytuacjach, kiedy chcemy 
wpłynąć na rozwój naszej firmy i zbudo-
wać nowe relacje biznesowe np. z dzien-
nikarzami. Z reguły jednak takie aktyw-
ności nie mają intensywnego i stałego 
charakteru. Warto jednak wspomnieć, że 
w przypadku naszej firmy szerokim echem 
w kontekście gadżetów firmowych odbija-
ją się spotkania, na których nasze gadże-
ty można wygrać, głównie w loterii wizy-
tówkowej.

Który gadżet cieszył się najwięk-
szym powodzeniem wśród odbior-
ców? Proszę o  przykład najciekaw-
szej kampanii z  wykorzystaniem 
upominków.

Największym powodzeniem cieszy-
ły się poduszki sygnowane naszym logo 
oraz kubki KLUBU IMPERIUM KO-
BIET. Wygrywają te gadżety, które an-
gażują w markę, przełamują brak za-
ufania, zachęcają do kupna np. maga-
zynu. Gadżet powinien być charaktery-
styczny, atrakcyjny, nie zawsze związa-
ny funkcjonalnie z produktem lub marką, 
ale na pewno powiązany z jej wartościa-
mi. Z ideami, którymi kieruje się dana 
firma. I takie gadżety oferujemy naszym 
Czytelniczkom. 
■ Rozmawiała Joanna ŁęczyckaILONA AdAMSkA
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ich obsługę. To powoduje zamykanie się tych 
dwóch grup na współpracę i brak szczerości 
we wzajemnych relacjach.

Podobnie jak dostawcy, agencje zauważa-
ją, że współpraca między dwoma grupami się 
poprawia. - Dystrybutorzy artykułów rekla-
mowych starają się modernizować zarówno 
swoją ofertę jak i kładą duży nacisk na roz-
wój współpracy z kontrahentami. Polepszy-
ła się znacząco jakość oferowanych produk-
tów, szybkość reakcji na zgłaszane przez kon-
trahenta problemy, wielu dostawców przeszło 
widoczną metamorfozę rozwijając narzędzia 
komunikacji on-line oraz akcentując kom-
pleksowy aspekt swojej oferty. – mówi Joan-
na Warkocka. Dostawcy artykułów promo-
cyjnych starają się wychodzić naprzeciw po-
trzebom agencji reklamowych organizując 
szkolenia i spotkania, które w sposób bezpo-
średni pokazują możliwości upominków. Ro-
ad-show, wystawy, małe i większe targi po-
zwalają lepiej i mocniej edukować w zakre-
sie zmieniającej się oferty i otwierać klientów 
na potencjał artykułów reklamowych. Często 
takim eventom edukacyjnym towarzyszą im-
prezy i atrakcyjne wyjazdy, co przekłada się 
także na integrację i zwiększenie zaufania do 
dostawców.

Nadal jednak ogromne znaczenie ma ela-
styczny i personalny stosunek do rozwiązy-
wania problemów, które nieuchronnie poja-
wiają się na linii Dystrybutor-Agencja i znale-
zienie właściwego balansu między standary-
zacją oferty, procedurami a indywidualnym, 
życzliwym podejściem. - We współpracy im-
port – agencja jest jak w przysłowiu: jeżeli nie 
wiadomo o co chodzi – to chodzi o pieniądze. 
Te, które wspólnie zarabiamy. Bo jesteśmy po 
tej samej stronie barykady. – podsumowuje 
Iwona Dulińska.

We wzajemnych relacjach agencji rekla-
mowych i dostawców upominków jest na-
dal bardzo wiele do zrobienia. Dużo jest ani-
mozji, nieufności i ostrożności, dużo wzajem-
nych oskarżeń. A przecież rozwój rynku re-
klamowego zależy od kreatywnej i mocnej 
współpracy agencji oraz dostawców, od ich 
wspólnego zaangażowania i mówienia jed-
nym głosem. Tylko razem, dzięki wspólnej, 
rzetelnej pracy i jasnej komunikacji, są w sta-
nie przekonać klientów końcowych do siły 
upominków reklamowych. Siła upominków 
jest siłą wszystkich podmiotów tworzących 
ten rynek. Mimo, że symbioza to nie łatwa, 
punktem wyjścia do przełamania impasu jest 
dialog i zaufanie, bez którego ani rusz.
■ Joanna Łęczycka
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 Agencje reklamowe i dostawcy. Dwie różne grupy, które chcą przeżyć w reklamowej dżungli. 
Żeby przeżyć, muszą ze sobą współpracować, co niekiedy nie jest proste. Kooperacja jest jednak 
jedynym sposobem, żeby rozwijać zdrowe i partnerskie relacje biznesowe oraz budować w sposób 
zrównoważony rynek reklamowy. Zwłaszcza, że cel jest wspólny – satysfakcja klienta końcowego. 

Agencje i Dostawcy, czyli 
o reklamowej symbiozie

Zróżnicowany rynek agencji 
Sektor agencji reklamowych przede 

wszystkim jest mocno rozdrobniony. Nie 
brakuje na nim małych, czasem jednooso-
bowych firm, jak również ogromnych po-
tentatów z doświadczeniem i renomą. Fir-
my różnią się między sobą ilością zatrudnio-
nych pracowników, wielkością obsługiwa-
nych klientów, a wreszcie, co jest najważniej-
sze, właśnie doświadczeniem we współpracy 
z dostawcami. Doświadczenie w branży po-
ciąga za sobą inne czynniki, takie jak wypra-
cowana strategia działania, procedury współ-
pracy, wiedza o rynku, produktach i usługach. 
Tomasz Litwiniak, general manager w firmie 
jett studio, dzieli agencje reklamowe na dwie 
kategorie: pierwsza to klienci, którzy tylko 
pytają o wyceny, oczekują natychmiastowej 
reakcji i sporadycznie lub wręcz nigdy nicze-
go nie kupują. Druga to klienci, którzy zna-
ją dobrze ofertę i jak już pytają, to najczęściej 
kupują. - Nie chcemy wrzucać wszystkich „do 
jednego worka” – są agencje z bardzo dużą 
wiedzą i świadomością, a są i takie gdzie ta 
wiedza jest, delikatnie mówiąc, elementar-
na. Jednak lata doświadczeń robią swoje i na 
pewno, patrząc globalnie, poziom wiedzy jest 
wyższy – nie zdarzają się już przypadki wysy-
łania logo w cdr faxem – mówi Anna Rosz-
czak z firmy Asgard. 

Powodem dużego rozdrobnienia jest to, że 
nie ma właściwie żadnych ograniczeń wejścia 
na rynek agencji reklamowych. Nie potrzeb-
na jest wiedza, doświadczenie, nawet strona 
internetowa, nie mówiąc o jakimś kapitale. - 
Standardowo większość dostawców przekaże 
takiej początkującej agencji darmowe katalo-
gi, pomoże przygotować ofertę, po kilku nie-
wielkich transakcjach udzieli kredytu kupiec-
kiego, oznakuje produkty i wyśle bezpośred-
nio do klienta finalnego. Efekt jest taki, że naj-
częściej agencje konkurują między sobą tyl-
ko ceną, przez co wiele z nich szybko upada 
pozostawiając po sobie niezapłacone faktu-
ry – cierpi na tym cała branża. – mówi Anna 
Roszczak. 

Kolejna rzecz to etyka w branży rekla-
mowej. Agencje oczekują od dostawców, 
że ci nie będą obsługiwać klientów końco-
wych. Dzięki temu rynek agencji reklamo-
wych może jakoś funkcjonować, choć, rzecz 
jasna, zabiera kawałek tortu dostawcom upo-
minków reklamowych. Różnie są te niepisa-
ne zasady funkcjonowania rynku realizowa-
ne. Z drugiej strony agencje reklamowe ocze-
kują od dostawców respektowania zasad tego 
„łańcucha pokarmowego”, podczas gdy zda-
rza się, że same zaczynają importować pro-
dukty, eliminując z „łańcucha” dostawców. 
Wszystko to budzi szereg kontrowersji po 
obu stronach barykady.

Mimo wszystko dostawcy dostrzega-
ją pozytywne zmiany na rynku reklamo-
wym. - Poziom, wiedza, styl pracy – z pew-
nością jest duży progres w porównaniu do 
roku 1996 kiedy zaczynaliśmy. Wszyscy, za-
równo my jak i nasi klienci, codziennie zdoby-
wamy doświadczenie, dzięki któremu się roz-
wijamy. - mówi Tomasz Litwiniak. Pozytyw-
nych opinii jest więcej. - Co prawda na rynku 
firma Guapa istnieje od 1993 roku, jednakże 
współpracę z agencjami reklamowymi w Pol-
sce rozpoczęliśmy od zeszłego roku. Jak do-
tąd współpracuje się bez zastrzeżeń. Zdecy-
dowana zaletą współpracy z agencjami jest 
fakt posiadania przez nie bazy klientów koń-
cowych, dzięki czemu mamy możliwość po-
zyskania większej ilości zamówień, poprzez 
kontakt z jednym podmiotem. – dodaje Ja-
cek Kozłowski, Managing Director z firmy  
GUAPA PRODUKCJA Sp. z.o.o.

Zarówno agencje reklamowe jak i dostaw-
cy należą do jednej drużyny, w końcu obu 
stronom zależy na przekonaniu klientów koń-
cowych do skuteczności upominków promo-
cyjnych. Czego więc sobie życzą dostaw-
cy, żeby kooperacja z agencjami była jesz-
cze bardziej owocna? - Aby współpraca prze-
biegała lepiej, życzylibyśmy sobie wzajem-
nej otwartości i zrozumienia, że tak napraw-
dę gramy do jednej bramki. Zrozumienia fak-
tu, że choć działamy na rynku gadżetów re-

klamowych to obowiązuje nas wiele restryk-
cyjnych przepisów, których musimy przestrze-
gać, że czasem nie przeskoczymy ograniczeń 
logistycznych i produkcyjnych, i w końcu, że 
jak nie otrzymamy zapłaty za wysłane zamó-
wienia, to nie mamy za co uzupełnić stanów 
magazynowych. Z drugiej strony dostawcy też 
powinni rozumieć, że rynek dla agencji rekla-
mowych jest bezlitosny – wymagania klien-
tów końcowych to terminy na wczoraj, bardzo 
tanio i dobrze – a kto ich nie spełnia tych wy-
mogów to nie ma klientów. – podsumowuje 
Anna Roszczak.

Dostawcy – w kierunku 
sprawniejszej obsługi 

Agencje reklamowe doceniają fakt, że 
współpraca z dostawcami rozwija się w kie-
runku jasnych procedur. Dużo spraw jest 
obsługiwanych automatycznie on-line, co 
znacznie skraca czas oczekiwania na odpo-
wiedź. - Dużym atutem współpracy z dystry-
butorami jest możliwość monitorowania sta-
nów magazynowych, składania zamówień 
on-line, jak również przygotowania ofert dla 
klienta. Systemy zamówień i ofertowania on-
line to obszar, który wymaga jeszcze dodatko-
wych usprawnień. – mówi Joanna Warkoc-
ka, Managing Director w firmie BTL Forms. 
Systemy on-line rozwijają się intensywnie, 
ale nadal jeszcze mają sporo braków: nie za-
wierają pełnej informacji na temat produktu, 
różnych opcji znakowania, wariantów cen, 
wizualizacji, czy archiwalnych faktur. Agen-
cje widzą szereg zalet w takiej automatycz-
nej, szybkiej i sprawnej komunikacji, ponie-
waż prowadzi do standaryzacji na linii do-
stawca – agencja. Klienci końcowi oczeku-
ją szybkiej informacji, zbierając i porównując 
poszczególne oferty, dlatego zautomatyzo-
wanie i błyskawiczne generowanie odpowie-
dzi przez wyspecjalizowany system, znacznie 
ułatwia obsługę klientów finalnych. - Pełna 
i efektywna współpraca to połączenie czyn-
nika standaryzacji i elastycznej postawy wo-
bec kontrahentów. – mówi Joanna Warkocka. 
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Programy on-line nie zastąpią bowiem zupeł-
nie sprawnej obsługi bezpośredniej, czynnik 
ludzki jest niezastąpiony. – Nadal istotna jest 
relacja bezpośrednia: możliwość renegocja-
cji, wyjaśnienia niuansów i pojawiających się 
problemów zlecenia. Taki model już funkcjo-
nuje w relacjach z importerami, jednak cały 
czas odczuwalna jest potrzeba pracy nad tymi 
aspektami. Ogromne znaczenie ma indywidu-
alne zaangażowanie obydwu stron w finaliza-
cję ustaleń i osiągnięcie wspólnego celu. Bez 
aktywnej, dynamicznej i negocjacyjnej posta-
wy dostawcy trudno o kompromis – tłumaczy 
Joanna Warkocka.

Problemy ze współpracą w perspektywy 
agencji wiążą się także ze zbyt dużą ilością 
podwykonawców. Idealnym modelem pra-
cy jest zlecanie nadruku u dostawcy upomin-
ków, który jako jedyny jest odpowiedzialny 
za pełny produkt końcowy. Jeśli jest koniecz-
ność angażowania dodatkowego podmio-
tu do wykonania nadruku np. drukarni, czę-
sto pojawiają się komplikacje w przypadku 
reklamacji. Idealną sytuacją jest zlecanie do-
stawy kompletnego, oznakowanego produk-
tu od jednej firmy. Kompleksowa oferta staje 
się dużym atutem we współpracy z konkret-
nym dostawcą.

Firmy z dużym doświadczeniem wiedzą 
jak wybierać kooperantów i jak eliminować 
tych, z którymi mogą być kłopoty. - W gru-
pie importerów są firmy, z którymi nie pra-
cujemy z obawy o nasze kontakty z naszymi 
klientami. Przyczyny? Brak zaufania zbudo-
wany przez: brak informacji, pozostawienie 
nas jako agencji – w kryzysowej sytuacji, bez 
odbierania telefonu i maila, bez przekazania 
prawdziwej informacji. Brak pomocy i ela-
styczności w działaniu. Jest to dla mnie o tyle 
niezrozumiałe, że to agencja sprzedaje towar, 
buduje image produktu i katalogu, a tym sa-
mym, wypracowuje zysk dla importera. Im 
bardziej pracownicy importera współpracują 
z nami, dbają o nas – tym chętniej pracowni-
cy agencji sprzedają produkt. To są kontakty 
personalne. I opinia – „jak braknie (tu pada 
imię osoby z zespołu importera) to trzeba szu-
kać nowego dostawcy” – jest bardzo częsta. 
– mówi Iwona Dulińska z PUH KUNSZT. 
O braku zaufania, który blokuje rozwój 
współpracy między dostawcami a agencjami 
reklamowymi, mówi także Monika Łabęcka 
z AMC Group. To właśnie ograniczona uf-
ność sprawia, że agencje niechętnie przycho-
dzą na organizowane przez dostawców wy-
stawy czy pokazy, ze swoimi klientami, oba-
wiając się, że dostawcy przejmą bezpośrednio 

Zamówienie i dystrybucja firmowych kalendarzy reklamowych to dobre działanie marketingowe. 
Cykliczne, coroczne, odznaczające się dużą skutecznością w porównaniu do poniesionych kosztów. 
Największym atutem tej formy promocji jest bez wątpienia użyteczność samego wyrobu. Kalendarz, 
w odróżnieniu od innych gadżetów, które mogą zostać wrzucone do szuflady biurka lub do pudełka 
w szafie, jest z nami przez cały rok. Jeśli zaproponujemy dla kalendarza atrakcyjną formę, mamy szansę 
na ciekawy i niebanalny gadżet i upominek reklamowy.

Jaka forma kalendarza będzie atrakcyj-
na? W co ”ubrać” kalendarz aby pośród in-
nych kalendarzy wyróżnić się i wpaść w oko 
użytkownika? Może ścienny? Może książ-
kowy? A może niebanalny? Jedną z właśnie 
niebanalnych form kalendarza jest podkładka 
pod mysz. Gadżet, kiedyś używany praktycz-
nie przez wszystkich, dzisiaj już mocno po-
wszedni i opatrzony. Połączenie dwóch funk-
cjonalności w jednej, użytkowych cech pod-
kładki z funkcjonalnością kalendarza i szero-
ką opcją personalizacji i reklamy! Reklamy 

nienachalnej. Projektujemy atrakcyjną grafi-
kę plus logo i dane kontaktowe, kalendarium 
- nowy miesiąc – nowa grafika czyli kalen-
darz, który się nie znudzi. Warto pozostawić 
trochę miejsca przy poszczególnych datach 
na zapiski i notatki. 

Szczerze polecamy i zachęcamy do reali-
zacji. Jest niedrogo, minimalne ilości przy-
zwoite, dobra jakość i rozsądny termin pro-
dukcji. Pokażemy wzory, pomożemy z ka-
lendarium czy z grafiką. Wspólnie postaramy 
się stworzyć użyteczny produkt, który spodo-

ba się Klientowi, zamieszka na biurku na cały 
rok i przez ten czas będzie pracował na konto 
swojego Twórcy.

Produkcję podkładek z kalendarzem 
mogą Państwo zamówić u nas. 
Zapraszamy do przesyłania zapytań, 
zapraszamy do składania zamówień.

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

PODKŁADKI Z KALENDARZEM. 
SEZON CZAS ZACZac  [ A R T Y K U Ł  S P O N O S O R O W A N Y ]
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wydarzenia targowe drugiego kwartału 2016

drupa 2016
Targi drupa 2016 chwalą się dużym sukcesem, a przede wszystkim niezwykłą, biznesową atmos-
ferą, która panuje na targach. Jak podaje organizator, z końcem 11-dniowych targów, 1 837 wy-
stawców z  54 krajów zgodnie zgłosiło zawarcie wyjątkowo korzystnych umów biznesowych, 
a  także nawiązanie niezwykle obiecujących kontaktów a  wszystko w  wyjątkowej atmosferze 
właściwej dla światowej branży druku. Tegoroczna edycja targów drupa kładła nacisk na tema-
ty o dużym potencjale – takie jak drukowanie przestrzenne 3D, druk funkcjonalny lub drukowa-
nie opakowań.

Reklama Polygraf w Pradze 2016
Niemalże 150 wystawców zaprezentowało swoje produkty i usługi na tegorocznych targach Reklama Po-
lygraf w Pradze. Wystawa zorganizowana przez MIP Group odbyła się w dniach 10-12 maja 2016 roku, po 
raz kolejny, w kompleksie wystawowym PVA Expo Praha, który znajduje się tuż za miastem. W Halach 2 
oraz 3, odbyła się 23. edycja „International Trade Fair for Advertising, Media, Printing and Packaging” [”Mię-
dzynarodowe Targi Reklamy, Mediów, Druku i Opakowań”] i była mniejsza w porównaniu do ubiegłego 
roku (2015: 230 wystawców, łącznie 8 278 odwiedzających według oficjalnych danych). Poza reklamą 
z zastosowaniem technologii haptycznej, wystawa skoncentrowana była również na technologiach dru-
ku oraz technikach dostosowywania do własnych potrzeb. Oddzielna część poświęcona była drukarkom 
3D oraz ich technologiom – tworzeniu oznakowań, POP/POS, opakowaniom i usługom. Ponadto, mię-
dzynarodowe stowarzyszenie The Global Association for Marketing at-Retail POPAI posiadało swoją wła-
sną strefę, w tym wystawę. 
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2016 | zdjęcia: Michael Scherer, ©WA Media

Hong Kong Gifts & Premium Fair 2016

marke[ding] Vienna 16
21 kwietnia 2016 r. Centrum Kongresowe w Pałcu Hofburg w Wiedniu stało się areną targów rekla-
my z zastosowaniem technologii haptycznej oraz komunikacji wizualnej. W związku z targami mar-
ke[ding], 130 dostawców artykułów promocyjnych oraz dostawcy pokrewnych dyscyplin marketingu 
zaprezentowali swoje obecne plany rozwoju w kilku salach bankietowych oraz salonach zabytkowego 
kompleksu budynków. Największa zgromadziła liczbę 2 221 zarejestrowanych odwiedzających, odno-
towaną w oficjalnych danych, co świadczy o podwojeniu zeszłorocznej frekwencji (1 498 odwiedzają-
cych). Odbiorcy branżowi działów zaopatrzenia i marketingu wzięli udział w wydarzeniu na zaprosze-
nie siedmiu agencji sponsoringowych, takich jak Forum Werbegeschenke, KW open, Mitraco, Nowak 
Werbeartikel, Pro Concept, Schäfer Shop oraz Schrecks Goodies, a także w odpowiedzi na prowadzone 
wcześniej działania marketingowe pomysłodawcy targów, Martina Zettla. 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2016 | zdjęcia: Till Barth, Jasmin Oberdorfer, ©WA Media

Promgifts 2016
Od trzech lat, w centrum Tour&Taxis w Brukseli, targi Promgifts odbywały się równocześnie z targami Entre-
prendre/Ondermemen i E-shop Expo organizowanymi przez Advanced Fair. W tym roku belgijskie stowarzy-
szenie przemysłowe BAPP (Belgian Association of Promotional Products [Belgijskie Stowarzyszenie Artyku-
łów Promocyjnych]) przyjęło nowy model podejścia i zorganizowało wystawę belgijskich artykułów promo-
cyjnych pod własnym kierownictwem: tegoroczne targi Promgifts po hasłem „The Power of Product Media” 
odbyły się 13 oraz 14 kwietnia 2016 r. w centrum wystawowym Brabanthal we flamandzkim mieście Leu-
ven. - Brabanthal pod względem połączeń komunikacyjnych jest o wiele bardziej korzystną lokalizacją niż 
poprzednia w centrum Brukseli - wyjaśnia Erich Cormann, Dyrektor Wykonawczy BAPP. W targach wzięło 
udział 47 wystawców (2015: 75), w tym dostawcy artykułów promocyjnych oraz kilka przedsiębiorstw sprze-
daży detalicznej, które również działają na rynku B2B. Oprócz belgijskich dostawców, wśród wystawców zna-
lazło się również kilka przedsiębiorstw z innych krajów europejskich. Według organizatorów na targach poja-
wiło się około 500 odwiedzających – głównie odbiorców branży artykułów promocyjnych. 
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2016 | zdjęcia: Till Barth, © WA Media

Tegoroczna edycja targów Hong Kong Gifts & Premium Fair odbyła się w dniach 27-30 kwietnia 2016 roku. 
Miejscem 31-ej edycji było Centrum Konferencyjne i Wystawowe Hongkongu (HKCEC). Jak zwykle targi zor-
ganizowane były przez Radę Rozwoju Handlu Hongkongu (HKTDC) we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Eksporterów Hongkongu (HKEA). Obaj organizatorzy wspólnie zorganizowali jedenastą edycję międzyna-
rodowych targów artykułów drukarskich i opakowań - International Printing & Packaging Fair, które jedno-
cześnie odbyły się w Asia World-Expo. Benson Pau, Wiceprezes HKEA, wyjaśnił: Możemy ponownie ogłosić 
wzrost liczby wystawców w tym roku: 4 312 wystawców z 35 krajów i regionów zaprezentowało swój asor-
tyment produktów i nowości na największych tego typu targach na świecie. W 2015 roku udział w targach 
wzięło 4 262 wystawców i 51 575 odwiedzających. Według oficjalnych danych, w tym roku na targach HK 
Gifts & Premium Fair pojawiło się około 50 000 osób, natomiast frekwencja targów Printing & Packaging Fair 
wyniosła 14 000 osób. Zatem, w obu wydarzeniach uczestniczyło w sumie ponad 64 000 odwiedzających 
ze 134 krajów i regionów. 
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2016 | zdjęcia: Michael Scherer, ©WA Media
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trenerzy firmy OktI

Rafał Brodowski

Artur Sokołowski, Agata Błaszkiewicz

Iwona Firmanty - założyciel firmy szkoleniowej 
Human Skills.

trenerzy Progress Project 

trenerzy Lynsky Solutions

Marzena Mieczkowska, katarzyna Firmanty

Zarządzanie zmianą i budowanie 
zaangażowania pracowników
26.09.2016   Warszawa
www.okti.pl

Skuteczny menedżer – zarządzanie zespołem 
i motywowanie
03.10.2016   Warszawa
www.szkoleniaatrium.pl

Inteligencja emocjonalna - zarządzanie 
i kierowanie emocjami
13.10.2016   Warszawa
BUSINESS StUdIO GROUP Artur Sokołowski

Delegowanie zadań i motywowanie 
pracowników
13.10.2016   Warszawa
www.humanskills.pl

Zarządzanie projektami metodą łańcucha 
krytycznego - TOC, zarządzanie buforami 
i dynamiką harmonogramów
27.10.2016   Warszawa
www.progressproject.pl

Kompetencje menedżerskie – trening dla 
menedżerów jakości, produkcji i logistyki
24.11.2016   kraków
www.lynskysolutions.pl

Szef jako coach – techniki wspierania rozwoju 
i odpowiedzialności wśród pracowników
13.12.2016   Warszawa | www.humanskills.pl

Trenerzy
szkolenia

Szkolenie pomaga zdobyć wiedzę na temat zasad efektywnego zlecania i delegowania zadań, 

doskonalić umiejętności zlecania zadań oraz egzekwowania ich wykonania, pozwala poznać 

sposoby kontroli postępu i efektów prac, rozwinąć umiejętności korygowania pracowników, poznać 

najczęstsze błędy popełniane przy delegowaniu zadań i sposoby zapobiegania im.

Celem szkolenia jest m.in.: umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania 

zespołem, pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co 

chcemy im przekazać, poznanie metod rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech 

członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań, poznanie sposobów 

egzekwowania wykonania zadań.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o roli inteligencji emocjonalnej - w relacjach 

interpersonalnych, w wyznaczaniu i osiąganiu celów, w samorozwoju, wskazanie zasad rozwijania 

inteligencji emocjonalnej, jako umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, pokazanie 

strategii i technik wyrażania emocji, kierowania emocjami oraz ich kontroli (panowania nad emocjami).

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu skutecznego motywowania i delegowanie zadań,

poznanie aktualnych trendów, pozyskanie wiedzy z zakresu motywacji pozafinansowej, zdobycie 

umiejętności motywowanie i delegowania zadań, poznanie zasad działania w trudnych sytuacjach 

menedżerskich, przećwiczenie rozmów z pracownikami.

Celem szkolenia jest m.in. zainspirowanie i podniesienie poziomu wiedzy kadry o CC - poznanie 

praktycznego stosowania teorii ograniczeń (TOC) i zarządzania buforami w środowisku pracy 

pojedynczych i wielu projektów, redukcja w projektowej kulturze pracy przyczyn powstawania 

zmienności, jak niekontrolowana wielozadaniowość i spadek wydajności.

Celem treningu jest rozwój wiedzy i umiejętności, a także kształtowanie postaw w zakresie 

kompetencji interpersonalnych. W ramach szkolenia uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności 

z zakresu budowy autorytetu oraz zarządzania podległym zespołem. Poznają narzędzia zwiększające 

efektywność codziennej pracy.

Celem szkolenia jest m.in. zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą nt. istoty coachingu, jak 

również rolą szefa jako coacha względem swoich pracowników, odpowiedź na pytanie jak radzić 

sobie z sytuacjami trudnymi, problemami, z oporem – jak rozmawiać z pracownikami, nabycie 

praktycznych umiejętności i poznanie konkretnych narzędzi, metod i technik potrzebnych 

w procesie coachingu.

Zakres tematyczny



Spotkanie z innym człowiekiem zawsze się zaskakujące, ale jeśli po drugiej stronie biznesowej barykady stoi przed-
stawiciel innego kraju, te niespodzianki mogą być jeszcze bardziej zdumiewające. Inny temperament, mentalność, 
przyzwyczajenia, obyczaje… przedstawiamy niektóre fakty z życia biznesmenów z innych obszarów kulturowych.

Inna kultura biznesu Cz.2

Finlandia 
- Kultura jest jak góra lodowa. Jedna 

dziesiąta góry lodowej znajduje się nad po-
wierzchnią morza, natomiast reszta pozostaje 
pod wodą. To samo można powiedzieć o kul-
turze - mówi Anitta Koskio, CEO firm Expa-
thouse, zapytana o specyfikę kultury bizneso-
wej w Finlandii. - To co może wydawać się 
oczywiste, wcale takim nie jest. Musimy po-
znać wzorce komunikacji, zrozumieć co jest 
ważne dla ludzi, co cenią, co stanowi dla nich 
motywację; innymi słowy, musimy zanurko-
wać głęboko pod wodę - dodaje Anitta Ko-
skio, opierając się na swym wieloletnim do-
świadczeniu we współpracy, między innymi 
z firmami należącymi do Skandynawsko-Pol-
skiej Izby Gospodarczej (SPCC). Pierwszym 
z brzegu przykładem jest zrozumienie wza-
jemnej ekspresji. Przeciętny Fin czuje się 
nieswojo w sytuacji konfliktu, a tak, w wie-
lu przypadkach błędnie interpretuje charak-
terystyczną dla Polaków ekspresyjność gło-
su i gestów, która brzmi czasami jak poważne 
starcie pomiędzy uczestnikami. Finowie ra-
czej unikają konfliktów, stawiając na porozu-
mienie i efektywną współpracę. Różnice mię-
dzy stylem pracy Finów i Polaków wynikają 
z innej struktury organizacyjnej firm. Fińskie 
organizacje i przedsiębiorstwa charakteryzu-
je zazwyczaj mniejszy poziom zhierarchizo-
wania w porównaniu z polskimi, co oznacza 
większą równość pomiędzy pracownikami 
- zarówno kierownictwem, jak i podwładny-
mi. Finowie są również bardzo zorientowani 
na realizację zadań, a samych relacji nie uwa-
ża się za tak istotne. Finowie chcą ufać i ufają 
innym ludziom od samego początku, czasami 
zbyt naiwnie. W uzasadnionych przypadkach 
zaufanie można oczywiście stracić. To podej-
ście do zaufania to jedna ze znaczących róż-
nic pomiędzy Finami a Polakami, którzy są 
często podejrzliwi lub mają wątpliwości za-
nim w danej relacji uda się zbudować zaufa-
nie. Wysoki poziom zaufania oznacza także 
większą przejrzystość, sytuacje są takie, jaki-
mi się jawią, a Finowie rzeczywiście mają na 
myśli to, co mówią. - Wydaje się, że pewne 
problemy we współpracy polsko-fińskiej nie-
ustannie się powtarzają, zazwyczaj wynika to 
faktu, iż obie strony są zaskoczone różnica-
mi w stylach zarządzania. – tłumaczy Anitta 
Koskio. - Obie kultury charakteryzuje bardzo 
różne podejście do przyjmowania odpowie-
dzialności i realizacji działań. Jednym z wy-
zwań w komunikacji z Finami jest to, że nie-
dostatecznie omawiają poszczególne zagad-
nienia, ponieważ zwykle werbalizują tylko to, 
co konieczne. Dla Polaków, przekazywanie 
czystych informacji i rozmowy oparte wyłącz-
nie na faktach nie są wystarczające - podsu-
mowuje Anitta Koskio. 

Norwegia 
- O ile polska kultura biznesu jest często 

określana jako hierarchiczna i autorytarna, 
organizacje norweskie na ogół charaktery-
zuje płaska struktura organizacyjna - zauwa-
ża Kjell Arne Nielsen, dyrektor Innovation 
Norway, Radca Handlowy Ambasady Króle-
stwa Norwegii w Warszawie. Wyjaśniając tę 
szczególną cechę społeczeństwa norweskie-
go zazwyczaj przywołuje się tak zwane pra-
wo Jante. Jest to kod postępowania społecz-
nego po raz pierwszy zarysowany przez nor-
wesko-duńskiego autora Aksela Sandemo-
se na początku XX wieku. Składa się z dzie-
sięciu zasad, które sprowadzić można do jed-
nej, wspólnej reguły: nie powinieneś uważać, 
że jesteś kimś wyjątkowym lub że jesteś lep-
szy od nas. Norweski styl zarządzania jest 
mniej władczy niż ten obserwowany w pol-

skich przedsiębiorstwach. W kulturze biznesu 
w Polsce bardzo ważna jest hierarchia, kadra 
kierownicza częściej poucza i wskazuje zada-
nia do wykonania niż angażuje, pozostawiając 
pracownikom mniej pola lub wcale w proce-
sie samodzielnego działania lub podejmowa-
nia decyzji w ramach posiadanych przez niego 
kompetencji. Przeciwnie rzecz się ma w Nor-
wegii. Norwescy kierownicy czują potrze-
bę włączenia wszystkich w proces decyzyj-
ny, a zatem ich podejście można uznać za bar-
dziej demokratyczne i partycypacyjne. Mena-
dżerowie przyzwyczajeni do bardziej autory-
tarnego stylu zarządzania mogą postrzegać to 
powolne, oparte na konsensusie podejście jako 
frustrujące i nieuzasadnione. Ta metoda podej-
mowania decyzji jest jednak bardzo ceniona 
przez Norwegów, a próby bezpośredniego wy-
dawania poleceń, których nie poprzedza wy-
starczająca dyskusja, mogą spotkać się z sil-
nym oporem. - Jeśli chodzi o spotkania biz-
nesowe, Norwegowie i Polacy w wielu aspek-
tach wykazują podobne preferencje. Kluczowe 
znaczenie ma staranne przygotowanie do spo-
tkania, jego porządek zazwyczaj ustalany jest 
wcześniej, a spóźnienia są uważane za prze-
jaw braku profesjonalizmu i szacunku dla in-
nych uczestników – mówi Kjell Arne Nie-
lsen. Ekspert wskazuje jednak na kilka różnic, 
wynikających między innymi ze wspomnia-
nych wcześniej cech struktury firm. Podczas 
gdy spotkania w Polsce często zdominowa-
ne są przez osobę stojącą najwyżej w hierar-
chii firmy, w Norwegii na ogół mają one for-
mę otwartej debaty, w której wszyscy uczest-
nicy dzielą się swoimi opiniami na dany temat. 
W konsekwencji, spotkania w Norwegii czę-
sto trwają dłużej niż zwykło się przyjmować 
w Polsce. Spotkania w polskich organizacjach 
mają bardziej formalny charakter niż w Nor-
wegii, gdzie ceni się bezpośrednie wypowie-
dzi i zaangażowanie całego zespołu. - Jedno-
cześnie, język ciała ograniczony jest w takich 
sytuacjach do minimum, co nie jest postrze-
gane jako oznaka braku zainteresowania lub 
uwagi. Nie ma również potrzeby, aby wypeł-
niać każdą chwilę ciszy w rozmowie, ponieważ 
zwykle jest to czas na właściwą reakcję i przy-
gotowanie odpowiedzi - zauważa Radca Kjell 
Arne Nielsen. 

Szwecja 
Mimo bliskości geograficznej naszych 

północnych sąsiadów, możemy zaobserwo-
wać znaczące różnice w szwedzkiej mental-
ności i stylu negocjacji. - Szwedzi uchodzą za 
uprzejmych biznesmenów o stosunkowo luź-
nym usposobieniu. Nieformalny styl i zwra-
canie się do siebie po imieniu to podstawo-
we, charakterystyczne elementy etykiety biz-
nesowej Szwecji. Nie warto przesadzać z tytu-
łowaniem i używaniem oficjalnych, rozbudo-
wanych nazw funkcji czy stanowisk pełnionych 
przez naszego szwedzkiego partnera. Może on 
wtedy, zamiast poczuć się uhonorowany, czuć 
się raczej nienaturalnie i nieswojo, a to z pew-
nością nie sprzyja budowaniu relacji – tłuma-
czy Monika Chutnik z ETTA Consulting and 
Training for Business. Podobnie jak w innych 
krajach skandynawskich, w Szwecji formalne 
i hierarchiczne struktury od dawna już zastą-
pione zostały funkcjonalną pracą zespołową. 
Choć lider, jak w każdej kulturze, ma wiodące 
słowo, ważne decyzje zawsze podejmowane 
są wspólnie z grupą. Na porządku dziennym 
w Szwecji są codzienne, długie konsultacje 
i spotkania grup roboczych, podczas których 
wspólnie i za pomocą konsensusu podejmo-
wane są decyzje. - Szwedzi zwykle dotrzymu-
ją ustalonych terminów, zaś punktualność jest 
dla nich wyrazem rzetelności oraz szacunku 

dla partnera biznesowego - podkreśla Barba-
ra Bartczak z ETTA Consulting and Training 
for Business. W przeciwieństwie do Polski, 
w której przesuwanie ustalonych wcześniej 
terminów szczególnie nie dziwi, w Szwecji 
zdecydowanie warto przestrzegać przyjętych 
uprzednio ram czasowych. Przesuwanie ter-
minów w Szwecji może być uciążliwe tak-
że ze względu na fakt, że terminarz szwedz-
kiego partnera biznesowego bywa zapełnio-
ny z dużym wyprzedzeniem – należy więc li-
czyć się z tym, że następna wizyta możliwa 
będzie dopiero w dalszej przyszłości. Nie ma 
natomiast potrzeby potwierdzania terminu 
spotkania, nawet wtedy, gdy został on ustalo-
ny już kilka tygodni wcześniej. Zaplanowane 
oznacza zaplanowane. - W prowadzeniu dys-
kusji biznesowych ze Szwedami warto unikać 
tzw. „small talk”, a także zwrócić uwagę na 
dłuższe przerwy w rozmowie i ciszę, która tu-
taj nie jest krępująca i której nie należy zapeł-
niać pytaniami o pogodę. Wręcz przeciwnie 
– to właśnie cisza, która pozwala na zebranie 
myśli i ocenę sytuacji, uważana jest za waż-
ny element spotkania – mówi Monika Chut-
nik. W przeciwieństwie do Polaków, Szwe-
dzi zarówno w biznesie, jak i życiu prywat-
nym raczej nie kierują się emocjami. Dlate-
go warto na pierwszym etapie budowania re-
lacji unikać zbyt wielkiego spoufalania się, co 
może być odebrane jako natarczywe i krępu-
jące dla obu stron. 
Arabia Saudyjska 

Coraz bardziej nasycony rynek Unii Eu-
ropejskiej wymusza na przedsiębiorcach 
szukania klientów dalej, również w krajach 
arabskich. O ile w Europie kontakty perso-
nalne w biznesie mają coraz bardziej margi-
nalne znaczenie to w kulturze arabskiej jest 
akurat odwrotnie. Sposób pracy w Arabii 
Saudyjskiej wynika z szeregu przecinają-
cych się wpływów nowoczesności, historii, 
zwyczajów, kultury i religii, o których warto 
wiedzieć wchodząc na ten rynek. Królestwo 
Arabii Saudyjskiej jest niezmiernie boga-
te, zatem cały świat walczy o dostawy czy 
kontrakty. Saudyjczycy wymagają zatem od 
potencjalnych partnerów profesjonalizmu 
i konkurencyjnych warunków współpracy, 
więc dany kraj jest o tyle interesujący, o ile 
potrafi zaciekawić swoją ofertą. - Saudyjczy-
cy nie używają słowa „nie”, wiec prowadząc 
rozmowy można czasem odnieść wrażenie 
entuzjastycznej akceptacji partnera, co nie 
do końca jest prawdziwe. – mówi Antoni 
Mielniczuk, Prezes Polsko-Saudyjskiej Izby 
Gospodarczej.  W Królestwie pierwszy kon-
takt z partnerem, pierwsza wizyta, ma na 
ogół charakter czysto turystyczno-poznaw-
czy. Trzeba kilku wizyt następujących po 
sobie, jak najczęściej, aby Saudyjczyk nas 
poznał i zrozumiał. Najwyższym stopniem 
zaufania jest zaproszenie do domu i ugosz-
czenie. - Kultura arabska to negocjacje 
wpisane w arabski charakter, to potrzeba 
utrzymywania kontaktu choćby telefonicznie 
czy mailowo. Bardzo miłym akcentem jest 
składanie życzeń z okazji muzułmańskich 
świąt czy Ramadanu. Co ciekawe niektórzy 
Saudyjczycy odwzajemniają to składając 
życzenia z okazji świąt obchodzonych wg 
kalendarza chrześcijańskiego – tłumaczy 
Antoni Mielniczuk.

 Co kraj, to obyczaj – brzmi stara prawda. 
Mimo bliskich odległości geograficznych po-
jawiają się znaczne różnice w prowadzeniu 
rozmów biznesowych. Warto dokładnie prze-
studiować obyczaje danego kraju i dopaso-
wać się do nich, co z pewnością przełoży się 
na powodzenie negocjacji.
■ Joanna Łęczycka
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Na temat praw rządzących sprzedażą, siły sprzedażowych nawyków oraz pozycji eksperta 
rozmawiamy z Mateuszem Mrozowskim, Mistrzem Polski w siatkówkę plażową (AMP) 
dwukrotnym reprezentantem kraju na mistrzostwach Europy w siatkówkę plażową (UME), 
multi medalistą AMP, a także menagerem i przedsiębiorcą specjalizującym się w kwestii 
zarządzania procesami sprzedażowymi i treningiem mentalnym. 

Ludzie kupuja od 
ekspertów, bo ekspert 
wzbudza zaufanie

Podważa Pan nieco oklepane teo-
rie związane z motywacją, planowa-
niem, wyznaczaniem celów itd. Co to 
właściwie jest 4 rewolucja sprzeda-
żowa, o której mówi tytuł szkolenia? 

Pojęcie sprzedaży prowokacyjnej 
(4 rewolucja sprzedażowa) powstało 
w Stanach Zjednoczonych w czasach 
kryzysu finansowego w 2008 roku, 
kiedy okazało się, że sprzedawcy 
na całym świecie przeżywali swoje 
„najgorsze czasy”. Działy sprzedaży 
z dnia na dzień osiągały coraz gorsze 
wyniki, klienci przestali kupować, za-
panowała panika. Firmy pragnęły jak 
najszybszego rozwiązania problemu, 
zaś sprzedawcy zrozumienia i akcep-
tacji zaistniałej sytuacji. Czekała nas 
rewolucja. 4. rewolucja powstała bar-
dziej z potrzeby niż z obowiązku a naj-
ważniejsze jej założenie dotyczy kon-
frontacji i kompletnym odrzuceniem 
budowania relacji ludzkich na rzecz 
partnerstwa biznesowego. Model The 
challenger sale (sprzedaż prowokacyj-
na) opiera się w ogólnym skrócie na 
trzech czynnikach: teach - na zmianie 
stylu ze sprzedawcy szukającego rela-

cji w edukatora; tailor - na dostosowa-
niu się pod styl komunikacji potencjal-
nego partnera w biznesie; take control 
- na przejęciu inicjatywy i kontroli 
przy procesie „zamykania” sprzedaży 
„tu i teraz”.

Czy sprzedaż potrzebuje rewo-
lucji?

Jedyną pewną w biznesie jak 
i w sprzedaży jest zmiana. Wszystko 
podlega nieustannej zmianie. To co 
sprawdzało się wczoraj, dzisiaj może 
być już nieużyteczne. Stąd sprzedaż 
potrzebuje nowych rozwiązań, strate-
gii i praw. To nierozłączny element jej 
egzystencji. Wygrywają ci, co potrafią 
się szybciej dostosować.

Tytuł Pana książki brzmi „Sprze-
daż jest sexy albo nie ma jej wca-
le”- co on oznacza?

Seksowność polega na indywidu-
alności. Albo jesteś „jakiś” albo ża-
den... Mnie osobiście przeciętne ży-
cie nie interesuje. Należy robić wielkie 
rzeczy z ważnych idei, za duże pienią-
dze i z wyjątkowymi ludźmi. Tylko wte-
dy sprzedaż ma sens i jest $exy. W in-
nym przypadku nie ma jej wcale.

Czy sprzedawcą trzeba się urodzić, 
czy też można się tego nauczyć?

Zdecydowanie sprzedaż jest zbio-
rem pewnych praw i prawideł. Posia-
da swój zestaw umiejętności, postaw 
i zachowań. Stąd można się jej na-
uczyć. Oczywiście istnieją tak zwani 
„urodzeni sprzedawcy”, ale jest ich 
tak mało, że nie należy o tym mówić. 
W sprzedaży chodzi głównie o dupli-
kacje, o powtarzalność, stąd jest tak 
fascynująca i tak potrzebna..

Gdyby miał Pan wymienić trzy 
cech dobrego sprzedawcy to były-
by to…?

Otwarty na zmiany, ambitny, empa-
tyczny.

Pisze Pan o pracy nad nawykami, 
automatyzmami w  sprzedaży. Dla-
czego są takie ważne i  jak je ćwi-
czyć?

Przez 12 lat byłem zawodowym 
siatkarzem. Zrozumiałem siłę nawy-
ku, automatyzmu. Prawdą jest fakt, że 
każdy z nas codziennie posługuje się 
konkretnymi nawykami, bo przecież 
gdybyśmy się zastanawiali jak oddy-
chać, jak podnieść rękę, jak usiąść, 
jak iść to zwariowalibyśmy do resz-
ty. Automatyzmy są nam niezbędne 
do funkcjonowania. W sprzedaży jest 
dokładnie tak samo. Umiejętność za-
gajenia, zadawania pytań, prezenta-
cji produktu/usługi, odpowiedzi na 
obiekcje, próbnego zamknięcia, za-
mknięcia sprzedaży…

Jedynie trening codzienny może 
spowodować, że wpadnie ci to w „na-
wyk” i z automatu będziesz wiedzieć 
jak reagować w danej sytuacji sprze-
dażowej. Ja osobiście staram się każ-
dego dnia „zamykać” jakąś sprzedaż. 
To dla mnie ważne, bo wtedy staję po 

stronie rezultatów i tworzę w sobie 
nawyk wygrywania.

Dlaczego tak ważna jest pozycja 
eksperta w sprzedaży?

Ludzie kupują od ludzi. To prawda, 
którą znamy już od lat. Jednakże waż-
niejszy jest fakt, że ludzie kupują od 
ekspertów, bo ekspert wzbudza zaufa-
nie. Dzisiaj wielu sprzedawców sku-
pia się na tym, aby poznać jak najwię-
cej „sztuczek” sprzedażowych i stać 
się lepszym sprzedawcą posiadając 
lepszy kontekst. Zapominają jednak 
o tym , że ważniejszy jest kontent, czy-
li wiedza o produkcie i usłudze jaki 
sprzedawca reprezentuje. Bo to wzbu-
dza zaufanie i wiarygodność.

Jest Pan sportowcem i  manage-
rem. Jakie cechy sportowca przy-
dają się w  pracy biznesowej? Czy 
sport jest dobrą kuźnią charakte-
ru dla przedsiębiorcy, sprzedawcy, 
biznesmana?

Zdania są podzielone. Dla mnie 
prawidła w sporcie zawodowym są 
bardzo podobne do tych funkcjonują-
cych w biznesie. Opierają się na tych 
samych wartościach i tych samych 
umiejętnościach poza jednym fak-
tem. Biznes wymaga wyniku „tu i te-
raz” od razu. Sport daje przestrzeń 
do zdobywania umiejętności. Stąd 
dzisiaj uważam, że trudniej być wy-
bitnym liderem w biznesie niż w spo-
rcie. A wiem, że mam do tego pra-
wo, aby się w tej kwestii wypowia-
dać. W sporcie osiągnąłem mistrzo-
stwo Polski i 5 miejsce na mistrzo-
stwach Europy. W biznesie jestem 
właścicielem dwóch firm i sprzedaję 
rocznie za ponad 2 mln zł produktów 
i usług, które reprezentuję. 
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

,

MAtEUSZ MROZOWSkI
Mistrz Polski w siatkówkę
plażową (AMP), menager
i przedsiębiorca specjalizujący
się w kwestii zarządzania
procesami sprzedażowymi
i treningiem mentalnym
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Przedmiot bez nadruku może być po prostu upominkiem, giftem, który możemy kupić w sklepie detalicznym. 
Dopiero nadruk czyni z niego upominek reklamowy - ten wyjątkowy rodzaj przedmiotu, który nie tylko cieszy 
ale także przywiązuje do marki. Rozpoczynamy nowy cykl artykułów, które przybliżą specyfikę poszczególnych 
technologii druku mających zastosowanie w branży reklamowej. Na pierwszy ogień - sitodruk.

Znakowanie upominków 
reklamowych Cz.1 – Sitodruk

Proste założenia
Sitodruk najprościej mówiąc polega na 

przeciąganiu przez wcześniej przygotowane 
sito - farby drukarskiej. - Farba, która prze-
chodzi przez niezakryte oczka siatki zostaje 
nadrukowana na właściwym podłożu (tkani-
nie, szkle, plastiku itp). W zależności od uży-
tej farby element znakowany poddaje się dal-
szemu suszeniu lub utwardzaniu. Po tym eta-
pie nadruki stają się bardzo wytrzymałe na 
działanie czynników zewnętrznych. – mówi 
Bogusław Maniak z firmy PPHU BOD-
MAN. Pracownia Bogusława Maniaka dys-
ponuje dwoma karuzelami manualnymi do 
druku krótkich serii oraz jednym automatem 
drukarskim, dzięki któremu moce przerobo-
we oscylują w granicach kilku tysięcy sztuk 
dziennie. - To ważne, gdyż to najczęściej czas 
realizacji zlecenia decyduje o zadowoleniu 
klienta. – podkreśla Bogusław Maniak.

- Powszechnie sitodruk kojarzy się z tech-
nologią poligraficzną, serigrafia głównie 
z techniką artystyczną, wykorzystywaną np. 
przez Andy Warhola, czy Richarda Anusz-
kiewicza, przedstawicieli op-artu i pop-artu. 
Historycznie sitodruk ma ponad tysiącletnią 
tradycję, która rozpoczyna się w Japonii, 
gdzie ozdabiano nią stroje. - tłumaczy Igor 
Dercz, Marketing & Brand Manager w dru-
karni PASJA - Co do zasady jest to ten sam 
sposób druku. Różnica polega na oprzyrzą-
dowaniu.

Druk o wielu obliczach
Sitodruk ma nadal duży potencjał w zna-

kowaniu reklamowym. - Sitodrukiem wyko-
nujemy najczęściej nadruki na tekstyliach 
takich jak koszulki, czapki, torby, bluzy, 
odzież robocza itp. Ta metoda nadruku ide-
alnie nadaje się do zadruku dużych płaskich 
powierzchni. Możliwy obszar zadruku zale-
ży od wielkości stolików i matryc. – mówi 
Mieszko Płonowski z firmy Printexpress.
pl. Obszarów wykorzystania tej technologii 
jest naprawdę sporo, a sam nadruk może być 
zarówno jedno- jaki i wielobarwny. - Można 
stosować go na wielu rodzajach materiałów, 
takich jak: tkaniny, bawełna, dzianiny, a tak-
że drewno czy tworzywa sztuczne. Dlatego 
też może być wykorzystywany do znakowa-
nia zarówno toreb, odzieży, parasoli, czapek, 
jak i gadżetów plastikowych, drewnianych, 
skórzanych a nawet szklanych. – mówi Bo-
gusław Maniak. W kategorii druku na tka-
ninach mocno konkuruje z sublimacją. Ale 
sitodrukiem można wydrukować pełnoko-
lorowe zdjęcia i wykonać efekty specjalne. 

- Sitodrukiem można drukować antybioty-
ki, czekoladki, elektronikę. Zwykłe albo nie-
typowe naklejki (np. naklejki na samochody, 
plomby na urządzenia albo tabliczki znamio-
nowe), etykiety, magnesy, zdrapki, nanosić 
farby specjalne - zapachowe, luminescencyj-
ne, brokatowe, termoaktywne, zadrukowy-
wać gotowe przedmioty jak np. kalendarze 
albo wręcz je wykonywać od początku do 
końca. Im trudniejsze zastosowanie, tym 
bardziej prawdopodobne jest zastosowanie 
techniki sitodruku. – mówi Jacek Stencel, 
właściciel Pasji. 

Nadrzędną rzeczą dla agencji reklamo-
wych i klientów końcowych są kolory, a tu-
taj sitodruk także jest przygotowany na róż-
ne możliwości. - Druk sitowy daje również 
wiele możliwości jeżeli chodzi o kolorystykę 
nadruków. Stosujemy najnowocześniejsze 

formuły mieszania farb z systemu PANTO-
NE, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać 
praktycznie każdy kolor.  Dodatkowo zawsze 
stosujemy poddruk na ciemnych podłożach, 
dzięki czemu kolory nadruku stają się bar-
dziej nasycone i żywe. – podkreśla Bogusław 
Maniak.

Cały wachlarz możliwości
Prawidłowo wykonany sitodruk zapewnia 

wysoką trwałość - nie jest podatny na tar-
cie, skrobanie paznokciem, wilgoć i wodę, 
łagodne środowisko kwasowe czy pot. - 
Niestraszne mu także bardzo niskie i wyso-
kie temperatury oraz promieniowanie UV, 
dlatego lwia część prac do wykorzystania 
„na zewnątrz” jest wykonywanych sitodru-
kiem. Wynika to z dobierania farb pod kątem 
konkretnego zastosowania oraz grubości 
naniesionej farby. – tłumaczy Igor Dercz. 
Ciekawą rzeczą z ogromnym potencjałem 
dla agencji reklamowych są kreatywne moż-
liwości stosowania farb specjalnych oraz 
odczynników chemicznych, które podnoszą 
walory estetyczne finalnych produktów. I tak 
na przykład SUPER SUEDE to farba, dzię-
ki której można otrzymać zamszowe oraz 
aksamitne wykończenie nadruków.  Dzięki 
tej farbie nadrukowana grafika staje się miła 
w dotyku, a nadruk otrzymuje strukturę deli-
katnego meszku. Dzięki zastosowaniu innej 
farby można uzyskać efekt spękania, jest 
to doskonały pomysł do dużych apli i wzo-
rów typu „Vintage”, do których pasuje efekt 
popękanego nadruku. Podobnych efektów 
w sitodruku możemy uzyskać mnóstwo: 
efekt druku przestrzennego czy puchnącej 
farby, efekt rozpływania, pomarańczowej 
czy żabiej skórki, nadruk fluorescencyjny, 
czy z użyciem farby fosforyzującej w ciem-
nościach. Sitodruk pozwala sprostać bujnej 
wyobraźni agencji reklamowych i klientów 
końcowych. - Całą gałąź sitodruku stano-
wią uszlachetnienia i efekty specjalne na-
noszone najczęściej na druki offsetowe lub 
na publikacje pełnokolorowe drukowane 
w całości sitodrukiem, takie jak np. POS-y, 
kalendarze, teczki, katalogi, notesy, ozdobne 
pudełka czy ekskluzywne wizytówki – mówi 
Igor Dercz. Najczęściej stosowane efekty to 
lakierowanie UV miejscowe lub całościowe, 
lakier 3D, druk brokatowy, druk lustrzany, 

druk termoaktywny (grafika znika lub poja-
wia się w określonych temperaturach), druk 
światłoczuły (zadrukowany element pojawia 
się pod wpływem promieni UV lub światła 
dziennego). Sitodruk ma także możliwość 
druku zapachowego - nanosi mikrokapsułki 
esencji zapachowej, po potarciu uwalnia ona 
zapach. Kreatywny potencjał nosi używana 
w sitodruku farba zmywalna. Igor Dercz 
przytacza przykład firmy motoryzacyjnej, 
która wydrukowała katalog, w którym sa-
mochody były brudne. Klienci zmywali 
warstwę farby, spod której wyłaniał się pięk-
ny lśniący lakier. To jeden z przykładów kre-
atywnego zastosowania sitodruku.

Sito kontra inne technologie
Sitodruk wymaga przygotowania form 

drukarskich, więc najbardziej opłacalny jest 
przy większych nakładach - ponad 50 sztuk 
z jednego wzoru. W konfrontacji do innych 
dostępnych technologii ma wiele zalet. - Si-
todruk jest dużo precyzyjniejszy od druku cy-
frowego, natomiast dokładność i powtarzal-
ność tej metody zależy od jakości matryc, 
szczegółów technologii i wiedzy drukarza. 
Są prace, których cyfrowo nie da się wydru-
kować poprawnie, dlatego wielu klientów 
ceniących jakość drukuje nawet kilka eg-
zemplarzy pracy. – mówi Igor Dercz. Sito-
druk pozwala osiągnąć wyższą od „cyfry” 
trwałość nadruku, ale wymaga jednak nie-
co więcej uwagi po stronie grafika podczas 
przygotowania prac, dlatego warto konsul-
tować już na etapie projektowania ważne 
zagadnienia. Ma także przewagę cenową. 
– Sitodruk charakteryzuje się konkurencyj-
ną ceną w porównaniu z termotransferem 
przy nakładach nawet od 50 sztuk. Koronna 
zasada przy kosztach sitodruku to “im wię-
cej tym taniej”. Wynika to z faktu, że koszty 
przygotowania (wykonania klisz i naświetle-
nia sit) rozdzielają się na większą ilość sztuk. 
– mówi Mieszko Płonowski.

Sitodruk mocno się rozwija. Nowe po-
mysły na farby dają kreatywne rozwiązania 
drukarskie, po które chętnie sięgają klienci. 
Jest wszechstronną, trwałą i uniwersalną 
technologią druku, która stale pręży musku-
ły swoich możliwości przed konkurencją, 
nie pozwalając zrzucić się z podium.
■ Joanna Łęczycka
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trwałość
Bardzo wytrzymałe farby
drukarskie są odporne m.in.
na wilgoć, promieniowanie
UV, uszkodzenia
mechaniczne, pranie.

szerokie zastosowanie
Druk na bawełnie, dzianinach, 
a także tworzywa sztuczne 
i drewno. Wykorzystywany
do znakowania odzieży,
toreb, parasoli, czapek oraz
gadżetów plastikowych,
drewnianych i skórzanych.

efekty specjalne
Efekt druku przestrzennego
czy puchnącej farby, efekt
rozpływania, pomarańczowej
czy żabiej skórki, nadruk
fluorescencyjny, czy z użyciem
farby fosforyzującej 
w ciemnościach i wiele innych.

nasycenie barw
Stosuje się dużą ilość farby, dzięki
czemu możliwe jest uzyskanie
bardzo wyrazistych i w pełni
nasyconych barw.

cena
Opłacalna już od 50 sztuk.
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18 czerwca 2016 r. weszła w życie nowa ustawa z 20 maja 2016 r. o delegowaniu pracowników za 
granicę w ramach świadczenia usług. Nowa Ustawa jest wdrożeniem do polskiego porządku prawne-
go dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egze-
kwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. 
Na temat nowych przepisów rozmawiamy z Maurycym Organa - radcą prawnym, doradcą restruktu-
ryzacyjny, autorem licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

ZMIANY W ZASADACH 
DELEGOWANIA DO PRACY 
ZA GRANICe

Kim jest pracownik delegowany 
w rozumieniu nowej ustawy?

Swoboda świadczenia usług to jedna 
z podstawowych swobód stanowiących 
fundament Unii Europejskiej. Oznacza 
prawo świadczenia usług przez podmiot, 
który ma swoją siedzibę w jednym z kra-
jów UE, na rzecz podmiotów z innych 
krajów członkowskich, bez potrzeby 
posiadania w tych krajach jakiegokol-
wiek stałego zakładu pracy/filii/przed-
stawicielstwa. Pracownik delegowany 
to osoba, którą pracodawca z jednego 
z krajów Unii Europejskiej wysyła na 
pewien określony czas do świadczenia 
pracy w innym państwie członkowskim 
UE. Pracownik delegowany pozostaje 
w zatrudnieniu z delegującym go praco-
dawcą i podlega zasadniczo regulacjom 
prawnym państwa – siedziby pracodaw-
cy, przy czym pewne rodzaje uprawnień 
takiego delegowanego pracownika są 
ustalane według regulacji prawnych 
obowiązujących w kraju faktycznego 
świadczenia pracy.

Czy ustawa wprowadza zupełnie 
nowe przepisy?

Znaczna część regulacji merytorycz-
nych zawartych w nowej Ustawie obo-
wiązywała już dotychczas w polskim 
prawie, nowa ustawa po prostu zbiera 
je wszystkie w jednym akcie prawnym. 
Ustawa ma zastosowanie zarówno do 
pracodawców zagranicznych delegują-
cych pracowników do pracy w Polsce, 
jak i pracodawców polskich delegują-
cych pracowników do pracy za grani-
cą. Ustawa dotyczy również umowy 
o pracę tymczasową. Są również i nowe 
regulacje.

Jakie przepisy reguluje ustawa?
Ustawa zawiera regulacje przenie-

sione z przepisów art. 671 – art. 674 
k.p. z niewielkimi modyfikacjami. Bez 
zmian pozostaje w szczególności ka-
talog warunków zatrudnienia obowią-
zujących polskich pracowników, które 
pracodawca zagraniczny delegujący 
pracownika do pracy w Polsce musi za-
pewnić delegowanemu pracownikowi, 
tj. regulacje w zakresie:
• norm i wymiaru czasu pracy oraz 

okresów odpoczynku dobowego 
i tygodniowego;

• wymiaru urlopu wypoczynkowego;
• minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalanego na podstawie 
odrębnych przepisów;

• wysokości wynagrodzenia 
i dodatku za pracę w godzinach 
nadliczbowych;

• bezpieczeństwa i higieny pracy;
• ochrony pracownic w okresie 

ciąży oraz w okresie urlopu 
macierzyńskiego;

• zatrudniania młodocianych oraz 
wykonywania pracy lub innych zajęć 
zarobkowych przez dziecko;

• zasady równego traktowania 
oraz zakazu dyskryminacji 
w zatrudnieniu;

• wykonywania pracy zgodnie 
z przepisami o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych.
Niezmieniona pozostała również re-

guła, iż prace montażowe mogą być 
wykonywane do 8 dni w każdym roku 
kalendarzowym bez konieczności za-
pewnienia delegowanemu pracowni-
kowi minimalnych warunków zatrud-
nienia w państwie delegowania, przy 
czym nie dotyczy to prac wykonywa-
nych przy robotach budowlanych. Ko-
deks pracy stosując wyłączenie prac 
budowlanych posługiwał się wyłącznie 
definicją „budownictwo”, nowa Usta-
wa doprecyzowuje tę definicję poprzez 
wskazanie licznych przykładów prac 
budowlanych: wykopy; roboty ziemne; 
montowanie i demontowanie elementów 
prefabrykowanych; wyposażanie lub in-
stalowanie; renowację; demontowanie; 
rozbiórkę; konserwację; prace malar-
skie i porządkowe.

A czy są regulacje zupełnie nowe?
Ustawa wprowadza nieznane dotych-

czas w polskim prawie rozwiązanie, któ-
re ma ograniczyć korzystanie przez pol-
skich zamawiających z zagranicznych 
firm budowlanych podwykonawczych 
zatrudniających pracowników według 
niższych stawek minimalnych od stawek 
obowiązujących w Polsce. 

Może się zdarzyć, że polski przedsię-
biorca będzie korzystał z pomocy zagra-
nicznego podwykonawcy prac budow-
lanych. Jeżeli ten podwykonawca nie 
będzie zapewniał swoim delegowanym 
pracowników minimalnych uprawnień 
z zakresu prawa pracy, wówczas za zo-
bowiązania ze stosunku pracy zagranicz-

nego pracodawcy wobec delegowane-
go pracownika w okresie świadczenia 
pracy w Polsce (wyłącznie w zakresie 
obowiązku wypłaty wynagrodzenia 
w wysokości nie niższej niż minimal-
ne wynagrodzenie za pracę oraz obo-
wiązku wypłaty dodatków za pracę 
w nadgodzinach) odpowiedzialność 
solidarną poniesienie również polski 
przedsiębiorca zlecający takie roboty. 

Celem tego rozwiązania jest, obok 
zapewnienia równych warunków za-
trudnienia, również zmniejszenie wpły-
wu nieuczciwej konkurencji cenowej 
na stawki obowiązujące w polskim bu-
downictwie. Polski zamawiający może 
zwolnić się z odpowiedzialności wo-
bec delegowanego pracownika. Musi 
w tym celu udowodnić, że przekazał 
zagranicznemu pracodawcy delegują-
cemu pracowników do Polski pisemną 
informację o warunkach zatrudnienia 
obowiązujących na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Musi też odebrać 
od zagranicznego pracodawcy dele-
gującego pracowników potwierdzenie 
złożenia deklaracji w Państwowej In-
spekcji Pracy.

Czy pracodawcy delegujący pra-
cowników do pracy w  Polsce będą 
musieli przygotować się do nowych 
obowiązków?

Jednym z głównych celów Ustawy 
jest zapewnienie efektywnej egzekucji 
już obowiązujących regulacji praw-
nych. Ustawa nakłada na wszystkich 
zagranicznych pracodawców de-
legujących pracowników do pracy 
w Polsce obowiązek powołania oso-
by upoważnionej do pośredniczenia 
w kontaktach z Państwową Inspekcją 
Pracy oraz do przesyłania i otrzymy-
wania dokumentów lub zawiadomień. 
Taka osoba będzie miała obowiązek 
przebywania w Polsce w okresie dele-
gowania pracowników.

Taka wyznaczona osoba będzie na 
żądanie PIP przekazywała wyjaśnie-
nia oraz będzie reprezentowała zagra-
nicznego pracodawcę podczas kontro-
li PIP.

Pracodawca delegujący pracowni-
ka na terytorium Polski będzie rów-
nież zobowiązany do złożenia PIP i to 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia świad-
czenia usługi, oświadczenia zawiera-
jącego informacje niezbędne w celu 
przeprowadzenia kontroli sytuacji fak-
tycznej w miejscu pracy (dane dotyczą-
ce pracodawcy, pracowników, miejsca 
i rodzaju pracy, planowanego okresu 

Z rynku...
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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 

pracy itp.). Również każda zmiana 
w/w danych podlega zgłoszeniu PIP. 
Powyższe oświadczenie pracodawca 
może złożyć po polsku lub w języku an-
gielskim w formie pisemnej, wykorzy-
stując zarówno zwykłą formę pisem-
ną jak i elektroniczną (w przypadku 
formy elektronicznej możliwe będzie 
składanie oświadczeń również za po-
średnictwem tzw. pojedynczego punk-
tu kontaktowego prowadzonego przez 
Ministra Gospodarki). 

Czy są jeszcze jakieś nowe rozwią-
zania mają ułatwić egzekwowanie 
stosowania polskich przepisów pra-
wa pracy?

Kolejnym rozwiązaniem, które ma 
ułatwić zapewnienia stosowania prze-
pisów z zakresu prawa pracy przez 
zagranicznych delegujących praco-
dawców jest obowiązek przechowywa-
nia części dokumentacji pracowniczej 
w Polsce: 
• kopii umowy o pracę pracownika 

delegowanego na terytorium 
RP lub innego równoważnego 
dokumentu poświadczającego 
warunki zatrudnienia w ramach 
nawiązanego stosunku pracy; 

• dokumentacji dotyczącej czasu 
pracy pracownika delegowanego 
na terytorium Polski w zakresie 
rozpoczęcia i zakończenia 
pracy oraz liczby godzin 
przepracowanych w danym dniu;

• dokumentacji dotyczącej 
wynagrodzenia.
Pracodawca delegujący (oraz jego 

przedstawiciel w Polsce) zobowiązani 
są do udostępniania powyższych doku-
mentów, a także ich tłumaczenia na ję-
zyk polski, na wniosek PIP w terminie 
5 dni roboczych od otrzymania takiego 
wniosku. Ponadto pracodawca dele-
gujący ma także obowiązek dostarcze-
nia PIP w/w dokumentów również po 
zakończeniu wykonywania pracy przez 
pracownika delegowanego na teryto-
rium Polski - w okresie 2 lat. W takim 
przypadku wydłużeniu ulegnie jedynie 
maksymalny okres na dostarczenie 
dokumentów do PIP. Będzie to 15 dni 
roboczych od otrzymania żądania PIP. 
Warte zauważenia jest, iż na potrzeby 
liczenia terminów określonych w usta-
wie w dniach roboczych, nie wlicza się 
sobót, niezależnie od tego, czy u da-
nego pracodawcy i w określonym roz-
kładzie czasu pracy, sobota jest dniem 
wolnym od pracy, czy nie.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka
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Branża muzyczna to prawdziwa dżungla, przez którą trudno się przebić. Jak każda pasja dodaje skrzydeł 
i uzależnia, ale droga do kariery bywa trudna i wyboista. Ważne jednak, żeby robić w życiu to, co się kocha, 
a wtedy na pewno znajdą się sposoby i ludzie, którzy pomogą dotrzeć do celu.

Serce do muzyki 
Jak powiedział Pitagoras, muzy-

ka budzi w sercu pragnienie dobrych 
czynów. Doskonale wie o tym Satur-
nin Żukowski, właściciel firmy Graffi-
ti Print i Członek Polskiej Izby Artyku-
łów Promocyjnych. Nie tylko sam gra 
na harmonijce ustnej, organizuje festi-
wale, koncerty i pomaga w wydawa-
niu płyt, ale jest także przewodniczą-
cym Stowarzyszenia Pomocy Począt-
kującym Artystom. Celem stowarzy-
szenia jest wspieranie debiutujących 
muzyków, przez aktywność edukacyj-
ną i stypendialną, a także promocyjną. 
Stowarzyszenie pomaga w działalno-
ści wydawniczej i fonograficznej, co 
początkującym artystom sprawia naj-
większą trudność. Istotą pracy organi-
zacji jest również kształtowanie mię-
dzynarodowej płaszczyzny współpra-

cy i wymiany artystycznej oraz pro-
mocja polskiej kultury. Swoje zadania 
realizują przez organizowanie koncer-
tów, spektakli, spotkań, warsztatów, 
słowem - wszystkiego, co debiutantom 
pomoże wyjść z garażu do publiczno-
ści. Stowarzyszenie udziela pomocy 
w zakresie promocji (marketing, dzia-
łania PR), organizowanie szkoleń, fun-
dowanie stypendiów. To wszystko daje 
szansę młodym muzykom na szlifowa-
nie swojego talentu i odnalezienie się 
w tej artystycznej dżungli.

 Saturnin Żukowski sam kiedyś był 
początkującym artystą. Obozy żeglar-
skie i towarzyszące im muzykowa-
nie, początkowo związało go z gita-
rą, a zaraz rozmiłowało w harmonij-
ce ustnej, z którą nie rozstaje się do 
dziś. Sama harmonijka ustana, wbrew 

pozorom, nie jest łatwym instrumen-
tem, za to pozwala osiągnąć niezwy-
kłe efekty muzyczne. Początki, jak to 
początki – były niefrasobliwe i ama-
torskie. Dopiero udział, 16. lat temu, 
w warsztatach bluesowych, zupełnie 
zmienił charakter i poziom gry na tym 
instrumencie. Był to moment zwrotny, 
który mocno związał właściciela fir-
my Graffiti Print z muzyką, z harmo-
nijką i z innymi artystami, bo środo-
wisko muzyczne jest jak gąbka, któ-
ra chłonie wszystkie pokrewne duszę. 
Jak raz się już w nie wejdzie, nie ma 
ucieczki, zwłaszcza, że artyści tworzą 
jedną wielką rodzinę, która podejmu-
je mnóstwo wspólnych inicjatyw mu-
zycznych i towarzyskich. Otwierają się 
liczne znajomości, zarówno z samymi 
artystami, jak i sponsorami i osobami 

zaangażowanymi w popularyzację wy-
darzeń kulturalnych. 

Obecnie Saturnin Żukowski dzie-
li swoje życie między pracę zawodową 
w branży reklamowej a pasję do muzy-
ki i jej promowania. Pomógł wydać oko-
ło 20 płyt, sam organizuje warsztaty mu-
zyczne, koncerty, które łączy z rejsami 
np. w Chorwacji. Jest autorem i organi-
zatorem wydarzenia Mississippi War-
ta Blues, które ma formułę koncertów 
bluesowo-rockowych trwających 7 dni 
na trasie Poznań-Kostrzyn. Festiwal jest 
skierowany do motocyklistów, ale tak-
że amatorów sportów motorowodnych. 
Podczas rejsu odbywają się liczne kon-
certy a każdego dnia inne miasto wita 
muzyków i melomanów. – Połączenie 
muzycznego hobby i własnej działalno-
ści w branży reklamowej daje mnóstwo 

korzyści. Pozwala uzyskać równowagę 
w życiu, bo praca dla pracy nie ma sen-
su. Kształtuje umiejętności zarządzania 
własnym czasem, tak, żeby starczyło go 
zarówno na pracę jak i na pasję. Podnosi 
kwalifikacje organizacyjne. No i wresz-
cie daje liczne znajomości, które jak wia-
domo przydają się w różnych okoliczno-
ściach – mówi Saturnin Żukowski.

Muzyka łagodzi obyczaje, miesza 
grunt biznesowy z prywatnym. Przede 
wszystkim kiedy wypływa z serca i sta-
je się pasją, pozwala zachować harmo-
nię, tak potrzebną w dzisiejszych cza-
sach. A jeśli do tego łączy się z działal-
nością filantropijną, i pomaga stawać 
na nogi początkującym artystom? To 
chyba brzmi jak przepis na satysfakcjo-
nujące życie…
■ Joanna Łęczycka
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Kalendarz wydarzeń

 ul. Jasielska 10A, 60-476 Poznań 
www.texet.pl

www.james-harvest.pl

OneDay Roadshow
5-9.09.2016  Warszawa (5.09), Poznań (6.09), 
Berlin (7.09), Wrocław (8.09), Chorzów (9.09)
www.onedayshow.pl

Viscom 
6-8.09.2016   
Paryż, Francja
www.viscom-paris.com

FestiwalMarketingu.pl | FestiwalDruku.pl 
7-8.09.2016   Warszawa
www.festiwalmarketingu.pl
www.festiwaldruku.pl

PROMO SHOW
13-15.09.2016
Gdańsk (13.09), Poznań (14.09), katowice (15.09)
www.promoshow.pl

Taropak
26-29.09.2016
Poznań
www.taropak.pl

C!Print 
4-6.10.2016   
Madryt, Hiszpania
www.salon-cprint.es

Packaging Innovations
5-6.10.2016  
Sztokholm, Szwecja
www.easyfairs.com

COPI’S
5-7.10.2016
Sofia, Bułgaria
www.copi-s.com/en

The Print Show
11-13.10.2016
Birmingham, Anglia
www.theprintshow.co.uk

Viscom Italia
13-15.10.2016
Mediolan, Włochy
www.viscomitalia.it

All in Print
18-22.10.2016
Shanghai, Chiny
www.allinprint.com

Canton Fair
23-27.10.2016  
kanton, Chiny
www.cantonfair.org.cn/en

Viscom
2-4.11.2016
Frankfurt, Niemcy
www.viscom-messe.com

All4Pack
14-17.11.2016  
Paryż, Francja
www.all4pack.com

GOLDEN MARKETING EXPO 
15-16.11.2016
Poznań
www.gmexpo.pl

imprezy targowe Q3 I Q4


