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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 
Muszyńska
Redaktor naczelna

Badania marketingo-
we precyzują potencjał 
rynku i firm, pozwalając 
podejmować trafne de-

cyzje i  lepiej odpowiadać na potrzeby klien-
tów. Opieranie się na własnej intuicji jest czę-
sto strzelaniem w  ciemno i  mimo najlepszej 
znajomości rynku w codziennej rutynie łatwo 
minąć się z  głównym nurtem. PIAP po raz 
pierwszy zrealizował profesjonalne i  bardzo 
szczegółowe badania rynku artykułów pro-
mocyjnych. Firmy członkowskie mają wgląd 
do wyczerpującego raportu przygotowanego 
przez Ipsos, firmę realizującą analizę branży. 
Na temat ciekawych wniosków piszemy na ła-
mach Gazety PIAP, gdzie dowiecie się w jakich 
segmentach drzemie największy potencjał, na 
co zwracają uwagę odbiorcy upominków i dla-
czego pracownicy firm nie cenią materiałów 
reklamowych. Poza tym dużo o planowanych 
zmianach np. w  kodeksie pracy, o  modnym 
intranecie a także o potencjale rynku rosyjskie-
go. Zapraszamy do lektury!

Magda
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

Źródeł do pozyskiwa-
nia wiedzy jest mnó-
stwo, opieramy decyzje 
na własnym doświad-

czeniu, intuicji, rozmowach toczonych w biz-
nesowych kuluarach. Jednak mimo najlepsze-
go nosa do interesów, trudno samodzielnie 
uzyskać jasny, pewny i obiektywny obraz ryn-
ku. Szerokie pole widzenia dają rzetelne ba-
dania marketingowe, które pozwalają zwery-
fikować własne obserwacje i spojrzeć na swo-
ją firmę z  pewnej perspektywy. Taką możli-
wość zapewniła w tym roku swoim członkom 
Polska Izba Artykułów Promocyjnych. Po raz 
kolejny udowodniliśmy, że razem możemy 
więcej, bo tylko dzięki naszej współpracy po-
wstały pierwsze, profesjonalne badania ryn-
ku artykułów promocyjnych. To nasz wspólny 
kompas, żeby jeszcze lepiej walczyć o  pozy-
cję upominków reklamowych i szyć oferty na 
miarę potrzeb klientów. Zapraszam Państwa 
do lektury majowego wydania Gazety PIAP, 
gdzie dowiecie się więcej o przeprowadzonej 
przez firmę badawczą Ipsos analizie rynku, ale 
nie tylko. Czeka na Państwa duża porcja wie-
dzy na temat bieżących zmian w prawie, ak-
tualnych trendów biznesowych i wydarzeń! 

Katarzyna
Wojniak
Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP

Szanowni Państwo,
tradycyjnie wielkimi 
krokami zbliżamy się 

do Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego 
Zebrania Członków Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych. W  tym roku podobnie jak 
w  poprzednim postawiliśmy na integrację, 
będzie czas na rozmowy i wymianę doświad-
czeń. A wszystko to w malowniczym rancho 
pod Tarczynem. Nie może Was zabraknąć! 
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków 
PIAP do udziału w wydarzeniu! 
PIAP nieustannie poszerza pakiet korzyści 
dla firm zrzeszonych w  Izbie - o  nawiąza-
nej współpracy z  Rzecznikiem Patentowym 
z Kancelarii Ipcon i korzyściami jakie się z tym 
wiążą, przeczytają Państwo w  najnowszym 
numerze naszej publikacji. Życzę Państwu 
miłej lektury.

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 14

Edukacja i szkolenia
 Strona 11

Z rynku...
 Strona 6

Z życia Izby...
 Strona 2

BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Polska Izba Artykułów Promocyjnych 
zrealizowała pierwsze na polskim rynku 
rzetelne badanie jakościowe dotyczące 
percepcji artykułów promocyjnych. 
Sondaż przeprowadziła firma Ipsos 
a ankietowanymi były zarówno osoby 
odpowiedzialne za wybór upominków 
jak i ich adresaci – klienci, pracownicy 
firmy, odbiorcy indywidualni. Wnioski 
płynące z badania to kopalnia wiedzy 
na temat branży, jej potencjału 
sprzedażowego i rozwoju ...   Strona 4

Pierwsze 
profesjonalne 
badanie rynku 
upominków 
reklamowych!

Ponad 144 mln ludzi, PKB - mniej 
więcej - trzy razy większe od 
polskiego , sektor reklamy wart 
około 21 mld złotych i zbliżająca 
się doskonała okazja ...  Strona 6

Na wschodzie 
skromnie

Nowe rodzaje umów, konto, na 
którym „odkładane” ...  Strona 7

Nowy 
kodeks pracy 
- trzęsienie 
ziemi dla firm

Na temat miejsca upominków 
reklamowych w planach 
marketingowych firm, dobrych 
kierunkach rozwoju branży, 
skuteczności kampanii ...  Strona 9

Personalizacja, 
digitalizacja, 
kreatywność

„Najlepszą reklamą jest zadowo-
lony klient” to prawda powtarza-
na w sprzedaży. Drugą prawdą 
jest też powiedzenie ...  Strona 12

Kiedy możemy 
powołać się na 
rekomendację 
klienta? Majówka – czas na przewietrze-

nie umysłów, regenerację, relaks! 
Jedni wybiorą morze, inni góry, 
jeszcze innych skusi zagranica. 
Jak Polska długa i szeroka, tyle 
jest pomysłów ...  Strona 14

10 POMYSŁÓW  
NA MAJÓWKĘ
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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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lsjlkfjlsfUdam pris in ine ne tesed 

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.

Ad Cat. Gra ressend issolum issenam 
iumus tus. Verum se quo ego C. Cat 
co inprortis, nitam, consusulis inum 
Rommorum ex nonsimus es habenter 
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harumquiam anda velligende odicidit 
alianis derferempore repratio berspedi 
beria con officient dene net rem quat 
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Hit remquae dolupta tionse omniae 
quam doluptat aut consequ odist, inum 
essum quid modicim recus ea ni arci-
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lore, to con cupit aut mi, nonem eseque 
et et eosaeriant modicim recus beria 
con hil moluptatus. Strona 2
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Z rynku...
 Strona 6

Z życia Izby...

PIAP Członkiem Wielkopolskiego Związku 
Pracodawców LEWIATAN

26 lutego br. na posiedzeniu Zarządu Wielkopol-
skiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Polska  
Izba Artykułów Promocyjnych została przyjęta 
w poczet jej Członków jako Członek Wspierający.

- Nasza organizacja zrobiła kolejny krok w  drodze 
do reprezentowania interesów branży reklamowej. 
Członkowstwo w  Wielkopolskim Związku Pracodaw-
ców LEWIATAN niejako gwarantuje, że Polska Izba 
Artykułów Promocyjnych zyska dodatkowe wsparcie 
podejmowanych inicjatyw, możemy też liczyć na 
sporą dawkę wiedzy praktycznej dla naszych przed-
siębiorców - mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura 
Zarządu PIAP.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan (WZP 
Lewiatan) działa na podstawie ustawy o  organiza-
cji pracodawców ( Dz. U. Nr 55/91 poz. 235). Skupia 
ponad 190 czołowych przedstawicieli pracodawców 
i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopol-
skiego, zatrudniających blisko 20 tys. pracowników. 
Skutecznie reprezentuje interesy zrzeszonych przed-
siębiorców wobec władz samorządowych i  admini-
stracji rządowej oraz wobec związków zawodowych 
pracowników. 

Poprzez członkostwo w  Konfederacji Lewiatan WZP 
Lewiatan skutecznie zabiega o lepsze prawo dla pol-
skich przedsiębiorców, dbając o ich wizerunek. WZPL 
opiniuje i  współuczestniczy w  tworzeniu prawa go-
spodarczego branż. Członkowie i  eksperci Związku 
opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer 
prawa gospodarczego, zabiegając o  uwzględnienie 
postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach 
procesu legislacyjnego.

NEWS

W pierwszym kwartale bieżącego roku grono Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych powiększyło się o kolejne osiem firm. 
Poznajmy się zatem lepiej.

Nieprzerwanie 
rośniemy w siłę!

 

Dreamroots — polski 
producent odzieży 
i tekstyliów domowych. 
Firma specjalizuje się 
we wszelkiego rodzaju 
nadrukach cyfrowych.

Firma Dreamroots istnieje na rynku  
e-commerce od 2010 roku, zdobywając do-
świadczenie niezbędne do kompleksowej 
realizacji projektów wyróżniających się 
wysoką jakością i niebanalnym designem. 
Firma od lat umacnia swoją pozycję na ryn-
ku, towarzysząc klientom na każdym etapie 
produkcji – od projektowania po realizację, 
równocześnie dbając o wysoką jakość tego 
procesu. Zarówno zespół doświadczonych 
pracowników, jak i własny, nowoczesny 
park maszynowy, pozwalają na realizację 
nawet najbardziej nietypowych pomysłów 
klientów, korzystając z szerokiej oferty ma-
teriałów i produktów. Dreamroots oferuje 
nadruk cyfrowy, flex, druk sublimacyjny 
fullprint, haft na odzieży, nadruk na baweł-
nie, nadruk na tekstyliach, a nadruk subli-
macyjny na tekstyliach to ich specjalność. 
Każdego dnia specjaliści marketingu, pro-
jektanci, pracownicy produkcji i szwaczki 
z pełnym zaangażowaniem pracują na suk-
ces firmy i jej klientów. - Doceniając poten-
cjał rosnącego rynku usług w zakresie pro-
mocji oferującego wciąż nowe możliwości, 
z ogromną satysfakcją dołączamy do grona 
Przedsiębiorstw zrzeszonych wokół PIAP. 
Postrzegając Izbę jako innowacyjne środo-
wisko rozwoju, mamy nadzieję na owocną 
współpracę – mówi Wiktor Dębski CEO 
Dreamroots.

Kaldi Coffee — palarnia 
kawy, która dostarcza 
świeżo paloną kawę 
najwyższej jakości, 
przygotowaną w oparciu 
o tradycyjne włoskie 
receptury.

Kaldi Coffee specjalizuje się w persona-
lizowanych emisjach kawy. Razem ze swo-
imi Klientami projektuje opakowania, do-
biera odpowiednie mieszanki kaw 100% 
Arabica, by później przekazać w ich ręce 
nietuzinkowe narzędzie marketingowe. 
Najwyższej jakości, świeżo palona kawa, 
w eleganckim, dostosowanym do wizerun-
ku Klienta opakowaniu jest nowoczesnym 
i użytecznym prezentem. Firma posiada 

w swojej ofercie również wysokiej jakości 
personalizowane herbaty oraz miody z pol-
skich pasiek. - Do PIAP-u przystąpiliśmy 
mając na uwadze systematycznie rosnący 
popyt na innowacyjne, a zarazem użytecz-
ne narzędzia marketingowe. Wierzymy, że 
członkostwo w tej organizacji umożliwi nam 
dotarcie do Klientów zainteresowanych 
najwyższej jakości, eleganckimi produk-
tami, w jakich się specjalizujemy – mówi  
Katarzyna Wyżycka Wiceprezes Zarządu 
Kaldi Coffee Sp. z o.o.

OpenPrint.pl — 
nowoczesna drukarnia 
internetowa, która przy 
zachowaniu najwyższej 
jakości obsługi oraz 
produktów, oferuje jedne 
z najtańszych cen na 
rynku. 

Drukarnia świadczy druk w technologii 
offsetowej, solwentowej oraz cyfrowej. Naj-
ważniejsze cechy firmy to: profesjonalizm, 
indywidualne podejście do klienta oraz szyb-
ka i jakościowa obsługa. Dodatkowym atu-
tem firmy jest wewnętrzne studio graficzne, 
które w kreatywny i sprawny sposób wspie-
ra klientów. Przy pierwszym zamówieniu 
klienci mogą liczyć na darmowy projekt gra-
ficzny. - Przystępujemy do PIAP-u w trosce 
o stabilny rozwój naszej firmy. Chcemy stale 
podwyższać naszą jakość i wzmacniać bran-
ding naszej firmy. Członkostwo PIAP jest do-
skonałym potwierdzeniem naszych ambicji – 
mówi Wiktor Bogdanowicz Digital Marke-
ting Manager OpenPrint.pl. Firma jest czę-
ścią Reflect Group, w skład której wchodzą 
również: OpenGift.pl – pomysłowe gadżety 
reklamowe oraz OpenWear.pl – hurtownia 
odzieży reklamowej.

OrganicArt — pracownia 
kreatywna zajmująca 
się projektowaniem 
i produkcją ekologicznych 
wyrobów z drewna.

Jakość, kreatywność, niestandardowe 
materiały i ekologia to priorytety pracow-
ni. Produkty wykonane przez OrganicArt 
cechuje wysoka dbałość o szczegóły po-
cząwszy od szkicu produktu a kończąc na 
opakowaniu. Wykonują głównie niestan-
dardowe produkcje na indywidualne zamó-
wienie klienta oraz posiadają gotowe wzory 

do adaptacji m.in. magnesy na lodówkę, 
breloki do kluczy, podkładki pod kubki, bi-
żuterię drewnianą i wiele innych. Większość 
produktów wykonanych jest z litego drewna 
dębowego. OrganicArt stale powiększa park 
maszynowy co pozwala wprowadzać nowe 
wzornictwo i metody personalizacji. - Do 
grona członków PIAP przystępujemy, ponie-
waż chcemy uczestniczyć w budowaniu pro-
fesjonalnej grupy dostawców i producentów 
artykułów promocyjnych. Liczymy, że nasze 
oryginalne produkty i nieszablonowe po-
dejście do pracy zaowocuje pozyskaniem 
nowych klientów agencyjnych. Zakładamy 
również, że będąc członkiem PIAP mamy 
większą możliwość nawiązania nowych kon-
taktów z producentami w zakresie produkcji 
półproduktów wykonanych zgodnie z naszą 
misją wprowadzania natury do otoczenia – 
mówi Marzena Sołdrzyńska właściciel fir-
my OrganicArt.

SICO Polska — 
certyfikowany dystrybutor 
produktów dla drukarni 
cyfrowych. Firma 
dostarcza m.in. Poli-Tape, 
Mimaki, Monti Antonio, 
ErgoSoft.

SICO Polska, podążając za nowymi tren-
dami pojawiającymi się w komunikacji wi-
zualnej, poligrafii i reklamie systematycz-
nie poszerza gamę oferowanych produktów, 
w tym wysokiej jakości mediów i atramen-
tów do sitodruku, druku solwentowego, sub-
limacji i UV oraz maszyn Mimaki i kalan-
drów MontiAntonio. SICO Polska zorien-
towana jest przede wszystkim na potrzeby 
klienta i jego obsługę na terenie całego kraju. 
Aby temu sprostać, Sico posiada biura sprze-
daży w Warszawie (centrala), Bydgoszczy, 
Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Łodzi, a tak-
że sieć dystrybutorów na terenie całej Polski. 
- Przystąpiliśmy do PIAP-u z polecenia. Je-
den z naszych klientów bardzo dobrze i sku-
tecznie zareklamował organizację. Szukamy, 
popieramy, wspieramy tego typu działania, 
w branży poligraficznej jest ich mało dlatego 
z radością odpowiedzieliśmy na propozycję 
PIAP – mówi Jacek Szydłowski, dyrektor 
oddziału, wspólnik SICO Polska Sp.z o.o. 
Firma SICO Polska została wyróżniona go-
dłem Gazeli Biznesu przyznawanym przez 
redakcję Pulsu Biznesu dla najbardziej dy-
namicznych firm w polskiej gospodarce, jest 
również członkiem Polskiego Stowarzysze-
nia Sitodruku i Druku Cyfrowego.

Studio Siedem Żółtowski 
Grzegorz — agencja 
reklamowa specjalizująca 
się w produkcji oraz 
znakowaniu gadżetów 
reklamowych, odzieży 
oraz usług poligraficznych.

To firma o uznanej marce oraz ogromnym 
14-letnim doświadczeniu. Największym  

atutem agencji są ludzie, tworzący zgrany 
zespół gotowy na wszelkie wyzwania. Po-
nadto bogaty park maszynowy, profesjonal-
na załoga oraz nabyta wiedza i ciągły zapał 
do tego, co robią – tworzy z nich solidnego 
i godnego polecenia partnera. - Wstąpie-
nie do PIAP-u to naturalny krok wyni-
kający z procesu ciągłego rozwoju firmy  
Studio Siedem Żółtowski Grzegorz. Więk-
szość członków to Nasi stali partnerzy od 
lat, więc czujemy się w tym gronie jakbyśmy 
tu byli już od dawna. Liczymy, że z nami na 
pokładzie PIAP jeszcze bardziej umocni swą 
wiodącą rolę na rynku – mówi Grzegorz  
Żółtowski, właściciel Studio Siedem  
Żółtowski Grzegorz.

Ted Gifted Lanyards —  
największy producent 
smyczy reklamowych 
w Europie.

Główną specjalizacją fir-
my Ted Gifted Lanyards jest 
nadruk sublimacyjny. Duża 
powierzchnia hali produk-

cyjnej oraz magazynowej, wynosząca 
łącznie 4 tys. metrów, umożliwia wy-
produkowanie każdego dnia do 300 tys.  
sztuk smyczy reklamowych, a także in-
nych produktów z logo klienta takich 
jak bandany, ściereczki do czyszczenia 
okularów, saszetki na telefon, opaski 
eventowe. Niewątpliwym atutem firmy 
jest własna tkalnia materiałów wyko-
rzystywanych do produkcji smyczy re-
klamowych oraz szeroki wybór i duża 
dostępność magazynowa akcesoriów. 
Wszystko to sprawia, że Ted Gifted  
Lanyards jest solidną firmą, której warto 
zaufać. Pełna kontrola każdego procesu 
produkcyjnego przekłada się nie tylko na 
szybki czas realizacji, ale przede wszyst-
kim na najwyższą jakość produktów.

WEDIA-ANN — agencja 
reklamowa.

WEDIA-ANN to firma ro- 
dzinna, która przez ponad 22 lata udo-
wodniła nie raz, że „niemożliwe” to tylko 
czyjaś opinia. Jej rozwiązania zawsze są 
odpowiedzią na konkretne potrzeby Klien-
tów, perfekcyjnie dobrane do danego pro-
jektu i przewidzianych ram budżetowych.  
WEDIA-ANN to przede wszystkim zespół 
ekspertów oraz możliwość realizacji nawet 
najbardziej interdyscyplinarnych zleceń 
w jednym miejscu, co wpływa na oszczęd-
ność zarówno czasu, jak i pieniędzy. - Przy-
stąpienie do PIAP-u potraktowaliśmy jako 
kolejny etap rozwoju naszej organizacji. 
Wymiana doświadczeń w gronie ekspertów, 
zbieżne zasady etyczne, czy też dostęp do 
rzetelnych badań to tylko niektóre z kwestii, 
które skłoniły nas do pozostania członkiem 
Izby – mówi Konrad Jędraszczak Dyrektor 
Operacyjny WEDIA-ANN.
■ Zofia Smolarek

Podsumowanie wiosennych Spotkań 
Regionalnych PIAP 2018
Na przełomie marca/kwietnia br. odbyły się kolejne 
Spotkania Regionalne organizowane przez Polską 
Izbę Artykułów Promocyjnych. Była to już piąta edy-
cja spotkań, które Izba kontynuuje od 2014 roku. 
Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w atrak-
cyjnym szkoleniu z zakresu ochrony danych osobo-
wych: RODO - rewolucja czy tylko ewolucja w prze-
pisach dotyczących ochrony danych osobowych. 
Podczas wydarzenia uczestnicy mogli zasięgnąć 
informacji nt. wdrażenia nowego rozporządzenia 
dotyczącego ochrony danych osobowych - unijne-
go rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  
w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku 
z  przetwarzaniem danych osoby i  w  sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE) w skrócie „RODO” dotyczące 
ochrony danych osobowych, które będzie obowią-
zywało od dnia 25 maja 2018 r.

W  związku z  powyższym zasadne było, aby każdy 
przedsiębiorca posiadał wiedzę o  podstawowych 
zmianach w  zakresie ochrony danych osobowych 
w szczególności w zakresie zmiany funkcjonujących 
już w firmach dokumentów takich jak: Polityka Bez-
pieczeństwa, Polityka Prywatności czy też instrukcji 
zarządzania Systemem Informatycznym służącym 
do przetwarzania danych osobowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymali informacje o  zmia-
nach w zakresie przepisów ochrony danych osobo-
wych i  wskazówki dotyczące praktycznego działa-
nia w zakresie wdrożenia zmian.

Prelegentem była Elżbieta Pędziałek-Kunert – pe-
dagog, prawnik, uczestniczka seminarium doktor-
skiego z nauk prawnych, założycielka i właścicielka  
Kancelarii Prawnej EGILEX.

NEWS



- Gorąco polecam !! Sama skorzy-
stałam z usług firmy IPCON Kancela-
ria Prawno Patentowa Łukasz Korga dla 
nas jako firmy i dla naszych Klientów. Za-
strzeżenie znaku oraz wzoru przemysło-
wego a także pomoc w umowach dotyczą-
cych praw autorskich i inne zlecenia prze-
biegły : sprawnie, rzeczowo, profesjonal-
nie i z doradztwem, którego w wielu miej-
scach było nam brak. Gorąco zachęcam 
do współpracy, sprawdzone - mówi Edyta 
Lisowska Prezes PIAP oraz Dyrektor za-
rządzający EBLIS B&L.

Kancelaria posiada ponad 10 let-
nie doświadczenie w doradztwie w za-
kresie ochrony własności intelektualnej 

oraz rejestracji praw własności przemy-
słowej. W toku działalności patentowej 
rzecznicy Kancelarii dokonali ponad 200 
zgłoszeń wynalazków i wzorów użytko-
wych. W swoim portfolio IPCON posia-
da przeszło 800 zarejestrowanych zna-
ków towarowych.

Członkowie PIAP mogą kontaktować 
się bezpośrednio z rzecznikiem 
patentowym Łukaszem Korga  
tel. +48 32 247 21 19 lub  
e-mail: lukasz.korga@ipcon.com.pl. 

Kancelaria udziela bezpłatnych porad 
telefonicznych w zakresie świadczonych 
usług i możliwości ochrony rozwiązań. 

Pomoc prawna jest objęta całkowi-
tą poufnością, PIAP jest informowany 
przez Kancelarię wyłącznie o fakcie ko-
rzystania przez Członków PIAP z usług 
Kancelarii. Zachęcamy więc wszystkich 
Członków PIAP do korzystania z tej 
możliwości. ■ PIAP
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Jak co roku to czas podsumowań . . . ale nie tylko. 
Znów będzie okazja do wspólnej integracji firm Członkowskich PIAP! 

Zbliża się  
kolejne Walne 
Zebranie PIAP

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne 
Zebranie Członków PIAP odbędzie się 
18 maja br.

Na uczestników czeka sporo atrakcji. 
W tym roku podobnie jak w poprzed-
nim organizatorzy również postawili 
na integrację, będzie czas na rozmowy 
i wymianę doświadczeń. A wszystko to 
w malowniczym rancho pod Tarczynem. 
Nie może Was zabraknąć!

Tegoroczne Sprawozdawczo-Wybor-
cze Walne Zebranie PIAP odbędzie się 
w Rancho pod Bocianem w miejsco-
wości Przypki (ul. Nadarzyńska 15,  
Przypki, 05-555 Tarczyn, w sali Wielka 
Polana na I-piętrze).

Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie  
rozpocznie się wyborem Przewodni-
czącego, Sekretarza Zebrania i Komisji 
Skrutacyjnej. Dotychczasowy Zarząd 

PIAP przedstawi sprawozdanie finan-
sowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie 
z działalności Stowarzyszenia a Komisja 
Rewizyjna sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej z badania działalności Zarządu 
PIAP w roku 2017. Po przedstawieniu, 
omówieniu i zatwierdzeniu planu pracy 
PIAP na rok 2018/2019, członkowie będą 
mogli zgłosić swoje wnioski i przedysku-

tować działania prowadzone przez Izbę. 
Podczas zebrania odbędą się również wy-
bory nowego Zarządu PIAP, który zgod-
nie ze statutem stowarzyszenia wybiera-
ny jest co dwa lata. W trakcie spotkania 
planowana jest też prezentacja z badania 
przeprowadzonego przez firmę Ipsos. 
Pierwsze na polskim rynku rzetelne bada-
nie jakościowe dotyczące percepcji arty-
kułów promocyjnych wykonane zostało 
na zlecenie PIAP. Podczas prezentacji bę-
dzie więc okazja zapoznać się z ważnymi 
informacjami dotyczącymi postrzegania 
upominków reklamowych.

Wieczorem mniej oficjalnie
Prezentacja zamknie pierwszą, oficjal-

ną część zebrania. Ta wieczorna przezna-
czona będzie bowiem na integrację, która 
w ubiegłym roku szczególnie przypadła 
do gustu jej uczestnikom. W drugiej części 
spotkania zaplanowano m.in. ognisko i ko-
lację grillową. Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny, jednak Członkowie PIAP, któ-
rzy będą chcieli pozostać na noc w Rancho 
pod Bocianem, indywidualnie i na własny 
koszt ( do końca kwietnia, na hasło PIAP) 
powinni dokonać rezerwacji miejsc nocle-
gowych. Ich ilość jest ograniczona, decy-
duje kolejność zgłoszeń. Przypomnijmy 
również, że informacja o możliwości re-
zerwacji noclegów została udostępniona 
Członkom PIAP już w lutym br. 
■ Zofia Smolarek

p r o f e s s i o n a l
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Zobacz
film

Wstęp tylko
i wyłącznie 
dla agencji
reklamowych

Zwiedzający:
600 osób z 320 
agencji gadżetowych

19 Państw: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Białoruś,  Finlandia, Włochy, Hiszpania, 

Szwecja, Anglia, Słowenia, Niemcy, Malta, 
Turcja, Szwajcaria, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, 
Czechy, Zjednoczone Emiraty Arabskie

1048
m2 powierzchni
ekspozycyjnej

600
osób bawiących się
na wieczornej gali
PSP VIP NIGHT

Komfortowe
warunki
spotkania

170 gości z zagranicy
którzy reprezentowali
74 agencje

1380 minut
budowania relacji

DZiĘKUJeMY Za ZaUfanie

Harmonogram spotkania:
10:00 -11:00   Integracja dostawców z agencjami reklamowymi PIAP
11:00 -15:00   Sprawozdawczo-Wyborcze WZC PIAP oraz prezentacja  
                              wyników badania PIAP - IPSOS
15:00 -15:45   Obiad dla uczestników spotkania
15:45 -17:00   Przerwa
17:00 - godziny wieczorne – integracja, ognisko, kolacja grillowa

Miejsce spotkania:
Rancho pod Bocianem  |  Nadarzyńska 15, Przypki, 05-555 Tarczyn
www.ranchopodbocianem.pl

Polska Izba Artykułów Promocyjnych odpowiadając na 
zapotrzebowanie firm Członkowskich nawiązała współpracę 
z IPCON Kancelaria Prawno Patentowa Łukasz Korga. 
Od dnia 15.01.2018 roku każdy członek PIAP może skorzystać 
z usług Kancelarii na preferencyjnych warunkach uzyskując aż 15% 
zniżki na usługi z zakresu działania rzecznika patentowego.

Usługi Rzecznika 
Patentowego 
w specjalnej 
ofercie dla 
Członków PIAP
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Kompletny raport z badania 
dostępny jest dla Członków PIAP 
bezpłatnie w Biurze Zarządu Izby. 

Raport PIAP "Percepcja 
upominków reklamowych" 
można również zakupić w cenie 
200 PLN netto.

Szczególnie ciekawe dla firm 
z branży będą rekomendacje 
firmy badawczej, która 
przedstawiła w nich interesujące 
wytyczne postępowania, które 
pomogą lepiej dopasować oferty 
do potrzeb klientów.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych zrealizowała pierwsze na polskim rynku rzetelne badanie jakościowe 
dotyczące percepcji artykułów promocyjnych. Sondaż przeprowadziła firma Ipsos a ankietowanymi były 
zarówno osoby odpowiedzialne za wybór upominków jak i ich adresaci – klienci, pracownicy firmy, odbiorcy 
indywidualni. Wnioski płynące z badania to kopalnia wiedzy na temat branży, jej potencjału sprzedażowego 
i rozwoju oraz precyzyjny kompas do kreowania biznesu dla firm zrzeszonych w PIAP.

Pierwsze profesjonalne 
badanie rynku 
upominków 
reklamowych!

w artykuły promocyjne inwestują średnie 
przedsiębiorstwa, dla których upominki są 
jednym z pierwszych narzędzi marketin-
gowych, pokazują status firmy i przekazują 
wartości marki. Firmy z tego sektora mają 
potrzebę wyróżnienia się poprzez posiadane 
gadżety, zwykle korzystają z kilku grup upo-
minków na różne okazje. 

Co ciekawe dla przedsiębiorstw małych 
to także właśnie upominki są najskuteczniej-
szym kanałem komunikacji, mimo najwięk-
szego wysiłku finansowego widzą w nich 
potencjalnie największe możliwości. Ta-
kie przedsiębiorstwa najchętniej wybierają 
przedmioty funkcjonalne, masowe, np. smy-
cze, długopisy, teczki, notesy, okazjonalnie 
kubki. Sam fakt wręczania upominku rekla-
mowego stanowi wyróżnik na tle konkuren-
cji, dlatego zwykle są one bardzo klasyczne.

W dużych firmach budżet reklamowy 
jest na tyle zdywersyfikowany, że upominki 
ustępują pola innym narzędziom. Upominki 
reklamowe stanowią jedynie konieczną czę-
ścią, czymś do czego klienci są już przyzwy-
czajeni, są pewnym standardem postępowa-
nia. Duże firmy wykorzystują upominki 
głównie podczas imprez masowych i targów 
lub konferencji, robią to z konieczności, bez 
zaangażowania. Wzmocnienie udziałów 
w tym segmencie to wyzwanie i szansa dla 
branży artykułów promocyjnych. 

Według raportu Ipsos z perspektywy biz-
nesu w zależności od doboru upominku 
i okazji, kategoria ta może pełnić trzy naj-
ważniejsze funkcje: wspiera znajomość 
marki, buduje relacje z klientami i kreuje 
określony wizerunek firmy.

Upominki dla pracowników 
Z raportu wynika także, że pracowni-

cy, którzy otrzymują upominki od praco-
dawcy traktują je jako element wyposaże-
nia biura. Są przyzwyczajeni do otrzymy-
wania różnego rodzaju drobnego sprzę-
tu biurowego i często nie postrzegają ta-
kich gestów jako upominki. Jest to odbie-
rane jako obowiązek firmy, naturalny ele-
ment wyposażenia biura. Z drugiej strony 
obrandowany sprzęt biurowy podnosi ran-
gę firmy w oczach kadry. Najlepiej postrze-
gane są upominki z okazji jubileuszy, bo za-
zwyczaj wtedy pracownicy otrzymują bar-
dziej zindywidualizowane prezenty. Oprócz 
upominków z okazji świąt i jubileuszy, pra-
cownicy otrzymują tego typu benefity także 
spontanicznie, np. kiedy zostanie pula pre-

ternetowe narzędzia do pozyskiwania in-
formacji oraz własną, bogatą bazę kontak-
tów – mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor  
Biura Zarządu PIAP – Co roku sondowali-
śmy w ten sposób postrzeganie upominków 
przez klientów końcowych, jednak nie jeste-
śmy profesjonalną firmą badawczą, więc od 
dawna nosiliśmy się z zamiarem zrealizo-
wania rzetelnego, fachowego i wieloaspek-
towego pomiaru rynku. Dzięki zdobytej wie-
dzy firmy zrzeszone w Izbie mają możliwość 
rozwoju biznesu ściśle według kierunku wy-
znaczonego aktualnie przez rynek.

Efektowne narzędzie marketingowe
Badanie przeprowadzone przez firmę Ip-

sos wykazało, że upominki reklamowe są 

postrzegane jako ważny i skuteczny element 
strategii marketingowej. Są świetną wizy-
tówką firmy, budują znajomość marki i jej 
wizerunek. Odbiorcy uważają, że upominki 
niezależnie od okazji stanowią miły gest ze 
strony firmy. Co ciekawe najbardziej liczą-
cymi się cechami artykułów promocyjnych 
są ich funkcjonalność oraz jakość wykona-
nia, a najgorzej ocenianym parametrem jest 
ich unikalność, zdaniem klientów niewie-
le jest oryginalnych pomysłów na prezent. 
Zarówno odbiorcy indywidualni jak i firmy 
zauważają, że aby upominek spełniał swoją 
rolę musi być w jakiś sposób użyteczny dla 
odbiorcy (aby nie został wyrzucony, szyb-
ko się nie zepsuł, służył jak najdłużej). Jeśli 
upominki reklamowe nie spełniają tych kry-
teriów szybko są porzucane, wręcz wyrzu-
cane przez odbiorców.

Odbiorcy oczekują przede wszystkim, 
żeby upominki reklamowe były funkcjonal-
ne, łączyły w sobie kilka zastosowań (np. 
długopis ze wskaźnikiem). W ten sposób 
klienci czują, że darczyńca rozumie ich po-
trzeby. Na znaczeniu zyskała także unikal-
ność, ciekawy design, wykorzystanie nie-
standardowego wzornictwa. Dla klientów to 
atrakcyjny sposób, żeby się wyróżnić. Trze-
cim istotnym parametrem jest pozytywne 
zaskoczenie na poziomie wyglądu, przekazu 
czy sposobu wykorzystania, które daje po-
czucie bycia docenionym przez darczyńcę.

Przodują małe i średnie firmy
Ciekawe wnioski płynące z raportu Ipsos  

dotyczą skali wykorzystywania upominków 
reklamowych przez przedsiębiorstwa róż-
nych wielkości. Okazuje się, że najwięcej 

PIAP postawił przed firmą badawczą trzy 
podstawowe cele analizy rynku – wskazanie 
ogólnych przekonań i potrzeb dotyczących 
upominków reklamowych, określenie po-
strzegania artykułów promocyjnych a także 
uzyskanie podstaw do kreowania skutecz-
nej kampanii marketingowej z wykorzysta-
niem upominków. W oparciu o te cele udało 
się stworzyć kompletną analizę, która wska-
zuje szereg interesujących trendów, kierun-
ków rozwoju i wskazówek dotyczących nie 
tylko kreowania ofert ale także przygotowa-
nia katalogów czy relacji z klientem. Ta go-
towa baza pomaga zsynchronizować działa-
nia firm z aktualnymi potrzebami rynku.

- Do tej pory realizowaliśmy badania 
rynku na własną rękę, wykorzystując in-

zentów przeznaczonych dla klientów i moż-
na ją rozdysponować.

Różne perspektywy wykorzystywania 
upominków 

Firma badawcza Ipsos przeanalizowa-
ła branżę upominków reklamowych wielo-
płaszczyznowo. W raporcie można znaleźć 
informacje o tym, jakie rodzaje upominków 
sprawdzają się w zależności od okazji, czy 
jak budować ofertę do klientów bizneso-
wych z podziałem na segmenty. Ipsos zba-
dał mocne i słabe strony upominków rekla-
mowych oraz dokonał podziału artykułów 
reklamowych w zależności od cech, funkcji 
i okazji, na jakie są przeznaczone. Taki po-
dział ukazał ciekawą perspektywę percep-
cji upominków przez klientów biznesowych 
i prywatnych. Szczegółowej analizie zosta-
ły poddane także okazje do dzielenia się ar-
tykułami promocyjnymi, a także znaczenie 
opakowania oraz sposoby wyszukiwania 
upominków.

Okazuje się, że przedmioty użytkowe naj-
lepiej sprawdzają się podczas podziękowań, 
targów lub konferencji, a także jako sponta-
niczne upominki, chętnie wykorzystywane 
są także podczas imprez masowych i jubi-
leuszy. Mają więc najszerszy wachlarz za-
stosowań. Przedmioty typowo designerskie, 
wyróżniające się wizualnie, najlepiej spraw-
dzą się podczas imprez masowych, uroczy-
stości czy w spontanicznych akcjach, nieco 
mniej w przypadku targów. Upominki z pół-
ki premium wykorzystywane są podczas 
uroczystości i podziękowań, w przypadku 
tych okazji zupełnie nie nadają się produkty 
masowe. ■ Joanna Muszyńska
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Ósma edycja Wieczoru Branżowego Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych po raz kolejny udowodniła, jak istotna jest integracja firm 
z branży. Jeszcze większa frekwencja uczestników, rozmowy prywatne 
i biznesowe pozwalają lepiej poznać się firmom zrzeszonym w PIAP.  
Po raz kolejny formuła wydarzenia sprawdziła się w 100 procentach!

To był wieczór pełen 
uznań i serdeczności

- Wieczór Branżowy PIAP to doskona-
ła okazją do spotkań i rozmów przy lamp-
ce dobrego wina i nastrojowej muzyce. Od 
samego początku, już na etapie koncep-
cji Wieczoru Branżowego PIAP, zależało 
nam na stworzeniu nie imprezy, nie przy-
jęcia, ale miejsca spotkań, w którym każ-
dy z właścicieli, prezesów firm zrzeszo-
nych w naszej Izbie będzie miał okazję do 
rozmów, wymiany doświadczeń, spostrze-
żeń dotyczących branży, czy spędzenia miło 
czasu w towarzystwie branżowych przyja-
ciół – mówi Magda Owczarska Wicepre-
zes PIAP.

A ich przecież ciągle przybywa. Wie-
czór Branżowy PIAP przypadł do gustu 
nie tylko jego stałym gościom. Organi-

zację chwalili również uczestnicy, którzy 
pierwszy raz brali w nim udział.

- Po raz pierwszy uczestniczyliśmy 
w wieczorze organizowanym dla człon-
ków PIAP. Chciałabym wyrazić swoje 
uznanie i wdzięczność za organizację wie-
czoru wszystkim, którzy się przyczynili do 
sukcesu tego wydarzenia. Piękne miejsce, 
wspaniałe smaczne jedzenie i samo wyda-
rzenie zawsze sprzyja nawiązywaniu no-
wych znajomości. To również świetna oka-
zja do nieformalnych rozmów z pozostały-
mi członkami PIAP, na które bardzo często 
nie ma czasu – mówi Beata Dobrowolska 
Właścicielka EBK Reklama.

Podczas wydarzenia odbyła się także 
uroczysta Gala PIAP, w trakcie której wrę-

czono statuetki z okazji okrągłych Jubile-
uszy firm Członkowskich. - Bardzo faj-
ną formą uhonorowania przedsiębiorców 
zrzeszonych w Izbie jest wyróżnienie firm, 
które obchodzą swoje jubileusze. W obec-
nych czasach dużym wyzwaniem jest pro-
wadzenie firmy i nie zwariowanie, a jeże-
li ktoś działa na rynku 20 czy 25 lat to chy-
lę czoła. Serdecznie gratuluje wszystkim 
wyróżnionym Jubilatom. Z pewnością bę-
dziemy uczestniczyć w kolejnych wydarze-
niach organizowanych przez PIAP, ponie-
waż bardzo dobrze wiemy, jak ważne są 
relacje, zdrowa konkurencja i zacieśnianie 
więzi z partnerami handlowymi – dodaje 
Beata Dobrowolska.

W tym roku swoje jubileusze świę-
towały firmy: Chocolate Land, Paul 
Stricker, Fabryka Smyczy, Easy Gifts, 
CAPIRA creative product, Trober Polska, 
OOH Magazine, Macma Polska, Mid 
Ocean Brands Polska, Spark Promotions, 
Artystik Poland Group, MAXIM 
Ceramics, MART, TUBUS, ASGARD, 
A.S.S.-3 Ewa Skoczeń, Polski Drukarz, 
AWIH, Jaguar Tomasz Chwiłowicz.

Wszystkim Jubilatom należą się najlep-
sze życzenia i serdeczne gratulacje. Kolej-
ne emocje już za niecały rok! - Cieszy mnie 
fakt, że Wieczór Branżowy PIAP na stałe 
wpisał się w kalendarz wielu z nas. Miło bę-
dzie nam gościć Państwa również w przy-
szłym roku – dodaje Magda Owczarska.

Wieczór Branżowy PIAP odbył się 
08.02.2018 roku w Restauracji STIXX 
Bar&Grill w Warszawie. Gospodarzami 
wydarzenia były firmy: Polska Izba 
Artykułów Promocyjnych, 12M Alicja 
Wąsowska, ASGARD Sp. z o.o., 
Brandfathers Group Sp. z o.o., Guapa 
Produkcja Sp. z o.o., Inspirion Polska  
Sp. z o.o., RITF advnet Polska Sp. z o.o., 
Macma Polska Sp. z o.o., Mart Spółka 
z o.o. sp.k., Maxim Ceramics Sp. z o.o. 
Sp.k., Mid Ocean Brands Polska Sp. 
z o.o., Modern Forms Marcin Bosek, SDX 
Group Sp. z o.o., Texet Poland Sp. z o.o.
■ Zofia Smolarek
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Ponad 144 mln ludzi, PKB - mniej więcej - trzy razy większe od polskiego, sektor reklamy wart 
około 21 mld złotych i zbliżająca się doskonała okazja biznesowa - mistrzostwa świata w piłce 
nożnej. To Rosja w pigułce. Czego należy spodziewać się na tamtejszym rynku?

Na wschodzie 
skromnie

w Soczi - tąpnęła. Z analiz OECD 
wynika, że w 2014 r. wzrost wyniósł 
ledwie 0,7 proc., a w kolejnych dwóch 
latach był ujemny. Dopiero w 2017 r. 
Rosja była na plusie, choć niewielkim 
- 1,5 proc., i raczej nie należy przywią-
zywać się do tego stanu rzeczy. Zaan-
gażowanie w syryjskim konflikcie po 
stronie rządzącego krajem Baszara  
al-Assada znów ściągnęło kłopoty. 
W chwili pisania tego materiału Stany  
Zjednoczone zapowiedziały kolejne 
sankcje, np. zakaz importu leków, 
a wartość akcji spółek rosyjskich oli-
garchów, np. Olega Dieripaski spadła 
nawet o połowę.

Skromny rynek gadżetów
A jaką część tego upolitycznione-

go tortu stanowi sektor artykułów pro-
mocyjnych? Niestety, wartość rosyj-
skiego rynku upominków nie jest pre-
cyzyjnie wyliczona. Niewiele firm 
z tego kraju należy do PSI - organiza-
cji zrzeszającej ponad 6 tys. europej-
skich producentów i dystrybutorów 
artykułów promocyjnych. A ogólno-
dostępne (niepłatne raporty) informa-
cje mają charakter szczątkowy. Nie-
mniej jednak analizując rynek rekla-
my w całości można oszacować war-
tość sektora artykułów promocyjnych. 
Z danych rosyjskiego Stowarzyszenia 
Agencji Komunikacyjnych wynika, że 
"reklama" rosła w 2016 r. z szybkością 
11 proc., czyli przyzwoicie, biorąc pod 
uwagę turbulencje w gospodarce. 

Zamieńmy jednak procenty na licz-
by. Na początku 2016 r. cały sektor 
wart był ponad 320 mld rubli. Rok 
później było to już 360 miliardów. 
W przeliczeniu na złotówki to około 
21,6 miliarda. Dane nie uwzględnia-
ją sektora marketingu. Ten wart był 

co ekonomiści nazywają gospodarką 
wolnorynkową. Przynajmniej jeśli idzie 
o strukturę PKB. Według danych Banku 
Światowego akcenty układają się nastę-
pując: największą część PKB wytwa-
rzają usługi - około 63 proc., 32 proc. 
dokłada przemysł, a resztę - 5 proc. - rol-
nictwo. I to właśnie przeniesienie cięża-
ru zatrudnienia z rolnictwa i przemysłu 
na usługi uchodzi, zdaniem rozmaitych 
instytucji, m.in. Banku Światowego, za 
dowód modernizacji gospodarki. 

W sektorze usług pierwsze skrzyp-
ce grają: finanse, turystyka, sprze-
daż, marketing i reklama. W przemy-
śle prym wiodą branże związane z eks-
ploatacją zasobów naturalnych: wydo-
bycie i przetwórstwo ropy naftowej, 
czy różnych minerałów. Duże znacze-
nie mają też takie obszary jak: leśnic-

two, przemysł chemiczny, zbrojenio-
wy, metalurgiczny, papierniczy i bran-
ża budowlana. 

Nieprzewidywalna gospodarka 
„Na papierze” więc nasz wschodni 

sąsiad to pojemny i wieloelementowy 
rynek. Tyle tylko, że w rzeczywistości 
ekonomia rosyjska pracuje w towarzy-
stwie i często na rzecz nieobliczalnej 
polityki. Czasami ta współpraca koń-
czy się fatalnie. Tak było w 2014 r., 
gdy Rosja zbrojnie zajęła należący do 
Ukrainy Krym. Spotkało się to ze zde-
cydowaną reakcją zachodniego świata, 
który nałożył na Rosję szereg sankcji. 
Gospodarka naszego sąsiada - i tak 
niezbyt rozpędzona w 2012 i 2013 r. 
pomimo wielu zamówień publicznych 
związanych z igrzyskami zimowymi 

Rosyjski rynek gadżetów 
jest zaskakująco mały. Jego 
szacunkowa wartość to tylko  
1 mld złotych. Dla porównania, 
w Niemczech sektor ten warty 
jest około 15 mld złotych.

Rosja to największy i jeden z najbo-
gatszych krajów świata. Na pierwszy 
rzut oka może się więc wydawać, że 
zainwestowanie na tamtejszym rynku 
to łatwa i dochodowa gra. Ale już krót-
ka analiza wystarczy, by zrozumieć, że 
konieczna będzie zasada ograniczonego 
zaufania. 

Przez prawie trzy dekady gospodarka 
rosyjska zmieniała się podobnie do pol-
skiej. Po upadku Związku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich krajobraz 
ekonomiczny Federacji Rosyjskiej wy-
glądał z grubsza tak: ogromny przemysł 
z ukrytym bezrobociem; wysokie za-
trudnienie w rolnictwie ekstensywnym, 
niewielka prywatna inicjatywa, rozro-
śnięta budżetówka.

Dziś konstrukcja rosyjskiej sfery go-
spodarczej z grubsza przypomina już to, 

w analizowanym okresie około 5,2 mld  
złotych. 

Czy to dużo? Cóż, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że chodzi o zsumowane 
wszystkie wydatki na reklamę i mar-
keting - niewiele. Dla porównania, 
w Niemczech sam tylko rynek arty-
kułów promocyjnych wart jest około  
15 mld złotych. Co ciekawe, oba pań-
stwa są statystycznie niemal tak samo 
bogate. W różnych rankingach naj-
silniejszych gospodarek, Niemcy są 
o jedno miejsce wyżej.

Spróbujmy teraz z tych wartości 
wyłuskać informacje o wartości niszy 
upominkowej. Stowarzyszenie Agen-
cji Komunikacyjnych dzieli wydat-
ki na reklamę dosyć precyzyjnie. Naj-
większa część budżetu wpływa do ro-
syjskich nadawców telewizyjnych, 
drugi w kolejce jest internet (głównie 
reklama kontekstowa), potem: outdoor 
(billboardy), wydawnictwa drukowa-
ne (gazety, magazyny, periodyki) i ka-
tegoria "inne". I to właśnie w tej ostat-
niej kategorii mieszczą się wydatki na 
notesy, kalendarze, długopisy, kubecz-
ki, gadżety - słowem artykuły promo-
cyjne. Na "inne" wydawane jest około 
5 proc. budżetu reklamowego, w du-
żym przybliżeniu, ciut ponad miliard 
złotych. I nawet jeśli są to szacunki 
tylko częściowe, trudno nazwać ro-
syjski rynek przepastnym. Lider tam-
tejszego sektora artykułów promocyj-
nych firma "Projekt 111", będąca na 
rynku od dwóch i pół dekady, chwa-
li się, że w 2016 r. osiągnęła obroty 
na poziomie 106 mln złotych. Więcej 
firm z sektora, które chcą się pochwa-
lić swoją kondycją finansową napraw-
dę trudno się doszukać. Nietrudno jed-
nak wywnioskować dlaczego tak jest. 
■ Tomasz Piszczek



Nowe rodzaje umów, konto, na którym „odkładane” jest wynagrodzenie 
pracownika za nadgodziny albo część pensji wypłacana w naturze. 
M.in. takie pomysły znalazły się w projekcie kodeksu pracy 
przygotowanym właśnie przez Komisję Kodyfikacyjną. Co konkretnie 
może się zmienić i jak nowe przepisy wpłyną na rynek? 

Nowy kodeks 
pracy - trzęsienie 
ziemi dla firm

Potrzebę uregulowania rynku pracy od 
nowa Prawo i Sprawiedliwość zgłasza-
ło już w kampanii wyborczej. Nie było 
więc zaskoczeniem, gdy kilka miesięcy 
po ukonstytuowaniu się rządu Beaty Szy-
dło, w sierpniu 2016 r., premier powoła-
ła do życia Komisję Kodyfikacyjną Pra-
wa Pracy. W jej skład weszli związkow-
cy, przedstawiciele pracodawców, orga-
nizacji pozarządowych i niezależni eks-
perci, a jej zadaniem było spisanie dwóch 
projektów - indywidualnego i zbiorowego 
prawa pracy. 

Owoce wysiłków komisyjnych eksper-
tów świat poznał w drugiej połowie mar-
ca. Poznał i zamarł...bo proponowane roz-
wiązania trudno nazwać postępowymi lub 
ułatwiającymi życie. Zresztą sama wice-
przewodnicząca Komisji, prof. Monika 
Gładoch, nie przebiera w słowach oce-
niając przygotowane rozwiązania. - Nie 
podpisuje się pod tym projektem - mówi. 
I wyjaśnia, że Komisja nie miała za co 
zlecić badań, a na dodatek działała pod 
ogromną presją czasu.

Niestety, analizując projekty widać to 
wyraźnie.

Jaka umowa? 
Jednym z celów komisji było rozpra-

wienie się z tzw. umowami śmieciowy-
mi - dziś tego nieeleganckiego określe-
nia używa się do umów o dzieło i zlece-
nia (cywilnoprawnych), które są stoso-
wane w sytuacji zatrudnienia o charak-
terze etatu. Nowy kodeks miał wszystko 
uprościć i na pierwszy rzut oka może się 
zdawać, że tak właśnie jest. Zakłada bo-
wiem, że praca będzie możliwa w oparciu 
o trzy rodzaje umów: etat, samozatrudnie-
nie i umowę niepracowniczą.

Etat będzie można zawrzeć na okres 
próbny. Choć będzie on wynosił nie 3 
miesiące, jak dziś, ale 6, a w zawodach 
specjalistycznych do 9 miesięcy. Kolej-
ną zmianą jest konieczność informowania 
pracownika na początku zatrudnienia, na 
jakich zasadach będzie je kontynuował po 
okresie próbnym. 

Etat dalej będzie można zawrzeć na 
czas określony i nieokreślony. Choć, ina-
czej niż dziś, zawierając tę ostatnią umo-
wę trzeba mieć powód. Będzie można 
to zrobić wyłącznie jeśli „uzasadnia to 
niepewność zapotrzebowania na pracę, 
w celu zastępstwa pracownika czy wy-
konywania pracy przez okres kadencji 
lub gdy pracodawca wskaże obiektywne 

przyczyny leżące po jego stronie oraz gdy 
uzasadnia to wyłączny interes pracowni-
ka”. Pewne wątpliwości budzi zapis doty-
czący „niepewności zapotrzebowania na 
pracę”. Komisja nie doprecyzowała, co 
się pod nimi kryje, a to znaczy, że praco-
dawca może dać etat czasowy, i z szero-
kim uśmiechem wyjaśnić, że robi to, bo 
spodziewa się załamania koniunktury.

Trudniej popracować „na fakturę”
Utrudniona będzie też współpraca fir-

ma-firma, czyli tzw. samozatrudnienie. 
Jeśli bowiem osoba „na fakturze” uzna, 
że ze względu na charakter pracy należy 
jej się etat (praca w określonym miejscu 
i czasie, pod batutą szefa) i zwróci się do 
sądu, ten „wszelkie wątpliwości rozstrzy-
gnie na korzyść zatrudnienia”. Co więcej, 
to firma (szef) będzie musiała przed są-
dem udowodnić, że praca miała inny styl 
niż etatowy, a samozatrudnienie było uży-
te zasadnie. Dziś to pracownik dowodzi, 
że należy mu się etat.

Umowa niepracownicza - nowa 
umowa-zlecenie?

Ta forma ma być zmodyfikowaną umo-
wą cywilnoprawną. Czyli chronić mniej 
niż etat, bo np. będzie ją można łatwiej 
rozwiązać. Ale będzie tylko dla tych, któ-
rzy na godzinę zarabiają pięć razy więcej 
niż stawka minimalna - około 70 złotych. 
Ten zabieg ma sprawić, że na „nowej śmie-
ciówce” nie będą pracować ochroniarze, 
czy sprzątaczki. Im będzie należał się etat.

Do tego momentu jest tak, jak zakła-
dała Komisja - jasno i przejrzyście. Ale 
na tym koniec, bo Komisja „dorzuciła” 
też trzy umowy terminowe, o: „pracę do-
rywczą”, „pracę sezonową” i „pracę na 
podstawie nieetatowej umowy o pracę”. 
W założeniu mają one zapobiegać zatrud-
nieniu na czarno i dawać firmom elastycz-
ność w zwalnianiu, bo okres wypowie-
dzenia będzie nie dłuższy niż dwa tygo-
dnie i zależny od stażu.

Kiedy można te kontrakty zastosować? 
Umowę o pracy dorywczej w przypadku 
„prac nieregularnych lub wynikających 
z potrzeb krótkoterminowych”. Czyli np. 
w punktach gastronomicznych, w okre-
sach letniego wzmożenia turystyczne-
go. Czas jej trwania to najwyżej 30 dni 
i rocznie nie można zawrzeć ich więcej 
niż sześć. 

Umowa sezonowa dotyczy „okresowe-
go zapotrzebowania na prace związane 
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z warunkami atmosferycznymi, cyklami 
produkcji rolnej i ogrodniczej lub okreso-
wego zapotrzebowania na produkty wyni-
kające z pór roku lub tradycji”. W skrócie, 
na takiej umowie będzie można zatrud-
nić osobę np. w rolnictwie, czy sadownic-
twie albo na dorocznym festynie. Czas jej 
trwania to najwyżej 150 dni w roku. 

Umowę o pracę nieetatową będzie 
można zawrzeć wyłącznie ze studentami 
do 26. roku życia i z osobami po sześć-
dziesiątce. Maksymalnie można na niej 
pracować 20 godzin tygodniowo. Wg 
ekspertów komisji to rozwiązanie ma za-
stąpić znaną dziś umowę-zlecenie, ale 
gwarantować kodeksowe przywileje: 
m.in. urlop, płatne nadgodziny.

Pieniądze za nadgodziny na koncie 
pracodawcy

Nowy kodeks wprowadza też szereg 
pomysłów wcześniej nieznanych w Pol-
sce. Np. instytucję pracownika domowe-
go. To osoby „pracujące w gospodarstwie 
domowym” i zajmujące się sprzątaniem, 
gotowaniem, opieką nad dziećmi lub se-
niorami. Co ciekawe, ich wynagrodzenie 
może być wypłacane częściowo (do 50 
proc.) w naturze, czyli pensją będzie np. 
nocleg lub wyżywienie. 

Najwięcej kontrowersji wywołuje jed-
nak - także nowy - pomysł, aby wyna-
grodzenie za nadgodziny nie wpływały 
na konto pracownika, ale na konto, któ-
rym zarządza firma (musiało by to zostać 
ustalone w układzie zbiorowym). Ma to 
być lek na sezonowość pracy. Twórcy no-
wego kodeksu tłumaczą, że chodzi o to, 
żeby w czasach kryzysu nie zwalniać lu-
dzi, lecz redukując czas pracy np. z 8 do 
3 godzin dziennie, wypłacać zyski z lep-
szych czasów.

Ukłonem w stronę pracowników ma 
być też wydłużenie urlopów. Każdemu 
ma przysługiwać 26 (dziś na początku ka-
riery to 20 dni). Pracodawca będzie mógł 
jednak wyznaczać termin (z 60-dniowym 
wyprzedzeniem) i dzielić proporcje urlo-
pu. Zmiany obejmą też urlopy na żądanie. 
Ciągle będą cztery dni w roku, ale jeśli zo-
stanie on zgłoszony w odstępie krótszym 
niż 24 godziny, nie musi być udzielony. 
A szef może wykpić się „nagłymi potrze-
bami związanymi z funkcjonowaniem za-
kładu”.

Nowością jest też odpracowanie czasu, 
który pracownik spędza w pracy na „spra-
wach niezawodowych”. Chodzi m.in. 
o przerwy na kawę, papierosa, czy zaku-
py internetowe (choć zakres tych „spraw” 
ustala pracownik z szefem). Pracodawca 
może poprosić pracownika, by ten został 
dłużej, bo np. kupował buty w internecie.

Implikacje dla branży artykułów 
promocyjnych

Nowy kodeks jest na razie propozycją. 
Komisja przekazała go do resortu pracy, 
teraz pochylą się nad nim urzędnicy re-
sortu i oni zadecydują, jaki kształt projek-
tu ostatecznie wpłynie do Sejmu. Jeśli jed-
nak omawiane rozwiązania wejdą na sta-
łe do porządku prawnego, dla branży ar-
tykułów promocyjnych, często korzy-
stającej z usług podwykonawców może 
to oznaczać spore zwiększenie kosztów. 
Wszak oczekiwanie komisji by każdy Po-
lak był zatrudniony na etacie nie zawsze 
idzie w parze z możliwościami ekono-
micznymi i faktycznymi potrzebami za-
trudnieniowymi firm. Zwłaszcza, że wraz 
z nowym kodeksem nie pojawiły się żad-
ne propozycje obniżenia obciążeń zwią-
zanych z pracą etatową. Planowane są 
wyłącznie zmiany w wynagrodzeniach 
chorobowych, według których firma mia-
ła by płacić tylko za 14 (a nie 33 dni) cho-
roby pracownika.
■ Tomasz Piszczek
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wydarzenia targowe Q1 2018

CTCO + C!PRINT 2018

Wydarzenie, w  którym trzeba wziąć udział. W  dniach 6-8 lutego 2018 
odbyła się 11 edycja imprezy CTCO oraz targi C!print w  Eurexpo w  Lyonie. 
Według oficjalnych danych swoje portfolia zaprezentowało 280 wystawców 
z sektorów artykułów i tekstyliów promocyjnych, w tym 74 wystawców, którzy 
prezentowali się po raz pierwszy. Udział wystawców z  zagranicy był bardzo 
wysoki. W ramach wydarzenia można się było nie tylko zapoznać z produktami 
z segmentu reklamy dotykowej, ale także można było wziąć udział w warsztatach 
i  wykładach dotyczących bieżących zagadnień branżowych, takich jak CRM 
i  cyfryzacja. Trendy w  tekstyliach zostały zaprezentowane w  formie pokazu 
mody. Kompleksowa oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród 
odwiedzających.
Więcej informacji na: www.salon-ctco.com 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018, 
Zdjęcia: Sarah Vieten, © WA Media

Merchandise World 2018

Oszałamiający sukces. Pierwsza edycja targów Merchandise World odbyła się 
we wrześniu 2017, a już cztery i pół miesiąca później można było wziąć udział 
w drugiej edycji tego wydarzenia. W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2018 brytyjscy 
i  europejscy dostawcy powitali wyspiarskich dystrybutorów w  Silverstone. 
Wydarzenie zorganizowało Brytyjskie stowarzyszenie produktów promocyjnych 
oraz Sourcing City. Według oficjalnych danych w wydarzeniu wzięło udział 172 
wystawców i 1017 odwiedzających. Koncepcja Merchandise World łączy w sobie 
tradycyjne targi artykułów promocyjnych z działaniami typu „speed dating” dla 
dostawców i dystrybutorów. Kolejna edycja Merchandise World odbędzie się 12 
września 2018 roku w nowym centrum targowym Farnborough International 
Exhibition Centre.
Więcej informacji na: www.merchandiseworld.co.uk

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018, 
Zdjęcia: Brit München, © WA Media

PSI 2018

Pozytywne wyniki mimo spadku frekwencji. Tegoroczne targi PSI 
Show, które odbyły się w  dniach 9-11 stycznia 2018 w  Düsseldorf Exhibition 
Centre odnotowały nieznaczny spadek liczby wystawców i  odwiedzających, 
a  jednak organizatorom udało się podkreślić znaczącą pozycję niemieckiego 
i  międzynarodowego rynku artykułów promocyjnych. Według organizatorów 
swoją ofertę przedstawiło 925 wystawców 37 narodowości (o  63 mniej niż 
w  roku ubiegłym). Mimo to odnotowano wzrost gości zagranicznych z  57% 
do 58%. Warto podkreślić profesjonalizm stanowisk, a także bogactwo i jakość 
zaprezentowanych produktów. Silnymi trendami okazały się między innymi 
ekologia, produkty techniczne, kultura pisania, szklane naczynia i design w stylu 
retro. Kolejna edycja PSI Show odbędzie się 8-10 stycznia 2019.
Więcej informacji na: www.psi-messe.com

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018, 
Zdjęcia: Mischa Delbrouck, © WA Media

Promogift 2018

Jubileuszowa edycja. Wydarzenie Promogift 18 – Salón Internacional del 
Regalo Promocional miało miejsce w  Madryckim centrum wystawienniczym 
w  dniach 23-25 stycznia 2018. Według organizatorów w  10 edycji wzięło 
udział 393 wystawców z  24 krajów (w  2017 było to 335 wystawców z  29 
krajów). Producenci i  importerzy produktów reklamowych, a  także specjaliści 
w  dziedzinach personalizacji zaprezentowali swoje oferty odwiedzającym 
z branży produktów promocyjnych. Organizatora wsparły dwa stowarzyszenia 
produktów promocyjnych w Hiszpanii: aimfap i Fyvar. Frekwencja dopisała: targi 
odwiedziło 6375 odwiedzających. Według analizy rynkowej branża produktów 
promocyjnych osiągnęła miliard euro zysku w Hiszpanii i Portugalii. 
Więcej informacji na: www.promogift.ifema.es

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018

Promotion Trade Exhibition 2018

Duża frekwencja wystawców prezentujących się po raz pierwszy 
Według oficjalnych danych w  tegorocznej edycji targów Promotion Trade 
Exhibition wzięło udział 170 wystawców. Procentowy udział wystawców 
prezentujących się po raz pierwszy osiągnął 16% – wśród nich byli wystawcy 
z  Niemiec, Polski, Rumunii, Hiszpanii i  USA. Wydarzenie odbyło się w  dniach 
24-26 stycznia 2018 i tak jak w zeszłym roku organizatorem tegorocznej, 18. już 
edycji była spółka Fiera Milano, która wykupiła wydarzenie od jego inicjatora O.P.S. 
Targi podzielone były na dwa obszary: w pierwszym prezentowali się specjaliści 
w  dziedzinie artykułów promocyjnych oraz z  branży tekstylnej, a  w  drugim 
znaleźć można było ekspertów w dziedzinie technik drukowania na potrzeby 
personalizacji tekstyliów. 
Więcej informacji na: www.promotiontradeexhibition.it

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018, 
Zdjęcia: Michael Scherer, © WA Media

PPD Live 2018

Nowa nazwa, nowa koncepcja. Wydarzenie PPD Live organizowane przez 
Customer Focus odbyło się w  dniach 16-17 stycznia 2018 r. Wcześniej targi 
znane były pod nazwą Trade Only National Show oraz Promotional Product 
Expo. Według danych, liczba wystawców od lat spada - tak było i w tym roku: 
w  tegorocznym wydarzeniu wzięło udział tylko 128 wystawców (w  2017 
było ich 200). Znaczący wystawcy z  Wielkiej Brytanii zawiedli, czego nie 
można powiedzieć o  dostawcach międzynarodowych i  kilku wystawcach 
prezentujących swoją ofertę po raz pierwszy. Mimo że i w tym roku frekwencja 
nie należała do udanych, wielu wystawców chwaliło jakość odwiedzających 
i działania organizacyjne ze strony Customer Focus. Uwagę przyciągał również 
nowy schemat kolorystyczny wydarzenia – czerwień.
Więcej informacji na: www.ppdlive.com

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018, 
Zdjęcia: Till Barth, © WA Media

HAPTICA® LIvE ’18

Bonn: promocyjne przyjemności. Szósta edycja HAPTICA® live, która 
odbyła się 21 marca w  WCCB w  Bonn po raz kolejny zrealizowała swoje 
motto: „Doświadczenia związane z  reklamami dotykowymi” i  zachwyciła 
odwiedzających bogactwem swoich pomysłów. W  wydarzeniu wzięło udział 
193 wystawców (w  zeszłym roku 174 wystawców), w  tym wielu znanych 
sprzedawców, najważniejszych graczy w  branży, uznanych specjalistów 
i  licznych niszowych producentów, którzy pokazywali swoje nieszablonowe 
pomysły. Targi odwiedziły 1803 osoby, którzy byli zachwyceni kreatywnością 
proponowanych rozwiązań.
Więcej informacji na: www.haptica-live.de 

RemaDays Kiev 2018

9. edycja Międzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Kiev 
2018. W halach nowoczesnego centrum wystawienniczego IEC-EXPO w Kijowie 
w dniach od 6 do 7 marca podczas targów RemaDays Kiev swoją ofertę mogło 
zaprezentować blisko 100 wystawców. Najnowsze osiągnięcia producentów, 
importerów i dystrybutorów produktów i usług reklamowych mogło podziwiać 
wielu profesjonalistów z branży reklamy i poligrafii. W tym roku po raz pierwszy 
wystawcy mieli okazję zaprezentować się w  nowych sektorach: Gifts&Textile, 
Sign&Visual, Tech&Print. Największymi osiągnięciami zakończonej dziewiątej 
edycji targów Reklamy i  Poligrafii RemaDays Kijów pozostały możliwości 
– zapoznania się z  najnowszymi trendami branży reklamy i  poligrafii oraz 
poszerzenia kontaktów biznesowych.
Więcej informacji na: www.remadays.com.ua

RemaDays Warsaw 2018

14. edycja Międzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays 
Warsaw 2018 za nami 14. edycja Międzynarodowych Targów Reklamy 
i Poligrafii RemaDays Warsaw. W zgodnej opinii wystaców i zwiedzających 
była to impreza bardzo udana. W  tegorocznym wydarzeniu w  dniach od 
7 do 9 lutego wzięła udział rekordowa liczba 811 wystawców z 26 krajów 
i  20 800 zwiedzających z  52 krajów. Przedstawili oni tysiące nowości 
produktowych oraz najnowszych rozwiązań technologicznych. Tegoroczna 
edycja targów po raz kolejny ukazała międzynarodowy charakter imprezy. 
Pokazuje to liczba zagranicznych zwiedzających, których stawiło się na 
targach około 3 000 osób. Najwyższą jakość targów RemaDays Warsaw 2018 
w  opinii wystawców potwierdziła obecność solidnych i  profesjonalnych 
zwiedzających z Polski i zagranicy. 
Więcej informacji na: www.remadays.com 
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BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Na temat miejsca upominków reklamowych w planach marketingowych firm, dobrych 
kierunkach rozwoju branży, skuteczności kampanii prowadzonych w oparciu o materiały 
promocyjne, rozmawiamy z dr hab. Robertem Kozielskim.

Personalizacja, digitalizacja, 
kreatywność

Jakie, z  Pana perspektywy zawo-
dowej, miejsce zajmują upominki re-
klamowe wśród innych narzędzi pro-
mocyjnych?

Z pewnością upominki należą do tra-
dycyjnych narzędzi prowadzenia dzia-
łań promocyjnych. Ich znaczenie jest 
różne na różnych rynkach, w różnych 
branżach. Ich wpływ zależny jest tak-
że od ich wartości, a przede wszystkim 
spójności z innymi działaniami promo-
cyjnymi, czy marketingowymi. Wykre-
owana kilka lat temu idea propozycji 
wartości (ang. value proposition) uj-
muje wartość oferowaną klientowi jako 
mix różnych działań i narzędzi. Żaden 
klient nie analizuje odrębnie ceny, jako-
ści, okresu gwarancji itp. Klienci biorą 
to jako łączny zestaw korzyści bądź po-
tencjalnych kosztów i oceniają łącznie. 
Znaczenie upominków jest więc w efek-
cie zależne od innych działań i jeśli są 
one prowadzone i realizowane w spo-
sób zintegrowany mogą dawać efekt sy-
nergii. Warto także w tym miejscu pod-
kreślić, że ostatnie osiągnięcia ekono-
mii behawioralnej czy też wpływu spo-
łecznego wskazują na fakt, że mimo swej 
tradycyjnej roli i powszechności stoso-
wania mają one wpływ na osoby obda-
rowywane. Warto choćby podać jako 
przykład zasadę wzajemności R. Cial-
diniego. Warto więc w prowadzonych 
działaniach rynkowych decyzje o inwe-

stycji w upominki miały świadomy cha-
rakter i były wkomponowane w całość 
działań rynkowych organizacji.

Według badania przeprowadzone-
go przez Ipsos na zlecenie PIAP, upo-
minki reklamowe cieszą się dużą po-
pularnością wśród małych i średnich 
firm, natomiast nie są doceniane 
przez duże koncerny. Z  czego, Pana 
zdaniem, to może wynikać?

Trudno powiedzieć. Warto to przeba-
dać. Niemniej prawdopodobnie możemy 
postawić kilka tez. Wraz ze wzrostem 
wartości kontaktów spada znaczenie po-
jedynczych, mniejszych działań, a rośnie 
znaczenie korzyści synergii. Oznacza to, 
że w przypadku mniejszych firmy które 
realizują zwykle kontrakty o mniejszej 
wartości większe znaczenie będą mia-
ły upominki czyli działania o mniejszej 
jednostkowej wartości. W przypadku 
dużych kontraktów znaczenie będą 
miały inne działania, jak na przykład 
szerszy PR (budowanie wiarygodności 
i zaufania wobec marki), reklama maso-
wa (rozpoznawalność marki) itp. Innym 
powodem może być wartość inwestycji. 
Dla małych firm inwestycja w upominki 
stanowi większy udział w ich budżecie 
niż w przypadku koncernów, które wy-
dają duże środki na masowe formy ko-
munikacji. W efekcie dla mniejszych firm 
działania te (upominki) będą bardziej 
docenianym narzędziem konkurowania.

Jakie obserwuje Pan zmiany na ryn-
ku upominków reklamowych? Które, 
Pana zdaniem, są kluczowe dla sukce-
su i rozwoju tej branży?

Można wymienić 3 kluczowe - per-
sonalizacja, digitalizacja oraz kre-
atywność. Wygrywać będą Ci, któ-
rzy będą w stanie wykreować pomy-
sły na takie rozwiązania, które będą 
unikalne, adresujące zindywidualizo-
wane oczekiwania obdarowywanych. 
Oczywiście kwestia cyfrowych rozwią-
zań nie jest już dzisiaj czymś zaskaku-
jącym. Wygranymi będą te firmy, które 
będą w stanie wykorzystać nowe tech-
nologie do tworzenia właśnie sperso-
nalizownaych, unikalnych, kreatyw-
nych i uważnych rozwiązań, ale także 
do obniżenia łącznych kosztów wytwo-
rzenia i dostawy. To właściwie nowy 
model biznesowy, który będzie two-
rzony w sektorze upominków reklamo-
wych. 

Od czego zależy skuteczność pro-
wadzonej kampanii z  wykorzysta-
niem upominków reklamowych? 

Skuteczność rozumiana jako sto-
pień realizowanych celów zależna 
jest od dość fundamentalnych zdolno-
ści - umiejętność zrozumienia klienta 
i odkrycia insightów. To wymaga dużej 
wrażliwości i empatii rynkowej. Po 
drugie kompetencje budowy atrakcyj-
nych dla odbiorcy i konkurencyjnych 
rozwiązań (value proposition). To wią-
że się ze zdolnością innowacyjną firm 
to znaczy jak wspomniałem, tworze-
nia unikalnych, spersonalizowanych, 
kreatywnych rozwiązań. Na koniec 
wreszcie warto podkreślić, że sama 
koncepcja,, pomysł, czy rozwiązanie 
musi być "dowiezione", co wymaga 

dużej sprawności operacyjnej. Ozna-
cza to umiejętność realizacji zadań 
przy oczekiwanych standardach przy 
jednoczesnej kontroli, a nawet mini-
malizacji kosztów.

W przypadku jakich kampanii lub 
okazji rekomedowałby Pan uzupeł-
nienie strategii o brandowane mate-
riały reklamowe? 

Generalnie w każdych... Jedyny wy-
móg, a ten dotyczy każdej sytuacji, to, 
aby odbywało się to z zachowaniem 
delikatności, staranności, i z poszano-
wanie inteligencji odbiorcy. To dość 
oczywiste, ale nikt nie chce być osa-
czany, czy być obiektem dość agre-
sywnie prowadzonych działań ze sfery 
komunikacji rynkowej. Jak powiedział 
kiedyś Jeffrey Gitomer - ludzie nie lu-
bią jak im się coś sprzedaje, ale uwiel-
biają kupować. Tak samo jest z bran-
dowaniem materiałów reklamowych. 
Wymaga wrażliwości, delikatności, 
inteligentnej komunikacji.

Jak ocenia Pan działania marke-
tingowe polskich firm z  wykorzy-
staniem upominków reklamowych? 
Czy może Pan wskazać jakieś dobre 
praktyki w tym zakresie?

Chyba trudno byłoby mi wybrać je-
den czy dwa przykłady. Myślę, że przy-
kłady ciekawych rozwiązań można 
znaleźć w sektorze farmaceutycznym 
czy też bankowym. Inna sprawa, że 
te sektory akurat dysponują dość po-
kaźnymi portfelami. Podobnie zresztą 
jak w krajach z rozwiniętą gospodar-
ką rynkową. Warto na koniec wyrazić 
przekonanie, że te dobre praktyki sta-
ną się powszechnymi a profesjonaliza-
cja branży przyczyni się do jej rozwoju.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

DR hAB. ROBERT KOZIELSKI
jest wykładowcą na Uniwersytecie Łódz-
kim, stypendystą Fundacji Fulbrighta 
(USA, Willamette University) oraz człon-
kiem Komitetu Nauk Organizacji i Za-
rządzania Polskiej Akademii Nauk. Uzy-
skał tytuł Chartered Marketer wydawany 
przez The Chartered Institute of Marke-
ting w Londynie – największą i najstarszą 
na świecie instytucję szkoleniowo-kon-
sultingową specjalizująca się w dziedzi-
nie marketingu. Dr hab. Kozielski jest tak-
że Dyrektorem Polsko-Amerykańskiego 
centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódz-
kiego oraz Członkiem Rady Doradczej 
(„Advisory Board”) Minot State Universo-
ty, USA. Specjalizuje się w strategiach ryn-
kowych przedsiębiorstw, analizach stra-
tegicznych i ocenie efektywności dzia-
łań marketingowych organizacji. Jest au-
torem ponad 100 publikacji książkowych 
i artykułów z zakresu działalności rynko-
wej, wydawanych w Polsce i za granicą.
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Targi RemaDays to jedno z największych wydarzeń dedykowanych reklamie i poligrafii w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi ich organizatora, ich zasięg 
wykracza daleko poza granice naszego kraju. O przebiegu tegorocznej edycji porozmawialiśmy 
z Sławomirem Giefing, Prezesem firmy GJC International, organizatorem RemaDays.

Efekty, które widać 
gołym okiem

Targi RemaDays to jedno z  najwięk-
szych wydarzeń w  tej części roku. Jak 
ocenia Pan przebieg wydarzenia? Czy 
liczba gości i wystawców zwiększyła się 
w porównaniu z poprzednimi latami?

Liczba wystawców w porównaniu z po-
przednim rokiem wzrosła z 760 aż do 811, 
zatem odnotowaliśmy wzrost o około 7-8%. 
Jako organizator zdołaliśmy w sposób bar-
dziej optymalny wykorzystać powierzchnię 
targową, nie zwiększając jej. Sama liczba 
zwiedzających targi RemaDays nie uległa 
większej zmianie i utrzymuje się na pozio-
mie około 20 tysięcy zwiedzających.

Jednak to co nas cieszy to wzrost liczby 
zwiedzających z zagranicy, z dwóch do 

około trzech tysięcy, aż z 52 krajów. Tutaj 
dostrzegamy wyraźną tendencję wzrosto-
wą. Na podstawie ankiet wypełnianych 
przez wystawców mogę powiedzieć, że 
RemaDays spotkało się z ciepłym przyję-
ciem. Mamy świadomość, że pewnym pro-
blemem jest dojazd na targi z autostrady, 
pracujemy nad tym, aby w przyszłym roku 
ten problem rozwiązać. 

Duże wydarzenie targowe to wyzwa-
nie nie tylko komercyjne lecz także or-
ganizacyjne. Czy napotkali Państwo 
na jakieś trudności logistyczne? Jaka 
zmiana zaszła na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat?

Wiele się zmieniło od czasów pierw-
szej edycji wydarzenia, Warsaw Expo. Po-
prawiony został zasięg telefonii komór-
kowej. Także dojazd dla osób spoza War-
szawy uległ poprawie dzięki podstawieniu 
na lotnisku i dworcu Warszawa Centralna 
autokarów odjeżdżających mniej więcej 
co piętnaście minut. Zadbaliśmy o możli-
wie duże przestrzenie wypoczynku, miej-
sca na których zwiedzający mogą komfor-
towo wypocząć.

Szybkość i komfort zwiedzających 
zwiększył się dzięki czterem niezależnym 
punktom rejestracyjnym. Praktycznie po-
dwoiliśmy liczbę miejsc parkingowych, 
a także zwiększyliśmy liczbę punktów ga-
stronomicznych. Korzystając z okazji mu-
szę zaznaczyć, że wbrew obiegowej opi-
nii organizatorzy RemaDays nie pobie-

rają opłat parkingowych. Opłata stanowi 
przychód właścicieli hali targowej i nieste-
ty nie mamy na nią wpływu. Warto zazna-
czyć, że ze względu na obowiązującą umo-
wę z ExpoXXI w latach 2016-2018 musie-
liśmy ponosić podwójne koszty wynikające 
z wynajmu hali targowej

Niemniej, cieszymy się że na przestrzeni 
ostatnich trzech lat zdołaliśmy poprawić 
szereg niedociągnięć i udoskonalić to, co 
dobre. Udało nam się zwiększyć liczbę 
zwiedzających z piętnastu do dwudziestu 
tysięcy i poprawić ich komfort. Jako or-
ganizator mamy konkretne plany i mogę 
powiedzieć, że w przyszłych latach chcemy 
zaskoczyć jeszcze lepszą ofertą. 

Wśród wystawców coraz większą 
rolę odgrywają firmy, które stawiają 
na innowacyjność; rozwija się rynek 
aplikacji projektowych, urządzeń po-
ligraficznych a  także gadżetów zwią-
zanych z nowymi technologiami. Pana 
zdaniem, w jaką stronę zmierza branża 
upominków reklamowych?

Zmianie ulega przede wszystkim liczba 
i rodzaj produktów dostępnych na rynku, 
natomiast kształt rynku, jego sposób funk-
cjonowania pozostaje taki sam. Jeśli chodzi 
o usługodawców dostarczających produkty 
katalogowe, to mogę powiedzieć, że popra-
wie ulega przede wszystkim zaopatrzenie, 
czas dostaw, obsługa klienta i serwis. 

Inna kwestia to dostawcy wyspecjali-
zowani w konkretnym segmencie towa-

rów, np. kalendarzy, pendrive'ów, kub-
ków. Dzięki rosnącym budżetom poprawia 
się ich zaplecze technologiczne, a co za 
tym idzie - jakość dostarczanych produk-
tów. Osobną kwestię stanowi współpraca 
z rynkiem chińskim. Import z Chin trady-
cyjnie rośnie i to od wielu lat. Nowoczesne 
rozwiązania pozwalają realizować zlece-
nie taniej, szybciej, lepiej. 

Firmom zamawiającym upominki zale-
całbym wzięcie pod uwagę adresata da-
nego upominku lub charakter wydarze-
nia jaki organizują, mam tu na myśli tar-
gi, konferencje, itp. Nie chciałbym fawory-
zować jednego konkretnego gadżetu, czy 
rozwiązania. Duże firmy mają możliwość 
przeprowadzenia badań rynku i dobra-
nia odpowiednich produktów do segmentu 
odbiorców. Tymczasem mniejsze powinny 
obserwować zachowania obdarowanych 
i sięgać po upominki które wzbudzają po-
zytywne skojarzenia.

Jakiej rady udzieliłby Pan wystawcom 
uczestniczącym w RemaDays? Mam na 
myśli przede wszystkim firmy z niewiel-
kim doświadczeniem eventowym.

Ważną rzeczą jest umiejętność szybkiej 
oceny klienta podchodzącego do stoiska. 
Warto zadać takiej osobie 2-3 pytania, np. 
na temat firm z którymi współpracuje, jak 
długo jest w branży, jakie produkty go inte-
resują, itp. Pozwala to na szybką kwalifika-
cję i skupieniu się na klientach potencjal-
nie zainteresowanych naszymi usługami. 

Druga ważna kwestia to umawianie 
spotkań. Jako organizator często spoty-
kamy się z sytuacją, gdy konkretny klient 
chciałby spotkać się z wystawcą, niestety 
ten jest zajęty obsługą dużej ilości odwie-
dzających. Dlatego ważne jest, aby zare-
zerwować czas i umówić się wcześniej 
z potencjalnym klientem. Takie spotka-
nia mają największą wartość, zarówno 
z punktu widzenia klienta jak i wystawcy.

Polska odgrywa coraz większą rolę 
na eventowej mapie Europy. Co Pana 
zdaniem wyróżnia targi RemaDays?

Największą wartość dla odwiedzają-
cego stanowi atrakcyjność wystawców. 
Polskie firmy oferują bardzo konkuren-
cyjne ceny w porównaniu do zachodnich 
kolegów, zachowując przy tym bardzo wy-
soką jakość. Widać to po zwiększającej się 
liczbie odwiedzających z zagranicy. Mogę 
powiedzieć, że na targach RemaDays  
zjawił się szef centrali jednej z firm za-
chodnich i na podstawie tego co zobaczył, 
uznał, że w przyszłych latach właśnie cen-
trala powinna przysłać kogoś dedykowa-
nego do obsługi odwiedzających.

Muszę podkreślić, że jako organizator 
wkładamy coraz większy wysiłek w pro-
mocję targów RemaDays za granicą. Ko-
rzystamy z reklamy prasowej, dzwoni-
my i wysyłamy zaproszenia licząc na od-
zew osób i firm potencjalnie zaintereso-
wanych uczestnictwem. Efekty widać go-
łym okiem.

W  jakim kierunku Pana zdaniem 
zmierza branża poligraficzna? Jakich 
trendów możemy oczekiwać w najbliż-
szych latach?

Najważniejszy jest aspekt technologicz-
ny. Nowoczesne oprogramowanie umoż-
liwiło nie tylko projektowanie, lecz tak-
że złożenie zamówienia online, co bardzo 
usprawniło proces sprzedaży. Coraz czę-
ściej w branży poligraficznej zlecenia są 
przesyłane bez udziału człowieka. Klient 
wybiera usługę poprzez formularz, wska-
zuje termin dostawy. Nowoczesne techno-
logie zwiększają także jakość realizacji 
i sprawiają że można zamówić za relatyw-
nie niską cenę niewielkie ilości papeterii 
firmowej, kalendarzy i innych artykułów. 

Ze swojej strony chciałbym podzięko-
wać wszystkim uczestnikom i wystaw-
com targów RemaDays. Dzięki zaanga-
żowaniu i wysiłkowi zarówno nasze tar-
gi jak i cała branża wzmacniają swoją 
rolę na rynku międzynarodowym. Pozwa-
la to nam coraz bardziej zaangażować się 
w eksport i zwiększać nasz potencjał.
■ Rozmawiał Michał LISEWSKI

SłAWOmIR GIEfING
Prezes firmy GJC International, 
organizator targów RemaDays
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Edukacja i szkolenia

Zarządzanie stresem i emocjami 
07-08.05.2018   Poznań
28-29.05.2018   Kraków
21-22.06.2018   Warszawa
www.berndson.pl/umiejetnosci-osobiste/zarzadzanie-
stresem

Akademia Efektywnego Handlowca 
15-16.05.2018   Poznań
12-15.06.2018   Warszawa
19-22.05.2018   Wrocław
www.teamprevent.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/
komunikaty/artikel/katalog-szkolen-2018.html

Controlling sprzedaży – jak poprawić efektywność 
sprzedaży? 
17-18.05.2018   Warszawa
24-25.05.2018   Poznań
24-25.05.2018   Wrocław
19-20.06.2018   Kraków
www.szkolenia-biznesowe.biz/szkolenia-kursy/controlling-
sprzedazy/

Rozmowy Oceniające i Feedback  
17-18.05.2018   Kraków
23-24.08.2018   Warszawa
08-09.10.2018   Kraków
www.berndson.pl/hr/rozmowy-oceniajace-i-feedback

Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu  
11-12.06.2018   Katowice
14-15.06.2018   Kraków
www.szkolenia-biznesowe.biz/szkolenia-kursy/asertywnosc-
biznesie-techniki-wywierania-wplywu/

Profesjonalna Obsługa Klienta  
11-12.06.2018   Warszawa
09-10.08.2018   Warszawa
www.business-studio.pl/oferta-szkoleniowa,szkolenie: 
profesjonalna-obsluga-klienta/

Windykacja w biznesie  
21-22.06.2018   Poznań
10-11.07.2018   Wrocław
www.szkolenia-biznesowe.biz/szkolenia-kursy/windykacja-
w-biznesie/

General Data Protection Regulation (rozporządzenie 
GDPR/RODO) - wyzwanie w zakresie nowej ustawy  
o ochronie danych osobowych na 2018 r.  
02.07.2018   Kraków
www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/general-
data-protection-regulation-rozporzadzenie-gdprrodo-
wyzwanie-w-zakresie-nowej-ustawy-o-ochronie-danych-
osobowych-na-2018-r-2018-07-02-krakow.html

Szkolenie Zarządzanie czasem - po większą efektywność 
02-03.07.2018   Warszawa
www.4grow.pl/szkolenia-zarzadzanie-czasem

szkolenia

Trening prowadzony jest metodami aktywizującymi, warsztatowymi oraz coachingowymi.  
Dzięki temu oferuje praktyczne narzędzia i techniki, które z powodzeniem można zastosować zarówno w pracy jak 
i w życiu osobistym. Trening, zbudowany z 8 modułów, oparty jest na kilku nowoczesnych systemach pracy z ciałem 
i umysłem. 

Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz 
umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w ich codziennej pracy. Pracujemy metodami, które dają możliwość 
opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, 
wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu. Kładziemy nacisk na myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy 
z doświadczeniem. Wykorzystujemy doświadczenia i umiejętności uczestników wynikające z Ich obecnej i wcześniejszej 
pracy zawodowej.

Przedstawienie Uczestnikom analiz mających na celu bieżąca kontrolę efektywności i skuteczności działań sprzedażowych, 
identyfikację zasobów niematerialnych, które mogą być przedmiotem analiz i inwestycji oraz wykorzystanie wpływu 
działań sprzedażowych na wartość przedsiębiorstwa na rynku. Zapoznanie uczestników z narzędziami controllingu w taki 
sposób, aby skutecznie wspierali swoje przedsiębiorstwa w realizacji strategii i osiąganiu celów firmy.

Podczas sesji uczestnicy poznają także główne pułapki stojące na drodze obiektywnego i rozwojowego procesu 
oceniania oraz sposoby ich pokonywania i unikania. Dzięki temu będą mogli ograniczać wpływ zniekształceń na cały 
proces, co - oprócz wzrostu jakości oceniania - przyczyniać się będzie także do utrzymywania dobrych, zdrowych relacji 
interpersonalnych, a więc będzie stanowić korzyść dla całego zespołu i organizacji.

Interaktywny warsztat, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne. W szkoleniu 
wykorzystujemy doświadczenia i umiejętności uczestników oraz odwołujemy się do osobistych doświadczeń trenera 
jako menedżera. Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje 
moderowane, prezentacja narzędzi, przykładów i antyprzykładów, scenki– praktyka rozmów typu coachingowego, 
indywidualny feedback trenera dla uczestników.

Proponując Klientowi usługi swojej firmy, oferujesz mu także siebie, swój czas, dyspozycyjność, profesjonalizm, 
wiarygodność, ale także swoją osobowość, czyli to, jakim jesteś człowiekiem. Naucz się zatem skutecznie zadbać 
o potrzeby swoich Klientów, tak, by do Ciebie wracali.

Nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników, a w szczególności 
wskazanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu przeterminowanych należności od kontrahentów. Zapoznanie 
z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi w całym procesie biznesowym: od momentu 
negocjacji z kontrahentem lub braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności. 
Przedstawienie sposobów oceny kontrahenta i możliwości skutecznego zabezpieczenia transakcji. Poznanie zasad 
przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz zapoznanie się z rodzajami postępowań 
sądowych występujących w prawie polskim. Przedstawienie zasad prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego 
i upadłościowego.

Obowiązująca od 2018 r. duża nowelizacja w zakresie ochrony danych osobowych stanowi ogromne wyzwanie nie tylko 
dla przedsiębiorców, ale dla każdego, kto przetwarza dane osobowe. Jest ona wynikiem wdrożenia do porządków państw 
członkowskich ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona 
analiza i przedstawione praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przynosi reforma, takich jak 
m.in. zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych GIODO i klientowi, powołanie inspektora ochrony danych, 
ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, prawo do przenoszenia danych, rozszerzenie klauzul 
informacyjnych i modyfikacja klauzul zgody.

Jeśli niekończąca się lista zadań konsumuje również Twój czas prywatny,a Ty masz poczucie, że z pośpiechu ledwo łapiesz 
oddech… Zatrzymaj się i zastanów: czy nie nadszedł już czas, by zatrzymać czas?

Cele szkolenia: 
•	 Wyznaczania celów tak, by zawsze kończyły się sukcesem
•	 Priorytetyzowania spraw tak, że audyt Twojej pracy wykazałby największą efektywność, bez względu na to, 

kiedy zostałby wykonany
•	 Planowania pracy w taki sposób, by realizować ją jak najmniejszym wydatkiem energetycznym, dodatkowo 

gromadząc oszczędności czasu
•	 Korzystania z aplikacji i programów do zarządzania czasem tak, by były wsparciem dla Twojej efektywności

Zakres tematyczny



Kiedy możemy powołać 
się na rekomendację 
klienta?

„Najlepszą reklamą jest zadowo-
lony klient” to prawda powtarzana 
w sprzedaży. Drugą prawdą jest też 
powiedzenie, że „reklamą bywa sam 
klient”. Nieraz w swojej działalności 
mamy pokusę, aby pochwalić się fak-
tem współpracy z określonym rozpo-
znawalnym na rynku klientem i pra-
cą, którą dla niego wykonaliśmy. Ale 
czy taką rekomendacją klienta mo-
żemy się dowolnie posłużyć? Praw-
nicy mają swoją ulubioną odpo-
wiedź na takie pytania: „to zależy”. 
Z punktu widzenia prawnej dopusz-
czalności posłużenia się cudzą na-
zwą i informowania o fakcie współ-
pracy przede wszystkim należy roz-
różnić w takich sytuacjach posłuże-
nie się prostą informacją: „wykonali-
śmy zlecenie dla firmy XYZ”, od sy-
tuacji, gdy posługujemy się cudzym 
zarejestrowanym znakiem towaro-
wym identyfikującym ten podmiot. 
 
Za dopuszczalne można uznać sytu-
ację, gdy kierując ofertę do nowego 
podmiotu, wskażemy nazwy podmio-
tów, z którymi współpracowaliśmy. 
Takie wskazanie powinno mieć cha-
rakter informacyjny, więc wystrze-
gałbym się sformułowań jak „za-
ufali nam” itp. Nigdzie prawnie nie 
jest domyślnie zastrzeżony sam fakt 
współpracy z innymi podmiotami, 

łUKASZ KORGA
Adwokat, rzecznik 
patentowy, stale 
współpracujący z PIAP. 
Od 12 lat zajmuje się 
zawodowo sprawami 
własności intelektualnej.

szczególnie gdy ta współpraca była 
przedmiotem ogólnie dostępnych 
publikacji, wystąpień lub rejestrów. 
Może się jednak zdarzyć, że w umo-
wie o zachowaniu poufności lub innej 
umowie regulującej zlecenie, klient 
zastrzega sobie poufność samego 
faktu współpracy i wówczas, dopóki 
klient sam nie pochwali się publicz-
nie faktem współpracy z nami, lepiej 
samemu tego nie robić. Wówczas po 
prostu łamiemy zobowiązanie umow-
ne.

 
Trochę inaczej sprawa wygląda, gdy 
chcemy się np. na stronie albo w mate-
riałach reklamowych posłużyć opisem 
współpracy z naszym klientem i wy-
korzystać do tego celu np. jego znaki 
towarowe. Poprzez rejestrację znaku 
towarowego w urzędzie patentowym 
uzyskuje się prawo do wyłącznego 
używania rejestrowanego oznaczenia 
w sposób zarobkowy lub zawodowy 
na terenie całego kraju. Tak więc 
tylko uprawniony ze znaku może ko-
rzystać z danego oznaczenia w celu 
identyfikacji towarów czy usług. 
 
Posłużenie się zarejestrowanym 
znakiem klienta przez nas w rekla-
mie własnej działalności, a za taką 
reklamę należy uznać przedstawie-
nie cudzego znaku np. na stronie in-

ternetowej czy w katalogu, stanowi 
wkroczenie w obszar wyłączność 
wynikający z prawa ochronnego 
udzielonego przez urząd patentowy 
na znak towarowy. Nie oszukujmy 
się, każde takie działania z naszej 
strony ma za zadanie wypromować 
naszą własną działalność…przekaz, 
jaki chcemy wygenerować to „zo-
bacz, kto mi zaufał”. Niestety w ten 
sposób naruszamy jedną z podstawo-
wych funkcji znaku towarowego, jaką 
jest funkcja reklamowa. Takie ogrze-
wanie się przy popularności i rozpo-
znawalności cudzej marki jest niedo-
puszczalne bez zgody uprawnionego. 
 
Jeśli więc chcemy posłużyć się 
w swojej działalności oznaczeniem 
naszego klienta, musimy go zapytać 
o zgodę. Najlepiej, gdy ta zgoda jest 
zawarta w umowie o współpracy. Aby 
przekonać klienta, żebym nam takiej 
zgody udzielił, można zapropono-
wać, że formę czy sposób użycia zna-
ku wcześniej z nim ustalimy. Nie każ-
dy klient może chcieć, aby jego brand 
znalazł się w sąsiedztwie np. pod-
miotów z branży erotycznej lub pira-
mid finansowych. Przekonanie klien-

ta, że będzie mógł zweryfikować to-
warzystwo, w jakim będziemy posłu-
giwać się jego znakiem, może uła-
twić mu podjęcie pozytywnej decyzji. 
 
Gdy współpracujemy z międzynaro-
dowymi korporacjami, warto też pa-
miętać, że spółka działająca w Polsce 
nie zawsze jest właścicielem znaku, 
którym chcemy się posłużyć. Nieraz 
dobre relacje z klientem w Polsce 
i nasze przekonanie, że na pewno się 
zgodzi i nie będzie protestował, może 
zostać zatrzymane przez decyzję 
„centrali” zakazującej posługiwania 
się oznaczeniem identyfikującym całą 
korporację. Niezależnie od wymogów 
prawnych warto też pamiętać o do-
brych praktykach i etyce w biznesie, 
a ta w mojej ocenie nakazuje nam za-
wsze zapytać o zgodę na posłużenie 
się publicznie informacją o realizowa-
nej z innym podmiotem współpracy. 
 
W kontekście pokazywania w swoim 
portfolio realizacji wykonanych na 
rzecz klientów warto też pamiętać, 
o tym, kto jest właścicielem praw au-
torskich do realizowanych projektów. 
■ PIAP 

IPCON Kancelaria Prawno-Patentowa zajmuje się doradztwem 
w zakresie własności intelektualnej w szczególności w zakresie 
rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych 
czy wzorów przemysłowych, sporów sądowych i opracowania 
umów. Kancelaria posiada ponad 10-letnie doświadczenie. W toku 
działalności patentowej rzecznicy Kancelarii dokonali ponad 200 
zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. W swoim portfolio 
posiada przeszło 800 zarejestrowanych znaków towarowych.
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Coraz większym wyzwaniem wśród dużych i średnich firm staje się utrzymanie płynnej komunikacji 
pomiędzy pracownikami. Nawyki wyniesione z życia prywatnego coraz częściej przenoszone są na pole 
zawodowe, gdzie komunikacja odbywa się drogą elektroniczną. Nowoczesna firma potrafi wykorzystać 
te zachowania w osiągnięciu swoich celów korzystając między innymi z intranetu.

Intranet w służbie 
komunikacji 
wewnętrznej

Zmieniły się przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Czy po 
złożeniu przez nas wypowiedzenia umowy o pracę wciąż możemy więc zażądać od 
naszego pracodawcy, aby nas z niego zwolnił?

Kolejne zmiany  
w kodeksie pracy!

Rozwiązanie umowy o pracę często 
wiąże się z dużymi negatywnymi emo-
cjami, zarówno po stronie pracownika, 
jak i po stronie pracodawcy. Współpra-
ca pracodawcy i pracownika po zako-
munikowaniu drugiej stronie chęci za-
kończenia umowy o pracę często jest 
trudna lub wręcz niemożliwa. W wielu 
przypadkach pracodawca nie chce już, 
by pracownik przychodził do pracy. 
I tu mogą pojawić się problemy. Moż-
liwość zwolnienia pracownika przez 
pracodawcę z obowiązku świadczenia 
pracy jest rozwiązaniem często ocze-
kiwanym. Nie w każdym przypadku 
pracodawca może jednak zwolnić 
pracownika z obowiązku świadcze-
nia pracy, wszystko zależy od trybu 
zakończenia współpracy z pracowni-
kiem. Zmiany w tym zakresie obowią-

zują już od ponad dwóch lat, jednak 
w praktyce nadal spotyka się sytuacje, 
gdy pracownik jest zwalniany z obo-
wiązku świadczenia pracy, mimo że 
jest to w niektórych przypadkach nie-
dopuszczalne.

W jakim przypadku nasz pracodaw-
ca może więc nas zwolnić z  obo-
wiązku świadczenia pracy?

Do 22 lutego 2016 r. nie było roz-
wiązań prawnych w zakresie możli-
wości zwalniania pracowników z obo-
wiązku świadczenia pracy, Sądy do-
puszczały taką możliwość na zasadzie 
swobody umów. Bogate orzecznictwo 
umożliwiało do 2016 r. zwalnianie pra-
cownika z obowiązku świadczenia pra-
cy niemal w każdej sytuacji, o ile pra-
cownik na takie rozwiązanie wyraził 

zgodę. Od lutego 2016 r. pracodawca 
może zwolnić pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy wyłącznie w okre-
sie wypowiedzenia, a więc gdy umowa 
o pracę jest rozwiązywana wskutek wy-
powiedzenia złożonego przez którąkol-
wiek ze stron stosunku pracy.

To, w jakim przypadku takie zwol-
nienie nie może nastąpić?

Pracodawca nie może zwolnić pra-
cownika z obowiązku świadczenia pra-
cy (nawet za zgodą pracownika), gdy 
rozwiązanie umowy o pracę następu-
je: za porozumieniem stron, bez wypo-
wiedzenia, z upływem terminu, na któ-
ry została zawarta (dotyczy to termi-
nowych umów o pracę – zawartych na 
czas określony albo na okres próbny), 
lub za uprzedzeniem – np. na podsta-
wie art. 23(1) kp.

Jeżeli pracodawca sam chce nas 
zwolnić z  obowiązku pracy, to czy 
musi uzyskać naszą zgodę?

Doktryna i orzecznictwo przyjmowa-
ło do 2016 r., że zwolnienie z obowiąz-
ku świadczenia pracy zawsze wymaga 
zgody pracownika, od 2016 r. zgoda 
pracownika nie jest konieczna, tj. pra-
codawca już w składanym pracowniko-
wi wypowiedzeniu może jednostronnie 
zwolnić takiego pracownika z obowiąz-

ku świadczenia pracy w całym okresie 
wypowiedzenia.

Kiedy zostaniemy już zwolnieni 
z  obowiązku świadczenia pracy, to, 
na jakie wynagrodzenie możemy li-
czyć?

Warto pamiętać, iż korzystna dla 
pracownika zmiana objęła wysokość 
wynagrodzenia, jakie pracownik wi-
nien otrzymywać w okresie zwolnienia 
z obowiązku świadczenia pracy. Do 
2016 r. pracodawca mógł pracowni-
kowi wypłacać w takim okresie wyna-
grodzenie postojowe, stanowiące co do 
zasady 60 proc. wynagrodzenia. Aktu-
alnie pracownik zwolniony z obowiąz-
ku świadczenia pracy w okresie wy-
powiedzenia musi otrzymać od pra-
codawcy wynagrodzenie urlopowe. 
Podsumowując pracodawcy, rozsta-
jąc się z pracownikiem, muszą zapo-
mnieć o wieloletniej praktyce zwalnia-
nia pracownika z obowiązku świadcze-
nia pracy, w przypadku rozwiązywa-
nia umowy o pracę za porozumieniem. 
Taka możliwość jest zarezerwowana 
tylko dla sytuacji, gdy umowa o pracę 
rozwiązuje się wskutek wypowiedzenia 
złożonego przez którąkolwiek ze stron 
stosunku pracy. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

mAURyCy ORGANA
Kancelaria Kuźma, Organa  
i Wspólnicy sp.p. Radcy prawni.
Radca prawny, doradca 
restrukturyzacyjny, autor 
licznych publikacji z zakresu 
prawa gospodarczego.

Firmowy intranet stanowi też miej-
sce, w którym każdy z pracowników 
może wypowiedzieć się nt. bieżących 
spraw firmy, zaproponować rozwiązania 
usprawniające w duchu filozofii kaizen, 
czy zasugerować fajne miejsce na firmo-
wą imprezę integracyjną. Wiodący spe-
cjaliści od Public Relations i Employer 
Brandingu wręcz zachęcają do aktywizo-
wania szeregowych pracowników firm. 
W tych okolicznościach, PRowcy stają 
się niejako community managerami za-
rządzającymi i moderującymi poszcze-
gólne wątki dyskusji. 

Dobre praktyki komunikacji 
wewnętrznej

Podobnie jak w przypadku tradycyj-
nych mediów społecznościowych, no-
woczesna komunikacja, zwana Intranet 
2.0 powinna być dwukierunkowa i zapra-
szać jej odbiorców do aktywnego uczest-
nictwa. Aby osiągnąć poszczególne cele 
intranetu (informacja, edukacja, aktywi-
zacja i integracja), należy wskazać kilka 
działań, które mogą nam w tym pomóc. 
Między innymi są to:

1. Aktywizacja. Cel ten można osią-
gnąć np. poprzez rozpisanie konkursu na 
najciekawszy wpis lub też ogłaszając “dy-
żury”, w których po trochu wziąć mógłby 
każdy pracownik. W ramach newslette-
ra warto dzielić się ciekawymi artykuła-
mi z branży, a czasem zabawnymi nagra-
niami wideo. Mogą one zachęcić do wy-
rażenia swojej opinii najbardziej skrytych 
pracowników.

2. Regularność. Starajmy się z jed-
nej strony publikować treści w sposób 
cykliczny, ale nie zasypywać pracowni-
ków treścią. W zależności od rytmu życia 
firmy, warto zastanowić się nad tym, ile 
notek w tygodniu powinno być publiko-
wane. Być może warto poświęcić czas 
i umieścić raz w tygodniu duży wpis na 
bloga. Z drugiej strony krótki poranny 
newsletter może pomóc pracownikom 
“obudzić się” zaraz po przyjściu do pracy.

3. Jakość. Starajmy się aby publiko-
wane treści były adekwatne do przekroju 
pracowników lub działów w których są 
publikowane. Pamiętajmy, że nieod-

Kilka lat temu pewna firma consultin-
gowa oszacowała, że efektywność pracy 
w dwóch różnych firmach korzystających 
z najlepszego i najgorszego dostępnego 
oprogramowania różni się aż o 43%.

Skuteczne oprogramowanie intraneto-
we to nie tylko sprawna wymiana maili, 
plików czy harmonogramowanie zadań. 
Szybko okazało się, że intranet służyć 
może celom komunikacji wewnętrznej 
i służyć działom Public Relations w ko-
munikacji z pracownikiem.

Komunikacja dedykowana
Obecnie duże platformy społeczno-

ściowe takie jak Facebook gromadzą na 
nasz temat możliwie wiele danych, mię-

dzy innymi śledzą nasze telefony i od-
wiedzane witryny, tak aby zwiększyć 
swoje dochody z reklam. Dzięki tym me-
chanizmom, nastolatkowie oglądają re-
klamy znanych firm odzieżowych, a np. 
młode matki pieluch i odżywek. Mówi-
my w takim wypadku o komunikacie de-
dykowanym.

Naturalnie, administratorzy firmowych 
sieci intranet nie mają takich możliwości, 
niemniej wiedząc w jakich działach pra-
cujemy mogą formułować dedykowane 
komunikaty do poszczególnych grup pra-
cowników. Coraz częściej PR-owcy an-
gażują pracowników np. wykorzystując 
ich talenty literackie czy zainteresowania 
przy pisaniu firmowego bloga. 

Wewnętrzne sieci komunikacyjne, 
zwane intranet zyskały na popularno-
ści w latach dziewięćdziesiątych, wraz 
z gwałtownym rozwojem technologii in-
formacyjnych. W pierwszej kolejności 
służyć miały one wymianie danych wraż-
liwych, lecz wkrótce zakres funkcjonal-
ności zwiększył się i umożliwił wykorzy-
stanie intranetu w innych celach.

Sieci wewnętrzne zaczęły służyć nie 
tylko wymianie danych, lecz także ce-
lom edukacyjnym, szkoleniowym a na-
wet… integracyjnym. Zwrócono uwagę, 
że w dużych firmach, zwłaszcza w tych 
składających się z wielu działów, efek-
tywność pracy rośnie wraz z wdrożeniem 
nowoczesnych środków komunikacji. 

powiednia zawartość może rozproszyć 
lub zirytować odbiorców. Starajmy się 
przenieść język i tematykę zasłyszaną 
np. na stołówce. Czasem warto ekspery-
mentować poprzez mieszanie istotnych 
informacji z życia firmy z tymi bardziej 
lekkimi i tym samym lepiej dotrzeć 
z contentem, który wcześniej był trakto-
wany jako nudny.

4. Rotacja. Zadbajmy o to, by od cza-
su do czasu zmienić formułę treści i spra-
wić by odbiorcy nie czytali np. kolejne-
go newslettera w sposób mechaniczny. 
Warto dodać mały element multimedial-
ny. W Stanach Zjednoczonych i Europie 
Zachodniej coraz popularniejsze stają się 
krótkie nagrania video. Są one realizowa-
ne amatorskim sprzętem np. przez preze-
sów dużych firm, jak założyciel Linkedi-
na Jeff Weiner. Nawet niskiej jakości vi-
deo łatwiej trafia do odbiorcy niż tekst 
mówiony.

Korzyści
Zapewne wielu prezesów firm odnieść 

może wrażenie, że Intranet 2.0 ma na celu 
rozproszenie i niepotrzebne rozbawienie 
pracowników. Nic bardziej mylnego! Ak-
tywna komunikacja z zespołem, aktywi-
zacja szeregowych pracowników i ciągła 
komunikacja zwiększa zadowolenie, a co 
za tym idzie zaangażowanie pracowni-
ków w wykonywane obowiązki. 

Intranet wykorzystujący nowoczesne 
techniki, czyli Intranet 2.0 pozwala wręcz 
zwiększyć wydajność pracy. Nasączenie 
codziennej komunikacji służbowej nie-
wielką ilością treści z innych dziedzin ży-
cia pozwala utrzymać koncentrację np. 
na stanowiskach wykonujących relatyw-
nie monotonną pracę. Sprawna komuni-
kacja wewnętrzna sprawi też, że pracow-
nik spędzi nieco mniej czasu wpatrzony 
w prywatnego smartfona. Aktywna ko-
munikacja przedsiębiorstw pomaga także 
utrzymać przy firmie najatrakcyjniejszego 
pracownika. W dobie niskiego bezrobocia 
warto pochylić się nad korzyściami pły-
nącymi z nowoczesnych narzędzi komu-
nikacji wewnętrznej.
■ Michał LISEWSKI
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Majówka – czas na przewietrzenie umysłów, regenerację, relaks! Jedni wybiorą morze, inni góry, 
jeszcze innych skusi zagranica. Jak Polska długa i szeroka, tyle jest pomysłów na wypoczynek, 
a my dziś podrzucamy kilka propozycji, niekoniecznie oczywistych i szlagierowych jak 
majówkowe grillowanie.

10 POMYSŁÓW NA MAJÓWKĘ

 SPACER PONAD DRZEWAMI
„Szlak w koronach drzew – BA-

CHLEDKA” to względnie nowa atrak-
cja usytuowana zaledwie 15 km od gra-
nicy polsko – słowackiej, we wsi Ździar. 
Niezwykła kładka widokowa wiedzie po-
nad koronami drzew stwarzając niepo-
wtarzalne warunki do obserwacji pano-
ramy Tatr. Cała trasa liczy 1234 metry 
długości a maksymalna wysokość szlaku 
wynosi 24 metry. Uwieńczeniem space-
ru jest wieża widokowa, z której na dół 
można zjechać najdłuższą na Słowacji 
suchą zjeżdżalnią. Ta oryginalna atrak-
cja to prawdziwa gratka dla wielbicieli 
górskich widoków.

 MUZYCZNY WROCŁAW
Co roku w majówkę Wrocławska sta-

rówka zamienia się w gitarową stoli-
cę Europy. Próba pobicia Gitarowego 
Rekordu Guinnessa stała się wizytów-
ką miasta, która przyniosła mu między-
narodową sławę ściągając tu fanów tego 
instrumentu z całego świata. Oprócz gi-
tarowego grania na starówce zaplano-
wane są także wydarzenia towarzyszące 
m.in. Koncert Gwiazd w Hali Stulecia.

 BALONY NAD KROSNEM
Nietypową atrakcję na tegoroczną 

majówkę zaplanowało Krosno. Impre-
za rusza już 29 kwietnia i potrwa do  
2 maja, a w tych dniach po niebie nad 
miastem przetoczą się kolumny koloro-
wych balonów. Wszystko w ramach XIX 
Międzynarodowych Górskich Zawodów 
Balonowych. Oprócz tego nietypowego 
korowodu zaplanowano całe mnóstwo 
dodatkowych atrakcji: mistrzostwa pa-
ralotniowe, imprezy muzyczne, pokazy 
lotnicze, warsztaty. 

 SZLAKIEM MIODU I WINA
Szlak wina i miodu to atrakcją, któ-

rą kusi województwo lubuskie. To re-
gion, który słynie z urodziwych terenów 
zielonych, jako jeden z najbardziej zale-
sionych w Polsce. Wino gronowe i miód 
pszczeli to dziedzictwo tego wojewódz-
twa, które przyciąga spragnionych ob-
cowaniem z naturalnymi produktami tu-

rystów. Mnóstwo jest tutaj skansenów 
pszczelarskich czy gromadzonych przy 
winnicach artefaktów związanych z tra-
dycją winiarską. Zwiedzanie szlaku wina 
i miodu to okazja do obcowania z naturą 
i degustacji tradycyjnych lubuskich wy-
robów, jak również przeszło pięćdziesiąt 
miejsc gdzie można zobaczyć teraźniej-
szość i historię lubuskiego winiarstwa 
i pszczelarstwa.

 ŻEGLARSKA MAJÓWKA
Na żeglarską majówkę zaprasza Gi-

życko. To właśnie w długi majowy week-
end odbędzie się tutaj symboliczne 
otwarcie sezonu, czyli coroczna Parada 
Jednostek Pływających połączona z kon-
kursem na najładniej udekorowaną jed-
nostkę. Giżycko będzie tętniło atrakcja-
mi nie tylko związanymi z żeglarstwem, 
będą pokazy szczudlarskie, flyboard, 
dioramy historyczne, jarmark z produk-
tami regionalnymi oraz koncerty.

 KOLOROWE JEZIORA
Kolorowe jeziorka to nietypowa 

atrakcja Sudetów, a konkretniej ich nie-
wielkiego pasma o nazwie Rudawy Ja-
nickie. Aż trudno uwierzyć, że te przypo-
minające gorące źródła rodem z islandz-
kiego krajobrazu zbiorniki znajdują się 
w Polsce. Cztery różnobarwne stawy po-
wstały z górniczych wyrobisk – Zielone 
Jeziorko, Purpurowe Jeziorko, Lazuro-
we Jeziorko i Zielony Stawek. Atrakcja 
jest nietypowa i mało rozreklamowana, 
więc daje możliwość przyjemnego obco-
wania z cudami natury w górskim krajo-
brazie. Może więc zamiast razem z tłu-
mami spacerować nad Morskie Oko, 
warto w tym roku dać szansę Sudetom?

 POLSKA ARKADIA
Jeśli marzy Ci się weekend z dala od 

miejskiej dżungli i cywilizacji to naj-
lepiej wybrać wiejskie, sielskie klima-
ty. Tak się składa, że jedna z najpięk-
niejszych polskich wsi nosi bardzo tra-
fioną nazwę Arkadia. Wieś leży w woje-
wództwie łódzkim, w powiecie łowickim. 
Swój urok zawdzięcza Radziwiłłom , któ-
rzy chcieli stworzyć tu romantyczny raj 

z angielskimi ogrodami i akweduktami. 
Są tu świątynie dumania, arkadowe łuki, 
a rzeka Skierniawka przecinając miej-
scowość tworzy na jej środku staw. Taki 
krajobraz na pewno pozwoli się wyci-
szyć i nabrać sił.

 UROCZYSKO W POBLIŻU STOLICY
Uroczysko Krzywa Góra to jedno 

z najustronniejszych miejsc w Kampi-
noskim Parku Narodowym. Docierają 
tu tylko nieliczni, ponieważ do objęte-
go ścisłą ochroną rezerwatu dociera tyl-
ko jeden szlak, który nie należy do naj-
łatwiejszych. Miejsce zachowało swój 
dziki i naturalny charakter. Powalone 
drzewa, gęste zarośla, wydmy i bagna 
pozwalają poczuć się jak w zaczarowa-
nym lesie. Można tu zobaczyć 400-let-
nie dęby a przy odrobinie szczęścia tak-
że rysia. Miejsce kusi także fanów agro-
turystyki, ekologicznego jedzenia, jazdy 
konnej czy rowerowej.

 ROWEREM NA HEL
Trasa rowerowa biegnąca przez pół-

wysep helski liczy około 45 km i nie jest 
wymagająca, za to uznawana za jedną 
z najpiękniejszych w Polsce. Wiedzie la-
sami i utwardzonymi drogami, prawie 
cały czas wzdłuż wybrzeża. Majowy kli-
mat i wiosenna krajobrazy z pewnością 
dodadzą jej uroku.

 KAJAKIEM PRZEZ POLSKĘ
Polski krajobraz obfituje w cieka-

we trasy kajakowe, a sam sport jest po-
pularną formą relaksu dla szukających 
spokoju mieszczuchów. Urokliwy i róż-
norodny szlak wodny oferuje m.in. Ro-
spuda, prowadzi on przez jezioro Gar-
baś i malownicze tereny puszczy Augu-
stowskiej. Spływ rzeką Brdą to cudowna 
okazja do obserwacji ryb i ptactwa. Za 
najpiękniejszy szlak kajakowy na Mazu-
rach uznawana jest Krutynia. O infra-
strukturze wodnej do kajakowych wy-
praw można by napisać osobny artykuł, 
więc już dziś zachęcamy do planowania 
wypoczynku na łonie natury, bo to naj-
lepsza forma relaksu i wyciszenia.
■ Joanna Muszyńska
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23 marca na Stadionie Miejskim we Wrocławiu Piłkarska Reprezentacja podejmowała Nigerię. Spośród 41 
tysięcy zgromadzonych tego dnia kibiców jeden szczególnie przeżywał to spotkanie. Pochodzący z Nigerii 
Peter Madu od kilku lat mieszka w Polsce. Na co dzień pracuje w Citron Group, by po godzinach trenować 
juniorów Legii Warszawa. Jego zdaniem, w Polsce mamy wielu następców Roberta Lewandowskiego.

Najwięksi trenerzy są 
dla mnie inspiracją

stawiłem na piłkę i dołączyłem do lokalne-
go zespołu w jednym z największych miast 
Nigerii, Lagos. Potem grałem jeszcze w kil-
ku innych klubach. Będąc zawodnikiem lo-
kalnej ligi zostałem zauważony przez ob-
serwatorów kilku europejskich klubów, 
chętnych aby mnie zabrać do Europy na te-
sty. Miałem kilka ofert i w końcu zdecydo-
wałem się na wyjazd.

Jak to się stało, że został Pan trenerem 
juniorów warszawskiej Legii? Była to 
spontaniczna decyzja? Miał Pan wcześniej 
doświadczenie z grupami juniorskimi?

Nie zaskoczę Pana nieprawdopodobną 
historią, po prostu zobaczyłem ogłoszenie 
w prasie i wysłałem swoją aplikację. Obec-
nie jestem trenerem grupy juniorskiej w ra-

by klientów w spersonalizowany sposób. 
Wytrwałość w takim podejściu sprawia że 
jestem lepszy także w tym, co robię zawo-
dowo. To daje ogromną satysfakcję.

Sport to nie tylko kultura fizyczna, 
lecz także rywalizacja. Jakie cele stawia 
Pan sobie prowadząc juniorów Legii?

Niektóre dzieci uczą się bardzo szybko, 
podczas gdy niektóre uczą się bardzo wol-
no, ale to nie znaczy, że te, które uczą się 
wolniej, są gorsze od tych, które uczą się 
szybciej. Ponadto, dzieci uczą się łatwo, 
zwłaszcza, gdy trening stanowi formę za-
bawy. Myślę, że to zachęci ich do intensyw-
niejszego treningu i bycia bardziej zaanga-
żowanym w grę.

Sport to nie tylko kultura fizyczna, ale 
również rywalizacja. Dla mnie sport to 
przede wszystkim przekraczanie własnych 
granic poprzez ciężką i wytrwałą pracę. 
Moim celem jest nauczenie młodych lu-
dzi wiary w siebie oraz, że ich możliwości 
są nieograniczone, a moim mottem jest 
The sky is not the limit. Pamiętam o nim 
w życiu zawodowym, prywatnym, no i na 
boisku.

Czy jest jakiś trener na którym szcze-
gólnie się Pan wzoruje? Ma Pan swoje-
go idola?

Czerpię inspirację z pracy różnych tre-
nerów. Moim zdaniem, trener Mancheste-

ru United, Jose Mourinho jest mistrzem 
w motywowaniu zawodników. Ś.p. Ste-
phen Keshi (trener reprezentacji Nigerii 
- przypis red.) to niebywała koncentracja 
na osiąganiu wyznaczonego celu. Trener 
Chelsea, Antonio Conte wierzy, że spraw-
ność fizyczna to podstawa sukcesu. Adam 
Nawałka to przede wszystkim perfekcjo-
nizm. Romeo Jozak ( były trener Legii War-
szawa - przypis red.) ma moim zdaniem 
wielką charyzmę. Mógłbym naprawdę dłu-
go, długo wymieniać. Wszyscy oni inspiru-
ją mnie do doskonalenia się.

Czy trenowanie juniorów w  Polsce 
jest łatwe? Jak Pan ocenia ich talent 
i pracowitość?

W Polsce jest wielu utalentowanych 
i pracowitych młodych piłkarzy, którzy 
przy odpowiednim treningu osiągać będą 
sukcesy na miarę Roberta Lewandowskie-
go, Arkadiusza Milika, Jakuba Błaszczy-
kowskiego i innych. Dlatego ważne jest ist-
nienie takich projektów jak Legia Soccer 
School, które dają możliwość odkrywać ta-
lenty w bardzo młodym wieku i formować 
je tak, aby mogli osiągać wyżyny swoich 
możliwości.

Kto Pana zdaniem zostanie Mistrzem 
Polski w tym sezonie?

Oczywiście Legia Warszawa!
■ Rozmawiał Michał LISEWSKIProszę opowiedzieć jak udaje się 

Panu pogodzić życie zawodowe, ro-
dzinne i pasję związaną z piłką nożną.

Największy priorytet stanowi dla mnie 
rodzina. Niemniej, uwielbiam swoją pra-
cę w marketingu oraz kocham piłkę nożną. 
Codziennie dążę do tego, aby zachować 
równowagę pomiędzy tymi trzema sfera-
mi mojego życia. Mam jednak poczucie, że 
każdego dnia jestem zajęty czymś co uwiel-
biam i to daje mi ogromną satysfakcję. 

Pracuję w Citron od 2,5 roku. Zaczyna-
łem jako Junior Account Manager, a po 2 
latach ciężkiej pracy awansowałem na Ac-
count Managera, jednak moja droga za-
wodowa z początku wskazywała inny kie-
runek. Po ukończeniu szkoły średniej po-

mach Legia Soccer School. W czasie za-
jęć kształtujemy zawodników zarówno od 
strony fizycznej i technicznej, ale również 
kształtujemy postawę fair play i uczymy 
szacunku do innych. Kiedy nadarzyła się 
okazja dołączenia do zespołu trenerów nie 
zastanawiałem się długo. 

W przeszłości sam grałem w piłkę noż-
ną, byłem na testach m.in. w Sheriffie 
Tyraspol (szesnastokrotny mistrz Mołda-
wii - przypis red.), czy Tawriji Symferopol 
(zespół Ukraińskiej Ekstraklasy w latach 
1992-2014 - przypis red.). Niestety, moja 
kariera nie potoczyła się tak jak tego chcia-
łem ze względu na kontuzje. Jednak do-
świadczenie wyniesione z boiska pomaga 
mi wychowywać nową generację piłkarzy.

W  przeszłości zawodowo grał Pan 
w  piłkę nożną. Czy doświadczenie, 
o którym Pan wspominał pomaga w co-
dziennej pracy?

Futbol jak każda dyscyplina sportowa 
wymaga skoncentrowania na celu, pracy 
i codziennych wysiłków oraz doskonale-
nia się podczas każdego treningu. To sport 
drużynowy gdzie ma się do czynienia z róż-
nymi ludźmi, z którymi musisz stworzyć ze-
spół pomimo dzielących nas różnic. 

Te doświadczenia bardzo pomagają mi 
zarówno w prywatnym, jak i wykorzystu-
ję je z powodzeniem w zawodowym życiu. 
Świadomość różnorodności i szacunek do 
niej pomaga odpowiadać na różne potrze-



Targi Interpack w niemieckim Dusseldorfie 
to coroczna impreza dedykowana 
producentom i dostawcom opakowań. 
Tegoroczna edycja targów odbędzie 
się według zupełnie nowego planu 
zagospodarowania, co związane jest 
z nowatorską aranżacją i rosnącym 
zainteresowaniem. Chcąc zapewnić komfort 
rzeszy zwiedzających, organizatorzy zadbali 
między innymi o stworzenie aplikacji 
wyszukującej poszczególnych wystawców 
według branż i stanowisk.

Targi PromZ Live słyną z dużej ilości 
wystawców reprezentujących nowatorskie 
podejście do nieszablonowych upominków. 
Obok głównej imprezy wystawienniczej, 
uczestnicy wziąć mogą udział w serii prelekcji 
i seminariów na temat trendów panujących 
na rynku. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
polecamy zwłaszcza tym, którzy chcą 
poszerzyć zarówno swoją wiedzę jak i ofertę.

Organizatorzy Targów Polygraf poświęcają 
dużo uwagi nie tylko tradycyjnym formom 
druku i poligrafii lecz także metodom 
znakowania upominków. Są to jedne 
z największych targów w naszej części 
kontynentu i spotkać na nich można wielu 
przedstawicieli rynku rodzimego.

Targi Pack & Gift są rokrocznie organizowane 
w podparyskim Wersalu. Koncentrują 
się one na najnowszych rozwiązaniach 
poligraficznych, lecz towarzyszy im także 
seria prelekcji i wykładów wielu ekspertów 
z branży.

Ponad 600 wystawców z ponad 30 
państw potwierdziło swoją obecność na 
największych targach branży opakowań 
w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Dla polskich firm to okazja nie tylko na 
znalezienie atrakcyjnego dostawcy, lecz coraz 
częściej - klienta docelowego.

Organizowane co roku targi Giftex 
koncentrują się przede wszystkim na 
upominkach, jednak wiele miejsce poświęca 
się między innymi elementom wyposażenia 
domu. Można na nich znaleźć upominki 
związane ze światem mody, artykuły 
przemysłowe przydatne w kuchni a nawet 
zabawki i upominki skierowane dla dzieci. 

Zakres tematyczny: wydarzenie dedykowane 
fachowcom w dziedzinie marketingu. Prócz 
rozwiązań z zakresu designu podejmowana 
jest tematyka nowych technologii, trendów 
w branżach spożywczej czy odzieżowej oraz 
bardzo kompleksowe podejście w kwestii 
promocji biznesu.

Wydarzenie organizowane w dalekim 
Singapurze jest warte uwagi nie tylko dla 
firm szukających dostawcy, lecz także tym 
planującym wejście na azjatycki rynek. 
Oprócz bardzo szerokiej gamy upominków, 
artykułów przemysłowych i poligraficznych, 
Singapore Gifts Show skupia się na usługach 
digitalowych
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Z rynku...
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Kalendarz wydarzeń

Interpack
07-13.05.2018 
Centrum Wystawiennicze messe Düsseldorf 
Düsseldorf, Niemcy
www.interpack.com

PromZ live 2018 Rotterdam
16-17.05.2018   
Centrum Rotterdam Ahoy
Rotterdam, holandia
www.promz.live

Reklama Polygraf
29-31.05.2018
PVA Expo Praha
Praga, Czechy
www.reklama-fair.cz/en/

Pack & Gift 
13-14.06.2018
Paris expo Porte de Versailles
Paryż, francja
www.packandgift.com/index.php

RosUpack 
26-29.06.2018   
IEC Crocus Expo
moskwa, Rosja
www.rosupack.com

Giftex 
04-06.07.2018  
Centrum Tokyo Big Sight
Tokio, Japonia
www.giftex.jp

SuisseEMEX  
28-29.08.2018   
Centrum wystawiennicze messe Zurich
Zurych, Szwajcaria
www.suisse-emex.ch

Singapore Gifts Show 
28-29.08.2018   
Resorts World Convention Centre
Singapur
www.singaporegiftsshow.com

imprezy targowe Q2 2018
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