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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

10 lat to piękna per-
spektywa, z  której 
można zobaczyć roz-
wój rynku i  organiza-

cji. Horyzont jest na tyle szeroki, że moż-
na ujrzeć całe mnóstwo inspirujących wy-
darzeń, zmian, inicjatyw, a przede wszyst-
kim ludzi, którzy za tym stoją. PIAP przez 
to dziesięciolecie udowodnił, że wytrwa-
łość, współpraca i  dobrze określone cele, 
przynoszą niezwykłe owoce. Zebrało nam 
się na wspomnienia i  u  progu tego pięk-
nego jubileuszu chcemy opowiedzieć 
Wam trochę, co udało się zrobić i  zmie-
nić, dzięki wspólnej inicjatywie firm człon-
kowskich. Oprócz urodzinowych senty-
mentalnych retrospekcji wokół magicznej 
cyfry 10, znajdziecie w  gazecie PIAP jak 
zwykłe sporą dawkę mocnej merytoryki. 
Przeczytacie o  prawie autorskim (ważny 
temat w reklamie!), o tampodruku, o sto-
rytellingu, o  kierunkach rozwoju marke-
tingu zintegrowanego. Wspominamy tar-
gi ubiegłego kwartału, podsumowujemy 
wydarzenia, polecamy szkolenia, ale tak-
że debatujemy o  aktywnym macierzyń-
stwie i polecamy bieganie, jako doskonałe 
remedium na stres. Ciekawi szczegółów? 
Zapraszam do lektury!

Magda
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

Dla PIAP nadchodzą-
cy rok to czas realiza-
cji nowych planów, 
ale również czas pod-

sumowań dotychczasowych dokonań, po-
nieważ w  2017 roku mamy przyjemność 
świętować 10 Jubileusz Izby. Na prze-
strzeni dekady stworzyliśmy silną i  pręż-
nie działającą organizację reprezentują-
cą interesy przedsiębiorców budujących 
branżę upominków reklamowych. Izba 
stała się „głosem branży”, o  czym świad-
czy między innymi ilość publikacji w me-
diach polskich i europejskich. Udało nam 
się przeprowadzić wiele udanych akcji 
i  kampanii. Wiele jeszcze przed nami, ale 
stworzyliśmy silne fundamenty do dalsze-
go działania. O  historii oraz dokonaniach 
Izby możecie Państwo przeczytać w  naj-
nowszym numerze Gazety PIAP, serdecz-
nie zapraszam do lektury.

Katarzyna
Wojniak
Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP

Szanowni Państwo,
7. wydanie Gazety Pol-
skiej Izby Artykułów 

Promocyjnych zbiega się w czasie z jubile-
uszem dziesięciolecia istnienia Izby na ryn-
ku. Perspektywa tych 10 lat pozwala nam 
podsumować rozwój PIAPu, w  której mia-
łam przyjemność osobiście uczestniczyć 
od 2009 roku. Pragnę złożyć serdeczne po-
dziękowania wszystkim Członkom PIAP za 
udział w udoskonalaniu naszego wspólne-
go, reklamowego podwórka, za 10 lat nie-
zwykłych inicjatyw, spotkań i kreatywnych 
pomysłów. Serdecznie zachęcam Państwa 
do zapoznania się z  naszą najnowszą pu-
blikacją Gazety PIAP, życzę wielu inspira-
cji i  owocnego jubileuszowego roku dla 
Wszystkich!

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 15

Edukacja i szkolenia
 Strona 10

Z rynku...
 Strona 6

Z życia Izby...
 Strona 2

BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

10 lat wspólnych starań na rzecz całej branży artykułów promocyjnych. 10 lat spotkań, rozmów, 10 lat kampanii 
na rzecz wypromowania upominków jako skutecznych narzędzi marketingu. A ile wieczorów integracyjnych 
i wspomnień? Jak inaczej podsumować ten piękny jubileusz, jeśli nie retrospekcją najważniejszych działań Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych? ...  Strona 4

10 lat działań PIAP

Prawo autorskie to katechizm branży 
reklamowej. To absolutna podstawa, na jakiej 
zasadza się praworządnej ...  Strona 11

Prawo autorskie 
– żandarm branży 
reklamowej Sztuka opowiadania i inspirowania opowieścią, to 

dziś bardzo ważny aspekt biznesu. Sprawdza się 
przy prowadzeniu prezentacji czy działaniach PR, 
ale także podczas każdej rozmowy biznesowej. 
O tym, jak...  Strona 12

Sztuka opowiadania 
historii

Opóźnienia w płatnościach 
w wielu branżach stały się normą. 
Nawarstwiające się zatory 
płatnicze mogą być dużym 
problemem dla wielu firm MSP. 
Oczywistym ...  Strona 14

Handel 
wierzytelnościami

FestiwalMarketingu.pl to event 
branży reklamowej, który od 
wielu lat mocno się rozwija. Na 
temat ostatniej edycji i planów na 
kolejne, rozmawiamy z Robertem 
Załupskim ...  Strona 7

Stawiamy na 
relacje

8 Forum Marketingu Zintegrowa-
nego, które odbyło się 6 i 7 paź-
dziernika w Warszawie, po raz ko-
lejny było ...  Strona 7

„Co gryzie 
marketera?” - 
czyli eksperci 
o trendach

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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LOrem IPSum
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Z życia Izby...

To już tradycja, że w każdym numerze PIAP piszemy o nowych firmach Członkowskich. Przez ostatni kwartał szeregi 
Izby wzmocniło aż piętnastu nowych Członków. Są to firmy: ADLER Czech a.s., Agencja Reklamowa Brandgraf, BTL 
Logistik, Exito Group, IES POLSKA, ILUMIKA, in PLAY Sp. z o.o. (mojabutelka.pl), ITAMAR Group Sp. z o.o., MJM Company 
Sp. z o.o., Modern Forms, POLIBIURO, Premier Group Sp. z o.o., Słodkie Upominki, Wilk Elektronik S.A. oraz Verus.

Piętnastu nowych Członków PIAP

 

ADLER Czech, a. s. - producent 
odzieży reklamowej 

ADLER Czech to producent 
i  dystrybutor  markowej  odzieży 

reklamowej, od ponad 15 lat na rynku. Główna 
siedziba firmy znajduje się w Czechach w mie-
ście  Ujście  nad  Łabą.  Firma  została  założona 
w 2000 roku i od samego początku jej działalność 
ewoluowała w kierunku dostarczania tekstyliów 
głównie do agencji reklamowych, firm zajmują-
cych się szeroko pojętą sprzedażą odzieży oraz 
jej znakowaniem. Adler od początku swojego ist-
nienia był jednym z najszybciej rozwijających się 
producentów i  importerów tekstyliów reklamo-
wych w Czechach. Firma oferuje m.in. koszul-
ki, koszulki polo, bluzy, polary, kurtki, czapki, 
produkty frotté. Marki firmy to: ADLER (TM),  
Malfini, Piccolio.

Agencja Reklamowa 
Brandgraf
Agencja Reklamowa Brandgraf 

powstała  z  myślą  o  polskich 
przedsiębiorcach  poszukujących  profesjonal-
nego  partnera  oferującego  usługi  reklamowe. 
Dzięki  międzynarodowemu  doświadczeniu 
w  projektowaniu  graficznym  firma  Brandgraf 
oferuje swoje usługi klientom z 15-stu krajów 
świata.  Jak  podkreśla Właściciel  firmy,  profe-
sjonalizm oraz indywidualne podejście do klien-
ta to cechy, które pozwalają firmie się rozwijać. 
- Do PIAP-u przystępujemy z zamiarem powięk-
szenia grona odbiorców Naszych usług. Chce-
my dołączyć do grona profesjonalnych firm, 
świadczących najwyższej jakości usługi. W myśl 
zasady „dobra reklama zwiększa zyski” – mówi 
Bartosz Radłowski, Właściciel Agencji Rekla-
mowej Brandgraf.

Firma BTL Logistik - 
kompleksowy zakres usług 
logistycznych
Firma  BTL  Logistik  oferuje 

kompleksowy zakres usług logistycznych na te-
renie kraju i świata. Jak zapewnia firma, za po-
średnictwem BTL Logistik można wysłać  list, 
paczkę,  paletę  oszczędzając  czas  i  pieniądze. 
Posiada  dla  swoich  Partnerów  Biznesowych 
duży  wachlarz  rozwiązań,  np.  wszyscy  prze-
woźnicy są dostępni w  jednym miejscu, sztab 
ludzi dedykowanych do obsługi, czy platformę 
logistyczną - www.kurier-btl.pl . BTL Logistik 
to również  firma specjalizująca się w różnego 
rodzaju konfekcji, kolportażu i magazynowaniu 
. - Do PIAPU-u przystępujemy, mając na uwa-
dze ciągły rozwój firmy i nawiązywanie kontak-
tów biznesowych. Dołączamy do najlepszych 
firm w swojej branży. W myśl zasady „ Działając 
razem, osiągniemy SUKCES” – mówi Jolanta 
Sikorska,  Dyrektor  Handlowy  firmy  BTL  
Logistik sp. z o.o. 

Exito Group – producent 
i importer długopisów
Firma  Exito  Group  to  im-

porter  i  producent  długopisów  reklamowych. 
Długoletnie  doświadczenie,  dbałość  o  deta-
le oraz rozbudowany park maszyn pozwalają 
na współpracę z Klientami zarówno na rynku 
polskim jak i zagranicznym. Nieustanny roz-
wój doprowadził do stworzenia własnego mo-
delu El Primero, który na dobre zadomowił się 
w szerokiej ofercie długopisów reklamowych. 
- Do PIAP przystępujemy pełni wiary, iż jest to 
kolejny krok do dalszego rozwoju. Obecność 
wśród profesjonalistów świadczących usługi 
na najwyższym poziomie determinuje nas do 
dalszej ciężkiej pracy i osiągania najwyższych 
celów. – mówi Tomasz Daroch, Sales Repre-
sentative firmy Exito Group.

Ies Polska – dystrybutor 
odzieży
Ies Polska  jest na  rynku re-

klamowym  od  10  lat.  To  do-
świadczony, zaufany dystrybutor marek odzie-
żowych, które stanowią całoroczną ofertę. Jak 
podkreśla Właściciel firmy, Tomasz Bylczyń-
ski, Ies Polska gwarantuje klientom największy 
stan magazynowy odzieży Fruit of the Loom,  
Russell, Result w Polsce, konkurencyjne ceny 
oraz  dostawę  na  drugi  dzień  roboczy.  Dzię-
ki  współpracy  z  drukarniami  i  hafciarniami, 
pośrednicy  mogą  zamówić  tu  kompleksowo 
odzież ze znakowaniem. Profesjonalny zespół 
pomaga w dobraniu najlepszej oferty. Jak de-
klaruje  Właściciel,  spośród  innych  dostaw-
ców  na  rynku wyróżnia  firmę  szybkie  i  ela-
styczne działanie. - Ies Polska importuje owo-
ce Twojego sukcesu. – mówi Tomasz Bylczyń-
ski, właściciel Ies Polska. - Cały czas się rozwi-
jamy. Przystąpienie do PIAP-u to kolejny krok 
w stronę rozwoju firmy. Bardzo nam miło, że 
możemy być w gronie tak wielu profesjonal-
nych, polskich przedsiębiorstw. 

ILUMIKA.PL – producent 
matryc do podświetleń 
w technologii led

ILUMIKA.PL  to  polski  producent  ener-
gooszczędnych  matryc  do  podświetleń 
w technologii led. Produkowane przez markę  
ILUMIKA.PL matryce do rozpraszania świa-
tła stały się bazą do stworzenia gamy gotowych 
rozwiązań reklamowych. Prezentowane przez 
ILUMIKĘ  produkty  cechuje  innowacyjność, 
nowoczesna forma, wysokiej jakości materiały 
i staranność wykonania. Jak zapewnia produ-
cent, swoją konkurencyjność zawdzięcza kre-
atywnemu podejściu do powierzonych jej za-
dań.  ILUMIKA  dostarcza  rozwiązania  prod-
świetleń  na  zlecenie  agencji  reklamowych, 
producentów  materiałów  POS  i  designerów 

dużych marek. - Poszukując nowych kanałów 
promocji dla swoich produktów firma nawią-
zała współpracę z gronem specjalistów branży 
reklamy wizualnej zrzeszonym w PIAP. – mówi 
Paweł Prais, Właściciel firmy.

in PLAY Sp. z o.o - producent 
i importer szklanych butelek 
wielokrotnego użytku
Firma  in  PLAY  Sp.  z  o.o. 

(mojabutelka.pl) to producent i importer szkla-
nych butelek wielokrotnego użytku. W ostat-
nim czasie coraz istotniejszym tematem 
w świecie biznesu jest odpowiedzialność spo-
łeczna  i ekologia. Firmy, dla których kwestia 
środowiska nie jest obojętna, na każdym kro-
ku starają się dać temu wyraz. Przekazując pre-
zent, który łączy w sobie piękny design i uży-
teczność, a do tego jest eko, łatwo można sobie 
zaskarbić serca wielu odbiorców. Jak podkreśla 
Jarosław Głódkowski, Manager of Sales Sup-
port w firmie in PLAY Sp. z o.o., ekologicz-
na butelka do wody powoli staje się symbolem 
dbałości  o  obdarowywane  osoby. Tak  prosty 
upominek jak butelka do wody jest cenionym 
prezentem, o czym świadczyć mogą liczne na-
grody  i  wyróżnienia  w  międzynarodowych 
konkursach. - Przystępujemy do PIAP, ponie-
waż mamy głębokie przekonanie, że to orga-
nizacja, która realnie, a co najważniejsze sku-
tecznie, reprezentuje interesy szeroko rozumia-
nej branży upominków reklamowych. Między 
innymi dzięki PIAP, branża upominkowa zaist-
niała w sferze publicznej jako znaczący pomiot, 
z którym warto i należy się liczyć. – mówi Jaro-
sław Głódkowski.

ITAMAR Group Sp. z o.o.  
- tłumaczenia i znakowanie
ITAMAR Group  Sp.  z  o.o. 

działa od  roku 2002 świadcząc usługi  tłuma-
czeń  specjalistycznych  dla  klientów  bizneso-
wych z Polski - pod marką tlumaczenia.pl, pod 
marką linguist.pl dla klientów zagranicznych. 
W Gliwicach  prowadzi  strefę  coworkingową 
wraz z pracownią znakowania dla agencji re-
klamowych w technologiach: tampodruku, si-
todruku, hot stampingu, lasera CO2 - pod mar-
ką Tampodruk.pl.

MJM Company Sp.z 
o.o. – dystrybutor odzieży 
sportowej
Firma MJM przez wiele lat 

poszukiwała rozwiązań, które będą dostoso-
wane do potrzeb ludzi aktywnych sportowo 
i turystycznie. Marka Bee2  powstała  z połą-
czenia  pasji uprawiania sportu  oraz innowa-
cji. - W dobie XXI wieku możemy zaoferować 
Państwu rozwiązania, które nie tylko kuszą 
pięknym   wyglądem  ale też są bardzo  funk-

Jubileuszowa obniżka cen
Z okazji zbliżającego się 10lecia Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych serwis branżowy 
reklama.pl już teraz zaprasza do skorzysta-
nia z jubileuszowej obniżki cen mailingu dla 
członków PIAP. Cytując Panią Dyrektor Biura 
Zarządu Katarzynę Wojniak „mailing bardzo 
udany” dla tych niezdecydowanych niech 
będzie to najlepsza rekomendacja :)
Zacznijmy świętować już teraz! Chętnych do 
poznania szczegółów zapraszamy do kon-
taktu na info@reklama.pl, tel. 530 138 699.
Reklama.pl to miejsce spotkań ludzi z bran-
ży reklamy i marketingu. To tu znajdziesz zle-
cenia z branży, wizytówki firm zajmujących 
się szeroko pojętym marketingiem, ciekawe 
projekty i realizacje, artykuły, ogłoszenia, in-
formacje o targach czy szkoleniach. To tu 
możesz zainspirować się najnowszymi tren-
dami oraz zdobędziesz wejściówki na naj-
bardziej liczące się w tym świecie wydarze-
nia. 

NEWS

Kratownice X-10 CROSSwire 
poszerzają pakiet korzyści PIAP
Pakiet korzyści dla członków PIAP został rozsze-
rzony o możliwość zakupu kratownic X-10 CROS-
Swire na preferencyjnych warunkach. W przy-
padku zakupu zestawu kratownic o łącznej war-
tości nie mniejszej niż 2000 zł netto wg ceny z ra-
batem specjana oferta przewiduje zniżkę 35% od 
ceny katalogowej. Przy zachowaniu powyższych 
warunków członkowie PIAP otrzymują bezpłatny 
projekt konstrukcji konieczny do przygotowania 
wyceny oraz bezpłatną wysyłkę na terenie Polski. 
Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2017. Sprzedaż 
prowadzi firma Base Promotion Services Sp z o.o. 
Przy zakupie zestawu kratownic X-10 CROSSwi-
re o łącznej wartości nie mniejszej niż 2000 zł wg 
ceny zrabatowanej członkowie PIAP otrzymują: 
35% zniżki od ceny katalogowej, bezpłatny pro-
jekt konstrukcji konieczny do przygotowania wy-
ceny, bezpłatną wysyłkę na terenie Polski. Oferta 
specjalna dla członków PIAP na zakup kratownic 
X-10 CROSSwire obowiązuje od 01.10.2016 do 31 
grudnia 2017.

NEWS

PSI 2017: Więcej przestrzeni, 
więcej czasu, więcej 
różnorodności
Bilety prawie wyprzedane i zarówno pod 
względem powierzchni, jak i wystawców tar-
gi będą większe. Rozbudowano powierzch-
nie specjalne, uproszczono narzędzia komu-
nikacyjne i już teraz na odbywający się po raz 
pierwszy dzień klienta przemysłowego zgło-
siło się setki klientów. Tym samym Targi PSI 
2017, które odbędą się od wtorku 10 stycznia 
do czwartku 12 stycznia 2017r. w Düsseldor-
fie, są bardzo obiecujące już na trzy miesiące 
przed swoim rozpoczęciem. Poszerzenie grupy 
docelowej o klientów przemysłowych stano-
wi dla branży szansę, którą wykorzysta. Nowy 
Dzień Klienta Przemysłowego, odbywający 
się w dniu kończącym targi,  został pozytyw-
nie przyjęty nie tylko przez klientów przemy-
słowych, lecz również handlowców. Wszyst-
kie Meeting-Counter przed halą 9, przy któ-
rych handlowcy mogą spotkać się ze swoimi 
klientami, zostały już zarezerwowane.

NEWS
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cjonalne. Wszystkie  nasze produkty mają uła-
twiać  życie  użytkownikom – mówi Justyna 
Skoczeń z firmy MJM. Marka Bee2  skiero-
wana jest  dla  agencji reklamowych oraz do 
dystrybutorów artykułów  reklamowych, pro-
dukty mają  uzupełnić ofertę  katalogową. Jak 
zapewnia firma, dzięki indywidualnemu  po-
dejściu  do  każdego    zapytania    jest  w  sta-
nie  wykonać    produkty w dowolnej kolory-
styce już od  5 sztuk.  

Modern Forms – producent 
medali i statuetek
Jak podkreśla firma Modern  

Forms,  jej  główną  dewizą  jest 
tworzenie, a nie odtwarzanie. Stawia na kre-
atywność,  innowacyjność  i  indywidualne po-
dejście  do  Klienta.  -  Tylko tak można stwo-
rzyć za każdym razem rzeczy niepowtarzal-
ne, niezwykłe, w pełni wyjątkowe. Firma to 
zgrany i ambitny zespół, który dba o jakość, 
zadowolenie i satysfakcję Klientów, dlate-
go nieustannie wprowadza nowe rozwiąza-
nia i oryginalne produkty. Stawia sobie wie-
le celów, jeden z nich to ciągły rozwój i udo-
skonalanie oferty. – mówi Marcin Bosek, CEO 
Modern Forms. - To nieustanna potrzeba roz-
wijania się, pasja tworzenia nowych rozwią-
zań, innowacji oraz produktów, którą ciągle 
w sobie podsycamy, pielęgnujemy. To głód wy-
zwań, który napędza nas do działania i moty-
wuje do szukania nowych możliwości i dlate-
go między innymi chęć przystąpienia do PIAP 
– podkreśla Marcin Bosek.

POLIBIURO – agencja 
reklamowa
Firma  POLIBIURO  jest 

prężnie  rozwijającą  się  firmą  reklamową 
działająca  na  rynku  od  2002  r.  Zapewnia 
kompleksową  obsługę  oraz  szeroki  zakres 
usług poligraficzno  -  reklamowych. W ofer-
cie  posiada  szeroki  wybór  gadżetów  i  upo-
minków  reklamowych  oraz  odzieży  firmo-
wej.  Jak  zapewnia Adam Richta,  właściciel 
firmy,  jej  mocną  stroną  jest  wieloletnie  do-
świadczenie  w  produkcji  reklam  zewnętrz-
nych, które wykonywane są z najwyższą sta-
rannością oraz wsparcie w zakresie identyfi-
kacji wizualnej firmy. - Do PIAP-u przystępu-
jemy, ponieważ wierzymy, że dzięki temu na-
sza firma stanie się jeszcze bardziej rozpozna-
walna. Tym samym mamy nadzieję, że wielu 
klientów ceniących bezpieczeństwo oraz in-
nowacyjność znajdzie w naszej ofercie pro-
dukty, które spełnią ich oczekiwania. Chce-
my również dołączyć do grona profesjonal-
nych oraz cenionych firm, które świadczą 
najwyższej jakości usługi w branży reklamo-

wej –  mówi  Adam  Richta,  właściciel  firmy 
POLIBIURO. 

Premier Group - producent 
porcelany reklamowej
Premier  Group  to  producent 

porcelany reklamowej premium. 
Produkty firmy dostarczane są klientom z po-
nad 20 krajów. Premier Group oferuje barwie-
nie porcelany w technologii HydroColor, bar-
wienie  Soft  Touch,  piaskowanie  oraz  wyko-
nywanie  nadruków  na  szkle  i  porcelanie.  Jak 
podkreśla  producent,  wieloletnie  doświadcze-
nie w branży daje klientom pewność wysokiej 
jakości  produktu  oraz  fachowego  doradztwa. 
Poza samą porcelaną firma projektuje i produ-
kuje opakowania do niej. - Premier Group to 
partner, który dostarcza kompleksowych roz-
wiązań, od projektu do realizacji i dystrybucji 
na terenie całej Europy. Będąc członkiem PSI 
zdecydowaliśmy się przystąpić do PIAP, licząc, 
że dzięki temu rozpoznawalność naszej mar-
ki wzrośnie  - mówi  Leszek  Pasternak,  Prezes 
Zarządu Premier Group Sp. z o.o.

Słodkie Upominki – 
producent słodyczy 
reklamowych

Firma Słodkie Upominki jest jedynym z eu-
ropejskich liderów w produkcji słodyczy rekla-
mowych,    z ponad 19-letnim doświadczeniem 
w projektowaniu, produkcji oraz konfekcjono-
waniu  słodyczy  reklamowych.  Firma  posiada 
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywno-
ści BRC, który gwarantuje najwyższy poziom 
bezpieczeństwa żywności i powtarzalną jakość 
oferowanych  produktów.  Standardowa  ofer-
ta obejmuje ponad 300 produktów, począwszy 
od cukierków, pastylek, drażetek, gum do żucia, 
poprzez lizaki, ciastka, czekoladki, aż po ręcz-
nie wytwarzane praliny oraz trufle. - O przystą-
pieniu firmy Słodkie Upominki do PIAP zdecy-
dowała chęć dalszego i ciągłego  współtworze-
nia rynku polskich artykułów reklamowych, pro-
mowania ich na terenie Unii Europejskiej oraz 
kształtowania pozytywnego wizerunku pol-
skich producentów na rynku międzynarodowym. 
- mówi Ryszard Garmada, założyciel  i właści-
ciel firmy Słodkie Upominki. 

Wilk Elektronik S.A. 
– producent pamięci 
komputerowych marki 
GOODRAM

GOODRAM  to  marka  pamięci  kom-
puterowych  polskiego  producenta  –  Wilk  
Elektronik. W  ofercie  firmy  znajdują  się m.in. 
pamięci USB, powerbanki  i  akcesoria dedyko-
wane  dla  branży  reklamowej.  Markowe  kom-

ponenty,  szeroka oferta  i  dożywotnia gwaran-
cja  to wyróżniki marki. 25-letnie doświadcze-
nie firmy na rynku polskim i zagranicznym oraz 
własna linia produkcyjna zlokalizowana na Ślą-
sku,  zapewniają  europejską  jakość wykonania 
i profesjonalizm realizacji zleceń. Dla większe-
go  komfortu  klientów,  producent  marki  GO-
ODRAM udostępnia na swojej stronie wizuali-
zator 3D, umożliwiający samodzielne dopaso-
wanie logotypu do jednego z wybranych mode-
li pamięci USB marki  i stworzenie wizualiza-
cji wybranego produktu. - Od wielu lat marka 
GOODRAM cieszy się uznaniem klientów na 
polskim i zagranicznym rynku reklamowym. 
Przystępując do PIAP, nasza firma dołącza za-
tem do grona firm mogących pochwalić się naj-
wyższym prestiżem oraz zaufaniem w branży. 
- mówi Wiesław Wilk, Prezes Wilk Elektronik.

Verus Spółka Jawna – 
importer galanterii 
skórzanej
Verus Spółka Jawna    to  im-

porter  i  właściciel  marek: VIP 
COLLECTION oraz VERUS Luxury Leather.
Siedziba  i  magazyn  dystrybucyjny  firmy  

Verus mieści się w Katowicach. Firma specja-
lizuje  się w obsłudze B2B sieci  handlowych, 
firm i korporacji,  instytucji, odbiorców hurto-
wych  i  sklepów  on-line  oraz  klienta  indywi-
dualnego.  Spółka  Verus  rozwija  również  ka-
nał sprzedaży eksportowej dla krajów Europy 
środkowo-wschodniej.  Firma  zapewnia  dużą 
elastyczność współpracy, szybką realizację za-
mówień  oraz  profesjonalną  obsługę.  Atutem 
firmy we współpracy z rynkiem B2B są prefe-
rencyjne ceny i wielotysięczne stany magazy-
nowe m.in. portfeli i etui oraz bagaży, walizek 
jak również teczek i toreb (szybka dystrybucja 
do 48 godzin). - VIP COLLECTION i VERUS 
Luxury Leather to marki dla ludzi ceniących 
sobie piękno, wygodę, prestiż i funkcjonalność. 
Obecność na rynku B2B ma znaczenie dla obu 
marek a strategia marketingowa spółki przewi-
duje dalszy jej rozwój i przenikanie do kanałów 
dystrybucji tradycyjnej oraz dystrybucji z wy-
korzystaniem nowoczesnych kanałów on-line. 
Dewiza PIAP  „Razem możemy więcej” odda-
je sens pracy zespołowej, która wnosi niezwy-
kle dużo cennego potencjału dla wytworzenia 
dóbr i usług. Członkostwo VIP COLLECTION  
i VERUS Luxury Leather w PIAP jest zbieżne 
z dewizą „Razem możemy więcej” i to nasza od-
powiedź na poszerzenie i wstąpienie do grona 
osób, dla których praca ma sens i jest nie tylko 
wykonywaniem codziennych zadań ale przede 
wszystkim jest pasją - mówi Tatiana Duraj-Fert, 
Dyrektor VIP COLLECTION i VERUS.
■ Joanna Łęczycka

Spotkanie nowego składu Zarządu Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych odbyło się w Łodzi, 17 listopada br. Spotkanie było 
okazją do nakreślenia planów Izby na najbliższy rok, który z uwagi 
na obchodzony jubileusz 10-lecia, zapowiada się wyjątkowo.

Spotkanie Zarządu PIAP  
- plany PIAP na 2017 rok

W  spotkaniu  Zarządu  PIAP  wzięli  udział: 
Edyta Lisowska - Prezes PIAP, Tomasz Chwi-
łowicz  -  Wiceprezes  PIAP,  Magda  Owczar-
ska  -  Wiceprezes  PIAP,  Członkowie  Zarzą-
du: Monika Dziewońska, Anna Roszczak, Ma-
ciej Dembiński, Wojciech Wąsowski oraz Ka-
tarzyna  Wojniak  -  Dyrektor  Biura  Zarządu 
PIAP. Uczestnicy omówili plany Izby na 2017 
rok  oraz  zalecenia  Komisji  Rewizyjnej,  któ-
re zostały przekazane na ręce Zarządu podczas 
ostatniego Walnego Zebrania Członków PIAP.
Podczas  spotkania  rozmawiano  na  temat 

koncepcji okładki katalogu PIAP oraz stoiska 
targowego, jakie będzie towarzyszyło promo-
cji  Izby  podczas  targów  w  przyszłym  roku. 
Dużo  czasu  zajęło  planowanie  przyszłorocz-
nych  obchodów  10-lecia  PIAP  i  jubileuszo-

wego eventu. Z tej okazji przyszłoroczne Wal-
ne Zebranie PIAP będzie miało również wyjąt-
kową formę spotkania integracyjnego połączo-
nego  ze  świętowaniem. W  planach  jest  także 
przygotowanie filmu promującego  Izbę, który 
będzie wizytówką PIAPu i narzędziem do zdo-
bywania nowych członków. Obchody 10-lecia 
są doskonałą okazją,  do przygotowania mate-
riału multimedialnego.
Zarząd chce także zintensyfikować działania 

marketingowe promujące upominek reklamowy 
i Członków PIAP poza naszą branżę.  Informa-
cje na temat działań Izby i skuteczności upomin-
ków pojawiają się już m.in. w czasopiśmie skie-
rowanym do  branży  prawniczej Law Business  
Quality  oraz  czasopiśmie  skierowanym do ko-
biet sukcesu: Imperium Kobiet. Regularnie dzia-

łania reklamowe prowadzone są także w maga-
zynie Marketer+.
Zarząd PIAP zamierza  także kontynuować 

tradycję spotkań regionalnych również w 2017 
roku wraz  z  organizacją  bezpłatnych  szkoleń 
z  zakresu  interaktywnych  form  reklamy  oraz 
strategii rozwojowej firmy. Po raz kolejny prze-
prowadzone zostaną  także badania branżowe. 
Tym razem jednak Zarząd PIAP podejmie się 
próby  zlecenia  przeprowadzenia  badania  nie-
zależnej firmie badawczej lub uczelni wyższej, 
a celem badań będzie przede wszystkim okre-
ślenie  wielkość  rynku.  Posiadanie  takich  da-
nych  zwiększy  prestiż  PIAPu,  jako  reprezen-
tanta branży i będzie ważną kartą przetargową 
podczas działań lobbingowych. W nadchodzą-
cym  roku  PIAP  zamierza  także  zintensyfiko-
wać swoje działania lobbingowe, żeby umoc-
nić  swoją pozycję ważnego podmiotu gospo-
darczego i wzmocnić głos firm z branży rekla-
mowej. W tym celu konieczna będzie większa 
aktywność firm członkowskich.
Rok 2017 zapowiada się bardzo obiecująco, 

pracowicie ale przede wszystkim jeszcze bar-
dziej owocnie. Ilość inicjatyw podejmowanych 
przez Izbę z roku na rok się zwiększa, przez co 
rośnie także jej rozpoznawalność i pozycja.
■ Joanna Łęczycka
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Z życia Izby...

10 lat wspólnych starań na rzecz całej branży artykułów promocyjnych. 10 lat spotkań, rozmów, 10 lat 
kampanii na rzecz wypromowania upominków jako skutecznych narzędzi marketingu. A ile wieczorów 
integracyjnych i wspomnień? Jak inaczej podsumować ten piękny jubileusz, jeśli nie retrospekcją 
najważniejszych działań Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych?

10 lat działań PIAP

Walka o podniesienie limitów
1  kwietnia  2011  została  wprowadzona 

niekorzystna dla firm z branży reklamowej  
nowelizacja  ustawy  o  VAT.  Zmiany  doty-
czyły również nieodpłatnego przekazywania 
towarów,  czyli  upominków  reklamowych 
i wprowadziły limity kosztów towarów, któ-
re można  przekazywać  nieodpłatnie.  PIAP 
zareagował  błyskawicznie  i  rozpoczął  ak-
cję mającą na celu wprowadzenie zmian wy-
sokości limitów na nieodpłatne przekazanie 
towarów osobom trzecim, prezentów o ma-
łej  wartości  oraz  doprecyzowania  w  usta-
wie kwot,  jako wartości netto. W tym celu 
do Ministra Finansów, Premiera RP, Człon-
ków Komisji Gospodarczej, Komisji Przyja-
zne Państwo i Rady Gospodarczej przy Pre-
mierze, Kancelarii Prezydenta RP oraz Klu-
bów  Parlamentarnych  zostały  wysłane  pi-
sma z apelem o wprowadzenie zapropono-
wanych zmian. Izba wnioskowała o podnie-
sienie limitów do poziomu realnego dla pol-
skiego rynku, z 10 zł do 80 zł oraz ze 100 zł 
do 200 zł gdy jest ustalona tożsamość obda-
rowanych osób. Izba zebrała 200 podpisów 
firm z branży artykułów promocyjnych po-
pierających akcję, które zostały przekazane 
Ministrowi Finansów  Janowi  - Vincentowi 
Rostowskiemu oraz Podsekretarzowi Stanu 
Maciejowi  Grabowskiemu  w  październiku 
2011. W ślad za krokami lobbingowymi ru-

szyły działania Public Relations. Informacje 
o kampanii PIAP ukazały się między innymi 
w Rzeczpospolitej. To pierwsza tak zorgani-
zowana akcja PIAP, z którą udało się dotrzeć 
do najważniejszych osób w Państwie i któ-
ra mocno skonsolidowała kręgi Izby. PIAP 
otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Finan-
sów z wyjaśnieniem, że u podstaw negatyw-
nej decyzji leżała konieczność dostosowania 
skutków budżetowych nowelizacji do zmian 
dokonanych w trakcie prac nad projektem 
w zakresie stawek podatkowych (rezygnacji 
z podniesienia do 23% stawki VAT na nie-
które  towary).  Konsekwencją  powyższego 
było niewystąpienie planowanych dodatnich 
skutków finansowych dla budżetu państwa, 
dzięki  którym  możliwe  byłoby  „sfinanso-
wanie”  zmian  podwyższających  ww.  limi-
ty.  Ministerstwo  Finansów  argumentowa-
ło, że podniesienie wysokości limitów kwo-
towych na „prezenty o małej wartości” spo-
woduje ujemne skutki budżetowe. Propozy-
cja PIAP nie mogła zostać uwzględniona, ale 
Ministerstwo Finansów zaznaczyło również 
iż  nie wyklucza,  że  zmiany  zostaną wpro-
wadzone  w  przyszłości,  gdy  wystąpią  od-
powiednie warunki gwarantujące zgodność 
z ustawą o finansach publicznych. Mimo ne-
gatywnej odpowiedzi, PIAP prowadził dal-
sze działania PR’owe i lobbingowe, w celu 
wprowadzenia zmian.

Pan Gadżet rusza do boju!
Od  początku  działalności  promocja  upo-

minku  jako  skutecznego  środka marketingu 
była jednym z najważniejszych celów PIAP. 
Pokazanie  różnorodności  upominków,  ich 
wpływu na relacje z osobą obdarowaną i po-
zytywnych konotacji  z marką –  takie  zada-
nia przyświecały kampanii Izby. Do tej misji 
powołany został nie byle jaki bohater – Pan 
Gadżet. Postać uśmiechniętego ludzika w ty-
pie  „złotej  rączki”  z  obrandowanym  śrubo-
krętem w dłoni  trafiła na reklamy promują-
ce upominki reklamowe – do gazet oraz na 
billboardy. Pan Gadżet, jako głos wszystkich 
artykułów  promocyjnych,  akcentował  swo-
ją rolę w budowaniu „MARKI, PRESTIŻU 
oraz  RELACJI”.  Kampania  Polskiej  Izby 
Artykułów  Promocyjnych  pt.  “Gadżet  sku-
tecznym  nośnikiem  reklamy”  ruszyła  1-go 
września 2010 roku. Izba na ten cel wykupi-
ła ponad 50 billboardów, usytuowanych przy 
głównych ulicach w Warszawie oraz w Lu-
blinie. Akcja outdoorowa wsparta była rekla-
mą w prasie branżowej oraz w portalach mar-
ketingowych. Do tego celu została stworzo-
na  również  strona www.pangadzet.pl,  gdzie 
osoby zainspirowane akcją mogły znaleźć in-
formacje na temat tego wydarzenia oraz sa-
mej Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. 
Inicjatywa w całości  sponsorowana była  ze 
środków partnerów strategicznych, czyli firm 

członkowskich  izby, a  ich  logotypy również 
widniały na billboardach. Akcja została bar-
dzo  pozytywnie  przyjęta  i  oceniona  przez 
branżę reklamową oraz klientów końcowych.

PIAP bada rynek
Badania  marketingowe  są  kierunkow-

skazem pokazującym  jak  rozwija  się  rynek 
i w którą stronę powinny zmieniać się oferty 
firm. PIAP w roku 2011 podjął pierwszą pró-
bę zbadania w  jaki sposób upominki  rekla-
mowe są postrzegane przez klienta końcowe-
go, czyli osoby decyzyjne z działów marke-
tingu. W kwestionariuszu znalazło się szereg 
pytań dotyczących wyborów klienta – jakie 
upominki najczęściej wybiera, kiedy je wy-
korzystuje i jakie są kluczowe czynniki wy-
boru. Ważnym  aspektem  badań  było  osza-
cowanie jak w opinii Klientów kształtuje się 
skuteczność gadżetów w porównaniu do in-
nych nośników reklamy. Przez wiele lat In-
ternet  był  królem  marketingu,  ze  względu 
na  korzystną  relację  skuteczności  do  ceny. 
W ostatnich latach jednak badania PIAP wy-
kazały, że upominki reklamowe doganiają li-
dera w skuteczności dotarcia do konsumen-
tów.  Na  przestrzeni  lat  zmieniły  się  także 
kryteria wyborów klientów końcowych, da-
jąc  przewagę  jakości  materiałów  reklamo-
wych nad ich ceną. Badania PIAP od lat dają 
także odpowiedź na pytanie jak zmieniają się 
budżety klientów, jaką część przeznaczają na 
działania BTL a jaką na ATL. Pytania zwią-
zane z postrzeganiem upominków reklamo-
wych przez  klientów końcowych  są  jedny-
mi z kluczowych w diagnozowaniu rozwo-
ju  rynku  i  jego  przyszłości.  Badania  PIAP 
zawsze  przynoszą  szereg  ciekawych  wnio-
sków,  które  pokazują,  że  rynek  z  roku  na 
rok się zmienia, a upominki reklamowe ro-
sną w siłę. Przeprowadzane są za pośrednic-
twem  systemu  ankietowego  paxonta.com 
i kierowane do klientów końcowych - przede 
wszystkim dyrektorów działów marketingu, 
osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za bu-
dżety reklamowe zarówno dużych korpora-
cji  jak  i małych  i  średnich przedsiębiorstw. 
W  ubiegłym  roku  została  przeprowadzona 
już piąta edycja badania.

Wieczory branżowe, czyli integracja 
PIAP 
Wieczory branżowe PIAP to jedna z oka-

zji do  integracji Członków Izby  i wymiany 
pomysłów. W spotkaniach biorą udział  tyl-
ko właściciele firm Członkowskich, święto-
wane są  jubileusze firm i w luźnej, spokoj-

nej atmosferze prowadzone rozmowy na te-
mat branży i nie tylko. Przy lampce dobrego 
wina i dźwiękach muzyki Członkowie mogą 
bez pośpiechu porozmawiać na żywo na te-
maty,  które  poruszane  są  na  internetowym 
forum  PIAP,  przekazać  Zarządowi  swoje 
uwagi  i sugestie. To świetna okazja do po-
głębienia istniejących i nawiązania nowych 
relacji  pomiędzy  agencjami  reklamowymi 
a producentami i importerami zrzeszonymi 
w PIAP, bo trzeba podkreślić, że lata wspól-
nej  działalności  przekuły  mnóstwo  relacji 
biznesowych w przyjaźnie. Wieczory bran-
żowe na stałe wpisały się już w coroczny ka-
lendarz działań Izby, bo zapotrzebowanie na 
integrację i kontakty osobiste między Człon-
kami jest duże. Spotkania cieszą się dużą po-
pularnością  a  frekwencja  zawsze  dopisuje, 
co jest dowodem aktywności i zaangażowa-
nia Członków. W ubiegłym roku odbyła się 
trzecia edycja Wieczoru Branżowego.

Cała branża w katalogu PIAP
Katalog  PIAP  to  rozpoznawalny  już  na 

rynku  nośnik  promocji  wszystkich  firm 
członkowskich.  To  obraz  branży  artykułów 
promocyjnych  i  ich  zróżnicowanej  oferty. 
To wreszcie także ważne narzędzie dla klien-
tów końcowych i agencji reklamowych, któ-
rzy poszukują sprawdzonych dostawców ma-
teriałów  promocyjnych  i  nie  tylko. W  tym 
roku wydawana  jest  także  jubileuszowa, 10 
edycja katalogu. Katalog PIAP z roku na rok 
cieszy  się  coraz  to większym zainteresowa-
niem  wśród  odbiorców:  agencji  reklamo-
wych  i  klientów końcowych,  ponieważ  sta-
nowi bardzo dobrą bazę rzetelnych i godnych 
polecenia firm z branży artykułów promocyj-
nych.  Pracownicy  działów  marketingu  bar-
dzo  często korzystają  z  niego w  swojej  co-
dziennej pracy. Oferta skierowana jest  tylko 
i wyłącznie dla Członków Polskiej Izby Arty-
kułów Promocyjnych, dla których podstawo-
wy wpis jest bezpłatny. Katalog jest podzie-
lony na trzy części: Producenci i importerzy, 
Agencje  reklamowe oraz Media  i  organiza-
torzy targów branżowych. Jest dystrybuowa-
ny podczas najważniejszych imprez w bran-
ży w kraju i za granicą (targów oraz konfe-
rencji), a także wysyłany do klientów końco-
wych oraz  agencji  reklamowych za pośred-
nictwem tradycyjnej poczty.

PIAP z własnym pismem
Gazeta PIAP powstała w 2014 roku. Zro-

dziła  się  z  potrzeby  komunikacji,  promo-
cji działań PIAP i członków Izby. Jej głów-
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nym zadaniem jest poruszanie tematów i pro-
blemów istotnych dla branży oraz właścicie-
li małych  i  średnich  przedsiębiorstw.  Publi-
kacja PIAP jest trochę takim Hyde Parkiem, 
forum wymiany myśli  i  doświadczeń. Stałe 
miejsce w gazecie mają rubryki poświęcone 
problemom prawnym, szkoleniom dla kadry 
kierowniczej, zapowiedziom i relacjom z tar-
gów branżowych,  a  także  teksty  lifestyle’o-
we, w których można znaleźć artykuły o cie-
kawych  zainteresowaniach  Członków  Izby. 
Gazeta odpowiada na bieżące pytania i pro-
blemy Członków Izby oraz innych uczestni-
ków rynku reklamowego i chętnie podejmu-
je trudne tematy. Członkowie PIAP znajdą tu 
informacje na  temat dotacji do działalności, 
eksportu i importu, technologii druku i o wie-
lu innych, przydatnych w prowadzeniu firmy 
reklamowej zagadnieniach.

Pakiet korzyści dla Członków PIAP
Jedną z inicjatyw Polskiej Izby Artykułów 

Promocyjnych jest stworzenie pakietu korzy-
ści, który opiera się na idei zakupów grupo-
wych. Podpisana jesienią 2015 roku umowa 
z firmą DELTA CITY dała Członkom PIAP 
możliwość wysyłania tanich przesyłek. Z tej 
propozycji  skorzystało  wiele  firm  zrzeszo-
nych w Izbie. W ubiegłym roku do listy przy-
wilejów członkowskich dołączyły bezpłatne 
porady prawne. Przez rok od dnia 1.06.2016 
każdy Członek PIAP może skorzystać z pro-
gramu pomocy prawnej w wymiarze pełnych 
dwóch godzin pracy kancelarii prawnej. Po-
moc  prawną  zapewnia  kancelaria  Kuźma, 
Organa i Wspólnicy - Spółka Partnerska Rad-
ców Prawnych z Poznania. Pomoc jest objęta 
całkowitą poufnością, PIAP jest informowa-
ny przez Kancelarię wyłącznie o fakcie wy-
korzystania całkowitego lub częściowego li-
mitu godzin danego Członka PIAP. Program 
benefitów tworzy także karta paliwowa, dzię-
ki  której  Członkowie  mogą  obniżyć  kosz-
ty paliwa w swoich firmach.  Izba cały czas 
pracuje  nad  powiększeniem  pakietu  korzy-
ści. Wśród pomysłów jest m.in. komplekso-
wa usługa bankowa, usługi medyczne z moż-
liwością  monitorowania  okresowych  badań 
dla pracowników. Powiększony pakiet profi-
tów przełoży się na wymierne oszczędności 
w firmach członkowskich i jest kolejnym do-
wodem na to, że razem można więcej. 

Spotkania Regionalne ze 
szkoleniami

Spotkania regionalne to kolejna integru-
jąca,  cykliczna  inicjatywa  PIAP.  Początko-

wo były to spotkania tylko z Członkami i Za-
rządem,  lecz z czasem dołączył aspekt edu-
kacyjny i Spotkania Regionalne stały się oka-
zją do szkoleń. Spotkania Regionalne organi-
zowane przez Polską Izbę Artykułów Promo-
cyjnych pokazują, iż takie wydarzenia są nie-
zmiernie potrzebne dla firm z branży. Nie tyl-
ko umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakre-
su  różnych  dziedzin,  ale  również  integrację 
z innymi uczestnikami tego rynku. W progra-
mie szkoleń znalazł się wykład m.in. Toma-
sza Teleja na temat storytellingu, czy szkole-
nia z zakresu prawa patentowego. Członko-
wie i firmy spoza PIAP chętnie w nich uczest-
niczą. Do tej pory odbyło się już 9 spotkań re-
gionalnych w Katowicach, Warszawie, Kra-
kowie, Poznaniu, czy Gdyni. Bezpłatne szko-
lenia dla Członków PIAP odbywają się także 
przy okazji Walnych Zebrań Izby. Do tej pory 
Członkowie mieli  okazję  słuchać m.in.  Jac-
ka Walkiewicza,  Piotra Tymochowicza,  czy 
Mateusza Mrozowskiego. Szkolenia dotyczą 
psychologii, sprzedaży czy różnych aspektów 
marketingu – wszystkiego co może być istot-
ne dla prowadzenia działalności w branży re-
klamowej. 

PIAP na konferencji w KIG
Debata,  jako  odbyła  się  w  2015  roku 

w  siedzibie  Krajowej  Izby  Gospodarczej 
dotyczyła najważniejszych problemów roz-
woju  małych  i  średnich  przedsiębiorstw. 

Była  zatytułowana  „6  największych  ba-
rier  dla  rozwoju  biznesu”.  Wśród  tytuło-
wych barier  znalazły  się m.in.  skompliko-
wane ustawodawstwo, różnorodna interpre-
tacja przepisów podatkowych, ograniczenia 
w kosztach, biurokracja, brak wsparcia pol-
skich eksporterów oraz problematyka prze-
targów. Debata  była  jedną  z ważniejszych 
inicjatyw  lobbingowych  Izby.  W  debacie 
wzięło udział około 40 osób w  tym znane 
osobistości np. Anna Kalata (była Minister 
Pracy i Polityki Społecznej), Marcin Świę-
cicki (Poseł na Sejm - Komisja Gospodar-
ki), Anna Szcześniak (Dyrektor Instytut Ba-
dań  nad  demokracją  i  przedsiębiorstwem 
prywatnym), Paulina Zadura (Dyrektor De-
partamentu  Rozwoju  Przedsiębiorczości 
i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwo-
ju Przedsiębiorczości), Ryszard Marcińczak 
(Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospo-
darczej, Prezes Zarządu Naczelnej Organi-
zacji  Technicznej).  PIAP  miał  wyjątkową 
okazję,  żeby  zwrócić  uwagę polityków na 
problemy małych  i  średnich  firm,  a  także 
podkreślić rolę Izby w działaniach na rzecz 
polskich przedsiębiorców.

Zapłacone - Naliczone
W 2012 ruszyła kampania PIAP pt. „Za-

płacony-Naliczony”. Ideą przewodnią było 
zwrócenie  uwagi  na  możliwość  jaką  daje 
polskie prawo, odliczania podatku od nieza-
płaconych faktur. Stwarza to nieuzasadnio-
ne korzyści dla nierzetelnych firm i przynosi 
szkodę budżetowi Państwa. Firmy z wszyst-
kich  branż,  nie  tylko  reklamowej,  boryka-
ją  się� z coraz większą   ilością  niezapła-
conych faktur oraz ich nieterminową  reali-
zacją. Kampania Izby rozpoczęła się deba-
tą  zorganizowaną  podczas  targów  branżo-
wych gifts exclusive w Warszawie w PKiN. 
W debacie wzięli udział: Pani Anna Świe-
bocka-Nerkowska - Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Kapitału Ludzkiego w PARP, Pani 
Iwona Dulińska-Prezes PIAP, Pan Poseł Łu-
kasz  Gibała,  Pan  Robert  Załupski  -  CEO 
OOH magazine, prowadzący - dziennikarz 
Radia PIN, Pan Marcin Dobrowolski. Pol-
ska  Izba Artykułów Promocyjnych wysto-
sowała również pisma do Ministerstwa Fi-
nansów, Posłów, Senatorów oraz organiza-
cji , które brały udział w opiniowaniu pro-
jektu ustawy o VAT. W ślad za debatą ruszył 
inne  działania  komunikacyjne  i  lobbingo-
we w kwestii zlikwidowania palącego pro-
blemu.
■ Joanna Łęczycka

•	 10	lat	działań	PIAP!
•	 9	edycji	Spotkań	
Regionalnych

•	 10	Walnych	Zebrań	
Członków	PIAP

•	 7	wydań	Gazety	PIAP
•	 10	publikacji	Katalogu	PIAP
•	 5	edycji	badań	postrzegania	
upominków	reklamowych	
przez	klienta	końcowego

•	 ponad	920	publikacji	
w	mediach	branżowych	
i	ogólnopolskich	na	temat	
PIAP

•	 Ponad	170	Członków	PIAP!
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Nessi to polska marka odzieży sportowej, która wyróżnia się oryginalnym krojem i intensywnymi 
kolorami. O tym jak promować nieszablonowe produkty za pomocą upominków reklamowych 
rozmawiamy z Wojciechem Izbickim, Właścicielem marki.

Znaj potrzeby swojego klienta

Jakie miejsce zajmują upominki 
reklamowe w Państwa strategii mar-
ketingowej?

Upominki przede wszystkim mają za 
zadanie pogłębić więź z naszymi klien-
tami. Skupiamy się na odbiorcach na-
szego sklepu. Dbamy o ich bezpieczeń-
stwo, przynależność i osładzamy po-
chmurne dni. Działamy sezonowo i róż-
norodnie. 

Jakie upominki reklamowe wy-
korzystują Państwo w komunikacji 
z konsumentem? 

Przede wszystkim ostatnio nastawi-
liśmy się na przynależność i jej cele-
browanie. Zaopatrujemy nasze klient-
ki w opaski Kolorowej Drużyny Nessi. 

W okresie jesienno-zimowym są to od-
blaski, na święta zawsze coś słodkiego. 
W przeszłości były smycze ale to już ta-
kie oklepane. Część upominków robi-
my sami. Szukamy rozwiązań niestan-
dardowych. 

W  Państwa ofercie jest kolorowa 
odzież sportowa. To produkty dla 
nieszablonowej grupy odbiorców. 
Jak dobieracie materiały reklamowe 
do potrzeb tej grupy docelowej? 

Dokładnie tak samo jak tworzymy 
naszą odzież. Nieszablonowo. Przy-
kładem jest tutaj właśnie ta silikono-
wa opaska. Długo pracowaliśmy nad 
projektem, szukaliśmy odpowiednie-
go podwykonawcy, bo dokładnie chcie-

liśmy czegoś niestandardowego. Nie 
zasypujemy naszych klientek typowy-
mi gadżetami, szukamy zawsze czegoś 
wyjątkowego. 

Czy mogą Państwo przytoczyć Wa-
szą najciekawszą akcję reklamową 
z  upominkami w  roli głównej? Jaki 
był efekt i oddźwięk tej kampanii?

Jako tako nie prowadzimy akcji pro-
mocyjnych w oparciu o gadżety rekla-
mowe, raczej są one doskonałym uzu-
pełnieniem naszej oferty.

Jakie są najważniejsze zale-
ty   upominków reklamowych, któ-
re czynią z ich skutecznym środkiem 
promocyjnym?

Muszą być trafione, jak każdy pre-
zent. Jeśli nasze klientki potrzebują 
odblasków podczas biegania - daje-
my im to, jeśli potrzebują się wyróżnić 
- dajemy im to, jeśli potrzebują odrobi-
nę słodkości - dajemy im to. Znaj po-
trzeby swojego klienta a nie będziesz 
wyrzucał pieniędzy w błoto. 
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

WOJCIECH IZBICKI
Właściciel marki Nessi

Mata reklamowa, nazywana od swojej funkcji matą naladową, jest doskonałym nośnikiem informacji 
w miejscu sprzedaży. Branże przodujące w tym rodzaju komunikacji z klientem to farmaceutyka, 
motoryzacja, wyroby tytoniowe i alkoholowe. Mata jest nie tylko nośnikiem informacji dla 
kupującego ale także ściągawką dla sprzedawcy: informacje o leku czy techniczne szczegóły 
produktów. W co można dodatkowo wyposażyć standardową matę?

Istnieje kilka wersji mat reklamo-
wych,  które  są  wzbogacone  w  roz-
wiązania  podnoszące  funkcjonalność. 
Można  stworzyć  matę  z  uchylną  fo-
lią – informacje umieszczone są zarów-
no  na  folii,  jak  i  na wewnętrznej  czę-
ści  maty,  można  dodatkowo  umieścić 
wymienną  informację  wewnątrz,  np. 
w  formie  ulotki,  która  będzie widocz-
na przez przezroczystą folię.
Doskonałym pomysłem jest umiesz-

czenie na macie kalendarza, przezna-
czonego  dla  sprzedawcy,  który  mając 
go   pod  ręką,  łatwo może zaplanować 
termin  realizacji  zamówienia  czy  np. 
podać termin wizyty lekarskiej. Często 
spotykanym  rozwiązaniem  jest  mata 
graficznie  podzielona  na  dwie  części, 
gdzie połowa zawiera informacje waż-

ne dla sprzedawcy, a drugie pole grafi-
ki, obrócone czytelnie dla Klienta, in-
formuje o zaletach produktu.
Mata łamana pod kontem 90 stopni i 

umieszczona na krawędzi lady, umoż-
liwia  umieszczenie  treści  informacyj-
no-reklamowych  w  dwóch  płaszczy-
znach – na samej ladzie i na jej fron-
cie, dzięki czemu Klient z daleka może 
dostrzec reklamę produktu. To nie ko-
niec. Możemy  taką  łamaną matę wy-
posażyć  w  kilka  kieszeni,  w  których 
umieścimy ulotki, wizytówki  czy  ku-
pony. Mamy więc kolejne rozszerzenie 
funkcjonalności. 
Szczerze polecamy i zachęcamy do 

zamówień. Proponujemy kilka techno-
logii, atrakcyjne ceny, małe i duże na-
kłady, dobrą jakość i rozsądny termin 

produkcji. Wysyłamy wzory,  pomoże-
my  z  projektem  grafiki. Wspólnie  po-
staramy  się  stworzyć  użyteczny  pro-
dukt, który spodoba się Klientowi i za-
pewni  doskonałą  komunikację  rekla-
mową w punkcie sprzedaży, czy to ap-
tece,  sklepie  z  częściami  samochodo-
wymi, markecie spożywczym czy każ-
dym  innym  miejscu,  gdzie  może  za-
działać.

Wykonanie mat reklamowych 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

MATY REKLAMOWE Z PLUSEM
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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FestiwalMarketingu.pl to event branży reklamowej, który od wielu 
lat mocno się rozwija. Na temat ostatniej edycji i planów na kolejne, 
rozmawiamy z Robertem Załupskim, CEO OOH magazine.

Stawiamy na relacje 

Opowiedz proszę o jakie nowe wy-
darzenia i obszary rozwinęła się ostat-
nia edycja FestiwalMarketingu.pl?

Wydarzenie podzieliliśmy na dwie im-
prezy FestiwalMarketingu.pl i Festiwal-
Druku.pl, które choć współgrające, kie-
rowane są do dwóch grup odbiorców. 
Podobnie, wcześniej zrobiliśmy z OOH  
magazine, dzieląc go na wydanie mar-
ketingowe i Raport Dostawców Mediów 
i Maszyn. Pracownika agencji reklamowej 
nie interesują maszyny, a przedstawicie-
la drukarni – gadżety reklamowe. Oczy-
wiście, są odwiedzający zaglądający na 
oba wydarzenia, ale tak przyjęty podział 

jest czytelny i umożliwia lepsze dotarcie 
do konkretnej grupy docelowej. Pojawie-
nie się sektora event także było „strzałem 
w dziesiątkę”, podobnie jak nowe wyda-
rzenie - konferencja Event Mix. Kolejny-
mi nowościami były: kreatywna strefa Be 
Creative! i konferencja dedykowana ryn-
kowi druku etykiet.

A co liczby mówią o ostatniej edy-
cji Festiwalu?

Festiwal odbył się po raz pierwszy 
w sumie na 3 halach. 40% wzrost po-
wierzchni – 8000 m2, 30% wzrost liczby 
wystawców – ponad 250 i 20% wzrost 
odwiedzających - blisko 5000 gości. 

Warto podkreślić, że wielu nowych wy-
stawców pojawiło się po rekomendacji 
naszego wydarzenia przez uczestników 
poprzednich edycji, co nas bardzo cieszy.

Targi mocno się rozrosły. Jaki jest 
obecnie profil odwiedzających? Dla 
specjalistów z  jakich branży wyda-
rzenie to może być interesujące?

Dwa ostatnie lata to rzeczywiście im-
ponująca dynamika wzrostu. Festiwal-
Marketingu.pl jest dedykowany pracow-
nikom działów marketingu i agencjom re-
klamowym. W tym miejscu należy uspo-
koić agencje, które mają dziwny opór 
przed wpuszczeniem na takie wydarzenia 

pracowników działu marketingu. Tym-
czasem, w taki sposób kreujemy popyt, 
dajemy im możliwość zobaczenia gadże-
tów „na żywo” i poznania trendów, co na 
pewno zaowocuje wzrostem zamówień.

Mocną stroną targów jest bogaty 
program edukacyjny. Opowiedz pro-
szę, czego dotyczył program konfe-
rencji ostatniej edycji. Czy poszerzenie 
formuły targów o tego typu wydarze-
nia faktycznie skutkuje przyciągnię-
ciem większej ilości zwiedzających?

Jesteśmy niewątpliwie pierwszym or-
ganizatorem targów reklamy z tak bo-
gatym programem konferencji z płat-
nym udziałem. Pierwsza z nich – Event 
Mix, była poświęcona skutecznemu event 
marketingowi i zgromadziła ponad 220 
uczestników. Gościem specjalnym była 
Dorota Wellman. Marketing Mix zajął 
się marketingiem dla branży kosmetycz-
nej i farmaceutycznej. Ponad 100 uczest-
ników brało udział także w Gali POS 
STARS. Zachęcam do zobaczenia fil-
mu z tych wydarzeń mających napraw-
dę spektakularną oprawę – oczywiście 
z użyciem artykułów promocyjnych. Na 
pewno te dwa wydarzenia przyciągnęły 
nowych zwiedzających. 

Czy widzisz jakieś mankamenty 
w funkcjonowaniu hal czy logistyce, któ-
re w przyszłej edycji chciałbyś poprawić?

EXPO XXI Warszawa jest idealnym 

obiektem na nasze wydarzenie. Zespół 
EXPO XXI Warszawa ma wieloletnie do-
świadczenie w organizowaniu targów 
i konferencji. Reaguje szybko na potrzeby 
wystawców i czasami realizuje napraw-
dę wręcz nierealne potrzeby, jak np. po-
nad półtonowe podwieszenie. Nie mamy 
problemów z prądem, zasięgiem Internetu 
czy toaletami. Nie oszczędzamy na ochro-
nie czy ilości ludzi na recepcji - co pod-
nosi jakość obsługi. Mogliśmy sprzedać 
stoiska w recepcji – Hali 2, ale dla kom-
fortu uczestników odmówiliśmy zaintere-
sowanym firmom. Podzieliliśmy targi na 
dwie hale. Każda ma swojego opiekuna 
technicznego. Mamy sztab ludzi na miej-
scu, rozwiązujący od ręki wszelkie proble-
my. Tutaj także niezastąpiona jest pomoc 
i szybkie reagowanie pracowników Działu 
Technicznego EXPO XXI Warszawa.

Co w Twoim odczuciu najbardziej od-
różnia FestiwalMarketingu.pl od kon-
kurencyjnych wydarzeń targowych 
w branży reklamowej w Polsce?

Termin. Wystawcy uświadomili so-
bie, że pokazanie się na Festiwalu przed 
„żniwami w branży”, jakimi jest sezon 
świąteczny przynosi wymierne korzy-
ści. Stąd właśnie coraz większe zainte-
resowanie naszym wydarzeniem. Zde-

cydowanie jakość zwiedzających (oso-
biście każdego roku zdarza mi się wy-
prosić kilku „zbieraczy”, co jest zauwa-
żane przez Wystawców), komfort dla 
uczestników (doceniają tak proste rze-
czy jak łatwość w przemieszczaniu się 
po targach), program konferencji i na-
sza komunikacja z Wystawcami. Umoż-
liwiamy im budowanie relacji z obecny-
mi i przyszłymi Klientami w komforto-
wych warunkach. 

Wystawcy nie „prężą muskułów” bu-
dując drogie stoiska. Zamiast tego stawia-
ją nadal na atrakcyjną, ale mniej kosztow-
ną zabudowę modułową. Festiwal ma na 
pewno większe szanse na zwrot inwestycji 
w porównaniu do innych wydarzeń. 

Kontynuacją Festiwalu jest organizo-
wane przez nas PROMO SHOW, które po 
trzech edycjach stało się największym road 
show dla branży, o czym świadczy np. re-
kordowa ilość firm w Katowicach. Wystaw-
cy rezygnując z konkurencyjnych wydarzeń 
wystawiają nam najlepsze referencje. 

Nasi Partnerzy – wolimy chyba takie 
słowo niż Wystawcy, doceniają lojalność. 
Nie mamy ofert typu „last minute” z 80% 
rabatem, jak inni organizatorzy. Nie bie-
gamy za nowymi klientami zapominając 
o tych, którzy są z nami od początku. 

Aha, nie mieszamy się do polityki i reli-
gii. Plus, może mało skromnie dodam, ale 
chyba robimy najlepsze wieczory dla wy-
stawców. 

Opowiedz proszę o kampanii rekla-
mowej imprezy. Jakie działania wyko-
rzystywaliście? Czy były wśród nich 
upominki reklamowe?

Oczywiście że nie mogło ich zabrak-
nąć! Jako jedyny organizator, promuje-
my branżę upominków na zewnątrz. Po-
kazujemy siłę gadżetów. Pracujemy nad 

marką Festiwalu cały rok na prestiżo-
wych konferencjach i wydarzeniach. 
Właśnie na nich widzimy jaką skutecz-
ność mają artykuły promocyjne. Co 
więcej, na łamach OOH magazine pu-
blikujemy wywiady z Top Dyrektorami 
Marketingu, zawsze pytając o wykorzy-
stywanie upominków reklamowych. 

Czym zaskoczy nas kolejna odsłona 
Festiwalu? Jakie obszary bogatego pro-
gramu targów chciałbyś rozwijać, bazu-
jąc na doświadczeniach ostatniej edycji?

Naszym celem jest utrzymanie jako-
ści wydarzenia. To będzie niejako reali-
zacja oczekiwań wystawców. Ich klien-
ci zwracają uwagę, że na naszych tar-
gach mogą w spokoju porozmawiać, bu-
dować relacje, nie ma przypadkowych 
zwiedzających. Nie będziemy dążyć do 
sprzedaży każdego metra kwadratowe-
go kosztem komfortu uczestników. Przy-
gotowujemy specjalne wydarzenie dla 
agencji reklamowych, ale o tym nie-
bawem. Mogę zapewnić, że z moim 
zespołem na pewno kolejna edycja  
FestiwalMarketingu.pl będzie jeszcze 
bardziej spektakularna, wieczór Wy-
stawców także. Do zobaczenia we wrze-
śniu na EXPO XXI w Warszawie. 
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

ROBERT ZAŁUPSKI
CEO OOH magazine

W programie konferencji pojawiły się mię-
dzy innymi zagadnienia dotyczące Event Mar-
ketingu, lojalności klientów, shopper marketin-
gu, personalizacji, CSR czy marketingu auto-
matycznego. Wśród poruszanych tematów po-
jawił się także klasyczny Direct Mail, który cią-
gle  jest  znakomitą  formą komunikacji marke-
tingowej, która teraz sprawdza się dobrze m.in. 
w formule łączonej z innym kanałem digitalo-
wym. Wszystkie  wykłady  dotyczyły  trendów 
w rozwoju marketingu. A ponieważ przyszłość 
to to, co nas najbardziej interesuje a znajomość 
trendów pozwala wyprzedzić konkurencję, za-
pytaliśmy  ekspertów  z    8  Forum Marketingu 
Zintegrowanego o rozwój poszczególnych na-
rzędzi marketingu.

Mierzalność i umiejętność 
interpretacji informacji
Ogromną  zaletą  automaty-

zacji w marketingu jest mie-
rzalność jej wyników i możli-
wość wyciągnięcia wniosków, 

dzięki którym zbudujemy trwałe relacje z na-
szymi odbiorcami. Możemy śledzić ruch użyt-
kownika, przeglądać w jakie oferty klikał, na 
jakie  strony przechodził, gdzie  się zatrzymy-
wał, itd. Dzięki temu możemy komunikować 
się  w  najbardziej  optymalnym  dla  użytkow-
nika  momencie  i  poruszać  tematy,  które  są 
dla  niego  najistotniejsze. Tym,  co  zadecydu-
je o naszym sukcesie w budowaniu relacji, bę-
dzie umiejętność wykorzystania tych informa-
cji  i  stworzenia  komunikacji,  która  odzwier-
ciedli potrzeby i zainteresowania klientów na 
poszczególnych  etapach  cyklu  zakupowego. 
Sprawiając,  że  wiadomości  będą  wartościo-
we, interesujące i dostarczone w odpowiednim 
czasie, możemy zbudować silną więź.
Michał Leszczyński, Content Marketing 
Manager w GetResponse

Komunikacja w pełni 
spersonalizowana
Komunikacja w  pełni  sper-

sonalizowana, to nie przy-
szłość,  ale  już  teraźniejszość. 
Przede  wszystkim  konsument 

takiej komunikacji oczekuje. Coraz mniejszym 
zaufaniem  darzy  tradycyjne  reklamy,  nie  lubi 
takich przekazów, które z założenia mają trafić 
do szerokiego grona, różnych odbiorców. Chce 
być traktowany indywidualnie i wyjątkowo. Po 
drugie coraz więcej technologii pozwala budo-
wać przekazy spersonalizowane za stosunkowo 
niewielkie koszty. Kłania się tu cały obszar pro-
grammatic,  który  pozwala  adresować  przeka-
zy do bardzo wąsko stargetowanych grup od-
biorców bazując na źródłach big data. I tu kry-
je się słabość tego pozornie idealnego rozwią-
zania – czyli precyzyjnie, personalnie i jedno-
cześnie  tanio. Wszelkie  software’owe  rozwią-
zania do komunikacji spersonalizowanej bazu-
ją  na  algorytmach  tworzących  profile  konsu-
mentów, czyli swoiste postaci wirtualne. Tym-
czasem konsument nie jest postacią wirtualną, 
ale człowiekiem z krwi i kości, który niechętnie 
daje się „programować”. Jego zachowania za-
kupów, niejednokrotnie, a może nawet częściej, 
nie  są  efektem przemyślanych decyzji. Dlate-
go na proces personalizacji przekazu nie moż-
na patrzeć jak na prosty mechanizm, dający się 
ogarnąć algorytmem. Istotą przemyślanego sto-
sowania programowych metod personalizacji 
jest dogłębne zrozumienie postaw, potrzeb, am-
bicji konsumenta. Wejście w jego świat i towa-
rzyszenie mu w jego konsumenckiej podróży. 
Takiego wglądu  nie  zapewnią  najbardziej  za-
awansowane  technologie  śledzenia  zachowań 
zakupowych, ale dobrze zaprojektowane ba-
dania marketingowe, które w sposób adekwat-
ny i niezwiązany zarówno możliwościami, jak 
i  ograniczeniami  technologicznymi  pozwolą 
poznać i zrozumieć konsumenta.
Mateusz Jaworowski, Client Director 
w Kantar Millwardbrown

Rozwój Direct Mail
Na  usługi  direct  mail, 

wpływ mają w znacznej mie-
rze  te  same  trendy,  które 
kształtują i w najbliższym cza-
sie będą kształtowały cały ry-

nek reklamy i komunikacji. Internet i rewolu-
cja cyfrowa z jednej strony stanowią wyzwa-
nie dla  tradycyjnej  formy komunikacji,  jaką 
są przesyłki pocztowe. Z drugiej, dają nowe 
możliwości technologiczne i powodują zmia-
ny społeczne, które do tej pory były czynni-
kiem  ograniczającym  rozwój  usług  direct 
mail – dając tym usługom możliwość budo-
wania mocniejszej pozycji w miksie marke-
tingowm. Mamy też coraz większe możliwo-
ści personalizacji marketingu – zarówno po-
przez dostępność danych,  jak  również moż-
liwości wielokanałowej dystrybucji persona-
lizowanej dynamicznie reklamy – zwłaszcza 
drukowanej,  która według przeprowadzone-
go przez Pocztę Polską badania okazuje  się 
bardziej zauważalna i skuteczna niż reklama 
cyfrowa. 
Renata Goss-Nowak, Kierownik Projektu 
DM w Biurze Rozwoju Usług Pocztowych 
Poczty Polskiej

Skuteczne kampanie 
crossmediowe
Kampanie  crossmediowe 

muszą  być  skuteczne  i  do-
brze  przemyślane.  Jak  za-
projektować taką kampanię? 

W kilku punktach z doświadczeń XmPie:
• zdefiniuj cele jakie chcesz osiągnąć naj-
lepiej w kategoriach ROI i ile masz na to 
czasu
• zrozum jakimi danymi (bazą danych) dys-
ponujesz, nie tylko w sensie fizycznym ale 
prawnym
• stwórz myśl przewodnią całej kampanii
• zbuduj i opisz na diagramie flow kampanii 
wraz z logiką i w funkcji czasu (dostępne są 
darmowe narzędzia jak XmPie Circle)
• stwórz kreacje dla poszczególnych kana-
łów
• zautomatyzuj (oprogramuj) tak wiele eta-
pów i procesów jak to tylko możliwe
• testuj czy działa
• jeżeli to możliwe testuj na małej grupie 
(możesz w kilku wariantach kreacji i auto-
matyki)
• wyciągnij wnioski i nanieś zmiany
• sprawdź czy zmiany działają
• uruchom kampanię
• danych użyj aby stworzyć następną anali-
zując efekty
Stanisław Pieczara, Sales&Marketing 
Director GCBG w Xerox Polska Sp. z o.o.

Otwartość i łamanie 
w komunikacji
Trendy te zmienią sposób 

komunikacji z klientem. 
Obejmą niektóre grupy do-
celowe  i  kategorie.  Otwar-

tość i szczerość są bardzo ważne w komu-
nikacji, gdy chcemy dotrzeć do młodych. 
Oni tak ze sobą rozmawiają – bardzo bez-
pośrednio. Marka, która chce pojawić się 
w ich świecie i zakorzenić się tam powin-
na w warstwie słownej i wizualnej wpisać 
się w  ten  ich  świat. Łamanie  tabu może-
my zauważyć w kategorii higieny  intym-
nej. Najnowsza kampania marki o.b.® wła-
śnie to robi – bezpośrednio, szczerze mówi 
o okresie, przełamując tabu. Tak, jak na te-
mat okresu rozmawia ze sobą część mło-
dych  dziewczyn.  Jednak  rozmowy  te  są 
pełne mitów. Marka o.b.® przełamuje owe 
mity  i  używa  szczerego,  bezpośredniego 
języka.
Kamila Bilska, Strategic Planner w VML 
Poland
■ Joanna Łęczycka

8 Forum Marketingu Zintegrowanego, które odbyło się 6 i 7 października 
w Warszawie, po raz kolejny było podsumowaniem najważniejszych 
kierunków rozwoju marketingu. Różnorodna tematyka, eksperci-
praktycy, prelekcje pełne case-study i przykładów, udzielały odpowiedzi 
na tytułowe pytanie tej edycji „Co gryzie marketera?”.

„Co gryzie marketera?”
- czyli eksperci o trendach



wydarzenia targowe trzeciego kwartału 2016

Premium Sourcing w Paryżu 2016

W dniach 14-15 września 2016 roku w „Docks en Seine – fashion and design city” w Paryżu odbyła się szósta edycja 
targów Premium Sourcing. Wystawa zorganizowana przez francuskich usługodawców branżowych wspólnie z 656 
Editions (CTCO) i European Sourcing po raz kolejny zaoferowała francuskiemu sektorowi branżowemu ważną plat-
formę biznesową w samym sercu stolicy. Wśród 130 wystawców swoje produkty i usługi zaprezentowali dostawcy 
francuscy, jak również wiele podmiotów międzynarodowych. Dla wielu europejskich dostawców Premium Sourcing, 
tak jak CTCO w Lyonie organizowane na początku roku, stało się wydarzeniem, na którym trzeba być obecnym, jeśli 
chodzi o nawiązywanie kontaktów na rynku francuskim.Według oficjalnych źródeł w ciągu dwóch dni Premium So-
urcing odwiedziło 1754 osób. Rok wcześniej w targach uczestniczyło 1740 osób. Szczegóły dotyczące miejsca i daty 
Premium Sourcing 2017 poznamy już wkrótce. Więcej informacji na: www.premiumsourcing.fr
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © zdjęcia: Sarah Vieten, © WA Media 

Leveranciersdagen, czyli networking w Holandii 2016

W dniach 7-8 września 2016 roku Jaarbeurs w Utrechcie po raz kolejny stało się miejscem spotkania dla gości z holenderskiego 
sektora gadżetów reklamowych. Podczas Leveranciersdagen swoje produkty reklamowe wystawiło 129 dostawców. Jak zwy-
kle impreza oferowała odwiedzającym możliwość nawiązania kontaktów i zapoznania się z nowościami produktowymi w samą 
porę przed Bożym Narodzeniem. Dla dystrybutorów PPP udział w wydarzeniu był bezpłatny, z kolei opłata za uczestnictwo dla 
osób niebędących członkami była umiarkowana. Ponadto zgodnie z tradycją, obok dostawców holenderskich swoje produkty 
i usługi zaprezentowało wielu międzynarodowych wystawców. Organizatorzy szacują, iż w tegorocznej edycji targów uczest-
niczyło 927 gości z branży gadżetów reklamowych (w 2015 roku było ich 1006). Program ramowy tegorocznej imprezy po raz 
kolejny obejmował wykłady, między innymi na tematy związane ze strukturami dystrybucji, strategiami sprzedaży i zgodnością, 
a także koncert z cyklu Night of the PromZ podczas pierwszego wieczoru wystawy. Kolejne Leveranciersdagen zaplanowano na 
6-7 września 2017 roku. Więcej informacji na: www.deleveranciersdagen.nl
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © zdjęcia: Till Barth, © WA Media 

FestiwalMarketingu.pl 2016

Podczas 8. edycji targów reklamy i poligrafii reklamowej FestiwalMarketingu.pl, swoją ofertę zaprezentowało 
blisko 250 wystawców. To 30% więcej firm niż w 2015 roku. Organizator zanotował również 20% wzrost licz-
by zwiedzających – 4800 osób. Targom towarzyszyły wydarzenia dodatkowe: konferencje, warsztaty, pokazy, 
szkolenia oraz konkursy branżowe. Wśród nich konferencja Event MIX, której gościem specjalnym była Dorota 
Wellman, a drugiego dnia targów - Marketing MIX, dla firm z branży kosmetycznej i farmaceutycznej. Wśród 
prelegentów wydarzenia znaleźli się m. in. Marcin Gieracz, Natalia Hatalska, Alicja Cybulska czy Paweł Tkaczyk.

Więcej informacji na: www.festiwalmarketingu.pl 

OneDay Roadsow 2016

W tym roku OneDay Roadshow odbył się w dniach od 5. do 9. września, a na jego trasie znalazły się: Warsza-
wa, Poznań, Berlin, Wrocław i Chorzów. W sumie swoje produkty i usługi zaprezentowało 67 wystawców. Rów-
nież liczba zwiedzających w tym roku dopisała, z udziału w OneDay Roadshow skorzystało bowiem przeszło 
650 przedstawicieli branży reklamowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia prowadzone w stolicy 
i Chorzowie przez firmę Strategia FM, sale konferencyjne hoteli odwiedziło prawie pół tysiąca zwiedzających. 

Więcej informacji na: www.onedayshow.pl

Targi BPMA 2016

14 września 2016 roku w centrum konferencyjnym The Wing mieszczącym się w Grand Prix circuit w Silverstone po raz pierw-
szy odbyły się targi BPMA Show zorganizowane przez British Promotional Merchandise Association dla członków stowarzyszenia. 
Podczas tego wydarzenia swoje produkty zaprezentowało 93 dostawców gadżetów reklamowych. Wśród producentów i impor-
terów z Wielkiej Brytanii udział w targach wzięło kilku dostawców z kontynentu europejskiego, reprezentowanych głównie przez 
miejscowych agentów lub partnerów. Premierową edycję targów BPMA odwiedziło około 400 gości z brytyjskiego sektora pro-
duktów reklamowych. Ciekawe okazały się specjalne strefy, takie jak wystawa prezentująca projekty produktów zaprojektowanych 
przez studentów wzornictwa, jak również atrakcyjny program ramowy. Około 140 osób wzięło udział w odbywającym się podczas 
targów Dniu Edukacji, w trakcie którego głos zabrało 13 światowej sławy międzynarodowych mówców. Wydarzenie zwieńczyła 
uroczysta doroczna kolacja (Annual Awards Dinner) na 250 osób, podczas której zostały wręczone nagrody BPMA (BPMA Awards). 
W przyszłym roku targi będą trwały dwa dni. Więcej informacji na: www.thebpmashow.co.uk
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © zdjęcia: Till Barth, © WA Media

Golden Marketing Conference 2016

750 uczestników drugiej edycji GOLDEN MARKETING CONFERENCE podążało za specjalistami marketingu. 
Osobowości nowych obszarów marketingu i psychologii pojawiły się na konferencji w Poznaniu – byli wśród 
nich m.in.: ekspert w dziedzinie emocji, światowy pionier w obszarze neuronauki konsumenckiej prof. Rafał 
Ohme, psycholog i  trener biznesu Mateusz Grzesiak, propagator storytellingu Paweł Tkaczyk, strateg marki 
w  tym również marki osobistej i ekspert efektywnej komunikacji Joanna Janowicz, twórca, nowoczesnych 
usług pocztowo-kurierskich Rafał Brzoska. Organizatorzy zapowiadają trzecią edycję GOLDEN MARKETING 
CONFERENCE na jesień 2017 roku. 

Więcej informacji na: www.goldenmarketing.pl

Suisse EMEX 2016 w Zurychu 2016

W dniach 30-31 sierpnia 2016 roku w Zurychu odbyła się dziesiąta edycja Suisse EMEX, jedynego takiego wydarzenia w Szwaj-
carii, pod hasłem „Poznaj przyszłość” (Meet the Future). Połączone targi i kongres uznawane są za „największą szwajcarską platfor-
mę spotkań dla branży marketingowej, eventowej i komunikacyjnej”. W bogatym i szczegółowym programie wykładów i semi-
nariów głos zabrało ponad 100 mówców. Wydarzenie podzielono na cztery marketingowe strefy tematyczne: Świat komunikacji 
(aula nr 1), Świat promocji (aula nr 3), Świat wydarzeń i komunikacji na żywo (aula nr 4) oraz Świat biznesu cyfrowego (aula nr 6). 
Podczas targów zaprezentowało się w sumie około 500 wystawców. Podczas tegorocznego wydarzenia zabrakło niektórych sta-
łych wystawców, z drugiej jednak strony, można było odkryć nowe rzeczy, na przykład EventLab lub specjalną wystawę „Trendów 
wśród gadżetów reklamowych”. Co prawda w roku jubileuszu nie udało się osiągnąć zakładanej frekwencji 15 tysięcy odwiedza-
jących, ale według oficjalnych danych w wydarzeniu wzięło udział ponad 14 tysięcy osób. Kolejna edycja Suisse EMEX odbędzie 
się 29-30 sierpnia 2017 roku w Zurich Exhibition Centre. Więcej informacji na: www.suisse-emex.ch
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © zdjęcia: Michael Scherer, © WA Media

PROMO SHOW 2016

PROMO SHOW to cykl spotkań dla branży artykułów promocyjnych, podczas których czołowi dostawcy artykułów 
reklamowych przedstawili swoje nowości na najbliższe miesiące i sezon świąteczny. W trzech polskich miastach 
zaprezentowało swoją ofertę 138 firm. W Gdańsku było to 44 wystawców, w Poznaniu pojawiło się blisko 40 firm, 
a w Katowicach aż 54. Wydarzeniem towarzyszącym road show w stolicy Śląska była pierwsza edycja konferencji 
Silesia Marketing Day. Wydarzenie dla wszystkich osób poszukujących inspiracji w obszarze event marketingu, 
budowania relacji i marketingu strategicznego. 

Więcej informacji na: www.promoshow.pl 
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Cyfrowy świat to mnogość – informacji, produktów, możliwości wyboru. I choć dziś nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życia bez Internetu, to 
paradoksalnie chronimy siebie przed online’owym nadmiarem – wystarczy nacisnąć „Usuń”. Jak zatem sprawić, by Klient nie wykasował właśnie Ciebie? 
Zapewnij mu – realne i spersonalizowane - doświadczenie!

UWAGA KLIENTA NA 
TWOJą WYŁąCZNOść

Potencjał tkwiący w skrzynce 
pocztowej 
Direct Mailing, czyli podstawowe 

narzędzie marketingu bezpośrednie-
go, okazuje się wartościową alterna-
tywą  dla  lawiny  e-maili.  Tradycyj-
ną  przesyłkę  pocztową,  trafiającą 
wprost  do  rąk,  trudniej  zignorować 
– zwłaszcza, gdy opatrzona jest kon-
kretnym  nazwiskiem.  Przeglądając 
„papierową” pocztę zazwyczaj robi-
my  to  nieśpiesznie;  poświęcając  jej 
maksimum  swojej  uwagi; w  czasie, 
który  sami  uznaliśmy  za  dogodny. 
Direct Mailing, oprócz zapewnienia 
komfortu w odbiorze przekazu, daje 
klientowi coś jeszcze – rzeczywisty, 
„namacalny”  kontakt  z  materiałem 
reklamowym, co z kolei wpływa na 
jego percepcję. - Jak wskazują bada-
nia przeprowadzone przez Millward  
Brown na zlecenie UK Royal Mail, 

drukowane, fizycznie dostępne re-
klamy silniej oddziałują na mózg od-
biorcy, który: postrzega je jako bar-
dziej realne oraz nadaje im znacze-
nie i kontekst. Są to silne procesy 
emocjonalne, dlatego zapewniają 
większe prawdopodobieństwo zapa-
miętania marki oraz przypisania jej 
pozytywnych skojarzeń  –  wyjaśnia 
Katarzyna  Mazurkiewicz,  Marke-
ting Manager w firmie Chroma.

Ogranicza nas tylko 
wyobraźnia 
Jeśli  do  wyżej  wskazanych  fak-

tów  dodamy  szczyptę  wyobraźni, 
to nasze szanse na to, by w oczach 
klientów  zagościć  na  dobre,  znacz-
nie  się  zwiększają. W historii  kam-
panii Direct Mailing-owych  zapisa-
ło  się  już  wiele  nietypowych  form 
wejścia w  relację  z  klientem.  Przy-

kładowo, kanadyjska firma Bulk Cat  
Litter  Warehouse  postanowiła  do-
trzeć  do  swoich  klientów  –  wła-
ścicieli  kotów  -  właśnie  za  pośred-
nictwem  ich  pupili.  Typowa  ulotka 
z ofertą została spryskana kocimięt-
ką. Koty  szybko  namierzyły  tę wy-
jątkową przesyłkę, a przytulając się 
do  niej  zaintrygowały  swoich  wła-
ścicieli.  Efekt  –  firma  odnotowa-
ła  znaczny  wzrost  sprzedaży  oraz 
powitała  w  gronie  swoich  klientów 
dziesiątki nowych osób.

Oferta  handlowa,  nowy  cennik, 
katalog  produktów,  program  lojal-
nościowy,  informacja  o  promocji  / 
zmianie lokalizacji, list powitalny 
do  nowych  klientów,  kartka  świą-
teczna, życzenia urodzinowe, zapro-
szenie na otwarcie nowego miejsca 
/ degustację / badanie – to tylko kil-

ka przykładów wykorzystania Direct 
Mailingu.  Tak  naprawdę  nie  ma  tu 
ściśle  określonych  ram. Ważne  jest 
to, by odpowiednio dopasować prze-
kaz  do  grupy  docelowej,  nadać mu 
spersonalizowanego  tonu  i  trafić do 
właściwej skrzynki pocztowej.

Przez online do offline 
Do  Direct  Mailingu  często  znie-

chęca  nas  czasochłonny  i  mozol-
ny proces jego przygotowania. Na 
szczęście  –  i  znów  paradoksalnie  – 
mamy Internet. Drukarnia Chroma, 
lider  druku  online  w  Polsce,  wpro-
wadziła na rodzimy rynek aplikację, 
za  pomocą  której  możemy  w  kil-
ku prostych krokach zamówić usłu-
gę korespondencji masowej bez wy-
chodzenia na pocztę. Wystarczy wy-
brać  określony  produkt,  wgrać  li-
stę  adresatów  oraz  pliki  graficzne. 

Chroma wydrukuje nasze zamówie-
nie,  zakopertuje,  a  następnie  prze-
śle je dalej – bezpośrednio do wska-
zanych  przez  nas  osób.  Zalety  tego 
rozwiązania  prezentuje  poniższa 
grafika.

Więcej informacji na: 
dm.chroma.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Trenerzy firmy OKTI

Trenerzy Progress Project

Trenerzy Grupy Szkoleniowej Solberg

Trenerzy Human Skills

Dr Adam Zemełka

Trenerzy Human Skills

Trenerzy Human Skills

Trenerzy Effect Group

Employer Branding - kształtowanie wizerunku 
pracodawcy
16.01.2017   Warszawa
www.humanskills.pl

Zarządzanie projektami
25.01.2017   Warszawa
www.progressproject.pl

TRENING MENEDŻERSKI - warsztaty dla kadry 
kierowniczej
30.01.2017   Warszawa
www.solberg-szkolenia.pl

Skuteczny szef - budowanie autorytetu 
i wizerunku szefa
20.02.2017   Warszawa
www.humanskills.pl

Techniki wywierania wpływu w marketingu 
i sprzedaży
21.02.2017   
www.szkoleniaatrium.pl

Szef jako coach - techniki wspierania rozwoju 
i odpowiedzialności wśród pracowników
22.02.2017   Warszawa
www.humanskills.pl

Zarządzanie zespołem sprzedażowym
30.03.2017   Warszawa
www.humanskills.pl

Automotywacja - jak być skutecznym liderem
27.03.2017   Warszawa
www.effectgroup.pl

Trenerzy
szkolenia

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji strategicznego myślenia, doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie 

kształtowania wizerunku pracodawcy (tworzenie oraz egzekucja strategii employer branding), dostarczenie inspiracji do 

stworzenia przez każdego z uczestników indywidualnego planu inicjatyw w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy.

Cele szkolenia to: przygotowanie do natychmiastowego zaangażowania się w projekt; opanowanie kompletnego pakietu 

narzędzi: od metodycznych, przez podstawowe wsparcie informatyczne, po praktyczną dokumentacje projektową; możliwość 

użycia wiedzy w projektach inwestycyjnych, sprzedażowych np. wdrożenie nowego produktu, przeniesienie linii produkcyjnej, 

budowa magazynu, instalacje systemów ERP – WMS, rozwijanie usprawnień KAIZEN, reorganizacje, rozwój łańcucha dostaw itd.

Szkolenie pomoże rozpoznać styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia, udoskonalić umiejętności 

budowania i rozwijania zespołu. Dostarcza wiedzy potrzebnej do delegowania zadań i uprawnień, sposobów formułowania 

celów i ustalania priorytetów, rozpoznawania i zapobiegania oraz wykorzystywania konfliktów do rozwoju jednostek 

i zespołów. W programie także m.in. metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu.

Celem szkolenia jest: budowanie świadomości menedżerskiej, analiza potencjału i obszarów do rozwoju, poznanie 

praktycznej psychologii szefa, budowanie wizerunku profesjonalisty, budowanie autorytetu szefa, omówienie komunikacji 

werbalnej oraz niewerbalnej, omówienie trudnych sytuacji menedżerskich.

Główne cele szkolenia to m.in.: poznanie psychologicznych mechanizmów wywierania wpływu, praktyczne 

zastosowanie klasycznych technik oddziaływania na otoczenie, konstruowanie efektywnych komunikatów werbalnych 

i pozawerbalnych, rozpoznawanie i przeciwdziałanie oddziaływaniom manipulacyjnym.

Szkolenie ma na celu m.in. zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą nt. istoty coachingu, jak również rolą szefa jako 

coacha względem swoich pracowników, 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.

Szkolenie umożliwia poznanie zasad budowania współpracy zespołowej, najczęstszych błędów w zakresie budowania 

współpracy zespołowej, zasad naprawy współpracy zespołowej oraz zasad radzenia sobie w trudnych sytuacji 

menedżerskich. 

Celem szkolenia jest m.in. pogłębienie samoświadomości w zakresie własnej roli menedżerskiej, przyjrzenie się 

podstawom, na których chce się oprzeć swoje działania liderskie oraz przećwiczenie technik i narzędzi, które w tym 

pomogą. Szkolenie jest silnie oparte na technikach coachingowych oraz dopasowaniu zakresu merytorycznego do 

potrzeb Uczestników z danej grupy warsztatowej.

Zakres tematyczny



Prawo autorskie to katechizm branży reklamowej. To absolutna podstawa, na jakiej zasadza się praworządne 
eksploatowanie wytworów myśli twórczej. Bo właśnie myśl twórcza, błyskotliwy koncept kreatywnego umysłu 
tworzą najpiękniejsze rzeczy w reklamie. Dlatego też należy im się odpowiedni parasol ochronny.

Prawo autorskie – żandarm 
branży reklamowej 

Prawo autorskie to zbiór przepisów wcho-
dzących w skład tzw. prawa własności  inte-
lektualnej. - W Polsce jest to ustawa o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
4 lutego 1994 roku (wielokrotnie zmienia-
na). Przepisy te zapewniają ochronę utwo-
rom (a w zasadzie osobom uprawnionym do 
utworów), a utworem jest wg. definicji usta-
wowej „każdy przejaw działalności twórczej 
o indywidualnych charakterze, ustalony w ja-
kiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu wyrażania”. – mówi 
Maurycy Organa, radca prawny z KUŹMA, 
ORGANA  I WSPÓLNICY, Spółki  Partner-
skiej  Radców  Prawnych.  Co  to  dokładnie 
oznacza?  - Prawo autorskie to ochrona na-
szych talentów i naszej myśli twórczej. Pra-
wo to daje nam nie tylko poczucie bezpie-
czeństwa, ale jest gwarantem naszych niezby-
walnych praw do stworzonego dzieła – czy-
li utworu – oraz reguluje zarządzanie utwo-
rem, czyli określa prawa majątkowe.  –  tłu-
maczy Marcin Bielawski z agencji Brandfa-
thers Group. Warto  podkreślić  fakt,  że  pra-
wo autorskie osobiste jest niezbywalne, po-
nieważ nie ma sposobu oderwania dzieła od 
autora, nieuznania faktu, że  to właśnie dana 
osoba zrobiła zdjęcie czy stworzyła logotyp. 
Czym innym jest prawo do obrotu tymi utwo-
rami, czyli majątkowe prawo autorskie. - Ty-
powe prawo majątkowe określa przestrzenie 
i formy eksploatacji utworu oraz formy ekwi-
walentu np.: finansowe w obrocie gospodar-
czym. – mówi Marcin Bielawski.

Trudna walka o prawo 
W  branży  reklamowej  ochronie  prawem 

autorskich może podlegać cały szereg utwo-
rów – zdjęcia, filmy, muzyka, hasła reklamo-
we, nazwy produktów i wiele innych. Nale-
ży przy tym podkreślić, że utwory te muszą 
charakteryzować  się  oryginalnością  i  nowa-
torskim charakterem. - Branża reklamowa 
zasadniczo bazuje na kreatywnym tworze-
niu nowej jakości. Pierwszym zagadnieniem 
istotnym dla całej branży reklamowej, jakie 
wymieniłbym jest nieuprawnione korzysta-
nie z dorobku twórczego innych osób bez ich 
zgody (czyli naruszenie cudzych praw autor-
skich). Kolejnym jest umiejętność rozróżnie-
nia niewolniczego naśladownictwa (plagiatu) 
– działanie zabronione, od inspiracji cudzą 
twórczością – działanie dozwolone. – mówi 
Maurycy Organa.
Marcin  Bielawski  z  firmy  BRAND- 

FATHERS GROUP od  lat  toczy  spory  są-
dowe w obronie swoich praw autorskich. Po 
czterech  miesiącach  pracy  nad  logotypem, 
klient  nie  chciał  zapłacić  za  przygotowane 
logo, gdyż stwierdził po przedstawieniu fak-
tury, że mu się już nie podoba. - To mu jed-
nak nie przeszkadzało by po roku tym logiem 
obrandować sobie całą firmę, włącznie z ety-
kietami około 90 produktów, materiałów BTL, 
strony www, po pieczątki włącznie... i z taką 
nową identyfikacją firmy wychodzić sobie 
dotacje unijne  – wspomina Marcin Bielaw-
ski. Klient chciał być sprytniejszy i myślał, że 
jak wymieni w przygotowanej typografii lo-
gotypu (tzn. liternictwie) jedną literę na inną, 
to stworzy nowy utwór, który tym samym bę-
dzie jego własnością. W świetle prawa jest to 
ingerencja w utwór, którą może wykonać je-
dynie  autor.  Jak wspomina Marcin Bielaw-
ski, historia miała ciąg dalszy  i klient nadal 
próbował  ingerować w  logotyp,  żeby zmie-
nić go na tyle, aby bez uzyskania praw mająt-
kowych mógł się nim posługiwać. Wszystko, 
byle tylko nie zapłacić autorowi. W tym przy-

padku zabiegi twórcze klienta okazały się nie-
opłacalne a prawo ochroniło własność intelek-
tualną autora.

Zdjęcia, filmy, muzyka 
Zdjęcia, filmy czy muzyka  to utwory, któ-

re najczęściej padają łupem nierzetelnych firm 
reklamowych. Czasem przypadkiem, a cza-
sem  z  premedytacją.  Jakiej  ochronie  podle-
gają  wizje  artystyczne  fotografów  i  filmow-
ców w branży reklamowej? - Zdjęcie reporter-
skie nie zawsze będzie utworem podlegającym 
ochronie prawa autorskiego, natomiast styli-
zowane, odpowiednio oświetlone i następnie 
elektronicznie obrobione studyjne zdjęcie pro-
duktu będzie już podlegało ochronie. W przy-
padku filmów, czyli tzw. utworów audiowizual-
nych ochronie podlega film jako całość i prawa 
autorskie majątkowe przysługują w takim wy-
padku producentowi, ale również poszczegól-
ne jego elementy z osobna (scenariusz, muzy-
ka, etc.). – tłumaczy Maurycy Organa. Oczy-
wiście  branża  reklamowa  opracowała  szereg 
technicznych metod obrony przed nielegalnym 
kopiowaniem  i  wykorzystaniem.  Na  grafi-
kach, zdjęciach czy filmach powstają tzw. zna-
ki wodne, które zabezpieczają utwory. W przy-
padku muzyki, nagrywany jest lektor, który co 
jakiś czas powtarza nazwę firmy dystrybuują-
cej  nagrania,  aby  uniemożliwić  wykorzysta-
nie. - Oczywiście po zakupie utwory są wolne 
od tych zabezpieczeń. Jednak trzeba pamiętać, 
że w dobie czasu Photoshopa i ludzkiej zawzię-
tości, z grafiki i ze zdjęć takie znaki wodne są 
do usunięcia - i niestety tak ludzie robią. W fil-
mie próbują maskować znaki wodne – dlate-
go na filmie najlepiej umieszczać centralnie lub 
w kluczowych momentach filmu. Jedyne dobre 
zabezpieczenia są w muzyce, gdyż koszt selek-
cjonowania dźwięku i jego częstotliwości oraz 
próbowanie tego dźwięku nakładać w przeciw 
fazie, podejrzewam, że przekracza koszty legal-
nego zakupu. – mówi Marcin Bielawski. 

Prawo autorskie w erze social media
Social  media  wymuszają  szybką  dostawę 

kontentu. Tu i teraz potrzebujemy zdjęć, gra-
fik czy filmów, żeby uatrakcyjnić prowadzony 
profil, co niestety prowadzi do wielu dróg na 
skróty. Te drogi niestety wiodą niejednokrotnie 
do deptania praw autorskich. - Zmiany w usta-
wie o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wprowadzone w 2015 roku wskazują, że po-
dejście do wykorzystania cudzych dzieł libe-
ralizuje się. Zgodnie z Art. 29 ustawy o pra-
wach autorskich i prawach pokrewnych, mo-
żemy przytaczać fragmenty lub utwory w ca-
łości w zakresie uzasadnionym celami cyta-
tu, takimi jak np. wyjaśnienie, polemika, anali-
za krytyczna lub naukowa. Ważną zmianą jest 
zezwolenie na korzystanie z cudzych utworów 
na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, 
w zakresie uzasadnionym prawami tych gatun-
ków twórczości. Oznacza to, że memy są legal-
ne, tzn. nie naruszają praw autorskich twór-
cy, ale nadal musimy pamiętać o kwestii wi-
zerunku osoby widocznej na zdjęciu. – mówi 
Magdalena Skarżyńska z Monday PR. W me-
diach społecznościowych problem nielegalne-
go wykorzystywania cudzych utworów doty-
czy  głównie  prywatnych  użytkowników,  fir-
my i marki są świadome konsekwencji takich 
czynów. Jeśli dochodzi w tej materii do zanie-
dbań to jest to wynik błędu ludzkiego, a te, je-
śli  chodzi  o  prawo  autorskie,  są  kosztowne. 
Nie chodzi tylko o koszty sądowe, o wiele bar-
dziej cierpi wizerunek. Konsekwencje wyko-
rzystania  cudzego  dzieła  przez marki  zależą 
od genezy zdarzenia, skali wykorzystania i po-

dejścia do problemu. Jeśli to efekt niegroźne-
go błędu i dwóm stronom zależy na porozu-
mieniu można uniknąć negatywnych konse-
kwencji. - Nasza agencja miała epizod, kie-
dy zdjęcie naszych pracowników znalazło się 
na stronie internetowej resellera znanej mar-
ki. Zdjęcie było naszą własnością i zosta-
ło prawdopodobnie ściągnięte ze strony in-
ternetowej Mondaya. Po interwencji zdjęcie 
niezwłocznie zostało zdjęte ze strony reselle-
ra i sprawa została zamknięta. - mówi Mag-
dalena Skarżyńska z Monday PR.

W zgodzie z prawem 
Agencje  reklamowe,  które  chcą  wyko-

rzystać dany utwór muszą zadbać o właści-
wą umowę oraz nabycie odpowiednich praw. 
Mogą  być  to  prawa  do  korzystania  z  tych 
utworów, dalszej modyfikacji utworu, łącze-
nia utworu z innymi, udzielenia dalszej licen-
cji do korzystania z utworu przez klienta koń-
cowego  agencji  reklamowej.  Wszystkie  te 
pola eksploatacji wymagają stosownego ure-
gulowania prawnego oraz oczywiście odpo-
wiedniego honorarium dla autora. - W inte-
resie każdego przedsiębiorcy korzystającego 
z cudzych talentów jest zaopatrzyć się w umo-
wę przekazującą utwór. Oczywiście umowa, 
aby była skuteczna, musi wskazywać przed-
miot umowy – najlepiej w postaci załącznika 
- posiadać wymienione wszystkie pola eksplo-
atacji i określone terytorium eksploatacji np. 
Polska, Europa itp. – podkreśla Marcin Bie-
lawski. Warto zwrócić uwagę  także na czas 
eksploatacji danego utworu. - Formułą cza-
sowego użyczenia utworu jest licencja, jed-
nak dla twórców taki stan rzeczy może być 
niebezpieczny, gdyż może być udzielana ust-
nie. Aby nie robić sobie jakiegokolwiek pro-
blemu w przyszłości z roszczeniami roztar-
gnionych twórców czy skąpych przedsiębior-
ców zalecałbym wszystkim, wszelkie formy pi-
semne włącznie z wpisem na www – jako for-
ma regulaminu, że udzielanie licencji wyko-
nuje się wyłącznie pisemnie. – radzi Marcin 
Bielawski.
Przepisy  prawa  autorskiego  dają  upraw-

nionym  z  tytułu  praw  autorskich  (zarów-
no  twórcom,  jak osobom, które nabyły ma-
jątkowe prawa autorskie od  twórców) moż-
liwość dochodzenia  swoich praw w Sądzie. 
- Uprawniony może żądać od naruszycie-
la: zaniechania naruszania, usunięcia skut-
ków naruszenia, ale także naprawienia wy-
rządzonej szkody na zasadach ogólnych albo 
poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysoko-
ści odpowiadającej dwukrotności wynagro-
dzenia, które w chwili jego dochodzenia by-
łoby należne tytułem udzielenia przez upraw-
nionego zgody na korzystanie z utworu. Może 
także żądać wydania uzyskanych korzyści czy 
jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia 
w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści 
i formie lub podania do publicznej wiadomo-
ści części albo całości orzeczenia sądu wy-
danego w rozpatrywanej sprawie, w sposób 
i w zakresie określonym przez sąd. – dodaje 
Maurycy Organa.
Przepisy  prawa  autorskiego mogą  ochro-

nić dzieła twórców, ale warto pamiętać o wła-
snym parasolu ochronnym – o mądrze napisa-
nych umowach i czujności w przekazywaniu 
praw do swoich utworów. Mamy nadzieję, że 
przytoczone przykłady i poparte doświadcze-
niem  rady  zawarte w artykule uzbroją Pań-
stwa w ostrożność  zarówno podczas korzy-
stania z cudzych utworów, jak również udo-
stępniania własnych.
■ Joanna Łęczycka
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Sztuka opowiadania i inspirowania opowieścią, to dziś bardzo ważny aspekt biznesu. 
Sprawdza się przy prowadzeniu prezentacji czy działaniach PR, ale także podczas każdej 
rozmowy biznesowej. O tym, jak przekłuć opowieść w podpisany kontrakt, mówi Tomasz 
Telej, coach i trener z zakresu Storytellingu.

Sztuka opowiadania historii

spirować drugiego człowieka do podję-
cia określonych działań, np. związanych 
z zakupem danego produktu. 

Storytelling to sztuka narracji, opo-
wiadania historii, które budzą zaan-
gażowanie. Czy jest na to prosty prze-
pis, schemat? 

Storytelling jest umiejętnością, któ-
rej można się nauczyć. Jednym z bardzo 
popularnych modeli storytellingowych 
jest model „Podróży bohatera”. W któ-
rym główny bohater, żyje sobie tak jak 
każdy z nas, jego życie toczy się z dnia 
na dzień, ma swoje zainteresowania, ma 
swój sposób na życie. I w pewnym mo-
mencie na jego drodze staje coś co zabu-
rza ten spokój, nasz bohater stoi przed 
dylematem co zrobić. Całe życie się wali. 
I tutaj pojawia się ktoś lub coś z rozwią-
zaniem, to może być mentor, przeczyta-
na książka, usłyszane jedno zdanie, któ-
re pomaga znaleźć rozwiązanie i pod-
jąć decyzje o tym żeby coś zmienić w ży-
ciu. Tak nasz bohater wyrusza w drogę, 
w której poznaje siebie, doświadcza no-
wych przygód, ludzi, gdzie w ostateczno-
ści dochodzi do momentu w którym jego 
życie zmienia się na lepsze, staje nowym 
szczęśliwszym człowiekiem. 

Można powiedzieć, że brzmi to jak 
fabuła z filmu, ale dobrze opowiedzia-
ne story z zachowaniem tego modelu, 
gdzie pokazane są konkretne rozwiąza-
nia, które przyjmuje bohater, mogą zain-
spirować naszego słuchacza do podjęcia 
decyzji o zmianie czegoś w swoim życiu. 
W takiej historii można lokować swój 

produkt, usługę, idee. Trzeba to jednak 
zrobić umiejętnie i z wyczuciem. Przed-
stawiony model jest oparty o pewne wy-
darzenia zapisane na linii czasu, którą 
bardzo często stosuje się w Storytellin-
gu. Dużą umiejętnością jest poruszanie 
się na linii czasu odnosząc się do prze-
szłości, teraźniejszości oraz przyszłości, 
gdzie można łączyć pewne fakty zacho-
wując porządek w opowiadanej historii.

Powyżej przedstawiony model jest 
jednym z modeli storytellingowych. Naj-
bardziej istotne w tym modelu oraz in-
nych jest to, jak opowiadamy historię. 

Jaką rolę w storytellingu powinien 
mieć sam produkt? Czy pierwszopla-
nową?

Produkt w opowiadanej historii jest 
dodatkiem do całej fabuły, na głównym 
planie jest bohater, jego przeżycia, emo-
cje oraz droga którą podąża. Produkt, 
a szczególnie rozwiązania jakie daje bo-
haterowi w drodze jego przemiany po-
winien być delikatnie wpleciony w fabu-
łę tak, żeby głównej uwagi słuchacza nie 
kierować na produkt, ale na rozwiąza-
nia, które oferuje oraz na to, jak zmienia 
się życie głównego bohatera.

Na pewno w każdej branży kluczo-
we czynniki budowania zaangażowa-
nia czytelników będą różne. W  jaki 
sposób należy przeanalizować na-
sze otoczenie i potrzeby, żeby dopa-
sować do nich odpowiednią narrację?

Tak jak już powiedziałem, lubimy się 
utożsamiać z naszymi bohaterami. Im 
bardziej środowisko, w którym żyje nasz 

bohater jest bliskie naszemu albo temu, 
do którego dążymy tym z większą cie-
kawością angażujemy się w opowiada-
ną historię. Proszę spojrzeć na seriale 
telewizyjne. Większość z nich opowia-
da życie ludzi takie jakie widzimy na co 
dzień, z podobnymi problemami. Klu-
czem jest to co oferujmy i do kogo chce-
my z tym dotrzeć. Musimy również pa-
miętać żeby dopasować język do od-
biorcy naszego komunikatu jakim bę-
dzie storytelling. Tworząc zatem dobrą 
prezentację w oparciu o storytelling 
zadajmy sobie pytanie - Kim jest nasz 
klient? O czym chcemy go poinformo-
wać? Jak dzisiaj wygląda jego życie za-
wodowe? Jakie ma pasje? Jak spędza 
wolny czas? Gdzie możemy go znaleźć?

Dobrym rozwiązaniem jest wywiad 
środowiskowy, np. w postaci ankie-
ty, którą można wysłać potencjalnym 
klientom, których mamy już w naszej 
bazie lub sprecyzowana oferta poprzez 
media społecznościowe, gdzie dokład-
nie możemy określić naszego idealne-
go klienta.

Jakie są zasadnicze cechy storytel-
lingu skierowanego do klienta biz-
nesowego? Czy bardziej powinni-
śmy się odwoływać do emocji czy do 
faktów?

Klient biznesowy, jest klientem jak 
każdy z nas. Posiada emocje, ale po-
trzebuje też konkretne fakty. Storytel-
ling fantastycznie sprawdza się w pre-
zentacji biznesowej czy sprzedażowej. 
Połączenie historii, która ma w sobie 
zadowolonego klienta z konkretnymi 
rozwiązaniami, które oferujemy w pro-
dukcie lub usłudze wpływa pozytyw-
nie na część świadomą naszego umysłu 
oraz tę podświadomą - emocjonalną.

Prostym modelem jaki możemy za-
stosować w prezentacji biznesowej bę-
dzie pięciostopniowy model Storytel-

lingu, który łączy w sobie te dwa ele-
menty:
• Zbuduj ciekawość opowiadając hi-

storię
• Pokaż „Dlaczego” - podaj głów-

ne motywy dla których warto Cie-
bie słuchać

• Pokaż dokładnie „Co” jest istot-
ne w tym co prezentujesz (produkt, 
usługa)

• Pokaż „Jak” to zastosować w prak-
tyce

• „Co jeśli” - zainspiruj, pokaż co się 
zmieni, jak klient wprowadzi w życie 
to co mu pokazujesz oraz co straci, 
jak tego nie zastosuje 

Można taką prezentację zakończyć 
inspirującą historią, która wzmocni 
cały przekaz.

W prezentacji biznesowej można 
więc stosować dwa modele - „Podróż 
bohatera” oraz pięciostopniowy model 
przedstawiony powyżej. Praktykując 
ten sposób prezentacji, można dojść do 
perfekcji a co najważniejsze można się 
tego nauczyć podczas warsztatów, któ-
re organizuję.

Jak opowiadać o upominkach biz-
nesowych? 

Produkt w Państwa branży jest pro-
duktem, który wiąże się z emocjami, 
tak przynajmniej postrzegam tę branżę. 
Skoncentrowałbym się tutaj na kluczo-
wych korzyściach, które zyskuje klient, 
pokazałbym grupę zadowolonych klien-
tów, uśmiechniętych, którzy zostali ob-
darowani czymś wyjątkowym co Pań-
stwo oferujecie. Pokazał bym tych klien-
tów, opowiedział historie, ale co najważ-
niejsze chciałbym te historie usłyszeć. 
Chciałbym się z nimi utożsamić oraz zo-
baczyć własnymi oczami oraz sercem co 
może zmienić się w moim życiu na lep-
sze, kiedy skorzystam z Waszej oferty.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

TOMASZ TELEJ
Life&business coach, trener

Storytelling to bardziej zadanie 
dziennikarskie, pisarskie czy PRowe?

Nie nazywał był Storytellingu zada-
niem, ale bardziej sztuką pisania, czy 
mówienia, która ma na celu zaciekawie-
nie drugiej osoby tym co chcemy przed-
stawić, sprzedać. Może to być idea, pro-
dukt lub usługa. Storytelling można więc 
dopasować do każdej branży, ponieważ 
lubimy czytać, słuchać historii ludzi, 
którzy są podobni do nas, którzy w swo-
im życiu mają te same problemy. Jeżeli 
jeszcze pokażemy jak nasi bohaterowie 
poprzez rozwiązania które oferujemy, 
wychodzą z tych problemów, jak zmie-
nia się ich życie to tym samym pobu-
dzamy emocje czytelnika angażując go 
do aktywnego uczestniczenia w podró-
ży naszego bohatera. Wynika to z tego, 
że lubimy się utożsamiać z podobnymi 
sytuacjami a to oznacza, że poprzez do-
brze skonstruowane historie możemy in-
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Świetnie radzi sobie z większością materiałów. Tworzywa sztuczne? Metalowe? Drewniane? Szklane? 
Dla niego to nie problem. Jest szybki, precyzyjny i niedrogi. Reklama od lat jest w nim zakochana. 
Bohaterem tego wydania jest… tampodruk!

Znakowanie upominków 
reklamowych Cz.2 – tampodruk

Tampondruk to technika druku pole-
gająca na przeniesieniu motywu druko-
wanego z matrycy na przedmiot. - Od-
bywa się to za pomocą silikonowego 
stempla - tamponu. Tampony mają róż-
ny kształt, wielkość i twardość a para-
metry te dobiera się w zależności od 
kształtu i powierzchni drukowanego 
detalu. – mówi Roman Jaworski z fir-
my  Folier.  Jak  dodaje  Bogusław Ma-
niak  z  firmy  PPHU  BODMAN,  druk 
ten bardzo przypomina popularne pie-
czątki,  z  tym  że  tutaj  farba  zabiera-
na  jest  z wcześniej wytrawionej  stalo-
wej płyty przez  tampon, który następ-
nie uderza w znakowany element pozo-
stawiając  trwały  nadruk.  Do  wykony-
wania nadruku tą metodą potrzebna jest 
tamponiarka, matryca, tampon oraz far-
ba. - Jest to dziedzina druku wklęsłego, 
czyli takiego, gdzie farba jest pobierana 
właśnie z zagłębień w formach. – tłuma-
czy Tomasz Łoś z Comec Polska. Naj-
pierw pokrywa się matrycę farbą, nad-
miar  której  następnie  usuwany  jest  za 
pomocą rakli w ten sposób, żeby pozo-
stała jedynie w szczelinach wzorca. Na-
stępnie tampon dociskany jest do płytki 
wzorcowej pobierając farbę. Taki tam-
pon kolejno dociskany jest do zadruko-
wywanego przedmiotu. Istotnym czyn-
nikiem trwałości nadruku jest wykorzy-
stywana farba, dzięki której nadruk jest 
praktycznie nieusuwalny.

Znakowanie uniwersalne
Największą zaletą tej prostej metody 

druku jest jej wszechstronność. - Tam-
podruk jest bardzo szeroko wykorzysty-
wany do druku na przedmiotach wyko-
nanych z tworzyw sztucznych, począw-
szy od ABSu, przez poliwęglan, poli-
styren, po polipropylen czy polietylen. 
Jest stosowany także na powierzch-
niach metalowych, szklanych, drewnia-
nych, czy tkaninach, zarówno sztucz-
nych, jak i naturalnych. Wszystko za-
leży od rodzaju farby, którą zastosuje-
my. Bogactwo dostępnych typów farb 
jest tak duże, że nawet najtrudniejsze 
powierzchnie można drukować tam-
podrukiem.  –  mówi  Tomasz  Łoś.  Tak 
szeroki  wachlarz  powierzchni  nadają-
cych  się  do  druku  sprawia,  że  tampo-
druk jest bardzo popularnym rodzajem 
druku reklamowego, wykorzystywa-

nego  do  znakowania  upominków  pro-
mocyjnych. Świetnie radzi sobie nawet 
z  nietypowymi  kształtami  i  faktura-
mi. - Taka metoda druku daje ogromne 
możliwości druku zwłaszcza na przed-
miotach o nieregularnych kształtach, 
takich jak: długopisy, ołówki, wypukłe 
lub wklęsłe płaszczyzny na gadżetach 
reklamowych.  –  mówi  Bogusław Ma-
niak. Tą metodą  drukujemy  na  przed-
miotach  o  kształtach  wypukłych  czy 
wklęsłych. - Najpopularniejsze to: dłu-
gopisy, zapalniczki, scyzoryki, kalkula-
tory, zegary, otwieracze, pendrivey, ele-
menty urządzeń, etui, piloty i kamer-
ki internetowe oraz wiele innych – wy-
mienia  Roman  Jaworski.  Zaletami  tej 
metody jest także jej dokładność i pre-
cyzja. - Tampodruk idealnie sprawdza 
się przy znakowaniu niewielkich przed-
miotów np. breloków, linijek, ponie-
waż logotypy, pomimo małych rozmia-
rów, pozostają bardzo dokładne i czytel-
ne – mówi Dariusz Wójcik z MACMA 
POLSKA.

Szybko, dobrze, tanio?
Popularna anegdota, że „szybko i do-

brze, nie będzie tanio”, „szybko i tanio, 
nie  będzie  dobrze”,  „a  dobrze  i  tanio, 
nie  uda  się  szybko”… wydaje  się  nie 
mieć  zastosowania  jeśli mowa  o  tam-
podruku. - Ze względu na prostotę tech-
niki tampodruku możliwe jest znakowa-
nie dużej ilości artykułów reklamowych 
w krótkim czasie, co znacznie zmniej-
sza czas realizacji zamówień. Nadruki 
tamponowe charakteryzują się bardzo 
wysoką rozdzielczością, nawet drobne 
napisy (wysokość czcionki około 3mm) 
pozostają czytelne.  –  mówi  Bogusław 
Maniak. 

Trwałość  nadruku  wykonanego  tą 
metodą zależy od prawidłowego dobo-
ru farby, ale jest to zasada, która doty-
czy  wszystkich  technik  druku.  Głów-
nym konkurentem tampodruku jest 
oczywiście sitodruk, ale także druk of-
fsetowy,  czy  cyfrowy,  choć  te  ostat-
nie w mniejszym stopniu. Cena zna-
kowania  metodą  tampodruku  zazwy-
czaj wypada korzystnie w porównaniu 
z wymienionymi metodami. - Oczywi-
ście zależy to także od wielkości nakła-
du, ale porównując cenowo 1000 na-
druków tampodrukiem i sitodrukiem, 
tampodruk powinien okazać się tańszy. 
– mówi Tomasz Łoś.
Mimo,  że  tampodruk  jest  bardzo 

wszechstronną  metodą  druku,  posia-
da  kilka  ograniczeń.  -  Przykładowo 
tampodruk jest generalnie tanią meto-
dą druku ale staje się dość drogi przy 
dużych powierzchniach, powiedzmy, 
większych niż A4, wtedy korzystniej ce-
nowo przedstawia się sitodruk. Trudno 
drukuje się także przedmioty w kształ-
cie stożków. Tampodruk, w związku 
z niewielką warstwą farby, jaką się na-
kłada podczas druku, czasem nie speł-
nia też kryteriów siły krycia. – przyzna-
je Tomasz Łoś. Jest to jednak kilka ba-
rier przy dużej sile zalet tampodruku.
Tampodruk to chyba jedna z najpo-

pularniejszych metod w druku rekla-
mowym i podstawa w ofertach drukar-
ni  specjalizujących  się w  znakowaniu 
upominków. Uniwersalność  i wszech-
stronność to zalety, które są wysoko ce-
nione w branży. A tampodruk jest wy-
jątkowo  w  tym  zakresie  korzystnym 
partnerem.
■ Joanna Łęczycka
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Edukacja i szkoleniaZ rynku...
 Strona 6

UNIWERSALNOŚĆ 
Umożliwia znakowanie także 
nierównych i nieregularnych 
powierzchni.

DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA 
Idealnie sprawdza się przy 
znakowaniu niewielkich 
przedmiotów a logotypy 
pomimo małych rozmiarów 
pozostają czytelne.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE 
Można drukować na wielu 
podłożach m.in.: tworzywach 
sztucznych, szkle, plastiku, 
metalu i drewnie.

CENA  
Niska cena tampodruku sprawia, 
że jest opłacalny  zarówno przy 
niewielkich, jak i dużych nakładach.

SZYBKOŚĆ 
Możliwe jest znakowanie dużej ilości artykułów 

reklamowych w krótkim czasie.

W drugiej połowie ubiegłego roku PIAP zorganizował dwa spotkania regionalne, które odbyły się w Warszawie 
i w Chorzowie. Ta inicjatywy Izby już od kilku lat integruje członków, ale jest także okazją do zdobycia fachowej 
wiedzy z różnych obszarów. Tym razem uczestnicy mogli wziąć udział w atrakcyjnym szkoleniu Tomasza Teleja 
z zakresu Storytellingu.

PIAP spotyka się regionalnie

Spotkanie w Chorzowie, które odbyło się 
24 sierpnia, to już ósme wydarzenie z serii 
Spotkań Regionalnych. Kolejne miało miej-
sce w Warszawie, 20 września. Wysoka fre-
kwencja i ciekawy, wzbudzający zaangażo-
wanie wykład, potwierdziły słuszność orga-
nizowania tego typu inicjatyw. 

- Spotkania Regionalne organizowane 
przez Polską Izbę Artykułów Promocyjnych 
pokazują, iż takie wydarzenia są niezmiernie 

potrzebne dla firm z branży. Nie tylko umoż-
liwiają pogłębienie wiedzy z zakresu róż-
nych dziedzin, ale również umożliwiają in-
tegrację z innymi uczestnikami tego rynku 
- mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura 
Zarządu PIAP.
Po  szkoleniu  przyszedł  czas  na  reflek-

sje i rozmowy z Członkami PIAP na temat 
ich  oczekiwań  wobec  organizacji  branżo-
wej. - Wszelkie uwagi i sugestie firm z bran-

ży artykułów promocyjnych są dla nas za-
wsze niezbędnym drogowskazem w dalszych 
działaniach podejmowanych przez Izbę. 
Wszystkim przybyłym gościom pragniemy 
złożyć serdeczne podziękowania za udział 
w wydarzeniach i już dziś zapowiedzieć, iż 
cykl spotkań regionalnych PIAP będzie rów-
nież kontynuowany w 2017 roku. – podkre-
śla Katarzyna Wojniak.
■ Joanna Łęczycka
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Opóźnienia w płatnościach w wielu branżach stały się normą. Nawarstwiające się zatory płatnicze 
mogą być dużym problemem dla wielu firm MSP. Oczywistym postępowaniem jest składanie 
przeciwko nierzetelnym kontrahentom pozwów o zapłatę. 

Handel wierzytelnościami

W ostatnich latach szybkość działania są-
dów  znacznie  się  poprawiła,  jednak  nadal 
w przypadku dłużnika umiejętnie  korzysta-
jącego z procedur  sądowych, okres między 
złożeniem pozwu, a rozpoczęciem egzekucji 
przez komornika może trwać rok, czy dwa, 
nawet w sprawach oczywistych. W takiej sy-
tuacji  alternatywą  jest  skorzystanie  z  ofer-
ty  firm  zajmujących  się  obrotem/windyka-
cją długów. Formy współpracy są niezmier-
nie różnorodne, można wyróżnić np.:

Windykacja  –  firma  windykacyjna  ko-
rzystając  z  własnego  doświadczenia/dzia-
łań  windykatorów  w  imieniu  przedsiębior-
cy stara się wszelkimi dostępnymi (w grani-
cach prawa) środkami wspierać windykację 
długu, najczęściej to są telefony, pisma, wi-
zyty u dłużnika etc. Taka forma jest niezbęd-
na, gdy ze względu na charakter wierzytel-
ności,  sprzedaż  długu  nie  będzie  możliwa, 
(np zapisy umowne dokonane w przeszłości 
między przedsiębiorcami wykluczają sprze-
daż długu). 

Powierniczy przelew wierzytelności 
– firma windykacyjna nabywa od przedsię-
biorcy  wierzytelność,  którą  następnie  we 
własnym  imieniu windykuje przez określo-
ny czas. Jeżeli w ustalonym czasie nie uda się 
firmie windykacyjnej wyegzekwować należ-
ności, wierzytelność jest z powrotem przeno-
szona  na  przedsiębiorcę. Tak  forma współ-
pracy wiąże się z reguły z zapłatą przez firmę 
windykacyjną zaliczki na poczet ceny sprze-
daży wierzytelności, której wysokość będzie 
się  różnić  w  zależności  od  charakteru/spo-
sobu udokumentowania wierzytelności oraz 
wypłacalności  dłużnika.  Jeżeli  windykacja 
w określonym terminie okaże się bezskutecz-
na, konieczny stanie się zwrot otrzymanej za-
liczki,  a  przedsiębiorca  pozostaje  ponow-
nie sam w problemem niespłaconej wierzy-
telności. W  praktyce,  z  finansowego  punk-
tu widzenia przedsiębiorca tak naprawdę za-
ciągnął  tylko pożyczkę, warto więc  zadbać 
w umowie z firmą windykacyjną o to, by jej 
oprocentowanie  było  jak  najniższe.  Sprze-
daż wierzytelności  następuje  z  indywidula-
nie ustalanym dyskontem.

Przelew wierzytelności bezwarunko-
wy.  W  tym  wariancie  współpracy  nastę-
puje  bezwarunkowa  sprzedaż  wierzytelno-
ści. Przedsiębiorca otrzymuje gotówkę, któ-
re następnie nie będzie musiał zwracać, jed-
nak z uwagi na fakt, iż to firma windykacyj-
na/handlująca  długami  przejmuje  na  siebie 
ryzyko niewypłacalności kontrahenta, to na-
leży w większość  przypadków  spodziewać 
się większego dyskonta, niż w przypadku po-
wierniczej sprzedaży wierzytelności. 

Powyżej  zarysowane  zostały  tylko  naj-
częściej stosowane rozwiązania. Warto pa-
miętać, że w/w usługi finansowe mogą być 
świadczone m.in. przez:
•	 Podmioty zajmujące się windykacją/

handlem długami
•	 Ubezpieczycieli transakcji handlowych 
•	 Firmy świadczące usługi faktoringowe 

Ostateczna decyzja przedsiębiorcy co do 
formy windykacji swojej należności powin-
na być poprzedzona analizą finansową przy 
uwzględnieniu skutków podatkowych każ-
dego z podjętych działań. 

Ulga na złe długi VAT
Ulga na  złe  długi  umożliwia podatni-

kom VAT odzyskanie podatku należnego 
od należności za sprzedany towar lub wy-
konaną usługę (obejmującej kwotę VAT), 
które stały się nieściągalne, a więc nieza-
płacone przez nabywcę. Warunki skorzy-
stania z tzw. ulgi na złe długi, polegającej 
na  obniżeniu  podstawy  opodatkowania 
VAT oraz związanego z nią podatku na-
leżnego z  tytułu niezapłaconych wierzy-
telności  za  dokonane  dostawy  towarów 
lub usług, określają art. 89a i 89b ustawy 
o VAT. Ulga ta polega na tym, iż wierzy-
ciel (sprzedawca) jako zarejestrowany po-
datnik VAT czynny może dokonać korek-
ty podstawy opodatkowania i VAT należ-
nego (wynikającego z niezapłaconej fak-
tury)  za  okres, w którym nieściągalność 
wierzytelności  wynikającej  z  tej  faktury 
zostanie uznana za uprawdopodobnioną, 
chyba  że  należność  taka  zostanie  zapła-
cona lub zbyta w jakiejkolwiek formie do 
dnia złożenia deklaracji VAT za ten okres. 
Warunki z skorzystania z ulgi na złe długi:
•	 dostawa towaru lub świadczenie usług 

jest dokonane na rzecz podatnika zare-
jestrowanego jako podatnik VAT czynny, 
niebędącego w trakcie postępowania re-
strukturyzacyjnego, postępowania upa-
dłościowego lub w trakcie likwidacji,

•	 na dzień poprzedzający dzień złożenia 
deklaracji podatkowej, w której dokonuje 
się korekty podatku należnego:

•	 wierzyciel i dłużnik są podatnikami zare-
jestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

•	 dłużnik nie jest w  trakcie postępowa-
nia restrukturyzacyjnego, postępowania 
upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

•	 od daty wystawienia faktury dokumentu-
jącej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, li-
cząc od końca roku, w którym została wy-
stawiona.
Wierzyciel  musi  zawiadomić  swój 

Urząd  Skarbowy  o  dokonanej  korekcie 
VAT na formularzu VAT-ZD .
Dłużnik z kolei, który nie ureguluje na-

leżności wynikającej z faktury dokumen-
tującej dostawę towarów lub usług w ter-
minie  150  dni  od  dnia  upływu  termi-
nu,  jest obowiązany do korekty odliczo-
nej kwoty VAT, wynikającej z tej faktury, 
w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 
150. dzień od dnia upływu terminu płat-
ności. Jest  to obowiązek dłużnika nieza-
leżnie od tego, czy wierzyciel skorzystał 
z korekty VAT należnego.

Należności nieściągalne
Kosztem uzyskania przychodów w po-

datkach dochodowych mogą być wierzy-
telności odpisane jako nieściągalne, o ile 
wcześniej zostały zarachowane jako przy-
chody  należne,  a  ich  nieściągalność  zo-

MAURYCY ORGANA
Radca prawny, doradca 
restrukturyzacyjny, autor 
licznych publikacji z zakresu 
prawa gospodarczego 

stała  uprawdopodobniona.  Uprawdopo-
dobnienie  nieściągalności  wierzytelno-
ści musi być dowolnie udokumentowane 
w jeden z następujących sposobów:
•	 postanowieniem o nieściągalności, uzna-

nym przez wierzyciela jako odpowiadają-
ce stanowi faktycznemu, wydanym przez 
komornika, albo

•	 postanowieniem sądu o:
•	 oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadło-

ści obejmującej likwidację majątku, gdy 
majątek niewypłacalnego dłużnika nie 
wystarcza na zaspokojenie kosztów po-
stępowania lub

•	 umorzeniu postępowania upadłościo-
wego obejmującego likwidację majątku 
z uwagi na brak środków na dalsze pro-
wadzenie takiego postępowania,

•	 ukończeniu postępowania upadłościo-
wego obejmującego likwidację mająt-
ku, albo

•	 protokołem sporządzonym przez podat-
nika, stwierdzającym, że przewidywane 
koszty procesowe i  egzekucyjne związa-
ne z  dochodzeniem wierzytelności były-
by równe albo wyższe od jej kwoty.

Sprzedaż wierzytelności 
Podatki dochodowe
Cena  sprzedaży  wierzytelności  jest 

co do zasady przychodem podatkowym, 
a kosztem uzyskania przychodu w przy-
padku wierzytelności własnej będzie war-
tość  nominalna  wierzytelności.  Sprze-
daż wierzytelności własnej  z dyskontem 
może  więc  skutkować  odnotowaniem 
straty przez przedsiębiorcę. Poniżej wska-
zujemy,  że  sprzedaż wierzytelności wła-
snej nie podlega opodatkowaniu VAT, tak 
więc ustalając cenę sprzedaży wierzytel-
ności z dyskontem np. 10%,  tj. sprzeda-
jąc wierzytelności  o wartości  netto  100, 
a wartości brutto 123, cena  jest ustalona 
na 110,7. Przez wiele lat trwały spory po-
datników z fiskusem, czy uwzględniając 
koszty uzyskania przychodu przy sprze-
daży wierzytelności własnej należy wziąć 
pod uwagę wartość nominalną netto wie-
rzytelności (100 w naszym przykładzie), 
czy wartość brutto (123 w naszym przy-
kładzie). W pierwszym przypadku przed-
siębiorca sprzedając wierzytelność z 10% 
dyskontem odnotowałby na tej transakcji 
10,7  dochodu  podlegającego  opodatko-
waniu, a w drugim wariancie 12,3 straty. 
Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyj-
ny w dniu 11 czerwca 2012 r. w uchwa-
le  w  poszerzonym  składzie  siedmiu  sę-
dziów wskazał, że zaliczenie do kosztów 
uzyskania przychodów straty z tytułu od-
płatnego zbycia wierzytelności następuje 
przy uwzględnieniu wartości brutto zby-
wanej wierzytelności, a więc uwzględnia-
jącej również kwotę podatku VAT.
Podatek VAT
Aktualnie  bezsporne  jest  zarówno 

w  orzecznictwie  sądów  administracyj-
nych  jak  i  praktyce  postępowania  urzę-
dów skarbowych, iż czynność sprzedaży 
własnych wierzytelności podmiotom trze-
cim nie stanowi usługi świadczonej przez 
zbywcę wierzytelności. Sprzedaż wierzy-
telności własnej jest w świetle prawa jed-
nym  ze  sposobów wykonania  przez  po-
datnika  prawa własności w  stosunku  do 
przysługującej mu wierzytelności powsta-
łej i jako taka nie stanowi usługi w przepi-
sach ustawy o VAT.
■ Maurycy Organa
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Lifestyle

To sport dla każdego. Nie wymaga kosztownego sprzętu, nie potrzeba szczególnego przygotowania, 
ani specjalnych predyspozycji czy talentów. Wystarczy wyjść z domu i biec. Wysoka dawka endorfin 
gwarantowana.

Bieganie dobre na wszystko

Pan Jacek Kozłowski z firmy Guapa 
pokochał bieganie 3 lata temu. Począt-
kowo miało być rozgrzewką przed wy-
prawami w góry, z czasem stało się co-
dziennym  uzależnieniem  od  endorfin. 
Predyspozycje  do  biegania  ma  każ-
dy, brakuje czasem samozaparcia, dys-
cypliny  i nie poddawania się po  trud-
niejszych momentach. Początki bywa-
ją męczące, ale wszystkie rzeczy łatwe 
kiedyś były trudnymi. Jak radzi Pan Ja-
cek,  przygodę  z  bieganiem  trzeba  za-
cząć  cierpliwie  i  powoli,  dawkować 
sobie dystans i nie zniechęcać się. Pod-
stawą każdego treningu jest dobra roz-
grzewka  i  rozciągnięcie  mięśni. War-
to zacząć od truchtu lub w przypadku 
problemów wydolnościowych  przery-
wać  trening  serią  ćwiczeń  rozciągają-
cych. – Pierwszy raz założyłem buty do 
biegania w 2013 i kiedy przebiegłem 
4 km byłem wycieńczony – wspomina 
Pan Jacek – Ważne jest jednak przygo-
towanie psychiczne. Jeśli podejmiemy 
decyzję, że biegniemy 4 km to przebie-
gnijmy dokładnie tyle, na ile się nasta-
wiliśmy. Z każdym dodatkowym kilo-
metrem tracimy motywację.
Oprócz  chęci,  dobrej  rozgrzewki 

i przygotowania psychicznego, w bie-
ganiu ważna jest jedna rzecz material-
na. Dobre buty. Mimo postępów w bie-
ganiu,  prawidłowej  diety  i  odpowied-
nich rozgrzewek z czasem najzwyklej-
sze  buty  do  biegania  mogą  sprawiać 
dyskomfort.  Warto  sięgnąć  po  profe-
sjonalne obuwie, jak najlepiej dopa-
sowane  do  indywidulanych  kształtów 
stopy. Fachowe sklepy z obuwiem dla 
biegaczy dysponują specjalnym sprzę-
tem  w  postaci  bieżni  mechanicznej. 
Wideoanaliza pozwala dostrzec specy-
ficzny sposób przetaczania stopy w ru-
chu.  Producenci  profesjonalnych  bu-
tów  do  biegania  uwzględniają  supi-
nację  (kierowanie  kostki  na  zewnątrz 
podczas  biegania)  oraz  pronację  (kie-
rowanie kostki do wewnątrz). Wszyst-
kie te sposoby są naturalne, trzeba tyl-
ko  dopasować  do  nich  buty,  a  wtedy 
siły naciskające na kości,  stawy, ścię-

gna są wykorzystywane jak najbardziej 
na korzyść biegacza. 
Każdy  biegacz ma  swój  punkt wy-

trzymałościowy.  Wynika  z  wydolno-
ści  oddechowej  i  kondycji  fizycznej. 
Z  czasem  ten  punkt  krytyczny  coraz 
bardziej się przesuwa i odkrywamy, że 
forma staje się coraz  lepsza a my bez 
problemy przebiegamy kilkanaście ki-
lometrów. – Biegnie ma być przyjem-
nością samą w sobie, nie myślmy o ma-
ratonach, ani wielkich osiągnięciach 
biegowych, ale skupmy się na czerpa-
niu satysfakcji z samej czynności – ra-
dzi Pan Jacek Kozłowski.
Warto też zwrócić uwagę na dietę de-

dykowaną  sportom  lekkoatletycznym. 
Większy posiłek należy zjeść minimum 
dwie godziny przed rozpoczęciem tre-
ningu,  ale  zanim  założymy  buty  war-
to dostarczyć organizmowi porcji zdro-
wych  kalorii.  Można  sięgnąć  po  ba-
nana,  czy  nawet  kostkę  czekolady,  co 
uchroni nas przed spadkiem poziomu 
cukru  we  krwi.  Pan  Jacek  Kozłowski 
zdradza  także  przepis  na własnej  pro-
dukcji napój izotoniczny, w postaci po-
łączenia wody, miodu i soli.

Bieganie to idealny sposób na ukoje-
nie nerwów i odstresowanie się. – Po-
zwala odświeżyć i otworzyć umysł – 
mówi Pan Jacek z firmy Guapa – Pod-
czas biegania wpadają do głowy naj-
lepsze pomysły, tworzą się nowe kon-
cepcje. To wszystko efekt działania en-
dorfin. Nawet kiedy zaczyna się biec 
w zdenerwowaniu czy stresie po cięż-
kim dniu, po kilku kilometrach proble-
my znikają. Podczas biegu można po-
rozmawiać samemu ze sobą i to niwe-
luje różne obciążenia.
Pan Jacek Kozłowski biega głównie 

w półmaratonach górskich. Po zeszło-
rocznych kontuzjach w tym roku wziął 
udział w półmaratonie między Szklar-
ską Porębą a Świeradowem Zdrój. To 
około 22 km trasa pełna przewyższeń. 
Udało się ją pokonać w dwie godziny, 
mijając  po  drodze  wielu  wytrawnych 
biegaczy. Takie sukcesy to rarytasy na 
jakie  czekają  wszyscy  początkujący 
biegacze. To niesamowita satysfakcja, 
która jest nagrodą za wytrwałość. Kto 
nabrał ochoty na bieganie?
■ Joanna Łęczycka



Gadżety reklamowe, odzież 
reklamowa, maszyny do druku, 
poligrafia, usługi reklamowe.

Produkty promocyjne oraz 
gadżetów reklamowych,  sprzęt 
przeznaczony do personalizacji 
produktów (druk cyfrowy, 
grawerowanie, haft, plotery 
tnące, tusze itd.).

Artykuły promocyjne, maszyny 
do druku reklamowego i haftu, 
odzież reklamowa.

Artykuły papiernicze, biurowe 
i szkolne, opakowania, 
kalendarze, galanteria biurowa, 
materiały eksploatacyjne, 
akcesoria do drukarek, 
kopiarek, urządzenia biurowe.

Odzież promocyjna, upominki 
reklamowe, maszyny do druku 
reklamowego i haftu.

Out&InDoorSystems, 
GiftsWorld, Technology Park, 
PrintShow, PhotoCreation, 
InternetSolution, 
EventShow, TextileZone, 
School&OfficeRoom.

Upominki reklamowe.

Producenci opakowań, etykiet, 
dostawcy rozwiązań w zakresie 
uszlachetniania druku, 
pakowania, transportu.

Out&InDoorSystems, 
GiftsWorld, Technology Park, 
PrintShow, PhotoCreation, 
InternetSolution, 
EventShow, TextileZone, 
School&OfficeRoom.
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Kalendarz wydarzeń

PSI
10-12.01.2017  Dusseldorf, 
Centrum Wystawiennicze Messe Dusseldorf
www.psi-messe.com

Promotion Trade Exhibition - PTE 
18-20.01.2017   
Mediolan, Fieramilanocity
www.promotiontradeexhibition.it

Promo Gift
24-26.01.2017   
Madryt, Feria de Madrid
www.ifema.es

Paperword
28-31.01.2017
Frankfurt nad Menem, Messe Frankfurt
www.paperworld.messefrankfurt.com

CTCO
31.01.-02.02.2017
LION, Eurexpo
www.salon-ctco.com

Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii 
RemaDays Warsaw 
15-17.02.2017   
PTAK Warsaw EXPO w Nadarzynie koło Warszawy
www.remadays.com

HAPTICA LIVE
22.03.2017  
Bonn, Centrum Konferencyjne WCCB
www.haptica-live.de

Międzynarodowe Targi Opakowań 
Packaging Innovations 
04-05.04.2017   Warszawa, EXPO XXI
www.packaginginnovation.pl

Rema Days Kiev
06-07.04.2017
Kijów, Kiev International Exhibition Centre
www.remadays.com.ua
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