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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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BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Niemcy, jeden z największych 
rynków eksportowych ...  Strona 5

Opakowanie, 
przez które 
można pójść 
z torbami

Maleńkie państwo na zachodzie 
Europy, wciśnięte pomiędzy 
Niemcy, Francję i Holandię. 
Belgia, bo o niej mowa, na 
pewno nie ...  Strona 10

Kłótliwy  
jak Belg

Sezon realizacji zamówień 
upominków i kalendarzy w pełni.  
Pogoda powoduje, że  
zleceniodawcy odkładają decyzję 
o realizacji planowanych zakupów, 
aż nadejdzie zimno ...  Strona 9

REKLAMA-cja  
W REKLAMIE

Czy upominki reklamowe są 
cenionym narzędziem w branży 
edukacyjnej? Na temat ich  
zastosowania rozmawiamy 
z Magdaleną Kopciuch, Media 
Manager’em szkół ...  Strona 9

Edukacja 
i upominki

Zdrowy styl życia powinien być 
nie tylko bardzo korzystną modą, 
ale w niektórych kręgach to 
wręcz zdrowotna konieczność. 
Środowiska biznesowe składają 
się głównie z ludzi ...  Strona 14

Biznes w zdrowym 
stylu
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych
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Jubileuszowa edycja Forum Marketingu 
Zintegrowanego już za nami
10. edycja Forum Marketingu Zintegrowanego odbyła 
się 7 i 8 listopada 2018 r. w Kinotece, w Pałacu Kultury 
i Nauki, pod hasłem „Czy jesteś gotowy na przyszłość?”. 
Na konferencji organizowanej przez Polskie Stowarzy-
szenie Marketingu SMB pojawiło się blisko 250 marke-
terów i pracowników agencji reklamowych.
Forum Marketingu Zintegrowanego przyciągnęło 
w tym roku rekordową liczbę uczestników. Zgroma-
dzoną publiczność w  imieniu organizatora przywi-
tali Magdalena Brzeska (Prezes Zarządu SMB) oraz  
Grzegorz Bonder (Wiceprezes Zarządu). Całą konfe-
rencję poprowadzili wspólnie członkowie Rady Pro-
gramowej FMZ, Weronika Szwarc-Bronikowska (Wi-
ceprezeska Media People) i dr hab. Jacek Wasilewski, 
którzy świetnie puentowali wystąpienia.
Podczas pierwszego dnia Forum łącznie 16 prelegen-
tów przedstawiło 10 kampanii marketingu zintegro-
wanego, zrealizowanych w ciągu ostatnich kilkunastu 
miesięcy, w tym 3 kampanie nagrodzone w konkursie 
Golden Arrow 2018. SMB wspólnie z Radą Programo-
wą zadbali o  różnorodność tematyczną wykładów. 
Uczestnicy mogli posłuchać o kampaniach takich ma-
rek jak: Magnum, Orange, adidas czy Mola i poszerzyć 
swoją wiedzę w  zakresie działań w  obszarze direct 
mailingu, który jest doskonałym łącznikiem między 
rzeczywistością on-line i off-line.
Drugiego dnia FMZ wybitni eksperci mówili o marke-
tingu i komunikacji przyszłości. Na scenie pojawili się 
m.in.: Piotr Marzec (Google), Katarzyna Pawlikowska 
(Garden of Words), Agnieszka Stelmaszczyk (Feno), 
i  dr hab. Jacek Wasilewski. László Szarvas (weCAN) 
przedstawił trendy konsumenckie na rynkach re-
klamy i  mediów w  Europie Środkowo-Wschodniej, 
na podstawie raportu CANnual 2018. Dodatkowym 
elementem programu była debata ekspercka pt. „My 
czy/i  SI?” na temat przyszłości sztucznej inteligencji. 
Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele świata 
nauki oraz biznesu:
dr Aleksandra Przegalińska, prof. dr hab. Paweł  
Łuków, prof. Arkadiusz Stempin, dr Dominik Batorski  
(Sotrender) oraz Hubert Tworkowski (Synerise). Ankie-
ta przeprowadzona wśród uczestników Forum wyka-
zała, że większość osób uważa sztuczną inteligencją 
za szansę dla naszej przyszłości.
FMZ to źródło ogromnej dawki wiedzy i inspiracji dla 
przedstawicieli branży marketingowej, a  także plat-
forma nawiązywania nowych relacji biznesowych. 
Uczestnicy po raz kolejny docenili wydarzenie za wy-
soki poziom merytoryczny.
Więcej na: www.piap-org.pl

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

W najnowszym numerze Gazety PIAP jak zwykle praktyczna pigułka informacji branżowych. Dowiecie się między innymi o mocnym akcencie 
lobbingowym Izby, która po raz kolejny staje do walki o zwiększenie limitów na nieodpłatne przekazywanie upominków reklamowych, a także 
o  ciekawej  propozycji  misji  na  targi  do  Hongkongu.  W  numerze  także  palący  temat  procedur  reklamacyjnych,  które  dla  polskich  agencji 
reklamowych, będących w środku łańcucha dystrybucyjnego, są prawdziwą zmorą biznesowej codzienności. Co więcej, sytuacja przekłada się 
na wizerunek całej branży upominków reklamowych. Wychodząc poza granice, prześwietlamy belgijski rynek reklamowy a także informujemy 
o nowym, restrykcyjnym prawie dotyczącym opakowań, które od nowego roku zaczyna obowiązywać w Niemczech. Zmiany w przepisach nie 
ominą także Polski, szykują się modyfikacje w zakresie przechowywania akt pracowniczych i ich digitalizacji. Żeby być gotowym na te i inne nowe 
procedury, zapraszamy do lektury! Przy okazji życzymy wielu inspiracji na nowy rok, pomyślności biznesowej i samych owocnych projektów!

PIAP zaprasza 
na stoisko 9K09

International Area

8-10 stycznia 2019

13-15 lutego 2019

Temat podniesienia limitów kwotowych na 
nieodpłatne przekazanie prezentów osobom trzecim 
od lat jest jednym z najważniejszych postulatów 
branży reklamowej. Pojawiła się realna szansa na 
zwrot w sprawie ...  Strona 4

PIAP znowu 
walczy o zmiany 
w podatkach

PIAP zaprasza 
na stoisko A19
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Z rynku...
 Strona 5

Z życia Izby...

Warszawy – przy drodze ekspresowej 
S8, na przecięciu głównych szlaków ko-
munikacyjnych S8, S7 i A2. Na imprezy 
targowe można dojechać także bezpłat-
nymi autobusami.

Reklamożercy - agencja 
reklamowa, świadcząca 
usługi kompleksowej 
obsługi poligraficzno-
reklamowej

Od 25 lat firma świadczy usługi kom-
pleksowej obsługi poligraficzno - rekla-
mowej. W jej ofercie znaleźć możemy 
między innymi wydruki na tekstyliach, 
wydruki offsetowe, druk solwentowy, 
usługi z zakresu identyfikacji wizualnej 
oraz reklamy zewnętrznej. - Do PIAP-u  
przystępujemy, mając na uwadze dal-
szy rozwój naszej firmy. Pragniemy aby 
nasza firma kojarzona była z profesjo-
nalnymi firmami, realizującymi usługi 
na najwyższym poziomie i w jak naj-
lepszej jakości. Naszą myślą przewod-
nią jest „najlepsza usługa wykonana 
profesjonalnie, rzetelnie i w konku-
rencyjnej cenie - mówi Iwona Sikora,  
Właściciel firmy Reklamożercy.

tampogadzet.pl - 
agencja reklamowa 
świadcząca 
profesjonalne usługi 
znakowania

Szeroka oferta obejmuje niemal każ-
dy z głównych rodzajów upominków, 
a dzięki szerokiej bazie partnerów zespół 
tampogadzet.pl zaoferować może usłu-
gi w najniższych cenach. - Do PIAP-u  
przystępujemy chcąc dołączyć do grona 
profesjonalistów, dzięki którym będzie-
my mogli dalej się rozwijać - mówi Da-
ria Goździńska, CEO tampogadzet.pl. 
Wszystkie gadżety w ofercie znakowane 
są najpopularniejszymi technologiami, 
m.in tampodrukiem, grawerem lase-
rowym, sitodrukiem, termotransferem 
i drukiem cyfrowym. Swoją działalność 
koncentrują na usługach z zakresu pro-
jektowania i wykonywania szerokiej 
gamy gadżetów reklamowych po to, aby 
stworzyć spójny i atrakcyjny wizerunek 
marki.

TwinCaps - producent 
breloków do kluczy, 
składających się 
z dwóch pokrywek do 
puszek

Flagowym produktem firmy Uramex 
jest elegancki brelok do kluczy Twin-
Caps, składający się z dwóch pokry-
wek do puszek z napojami. Rozwiązuje 
on problem odgazowywania się otwar-
tych napojów, zabezpiecza zawartość 
puszki przed rozlaniem oraz zabrudze-
niem. Jest trwały, elegancki i estetycz-
nie wykonany. Można go stosować wie-
lokrotnie, tym bardziej że pasuje do naj-
popularniejszych na rynku puszek o po-
jemności 0,25l (energetyki), 0,33l (na-
poje gazowane) i 0,5l (piwo). Skutecz-
nie chroni przed wstrząsem anafilaktycz-
nym uniemożliwiając owadom dostanie 
się do otwartej puszki z napojem. - Do 
PIAP-u przystępujemy, mając na uwadze 
ciągły rozwój naszych struktur. Chce-
my dołączyć do grona profesjonalnych 
firm, oferujących najwyższej jakości pro-
dukty - mówi Agata Uramowska przed-
stawicielka firmy "Uramex" Andrzej  
Uramowski, producenta gadżetów Twin-
Caps.
■ Michał LISEWSKI

Alexander Creator 
- producent 
gier, zabawek, 
puzzli i gadżetów 
reklamowych

Alexander Creator zajmuje się produk-
cją na zlecenie : gier, zabawek, puzzli i ga-
dżetów reklamowych. Jest integralną czę-
ścią firmy Z.P.„Alexander” Piotr Pundzis,  
obecnej na rynku od 1976 r. uznanej 
w kraju i za granicą. Ponad 300-oso-
bowy zespół tworzy wysokiej jakości 
produkty edukacyjne i zabawki, wyko-
rzystując do tego specjalistyczną wie-
dzę i nowoczesne zaplecze maszynowe. 
Posiada m. in. urządzenia poligraficzne, 
introligatorskie, wtryskarki, plotery oraz 
lasery. - Przystępujemy do PIAP w celu 
poszerzenia spektrum naszego działania 
na rynku. Jesteśmy przekonani, że nasze 
logo, reprezentujące pół wieku tradycji 
i doświadczenia w produkcji gier i zaba-
wek, wzbogaci dotychczasową listę zna-
mienitych firm w bazie PIAP. Pragniemy 
dotrzeć do Klientów poszukujących kre-
atywnych rozwiązań i zaufanego part-
nera w biznesie. Zagraj z nami! - Marta  
Korytowska Kierownik ds. Obsługi 
Biznesu w firmie Alexander. Alexander  
Creator umożliwia realizację zlecenia 
od pomysłu do finalnego produktu, dys-
ponując przy tym własnym zapleczem 
logistycznym. Maszyny do obrabiania pa-
pieru, tektury, tworzyw sztucznych, meta-
lu i drewna pozwalają na wykonywanie 
całości produkcji na miejscu i w krótkim 
czasie.

Alter Graf - oficjalny 
dystrybutor marek  
Fruit of the Loom, 
Russell oraz Uneek

Alter Graf to oficjalny dystrybu-
tor marek: Fruit of the Loom, Russell 
oraz Uneek. Dzięki  wieloletniemu do-
świadczeniu firma plasuje się na wy-
sokiej pozycji w dziedzinie sprzedaży 
odzieży reklamowej. W swojej ofercie 
posiada szeroki asortyment odzieży,  
t-shirtów, koszulek polo, bluz, polarów, 
spodni dresowych, bielizny, toreb ba-
wełnianych, czapek, oraz kurtek  soft-
shell. - Przystępując do PIAP-u mamy 
na uwadze dalszy rozwój naszej firmy 
oraz znaczne poszerzenie grona kon-
trahentów i klientów - mówi Mateusz  
Cieślak specjalista ds. sprzedaży i mar-
ketingu w firmie Alter Graf. Dzięki du-
żym możliwościom w zakresie nadru-
ku, Alter Graf jest w stanie sprostać wy-
maganiom nawet najbardziej wymaga-
jących kontrahentów. Przy znakowaniu 
odzieży firma korzysta między inny-
mi z technologii takich, jak: DTG, sito-
druk, termotransfer, haft, flex, oraz sub-
limacja.

Fresh iD Products - 
agencja reklamowa

Fresh iD Products to 
kreatywna i dynamiczna agencja rekla-
mowa, działająca w myśl zasady słyn-
nego innowatora, Steve’a Jobsa „Inno-
wacja odróżnia lidera od naśladowcy”. 
Od klasycznego długopisu do indywi-
dualnego roweru – produkty Fresh iD  
Products są tak indywidualne jak i klienci 
firmy. Agencja codziennie znajduje roz-
wiązania na każde choćby bardzo skom-
plikowane życzenia klientów. - Cieszymy 
się bardzo z przystąpienia do PIAP i li-
czymy na dobrą współpracę z dostawca-
mi zrzeszonymi w Izbie! - mówi Jasmin 
Geuder Kierownik ds.zakupów Fresh iD  

Products. Firma działa od 2014 roku 
głównie na rynku niemieckim, ale bar-
dzo chętnie obsługuje również klientów 
z innych zakątków świata.

Kopertomat.pl -  
drukarnia specjalizująca 
się w produkcji tanich 
kopert z nadrukiem

Drukarnia specjalizująca się w pro-
dukcji tanich kopert z nadrukiem, oferu-
jąca agencjom reklamowym atrakcyjny 
program partnerski. Firma oferuje m.in. 
druk w pełnym kolorze w cenie, perso-
nalizację danych do wysyłki na kopercie 
oraz maszynowe insertowanie korespon-
dencji. Ponad 10 letnie doświadczenie 
pozwala firmie na szybką i sprawną ob-
sługę zleceń. Dewizą firmy, poza niską 
ceną, jest indywidualne podejście oraz 
realizacja zamówień w krótkim terminie. 
Minimalna ilość już od 100 szt.

PromoTron - firma 
oferująca rewolucyjne 
narzędzia softwarowe 

Rozwiązania oferowane przez fir-
mę PromoTron przyspieszają procesy 
w branży promocyjnej. Opracowane 
narzędzia umożliwiają przenieść istotną 
część procesów. Agencje mogą w ten 
sposób zaoszczędzić sporo czasu i środ-
ków, które w odwrotnym przypadku 
zostałyby wydane na grafików i pracow-
ników IT. Firma powstała przede wszyst-
kim w odpowiedzi na długotrwałe zapo-
trzebowanie firm z branży reklamowej 
na narzędzia softwarowe, które pozwo-
liłyby uprościć skomplikowane procesy 
w zakresie opracowania danych gra-
ficznych, konfiguracji i korekt użytych 
logo itp. - Członkiem PIAP-u zostaliśmy, 
gdyż chcieliśmy nawiązać współpra-
cę z silnym partnerem, który pomógłby 
nam promować i wspierać nasze roz-
wiązania softwarowe na wymagającym 
polskim rynku. Oferujemy rewolucyjne 
narzędzia softwarowe, które zasadni-
czo przyspieszają przewlekłe procesy, 
obecne w większości firm trudniących 
się sprzedażą i wykonywaniem nadru-
ków na gadżetach reklamowych - mówi  
Daniel Frouz – założyciel i dyrektor firmy  
PromoTron S.A.

Ptak Warsaw Expo - 
największe centrum 
targowe w Europie 
Środkowej,  
organizator targów

Ptak Warsaw Expo to największe 
pod względem posiadanej powierzch-
ni wystawienniczej centrum targowe  
w Europie Środkowej, a także doświad-
czony organizator około 30 imprez 
biznesowych rocznie. Do najbardziej 
znanych marek Ptak Warsaw Expo 
należą targi: Warsaw Motor Show, 
Go Active Show czy World Travel 
Show oraz festiwal Warsaw Comic 
Con. - Właśnie rozszerzyliśmy portfo-
lio naszych wydarzeń o targi Warsaw  
Gift&Deco Show, dedykowane branży 
upominkowej i dekoracyjnej. Chcemy 
być blisko naszych klientów. Właśnie 
dlatego dołączamy do grona członków  
PIAP-u. Wierzymy, że członkostwo w or-
ganizacji pozwoli nam jeszcze lepiej 
poznać branżę artykułów promocyj-
nych i zidentyfikować potrzeby naszych 
wystawców - mówi Maciej Topolski, 
rzecznik prasowy Ptak Warsaw Expo. 
Ptak Warsaw Expo zlokalizowane jest 
15 minut jazdy samochodem z centrum 

Niezmiernie cieszymy się, witając w naszym gronie nowych członków. Wraz z firmami 
Alexander Creator, Alter Graf, Fresh iD Products, Kopertomat.pl, PromoTron,  
Ptak Warsaw Expo, Reklamożercy, tampogadzet.pl i TwinCaps mamy nadzieję,  
że nowy 2019 rok będzie owocny i dostarczy wielu sukcesów całej naszej branży. 

rośniemy w siłę!
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Nowy Zarząd PIAP spotkał się 11 października 2018 r. w Łodzi, żeby omówić plany na 
swoją kadencję, a więc najbliższe dwa lata. Wśród wytyczonych celów najważniejsze 
będą wzmożone działania lobbingowe w celu podniesienia limitów kwotowych na 
upominki reklamowe oraz realizacja filmu promocyjnego. Oczywiście lista zadań 
i działań Izby jest długa, co zwiastuje bardzo aktywną i pracowitą kadencję. 

PIAP planuje nowe 
przedsięwzięcia

HKTDC od 52 lat wspiera relacje handlowe między przedsiębiorcami 
z Hongkongu a innych krajów. Na temat możliwości, jakie stwarza polskim 
firmom, różnym formom dofinansowania oraz propozycji misji dla członków 
PIAP, rozmawiamy z Maciejem Wilk, Dyrektorem warszawskiego biura HKTDC.

Z PIAP’EM NA TARGI 
HKTDC HONG KONG GIFTS 
& PREMIUM FAIR 2019

i usług. HKTDC co roku organizuje imprezy 
targowe, seminaria, szkolenia, oraz przyjmu-
je misje handlowe pomagając przedsiębiorcom 
z całego świata odkryć nowe rynki i możliwo-
ści biznesowe zarówno w Chinach, jak i w in-
nych krajach azjatyckich. Rada Rozwoju Han-
dlu Hongkongu posiada ponad 50 biur na ca-
łym świecie, dzięki czemu z większym powodze-
niem dociera do lokalnych przedsiębiorców. 
Firmom poszukującym dostawców w Hong-
kongu możemy udostępnić kontakty do poten-
cjalnych partnerów biznesowych, a także za-
aranżować spotkania podczas targów bran-
żowych. Wybierając się na targi przedsiębior-
ca może skorzystać z dofinansowania podróży, 
bezpłatnej rejestracji oraz zasięgnąć informa-
cji praktycznych.

- Jakie firmy mogą skorzystać ze wspar-
cia HKTDC? Czy są jakieś warunki do speł-
nienia, ograniczenia?

Z usług warszawskiego biura HKTDC 
mogą skorzystać firmy zarejestrowane w Pol-
sce, bez względu na branżę. Dodatkowe wa-
runki zależą od rodzaju usługi oraz rodzaju tar-
gów, jeśli o nich mowa.

- Najbardziej popularną wśród polskich 
przedsiębiorców formą wsparcia jest dofi-
nansowanie do targów. Jakie są procedu-
ry kwalifikujące do uzyskania wsparcia? Od 
czego zależy jego wysokość?

HKTDC organizuje około 50 cyklicznych 
imprez branżowych w Hongkongu w ciągu 
roku, spośród czego większość to targi, któ-
re są chętnie odwiedzane przez przedsiębior-
ców z Polski. W przypadku większości targów 
oferujemy specjalny program dofinansowania. 
Aby do niego dołączyć, należy wypełnić odpo-
wiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny za 
pośrednictwem biura w Warszawie), który bę-
dzie rozpatrywany przez nasze Biuro Główne 
w Hongkongu. Dofinansowania są dedykowa-
ne firmom, które odwiedzają dane targi po raz 
pierwszy, działają w danej branży i mają po-
tencjał zakupowy. Wysokość dofinansowania 
zależy od długości wizyty na targach. 

- Na jakie wsparcie, oprócz finansowego, 
mogą liczyć przedsiębiorcy współpracują-
cy z HKTDC udający się na targi do Hong-
kongu?

Przedsiębiorcy rejestrujący się na targi za 
pośrednictwem warszawskiego biura HKTDC 

mogą liczyć na bezpłatną rejestrację oraz wej-
ściówki na targi, karty VIP do Dragon Lounge  
zlokalizowanego na targach, możliwość 
uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących 
(seminaria, koktajle), a także pakiet informa-
cyjny przed wyjazdem na targi (program, map-
ki, telefony kontaktowe). W programie dofinan-
sowania jest także dostępna bezpłatnie usłu-
ga „Buyer Meetings”, która pomaga zlokali-
zować odpowiednich dostawców jeszcze przed 
targami i umówić z nimi spotkania.

- HKTDC złożyło PIAP ofertę zorgani-
zowania misji dla Odwiedzających na tar-
gi HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 
2019. Czy może Pani zdradzić szczegóły?

Targi HKTDC Hong Kong Gifts &  
Premium  Fair, jako największe takie wy-
darzenie na świecie, są z pewnością zna-
ne polskim przedsiębiorcom. Najbliż-
sza edycja odbędzie się w dniach 27-30 
kwietnia 2019 r. w centrum wystawienni-
czym Hong Kong Convention & Exhibition  
Centre i spodziewamy się, że powtórzy ona 
sukces poprzedniej edycji, w której uczest-
niczyło ponad 48 tysięcy odwiedzających 
i 4360 wystawców. Zorganizowanie mi-

sji zakupowej na targi HKTDC Hong Kong  
Gifts & Premium Fair 2019 wiąże się z obo-
pólną korzyścią zarówno dla członków misji, 
jak i wystawców na targach. Firmy wybiera-
jące się na targi razem z PIAP będą mogły 
aplikować o dofinansowanie noclegu, bądź 
podróży. Ponadto, zwykle dla zorganizowa-
nych grup aranżowane są specjalne punk-
ty programu, które nie są dostępne podczas 
wizyty indywidualnej. Na osobne dofinanso-
wanie może także liczyć Opiekun Misji, któ-
ry będzie organizował misję ze strony PIAP. 

- Jakie są realia wymiany handlowej 
z  Hongkongiem? Z  czym muszą się liczyć 
przedsiębiorcy zawiązujący kooperację? 

Hongkong to ważna międzynarodowa plat-
forma handlowa, także w obrębie branży upo-
minkowej. Hongkońscy eksporterzy uważnie 
śledzą zmiany zapotrzebowania na tym rynku, 
a także są cenieni za jakość, łatwość kontak-
tu oraz efektywność. Producenci z Hongkon-
gu posiadają podpartą doświadczeniem wiedzę 
o projektowaniu, inżynierii, oprzyrządowaniu, 
kontroli jakości i innych technicznych kwestiach 
produkcji towarów. 
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

tów i dotrzeć do osób mając wpływ na jej 
rozwiązanie.

PIAP w oku kamery
Jednym z zadań Izby jest przygotowanie 

scenariusza filmu edukacyjno-promocyjnego, 
który będzie promował siłę upominku re-
klamowego podczas imprez targowych i nie 
tylko. Idea filmu zawiera także element edu-
kacyjny, np. uświadamiający dlaczego warto 
zamawiać upominki reklamowe z wyprze-
dzeniem. Filmem będą mogły się również po-
sługiwać agencje reklamowe w swojej dzia-
łalności, w celu promowania skuteczności 
upominku reklamowego wśród klientów koń-
cowych. Materiał filmowy będzie wykorzy-
stywany także podczas targów oraz w social 
media. Premiera planowana jest na wiosnę br.

Kontynuacja sprawdzonej strategii 
PIAP widzi dużą potrzebę realizowania 

badań marketingowych, które pomagają 

omówienia planów oraz kreatywnej, owocnej 
burzy mózgów.

PIAP wznawia działania lobbingowe
Izba od lat aktywnie słucha swoich człon-

ków, zbierając informację na temat uciążli-
wych przepisów prawa i blokad, które ogra-
niczają lub uniemożliwiają im działalność. 

W swojej historii nie raz stawała w obronie 
firm członkowskich lobbując w ich imieniu. 
Szczególnie ważny dla branży jest temat 
podniesienia limitów kwotowych na nieod-
płatne przekazanie prezentów osobom trze-
cim. Swoje wsparcie zapowiedziała Krajowa 
Izba Gospodarcza, dzięki pośrednictwu Pana  
Zbigniewa Grzeszczuka. Żeby po raz ko-
lejny podjąć walkę o zmiany w przepisach, 
zostanie przygotowana petycja, pod którą 
będą zbierane podpisy podczas spotkań 
w KIG oraz targów branżowych, a także 
wśród członków Izby. Działania lobbingowe 
będą realizowane także w innych, oprócz 
KIG, instytucjach zarówno rządowych jak 
i pozarządowych. Zapewni to efekt synergii 
zarówno w działaniach lobbingowych, jak 
również wzajemnej promocji, wymiany lo-
gotypów czy udziału w wydarzeniach. Taka 
komasacja działań pozwoli po raz kolejny 
nagłośnić sprawę podniesienia limitów kwo-
towych na nieodpłatne przekazanie prezen-

Na spotkaniu pojawił się nowy Zarząd, 
w składzie: Edyta Lisowska - Prezes PIAP, 
Anna Roszczak - Wiceprezes PIAP, Jacek  
Kozłowski - Wiceprezes PIAP, Członko-
wie Zarządu: Magdalena Humeńczuk, Beata  
Dobrowolska, Wojciech Wąsowski, Zbigniew 
Grzeszczuk oraz Katarzyna Wojniak - Dyrek-
tor Biura Zarządu. Spotkanie było okazją do 

firmom w podejmowaniu decyzji bizneso-
wych. Ostatnie badania były realizowane 
przez Ipsos. Izba zapowiada kontynuację ba-
dań, rozważając ich formułę, żeby były jak 
najbardziej przydatne dla firm. Członkowie 
Zarządu ustalili także, że katalog PIAP 2019 
będzie miał formę dwujęzyczną, będzie dys-
trybuowany w kraju i za granicą. Znajdzie 
się w nim szersza informacja na temat Izby 
a także przeprowadzonych badań. Kontynu-
owana będzie również tradycja Wieczoru 
Branżowego, spotkań regionalnych oraz 
wydawanie Gazety PIAP. Zarząd zamierza 
zintensyfikować działania marketingowe 
promujące upominek reklamowy i Człon-
ków PIAP poza naszą branżę, jednym z po-
mysłów jest realizacja spotu radiowego do 
klientów końcowych. Członkowie Zarządu  
rozmawiali także o powiększaniu pakietu 
korzyści dla Członków PIAP oraz pozyski-
waniu nowych firm Członkowskich.
■ Joanna Muszyńska

- Jakie działania podejmuje HKTDC, żeby 
wspierać rozwój relacji handlowych między 
Hongkongiem a Polską? Na jakie wsparcie 
mogą liczyć firmy poszukujące dostawców 
w Hongkongu?

Powołana w 1966 roku Rada Rozwoju Han-
dlu Hongkongu (HKTDC) to organ ustawowy, 
który promuje wizerunek Hongkongu jako mię-
dzynarodowej platformy wymiany towarów 

MACIEJ WILK 
Dyrektor biura HKTDC



Temat podniesienia limitów kwotowych na nieodpłatne 
przekazanie prezentów osobom trzecim od lat jest jednym 
z najważniejszych postulatów branży reklamowej. Pojawiła 
się realna szansa na zwrot w sprawie, ponieważ Ministerstwo 
Finansów prowadzi konsultacje podatkowe w kwestii 
wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie rozliczania 
podatku od towarów i usług. Jak czytamy w zawiadomieniu 
Podsekretarza Stanu Pawła Gruza - Zmiany ułatwiłyby prowadzenie 
działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w sektorze MŚP 
lub wsparłyby rozwój polskiej gospodarki. Brzmi optymistycznie.

PIAP znowu 
walczy  
o zmiany 
w podatkach

rzystaniu z możliwości reklamowych. 
Zmiany legislacyjne będą więc dźwi-
gnią rozwojową zarówno dla firm 
z branży reklamowej jak i innych ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, które 
chcą korzystać z upominków.

PIAP swoje działania lobbingo-
we zamierza oprzeć także o synergię 
współpracy z pokrewnymi podmio-
tami gospodarczymi, co z pewności 
wzmocni głos we wspólnej sprawie. 
Swoje wsparcie zapowiedziała Kra-
jowa Izba Gospodarcza, dzięki po-
średnictwu Pana Zbigniewa Grzesz-
czuka. Żeby po raz kolejny podjąć 
walkę o zmiany w przepisach, zosta-
nie przygotowana petycja, pod którą 
będą zbierane podpisy podczas spo-
tkań w KIG oraz targów branżowych, 
a także wśród członków Izby. Dzia-
łania lobbingowe będą realizowane 
także w innych instytucjach zarówno 
rządowych jak i pozarządowych. 
■ Joanna Muszyńska

sował pismo do Podsekretarza Stanu, 
Pawła Gruza, z prośbą o uwzględnie-
nie głosu Izby w konsultacjach podat-
kowych. W swojej propozycji zakłada 
podniesienie wspomnianych limitów 
kwotowych na nieodpłatne przeka-
zywanie upominków w jednostkowej 
cenie przedmiotu do 200 zł, gdy pro-
wadzona jest ewidencja obdarowa-
nych i do 80 zł, gdy wspomnianego 
rejestru nie ma. 

Polska branża reklamowa to pręż-
ny sektor szacowany na około 10 000  
agencji reklamowych oraz około  
1 000 głównych dostawców - firm, 
których działalność biznesowa na-

pędza polską gospodarkę. Ułatwie-
nie im prowadzenia działalności to 
droga do jeszcze większego rozwoju 
branży reklamowej oraz popularyza-
cji upominków reklamowych wśród 
klientów końcowych. Zmiany legisla-
cyjne będą więc kołem zamachowym, 
które nada jeszcze większej dynami-
ki, co w ogólnym rachunku przełoży 
się na wpływy do budżetu Państwa. 
PIAP w swoim piśmie do sekretarza 
podkreślał także status upominku re-
klamowego jako cenionego narzędzia 
promocji (także promocji Polski), 
czego potwierdzeniem są ostatnie 
badania przeprowadzone na zlecenie 
Izby przez firmę IPSOS. Badanie po-
kazało również, że z materiałów re-
klamowych korzystają głównie małe 
i średnie firmy, dla których kampanie 
ATL są nieosiągalne finansowo. Limi-
ty na nieodpłatne przekazywanie upo-
minków są także zaporą dla małych 
i średnich graczy w swobodnym ko-

PIAP od lat podejmuje działania na 
rzecz zniesienia uciążliwych limitów, 
apelując do Ministerstwa i lobbując 
wśród pokrewnych stowarzyszeń biz-
nesowych. Przypomnijmy, że w Pol-
sce większość upominków jest ob-
ciążona 23 proc. podatkiem VAT, co 
zwiększa koszty firm, jedynie nieopo-
datkowanymi prezentami są te o małej 
wartości – do 100 zł, jeśli prowadzo-
na jest ewidencja obdarowanych, oraz 
do 10 zł, jeśli ewidencji nie ma. Są to 
jedne z najbardziej restrykcyjnych re-
gulacji w Europie. Teraz jest szansa 
na zmiany, co mocno zmotywowało 
Izbę do ponownej walki. PIAP wysto-
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W walentynkowy wieczór 14-go lutego 
2019 roku branża artykułów promo-
cyjnych skupiona wokół PIAP po raz 
szósty spotka się na corocznej inte-
gracji. Wieczór Branżowy odbędzie się 
w Warszawie w lokalu Mysia 3. 

PIAP po raz  
kolejny  
organizatorem
Wieczoru 
Branżowego

- Wieczór Branżowy to świetna okazja to 
lepszego poznania przedstawicieli środowi-
ska reklamowego, wymiany opinii i potrzeb, 
nawiązania nowych kontaktów biznesowych 
i snucia planów na przyszłość. Widzimy dużą 
potrzebę bezpośrednich relacji wśród człon-
ków PIAP. Takie spotkania zawsze owocują 
ciekawymi pomysłami dla rozwoju całej na-
szej branży i są impulsami dla działań Izby 
- mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura 
Zarządu PIAP.

Sponsorami - gospodarzami wydarze-
nia są firmy: ASGARD Sp.z o.o., AXPOL  
Trading Sp.z o.o.,Sp.k, Brandfathers Group  
Sp. z o.o., Inspirion Polska Sp.z o.o., Macma  
Polska Sp.z o.o., Mart Sp.z o.o.Sp.k., Maxim  
Ceramics Sp.z o.o.Sp.k., Mid Ocean Brands  
Polska Sp.z o.o., Modern FORMS Sp. z o.o., 
Ritf advnet Polska Sp.z o.o., Texet Poland 
Sp.z o.o., Trober Polska oraz Polska Izba 
Artykułów Promocyjnych, która jest zarazem 
głównym gospodarzem wydarzenia.

W planie eventu jest oczywiście uroczy-
sta inauguracja oraz wręczenie statuetek dla 
Jubilatów PIAP w roku 2019. Po części ofi-
cjalnej przyjdzie czas na relaks i rozmowy 
kuluarowe oraz inne atrakcje, na które przed-
stawiciele PIAP w imieniu swoim oraz po-
zostałych sponsorów serdecznie zapraszają.
■ Joanna Muszyńska



| 05BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 14

Edukacja i szkolenia
 Strona 12

Niemcy, jeden z największych rynków eksportowych dla rodzimej branży artykułów promocyjnych, 
właśnie wprowadzają nowe prawo „opakowaniowe”. Każde opakowanie przekraczające granicę musi 
być zarejestrowane i potencjalnie zutylizowane. Niedopilnowanie formalności może słono kosztować 
- nawet 200 tys. euro. Czy branża ma drżeć ze strachu? Spokojnie…

Opakowanie, przez które 
można pójść z torbami

Nowe prawo wchodzi w życie lada 
moment - 1. stycznia 2019 roku. Ma 
skomplikowaną nazwę, poważne sank- 
cje i budzi obawy. Rozprawmy się, 
więc ze wszystkim po kolei. 

Pełna nazwa nowej ustawy brzmi: 
„Gesetz über das Inverkehrbringen, 
die Rücknahme und die hochwertige 
Verwertung von Verpackungen”, 
czyli „Prawo o wprowadzeniu do 
obrotu, wycofaniu i ponownym 
przetwarzaniu opakowań”. Inaczej: 
„Verpackungsgesetz” - „Prawo opako-
waniowe”. W skrócie: VerpackG.

Centralny rejestr i słone kary
Ustawa powołuje do życia Central-

ny Rejestr Opakowań LUCID (zarzą-
dza nim Centralna Agencja). Musi się 
w nim zarejestrować każdy podmiot 
- firma lub osoba - wprowadzający na 
niemiecki rynek zapakowany towar, 
którego odbiorcą jest mieszkający 
w Niemczech konsument końcowy 
(B2C). Takie firmy muszą mieć pod-
pisaną umowę z przedsiębiorstwami 
zajmującymi się utylizacją odpadów 
(to akurat nie nowość). Raz w roku 
powinny też zgłaszać Centralnej 
Agencji łączną wagę opakowań oraz 
rodzaj materiałów, z jakich są zrobio-
ne. W ten sposób można śledzić losy 
opakowań, kontrolować ilość odpa-
dów wjeżdżających, wpływających, 
czy wlatujących na teren Republiki 
Federalnej Niemiec i skutecznie je 
przetwarzać.

Towary w niezgłoszonych opako-
waniach zostaną usunięte z obrotu, 
a firma, która je wprowadziła i nie do-
konała zgłoszenia może zapłacić na-
wet 200 tys. euro kary. Pieniądze, któ-
re niejeden biznes mogą położyć na ło-
patki. 

Nie dziwne, że biznes zareagował 
od razu. Gdy tylko pojawił się projekt 
nowej, niemieckiej ustawy, fora bran-
żowe zostały zasypane pytaniami o to, 
kto odpowiada za ostateczną rejestra-
cję. Szybko też pojawiły się prawne 
analizy konkretnych przypadków i ko-
mentarze prawników. Syntezując całą 
dostępną wiedzę trzeba dojść do wnio-
sku, że obowiązek rejestracyjny cią-
ży na podmiocie, który odpowiada za 
towar w chwili przekroczenia grani-
cy Niemiec. Jeżeli strony nie uzgod-
nią nic innego, to według niemieckie-
go prawa cywilnego, będzie to polski 
dostawca towaru. 

Warto jednak w tym miejscu przy-
pomnieć, że obowiązek rejestracji 
w LUCID mają tylko te firmy, któ-
re dostarczają towar „w regularnych 
przypadkach, do prywatnego odbior-
cy końcowego”. Czyli, polski produ-
cent np. narzędzi nie musi się rejestro-
wać, jeśli narzędzia kupuje od niego 
np. niemiecka firma budowlana. Towar 
nie jest bowiem adresowany do konsu-
menta prywatnego. W takim przypad-
ku za utylizację opakowań odpowiada 

odbiorca - niemiecka firma. Na mocy 
przepisów, wcześniej już funkcjonują-
cych za naszą zachodnią granicą, musi 
ona mieć podpisaną umowę z firmą re-
cyklingową.

Co to jest opakowanie?
Nowe prawo obejmuje rozma-

ite typy opakowań, a dwie główne 
grupy to: opakowania sprzedażowe  
(Verkaufsverpackungen) i wysyłkowe 
(Versandverpackungen). Pierwsza gru-
pa obejmuje wszystkie paczki, pudeł-
ka, papiery, kartony, czy folie, w któ-
re towar zapakował sam producent. 
Tu sprawa jest względnie jasna. Wy-
magają rejestracji, o ile odbiorcą jest 
Schmidt, czy Müller, a nie niemiecka 
firma. 

Komplikacje zaczynają się przy 
drugiej grupie. Obejmuje ona wszyst-
kie opakowania, do których towar 
zakupiony od producenta przełożył 
np. sklep internetowy, sprzedający 
właśnie Schmidtowi, czy Müllerowi. 
W tej grupie są też firmy ściągające 
rozmaite towary np. z Chin, wkładają-
ce je w Polsce w ładniejsze „pudełka” 
i eksportujące do Niemiec jako swoje. 
Każdy taki podmiot, musi zrejestro-
wać się w LUCID. Jeśli sklep wysył-
kowy sprzedaje np. sprzęt AGD w ory-
ginalnym opakowaniu producenta, być 
może wcale nie musi się rejestrować. 
Ale musi sprawdzić w LUCID, czy 
figuruje tam producent. Ostatecznie 
bowiem odpowiedzialność ponosi ten, 
kto odpowiada za towar w momencie 
przekroczenia granicy RFN. 

Czy jest się czego bać? 
Wychodzenie z kryzysu jest pro-

cesem niebywale mozolnym, branża 
jednak wykazuje pewien optymizm. 
Obroty na hiszpańskim i portugalskim 
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Z rynku

rynku artykułów promocyjnych rosną 
w dwucyfrowym tempie. W 2016 r. 
wynosiły 850 mln euro, a w ubiegłym 
roku już ponad miliard. Dwie trze-
cie z tej kwoty przypada na Hiszpa-
nię. W tunelu widać więc światełko, 
ale na poziom sprzed gospodarczych 
turbulencji sektor jeszcze nie wrócił. 
Gospodarka zdaje się temu powrotowi 
sprzyjać - przez ostatnie trzy lata no-
tuje wzrost po 3 procent. Nie pomaga 
za to masa spekulantów na rynku i jego 
rozdrobnienie. 

Kwoty kar elektryzują. Ale być może 
nie taki diabeł straszny, jak go ustawo-
dawca namalował. To nie pierwsze 
wymogi opakowaniowe, które firmy 
sprzedające towary niemieckim kon-
sumentom, muszą spełnić. Rząd za 

naszą zachodnią granicą już kilka lat 
temu wprowadził dla takich przedsię-
biorstw obowiązek zawarcia umów 
z firmami recyklingowymi. Wielu pol-
skich eksporterów to zrobiło, ale wielu 
też by zakrzyknęło: - a to nowość! Bo 
temat zwyczajnie zignorowali. Tym-
czasem i tu kary były słone - bo 50 
tys. euro. Jak to zwykle bywa - mniej 
wiemy, lepiej śpimy. Od 2019 r. takie 
nastawienie się skończy, bo rejestrując 
się w LUCID trzeba wykazać, że taką 
umowę się zawarło. 

Jako ciekawostkę warto dodać, że 
nowe niemieckie prawo opakowanio-
we, nie jest wcale takie nowe. Jest do-
stosowaniem się do wymogów Unii 
Europejskiej, dotyczących gospoda-
rowania opakowaniami. Ba, nawet 
w Polsce jest taki obowiązek. Od 2012 
r. marszałkowie województw prowa-
dzą rejestr podmiotów wprowadzają-
cych produkty do obiegu, w tym oczy-
wiście produkty w opakowaniach. Za 
niezarejestrowanie się grożą grzywny.
■ Tomasz Piszczek
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Torba, siatka, reklamówka, worek. Hmmm… czy przedmioty tak prozaiczne, 
towarzyszące nam w codziennych czynnościach, zakupach, podróżach mogą 
być oryginalne? Czy mogą świetnie zagrać kontekstem użytkowo – reklamowym 
stając się znakomitym nośnikiem utrwalania wizerunku marki? Okazuje się, że tak! 
Przygotowaliśmy dla Państwa galerię inspirujących przykładów, które pozwolą 
spojrzeć na torby twórczo.

Torby z fantazją

Łap sznurówkę!
Kolejna klasyka świetnego skro-

jenia materiału reklamowego na po-
trzeby produkty. Czemu by nie na-
wlec sznurówek w torbę reklamo-
wą? Taki trik wykorzystała sieć skle-
pów Kong, specjalizująca się w ko-
lekcjach limitowanych butów sporto-
wych. Prosty motyw graficzny zapro-
jektowała agencja Rave Communica-
tions. Po raz kolejny okazuje się, że 
prosty i minimalistyczny design wy-
starczy, jeśli oparty jest na kreatyw-
nym i oryginalnym pomyśle. 

Z drzwiami samochodowymi  
na szyi

Piękne torby zaproponowała swo-
im klientom marka Volkswagen pod-
czas targów Paris Moto Show, z któ-
rych można było wyjść z fragmentem 
samochodowej blachy na szyi. Prosty, 
błyszczący projekt korespondował 
z logotypem marki, a ręka przewie-
szona przez torbę wyglądała jak opar-
ta o okno podczas jazdy. Można było 
poczuć się jak w Golfie GTI. Agencją 
reklamową odpowiedzialną za projekt 
była Agence V z Paryża.

Kto uniesie skrzynkę piwa?
Ludzie swobodnie spacerujący po 

mieście ze skrzynką piwa? Na pierw-
szy rzut oka można przetrzeć oczy ze 
zdumienia, potem dopiero dostrzec re-
alistyczny nadruk na torbie. Robi wra-
żenie. Dzięki tej relatywnie niewielkiej 
inwestycji reklamowej i trafnej kompo-
zycji graficznej piesi zamienili się dar-
mowe nośniki reklamowe. Za kampa-
nią stoi Shumensko Beer z Bułgarii. 

Torba krwiodawcy
Kolejna pomysłowa perełka, tym ra-

zem w ramach kampanii społecznej za-
chęcającej do oddawania krwi. Czer-
wona torebka do pobierania krwi oraz 
rurka prowadząca wprost do ręki trzy-
mającej torbę przyciągają wzrok. Po 
raz kolejny trafny koncept i krótkie ha-
sło robią cały efekt. Kampanię wykre-
owała agencja reklamowa LEM z Chin.

■ Joanna Muszyńska

Trzymaj się słuchawek
Sklep elektroniczny z Montrealu 

KébecSon zaprojektował dla swoich 
klientów unikalną linię papierowych 
toreb. Minimalny design wyróżniała 
linia słuchawek, które zostały wkom-
ponowane w uchwyt do trzymania 
torby. Logotyp i kreatywnie wykorzy-
stany produkt – nic więcej nie trze-
ba. Pomysł przyciągał wzrok na uli-
cy, czym wyróżniał markę. Torby za-
projektowała kanadyjska agencja re-
klamowa DensuBos. 

Ze sztangą na zakupy
Oryginalna torba ze sztangą rozda-

wana była klientom, którzy zakupi-
li akcesoria bądź suplementy w jed-
nym z centrów Fitness Company 
w Niemczech. Jak się okazało torba 
sama w sobie przyciągnęła klientów, 
wielu z nich robiło zakupy, żeby móc 
spacerować po mieście z charaktery-
stycznym hantlem. Badania pokazały 
wzrost świadomości marki po zasto-
sowaniu kreatywnego rozwiązania. 
Agencją reklamową odpowiedzialną 
za wykonanie była agencja Publicis.

Torba z talią
W zabawny sposób swoje firmo-

we torby wykorzystała firma GNC 
promując suplement do odchudzania 
Burn 60. Kampania została zapro-
jekowana przez agencję reklamową 
DDB. Jak schudnąć? Proszę bardzo 
– wystarczy pociągnąć za sznureczek 
i już talia doskonała. W tym przypad-
ku magicznym sznureczkiem zgodnie 
z przekazem reklamowym jest Burn 
60. Prosty mechanizm reklamowy 
i jaki bezpośredni przekaz.

12M producent materiałów reklamowych

ul. Głogowska 22, 45-315 Opole, +48 77 44 13 500, biuro@12m.eu
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W codziennej pracy z klientami pojawia się problem nazewnictwa zarówno w zakresie 
taśmy jak i akcesoriów używanych do produkcji smyczy. Wyjaśnienie sprawy często wymaga 
wymiany kilku wiadomości co wydłuża cały proces zamówienia.
W tym artykule zajmiemy się pokrótce odczarowaniem nazw, pewnych pojęć związanych 
z tkaniną, z której wykonane są smycze sublimacyjne.

Satyna, atłas, poliester 
- czyli z czego zrobiona 
jest smycz reklamowa?

Poliester
Najlepszym materiałem do barwie-

nia metodą sublimacji jest poliester. 
To pewne. Im jest go więcej tym na-
druk będzie trwalszy, a kolory bar-
dziej nasycone. Przyjmuje się, że już 
65% poliestru w tkaninie wystarczy 
aby proces sublimacji się powiódł 
jednak z naszego doświadczenia wy-
nika, że w miarę dobry efekt uzysku-
je się dopiero od 80%. 

W produkcji smyczy wykorzystu-
je się taśmy wykonane w 100% z po-
liestru. Dostępne są taśmy białe (uży-
wane do nadruku) oraz taśmy w pod-
stawowej palecie kolorów jednak 
barwione w masie (pasek po przecię-
ciu w środku również będzie w da-
nym kolorze), które wykorzystuje się 
do najtańszych smyczy bez nadruku 
lub do smyczy naszywanych jako ta-
śma nośna.

Na bardzo dobry efekt nadruku 
wpływa jakość przędzy, sposób tka-

nia oraz to czy stabilizacja taśmy 
(kalandrowanie) zostanie poprawnie 
wykonana. 

Taśma satynowa
To od jakiegoś czasu nazwa, która 

jest zazwyczaj spotykana jeśli chodzi 
o smycze sublimacyjne. Warto ją za-
pamiętać ponieważ jest to najczęściej 
wykorzystywany rodzaj taśmy cho-
ciaż nie jest to typowa satyna. Wy-
konana jest oczywiście z poliestru, 
jednak sposób w jaki jest tkana (bar-
dzo gęsty splot) powoduje, że jest 
delikatnie błyszcząca i to upodabnia 
ją do satyny. Jej grubość w zależno-
ści od producenta to ok 0,7-1,1 mm. 
Dzięki dużej gęstości nadruki na ta-
kiej taśmie wychodzą ostro, kolory 
są nasycone, a sam materiał jest bar-
dzo trwały przez co smycz może dłu-
go służyć swojemu właścicielowi. 

Standardowe szerokości to 10 mm, 
15 mm, 20 mm, 25 mm.
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Główne zastosowanie: smycze kla-
syczne, naszywane, breloki, opaski na 
rękę, opaski na kapelusze, rzadziej jako 
wszywki do toreb czy odzieży.

Taśma atłasowa, wstążka
To drugi rodzaj najczęściej wyko-

rzystywanych taśm. Ze względu na 
nazewnictwo łatwo o pomyłkę ponie-
waż satynaj to rodzaj...atłasu. 

Taśma atłasowa (dla uproszcze-
nia wstążka) jest zdecydowanie cień-
sza od taśmy satynowej. Występuje 
w wielu szerokościach od 6 mm (za-
kładka do kalendarza) po 10 cm (szar-
fy dla hostess). Najczęściej spotyka-
na jest wersja jednostronna, w któ-
rej strona zewnętrzna jest błyszcząca 
i na niej wykonuje się nadruk, a stro-
na wewnętrzna jest matowa. Jest to 
zarazem wersja najbardziej ekono-
miczna.

Są również oczywiście odmia-
ny dwustronne choć w tym przypad-

ku wybór szerokości nie jest już tak 
duży. Mimo to warto zwrócić na nią 
uwagę nawet dlatego, że nadają się 
do pełno kolorowego nadruku z obu 
stron.

Główne zastosowanie: jako wstążki 
do pakowania prezentów, wszywki do 
toreb, odzieży itp, metki odzieżowe

Powyższe informacje z całą pewno-
ścią nie wyczerpują tematu. Na ryn-
ku spotkać możemy również taśmy 
tunelowe, rypsowe, żakardowe itd. 
Mam jednak nadzieję, że garść przed-
stawionych informacji rzuca nie-
co więcej światła na taśmy używane 
do produkcji smyczy reklamowych.  
■ Paweł Kolarczyk
www.fabrykasmyczy.pl 

ARTyKUŁ SPONSOROWANy
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wydarzenia targowe Q3 i Q4 2018

FestiwalMarketingu.pl 2018

Ponad 260 wystawców i prawie 5 tysięcy odwiedzających – tak prezentowała 
się 10. jubileuszowa edycja targów. 12 i 13 września w warszawskim EXPO XXI 
dostawcy artykułów promocyjnych, drukarnie, agencje reklamowe i  firmy 
z branży VR, zaprezentowały nowości na sezon jesienno-zimowy oraz premiery 
produktów. Po raz czwarty swoje miejsce na hali miała także Strefa EVENT 
MIX, gdzie można było spotkać się z  branżą eventową. Tradycyjnie podczas 
FestiwalMarketingu.pl odbywa się także FestiwalDruku.pl, gdzie można 
spotkać dostawców mediów i maszyn z branży poligraficznej. Targom zawsze 
towarzyszą wydarzenia specjalne jak: konkursy branżowe: SUPER GIFT i  POS 
STARS oraz ZŁOTY MEDAL, a także warsztaty, szkolenia i konferencje: EVENT MIX 
i MARKETING MIX. Organizatorem jest OOH magazine.

Więcej informacji na: www.FestiwalMarketingu.pl

psi russia – premiera

Niedawno miała miejsce pierwsza edycja PSI Russia, która odbyła się w centrum 
wystawowym Moskwy – Crocus Expo – w dniach 11-13 września 2018. Grupą 
docelową targów są wszyscy uczestnicy rynku, czyli dystrybutorzy i  agencje, 
a  także użytkownicy materiałów reklamowych oraz dostawcy rozwiązań 
w  zakresie komunikacji i  organizacji wydarzeń. Według oficjalnych danych 
swoje oferty zaprezentowało ponad 140 wystawców, nie tylko z  Rosji, ale 
także z Białorusi, Indii, Turcji oraz Chin. Na PSI Russia składały się specjalne strefy, 
miejsca networkingu, program wykładów oraz ceremonia wręczania nagród. 
Nie jest pewne, czy udało się zrealizować cel 5000 odwiedzających. Większość 
wystawców stanowili mali i regionalni dostawcy.
Więcej informacji na: www.psi-russia.com 

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

suisseeMeX 2018

W dniach 28-29 sierpnia 2018 r. w salach Zurich Exhibition Centre miała miej-
sce dwunasta edycja SuisseEMEX. Według organizatorów – EMEX Management 
GmbH oraz jej partnera, topsoft – te największe szwajcarskie targi marketingu, 
materiałów reklamowych i działalności cyfrowych przyciągnęły około 14  000 
odwiedzających. Jak mówią oficjalne dane na tragach pojawiło się około 350 
wystawców, a odwiedzający mogli wysłuchać 20 wykładowców i 100 eksper-
tów, którzy omawiali tematy związane z marketingiem przyszłości. Specjaliści od 
materiałów reklamowych reprezentowani byli zarówno przez agencje, jak i pro-
ducentów i dostawców. Mimo że przedstawicielstwa różnych krajów były mniej 
liczne, wystawcy chwalili dużą liczbę odwiedzających i profesjonale dyskusje.
Więcej informacji na: www.suisse-emex.ch

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

De leveranciersdagen: sprawdzona koncepcja

Wydarzenie Leveranciersdagen organizowane przez Het Portaal Uitgevers, ho-
lenderskiego usługodawcę w  zakresie komunikacji, odbyło się w dniach 4-5 
września 2018. W tym roku zmieniono miejsce wydarzenia – była to hala Expo 
Houten, którą odwiedzający chwalili za dobre rozwiązania logistyczne i w zakre-
sie miejsc parkingowych. Według organizatorów w tym roku 142 wystawców za-
prezentowało swoje produkty i usługi – wśród nich znaleźli się holenderscy do-
stawcy, nowi wystawcy oraz niszowi gracze, a także liczni producenci i importe-
rzy z całej Europy. Według oficjalnych danych tegoroczne wydarzenie zgroma-
dziło 1154 przedstawicieli z branży produktów promocyjnych, głównie z Holan-
dii, Belgii i Niemiec.
Więcej informacji na: www.deleveranciersdagen.nl

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

premium sourcing – zmiana lokalizacji wydarzenia

Ósma edycja Premium Sourcing odbyła się w Paryżu w dniach 5-6 września 
2018. Jak zwykle miejscem wydarzenia było centrum Les Docks – Cité de la 
Mode et du Design, które znajduje się tuż nad brzegiem Sekwany. Targi organizo-
wane są przez branżowego dostawcę 656 Editions oraz European Sourcing, ofe-
rując sprawdzoną platformę dla francuskiej branży. Odwiedzający to wyłącznie 
jednostki zajmujące się odsprzedażą artykułów reklamowych. W tym roku około 
120 wystawców prezentowało odwiedzającym swoje oferty. Zdaniem wystaw-
ców wydarzenie było okazją do intensywnych i jakościowych dyskusji. W przy-
szłym roku wydarzenie odbędzie się w niezwykle prestiżowym miejscu, samym 
sercu Paryża – w Luwrze.
Więcej informacji na: www.premium-sourcing.fr

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

Dzień networkingu Bapp – kolejny sukces

30 sierpnia 2018 w San Marco Village w Schelle miał miejsce coroczny dzień 
networkingu Belgijskiego Stowarzyszenia Artykułów Promocyjnych (Belgian 
Association of Promotional Products – BAPP). W tym roku 66 dostawców (rok 
temu było ich 60) z krajów Beneluksu i innych europejskich państw prezentowało 
zróżnicowane portfolio produktów. Była to świetna okazja, by nawiązać nowe 
kontakty i omówić branżowe problemy. Według stowarzyszenia łącznie 190 osób 
z 95 agencji atykułów promocyjnych przyjechało, by wziąć udział w wydarzeniu. 
Wydarzenie to jest źródłem kontaktów dla producentów i importerów artykulów 
promocyjnych, a także dla belgijskich dystrybutorów, które w ciągu ostatnich lat 
wyrobiło sobie renomę.
Więcej informacji na: www.bapp.be

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

4 print week, tarOpak, kOngres art OF COlOr 2018

1.10.2018 podczas trwania Targów 4 PRINT WEEK oraz TAROPAK odbyło się ART 
OF COLOR 2018 – spotkanie branży, podczas którego właściciele i dyrektorzy 
techniczni drukarń, przedstawiciele izb i stowarzyszeń oraz agencji reklamo-
wych przyjrzeli się kierunkom rozwoju poligrafii w Polsce. Partnerów ART OF 
COLOR 2018 można było spotkać nie tylko w dniu konferencji, ale także podczas 
kolejnych trzech dni trwania targów 4 PRINT WEEK, w specjalnej strefie ART OF  
COLOR, która mieściła się w pawilonie 7. Strefa stanowiła idealną okazję do roz-
mów kuluarowych i zaprezentowania rozwiązań technologicznych partnerów, 
jak również do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. W całym bloku tar-
gów wzięło udział 430 wystawców z 19 krajów świata, ekspozycja zajęła niemal-
że 25 000 metrów kwadratowych, odwiedziło ją 42640 targowych gości. Kolejna 
edycja odbędzie się w 30.09.-3.10.2019.

Więcej informacji na: www.artofcolor.pl, www.taropak.pl

prOMO sHOw 2018

PROMO SHOW to cykl eventów, który został przygotowany specjalnie dla firm 
z rynku reklamy. To idealna okazja, by zapoznać się z aktualną ofertą producentów 
i  dystrybutorów artykułów promocyjnych. We wrześniu dostawcy spotkali się 
z  przedstawicielami agencji reklamowych na północy Polski w  Gdańsku oraz 
na południu w Katowicach. – Bezpośrednie spotkania z pracownikami agencji 
reklamowych są najlepszą okazją do podtrzymania kontaktów, budowania 
relacji, ale i pozyskanie nowych klientów. Kameralna atmosfera jest doceniana 
przez przedstawicieli agencji. To także świetna okazja do zapoznania się na żywo 
z najnowszą ofertą dostawców – mówi Monika Opałka, dyrektor sprzedaży OOH 
magazine - organizatora wydarzenia.

Więcej informacji na: www.promoshow.pl

wrześniowa edycja Merchandise world

Tegoroczna wrześniowa edycja Merchandise World miała miejsce w Farnboro-
ugh w Anglii 12 września 2018. Według oficjalnych danych w hali Farnborough 
International Exhibition Centre pojawiło się 131 dostawców produktów promo-
cyjnych, z czego 25 pojawiło się na wydarzeniu po raz pierwszy. Poza uznany-
mi brytyjskimi spółkami, również europejscy producenci i importerzy przedsta-
wili swoje oferty produktowe. Według organizatorów, surowa procedura uczest-
nictwa to gwarancja wysokiej jakości odwiedzających. We wrześniowej edy-
cji wzięło udział 400 przedstawicieli brytyjskiego sektora artykułów promocyj-
nych. Styczniowa edycja Merchandise World odbędzie się w dniach 30-31 stycz-
nia 2019 w NAEC w Stoneleigh.
Więcej informacji na: www.merchandiseworld.co.uk

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2018, 
Zdjęcia: Till Barth, © WA Media
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Czy upominki reklamowe są cenionym narzędziem w branży edukacyjnej? Na temat 
ich zastosowania rozmawiamy z Magdaleną Kopciuch, Media Manager’em szkół 
językowych firmy Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Edukacja i upominki

Zajmuje się Pani marketingiem 
szkół językowych. Jakie narzędzia 
marketingowe są w Pani ocenie naj-
skuteczniejsze?

Za najskuteczniejsze narzędzia 
marketingowe uznaje te najbardziej 
mierzalne i dostosowane do modelu 
biznesowego organizacji. Cenię sobie 
mocno zdywersyfikowane i dopaso-
wane do grupy działania online. Do-
ceniam także działania wzmacniające 
lojalność klientów i marketing reko-
mendacji. 

Jak ocenia Pani miejsce upomin-
ków reklamowych w  strategii mar-
ketingowej branży edukacyjnej? 
Czy to ważny element utrwalania 
wizerunku?

Upominki reklamowe powinny w mo-
jej ocenie zajmować wysokie miejsce 
w strategii marketingowej każdej bran-
ży, w której klienta stawia się na pierw-
szych miejscu a poza jakością produktu/ 
usługi ważne są relacje. Upominek re-
klamowy może pełnić rolę ocieplającą 
relacje, finalizującą sprzedaż, jest świet-
nym nośnikiem naszego logo, korzyści 
jest wiele. Branża edukacyjna jak sama 
nazwa wskazuje edukuje, myślę, że war-
to połączyć funkcje nauki z przydatno-
ścią i estetyką upominku. 

W  obszarze Pani działań znajduje 
się także promocja kursów języko-
wych dla dzieci Disney English. Czy 
tutaj obecność upominków w marke-
tingu jest mocniejsza? 

Disney English to produkt skiero-
wany do najmłodszych, a dzieci ko-
chają upominki. Kolorowe, wyróżnia-
jące się, powinny być też edukacyjne 
i bezpieczne. Disney English to kurs 
języka angielskiego prowadzony in-
nowacyjną metodą, marka dba o wy-
soki poziom nauczania ale także ga-
dgetów reklamowych. 

Z kim warto komunikować się za 
pomocą upominków reklamowych 
i  jakie okazje do ich wręczania są 
najlepsze?

Wszystko co dawkowane smakuje 
lepiej, podobnie w marketingu. Myślę, 
że zakończenie semestru, osiągnięcie 
w nauce, zdany egzamin to okazje 
warte uwieńczenia upominkiem. 

Jak ocenia Pani polski rynek arty-
kułów promocyjnych? Czy jest atrak-
cyjny ofertowo i przystępny cenowo?

Na polskim rynku artykułów pro-
mocyjnych brakuje mi świeżych roz-
wiązań. Dobry upominek powinien 
łączyć promocję marki, użyteczność 

dla klienta, wyróżnić się, być repre-
zentatywny (tu mam na myśli odpo-
wiednią jakość wykonania). Oceniam 
polski rynek artykułów promocyjnych 
jako przystępny cenowo, zwłaszcza 
jeśli produkowane są z odpowiednim 
wyprzedzeniem na większą skalę bez 
dodatkowej personalizacji. 

Czy polskie firmy i marki potrafią 
wykorzystywać potencjał kreatyw-
nych materiałów reklamowych? 
Spotyka się Pani z  inspirującymi 
działaniami w tym zakresie?

Do tej pory nie spotkałam niczego 
co by mnie wyjątkowo ujęło na sze-
roką skalę, natomiast zetknęłam się 
z kilkoma ciekawymi realizacjami 
agencji kreatywnych kierowanymi do 
jednostkowych klientów. Bajka! Sper-
sonalizowane, trafione gadgety, na 
które do tej pory spoglądam z uśmie-
chem. Na takim efekcie nam zależy, 
prawda? Na pozytywnym skojarzeniu 
z marką i wyróżnieniem się. 
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

MAGDALENA KOPCIUCH 
Media Manager szkół językowych firmy 
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

Sezon realizacji zamówień upominków i kalendarzy w pełni. Pogoda powoduje, że zleceniodawcy odkładają decyzję o realizacji planowanych 
zakupów, aż nadejdzie zimno. Efekt to nerwowe realizacje i olbrzymie stresy w Agencjach. Do tego dochodzi obawa o jakość dostarczanego 
towaru. Praktycznie dostawa towaru jest sprawdzana u klienta. A że plany zakupowe naszych klientów są konkretne, czasami adresowane 
imiennie i ilościowo, wiadomość o reklamacji jakościowej zamówienia np. na spotkanie wigilijne – jest wiadomością, która mrozi krew 
w żyłach. Towar jest potrzebny natychmiast. W zamówionej ilości. 

REKLAMA-cja W REKLAMIE

W branży reklamowej, mamy re-
klamacje: jakościowe, ilościowe 
i wady ukryte. Dwie pierwsze są do 
wyłapania na etapie przygotowa-
nia towaru do realizacji zamówienia. 
Obowiązkiem dostawcy jest dostawa 
sprawnego towaru. Fikcja! Art. 556 
k.c. - rękojmia za wady mówi: "sprze-
dawca jest odpowiedzialny względem 
kupującego, jeżeli rzecz sprzedana 
ma wadę fizyczną lub prawną (rękoj-
mia)", czyli klient zyskuje określo-
ne prawem roszczenia względem do-
stawcy.

Wysyłka mechanicznie uszkodzo-
nego, ale oznakowanego (!) towa-
ru do klienta, nie jest akceptowana. 
W zaistniałej sytuacji, zgłoszona re-
klamacja spotkała się z odpowiedzią, 
że zdobienie jest wykonane popraw-
nie…. Braki ilościowe dostaw i nie-
zgodności z fakturą tłumaczone są 
problemami z pracownikami. Ale to 
zupełnie nie interesuje końcowych 
klientów. 

Statystyka jakości dostaw w na-
szej firmie w tym roku (analiza do 
30.10.2018, bez pendrive i power-
bank) wskazuje, że ze wszystkich re-
alizacji towarów tylko ok. 10 % do-
staw nie było reklamowanych. To do-
stawy z 4 firm na 21 stałych dostaw-
ców. 

Najczęstsze reklamacje to uszko-
dzenia mechaniczne produktów i pu-
dełek upominkowych. 

Termin wywiązania się ze złożo-
nej reklamacji regulują odpowiednie 
artykuły kc, wszystko trwa a klient 

czeka na zamówione ilości. Agen-
cje mają z tym problem. Część do-
stawców podchodzi do tematu mało 
elastycznie i czeka na zwrot towaru. 
W efekcie – Agencja traci klienta. 

Wady ukryte
Przy dostawie dużej ilości towaru, 

trudno jest naszym klientom spraw-
dzić jego jakość. Na zgłoszenie wady 
ukrytej, kupujący ma czas do 24 mie-
sięcy od daty zakupu. Często Klient 
kontaktuje się z Agencją, żądając na-
prawy i natychmiastowej dostawy do-
brego towaru. Takie klauzule są za-
mieszczane w umowach przetargo-
wych. Jeżeli towar był znakowa-
ny przez sprzedawcę to dostawca re-
klamację musi uznać. Jeżeli Agen-
cja znakowanie wykonała we własnej 
drukarni – to jest problem.

Praktycznie, dostawcy nie chcą po-
chylić się nad problemem. Bo upłynął 
magiczny czas 14 dni od dostawy, na 
sprawdzenie towaru. Ale nie wady 
ukrytej. Przykład. Dostarczaliśmy 
pendrivy do klienta, który wyko-
rzystuje je sukcesywnie do przeka-
zywania instrukcji obsługi maszyn. 
Zamówienie na poziomie 150 sztuk 
wystarcza na rok. W tym roku, we 
wrześniu, jak zwykle ponowił za-
mówienie i zwrócił nam 18 sztuk 
z poprzedniej dostawy. Pamięci były 
puste, bez możliwości skonfigurowa-
nia i wgrania plików. Nasz dostaw-
ca stwierdził, że klient miał czas na 
sprawdzenie pamięci w ciągu 14 dni 
od dostawy. Ale w tym wypadku była 

to wada ukryta i reklamacja została 
uznana. Ale zdobienie musieliśmy 
wykonać naszym kosztem, bez re-
kompensaty finansowej. Aczkolwiek 
prawo mówi, że ten koszt również 
powinien był ponieść nasz dostawca.

Branża reklamowa pracuje na za-
sadzie łańcucha dystrybucji. Jest to 
łańcuch wielostopniowy: dostaw-
ca – agencja – klient końcowy. Bez 
określenia reguł procesu reklamacyj-
nego dostawców i pomocy Agencjom 
w kontaktach z klientami, temat robi 
się niebezpieczny. Klienci bizneso-
wi Agencji nie zawsze znają regu-
ły reklamacji. Przerzucają problem 
na Agencję, dostawca umywa ręce. 
Z uwagi na przepisy prawne – jest 
to niebezpieczeństwo dla wszystkich 
stron postępowania. Niska jakość 
ofert katalogowych powoduje, że 
klient poszukuje towarów pozakata-

logowych (badania własne, fokuso-
we, na grupie docelowej, 50 firm). 
Jest to bomba z opóźnionym zapło-
nem. A akcje wyborcze, gdzie stoso-
wane są duże ilości tanich gadżetów 
z ofert katalogowych, są cyklicznie.

Do uporządkowania łańcucha re-
klamacji w naszej branży, wskazane 
jest opracowanie zasad postępowania 
reklamacyjnego w bieżącej sytuacji, 
przeszkolenie handlowców dostaw-
ców i pracowników Agencji. Mocne 
przygotowanie materiałów w oparciu 
o obowiązujące przepisy oszczędzi 
wielu problemów na tym trudnym ryn-
ku. Niezbędne jest sprawdzenie dostar-
czanego towaru już u dostawcy. To me-
toda na oszczędność finansów i czasu. 
Wszystkich uczestników łańcucha dys-
trybucji. Metody trzeba wypracować.
■ Iwona Dulińska
www.KUNSZT.krakow.pl

IWONA DULIńSKA 
www.KUNSZT.krakow.pl

Termin wywiązania się ze złożonej 
reklamacji regulują odpowiednie artykuły 
Kodeksu Cywilnego, wszystko trwa 
a klient czeka na zamówione ilości. 
Agencje mają z tym problem. Część 
dostawców podchodzi do tematu mało 
elastycznie i czeka na zwrot towaru. 
W efekcie – Agencja traci klienta. 

Reklamacja
To problem, który w przypadku 

B2B przebiega nieco inaczej, niż 
w B2C. 

Klient indywidualny ma inne pra-
wa i często firma oczekuje identycz-
nych praw. Faktura VAT wszystko 
zmienia. Regulują to odrębne prze-
pisy Kodeksu Cywilnego (kc) art. od 
535 do 602. Najistotniejszą różnicą 
jest bardzo krótki czas udzielony re-
klamacji. Chyba że strony zawarły 
odrębna umowę. Wskazanym jest, że 
Agencja ma z dostawcą zawartą umo-
wę, która uwzględnia sposób postę-
powania reklamacyjnego. Ważnym 
jest, że analogiczne zasady dotyczą 
relacji klient – agencja. 
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Maleńkie państwo na zachodzie Europy, wciśnięte pomiędzy Niemcy, Francję 
i Holandię. Belgia, bo o niej mowa, na pewno nie imponuje przepastnością rynku. 
Ale jest przynajmniej jeden dobry powód, by każdy eksporter zwrócił na nią uwagę. 

Kłótliwy jak Belg

Kraj jest mały i co najwyżej przecięt-
nie ludny - ma około 11 mln mieszkań-
ców. Ale zdążył zasłynąć przynajmniej 
kilkoma rzeczami. Czekoladą, piwem 
i bardzo dobrą reprezentacją piłkarską, 
która z ostatniego mundialu wróciła 
z brązowymi medalami. Media ochrzci-
ły narodową jedenastkę mianem „czer-
wonych diabłów”. Pewnie nawiązując 
do ich zajadłości. 

W Belgii ogniskuje się też życie po-
lityczne Europy. W Brukseli - stoli-
cy kraju - swoją siedzibę mają instytu-
cje Unii Europejskiej, np. Komisja Eu-
ropejska, komisje Parlamentu Europej-
skiego, czy Rada Europejska. Siedzibę 
w tym mieście ma również NATO. Ale 
to nie wszystko! 

Belgia, a raczej Belgowie, znani są też 
z tego, że… potrafią się kłócić, jak mało 
kto. Zajadłość, zwłaszcza w relacjach 
wewnętrznych, wydaje się być sportem 
narodowym, równie popularnym jak 
„haratanie w gałę”.

Kraj podzielony jest na trzy czę-
ści. Północną - flamandzką, południo-
wą - walońską i region stołeczny - do-
okoła Brukseli. Na Północy mówią po 
niderlandzku, na południu po francu-
sku, a w regionie stołecznym urzędowe 
są oba języki. W niewielkiej części kra-
ju językiem urzędowym jest jeszcze nie-
miecki. 

I mówiąc pół-żartem, pół-serio, przez 
tą mnogość języków Belgowie nie za-
wsze potrafią znaleźć jeden - wspólny. 
Na przykład w 2010 r. po krajowych wy-
borach nie udało im się sformować rządu 
przez…ponad 500 dni. Kraj w sercu Eu-
ropy funkcjonował z tymczasowym rzą-
dem przez…ponad półtora roku! Mało? 

To przypomnijmy sobie szczyt klima-
tyczny w Paryżu, w 2015 r. Szczyt abso-
lutnie przełomowy, bo po raz pierwszy 
w historii państwa przyjęły powszechne 
i prawnie wiążące porozumienie w spra-
wie ratowania klimatu. I teraz zagadka, 
która delegacja pojechała na szczyt skłó-
cona? No właśnie - belgijska. Przedsta-
wiciele północy i południa nie dogadali 
się, co do rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, czy kwot emisji CO2. 

Rynek niepoliczalny 
Być może taki sam duch unosi się 

nad rynkiem reklamy, bo bardzo trud-
no o wiążące dane pokazujące, ile 
w Belgii wydaje się na ten cel. A już 
na pewno trudno oszacować, jaki ka-
wałek przypada na sektor artykułów 
promocyjnych. Spróbujmy jednak. 

Rynek, choć niewielki biorąc pod 
uwagę liczebność konsumentów, jest 
dosyć bogaty. 

Statystyczny Belg jest niemal dwa 
razy bogatszy od Polaka. Oczywiście, 
jak zestawimy wielkość gospodarek 
naszych państw, to role się odwraca-
ją. W przygotowanym przez Między-
narodowy Fundusz Walutowy rankin-
gu zasobności państw (PKP całkowi-
te), Belgia jest na 37 miejscu, a Pol-
ska na 23. Nasza gospodarka jest do-
kładnie dwa razy większa. Nie ma się 
jednak czemu dziwić, Polska jest kra-
jem nieomal 4 razy ludniejszym. Para-
doksalnie więc, takie zestawienie jest 
komplementem dla Belgii. 

Swoje siedziby w tym państwie 
mają duże koncerny browarnicze, 
FMCG, czy biotechnologiczne. Sło-
wem jest z kim robić biznes w branży 
reklamowej i upominkowej.

Łącznie, wszystkie belgijskie firmy 
wydały na reklamę w 2015 r. około 3,8 
mld euro. Dla porównania, w Niem-
czech wydatki były niemal pięcio-
krotnie wyższe. Trzeba jednak znowu 
spojrzeć na proporcje. Niemców jest 
siedem razy więcej, a gospodarka kra-
ju generuje siedem razy wyższe PKB. 
Belgia nie ma się więc czego wstydzić. 

Choć warto zaznaczyć, że rozmaite 
materiały źródłowe, np. teksty w za-
granicznych mediach ekonomicznych 
sugerują, że belgijski potencjał gospo-
darczy nie rozkłada się równo. Północ-
na część, niderlandzkojęzyczna jest 
wyraźnie bogatsza i bardziej prężna, 
niż francuskojęzyczne południe. 

Zalety, zalety
Językowa dualność, będąca symbo-

lem podziału państwa może być też 
zaletą. Otóż z dużą dozą prawdopodo-

bieństwa można przyjąć, żę przedsta-
wiciele biznesu mówią przynajmniej 
dwoma językami. A bardzo często, 
oprócz narodowych, komunikują się 
też po angielsku. 

Choć akurat strona internetowa bel-
gijskiej Izby Artykułów Promocyj-
nych (Belgian Association of Promo-
tional Products) wersji angielskiej, ani 
niemieckiej nie posiada. Za to fakt, 
że można ją czytać po niderlandzku 
i francusku może sugerować, że orga-
nizacja ta umie budować współpracę 
ponad podziałami. 

Być może największą zaletą tamte-
go rynku jest jednak jego położenie. 
Wystarczy spojrzeć na niego jak na 
Francję, Holandię lub Niemcy w mi-
kroskali. Jeśli więc ktoś myśli o pod-
boju któregoś z tych trzech państw, 
może spokojnie zacząć z małymi par-
tiami towaru w wybranej części Bel-
gii. I potraktować to, jak badanie ryn-
ku. Dobrze też z Belgii zrobić ewen-
tualny przyczółek do ekspansji. I tak 
lwia część gospodarki napędzana jest 
eksportem. 11 mln Belgów to bar-
dzo niewielki rynek, i trudno marzyć 
o skalowaniu biznesu nie spoglądając 
np. na Niemcy, czy Francję. 

Jak terroryzm zmienił branżę 
upominków

W 2016 r. w Brukseli doszło do 
trzech skoordynowanych zamachów 
terrorystycznych. I to wydarzenie mia-
ło gigantyczny wpływ na belgijską 
ekonomię. Wywołało bowiem uzasad-
nioną psychozę strachu, co skutecznie 
zatrzęsło sektorem turystycznym. Sek-
tor ten jest naturalnym klientem belgij-
skich firm upominkowych. Hotele czę-
sto kupują dla swoich gości pamiątko-
we drobiazgi, zwłaszcza w przypad-
ku podróży biznesowych. Tymczasem 
po marcowych zamach zainteresowa-
nie Belgią i Brukselą, jako celem tu-
rystycznych wypraw tąpnęło. Według 
szacunkowych danych Komisji Euro-
pejskiej wskutek działań terrorystycz-
nych belgijskie PKB spadło 0,2 proc. 
■ Tomasz Piszczek
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Jak co roku, również w 2019, L-SHOP-TEAM – największy dysrybutor tekstyliów 
promocyjnych w Polsce – rusza z nowościami. Jest w czym wybierać!
Katalog KSIĄŻKA WYBORU 2019 to 6000 produktów, 100 marek, 1500 stron, 2,5 kg. 
Tyle waży naprawdę dobra oferta.

Nowy Rok =  8 NOWYCH 
MAREK + 800 NOWOŚCI

W każdej oferowanej przez dystrybuto-
ra  kategorii odnaleźć można liczne nowo-
ści (jest ich aż 800). Klienci mogą liczyć na  
nowe, atrakcyjne propozycje artykułów even-
towych (koszulki, bluzy), modną odzież mło-
dzieżową (topy, koszulki oversize),  profesjo-
nalną odzież sportową (koszulki termoaktyw-
ne, kurtki), dobrą odzież roboczą i odblasko-

wą, elegancką odzież dla biznesu (koszule biz-
nesowe, swetry) oraz ciekawą nową ofertę ga-
stronomiczną (fartuchy, czapki, kurtki kuchar-
skei). Niezabraknie także nowości wsród  arty-
kułów do użytku domowego (ręczniki, koce). 
Najmłodsi natomiast mogą liczyć zarówno na 
nowości odzieżowe, jak i nowości w ofercie 
pluszaków i maskotek. I wiele, wiele innych.
■ www.l-shop-team.pl

Już pod koniec zeszłego roku dystry-
butor L-Shop-Team  wprowadził 3 nowe 
marki:  miners mate, X.O by Promodoro  
(bezmetkowa odzież) oraz Tactical by  
Regatta. W 2019 witają  nas kolejne: Roly, 
Next Level Apparel , HRM (pełny asorty-
ment),  Denny’s Brands, Polytape (folie do 
znakowania).

ARTyKUŁ SPONSOROWANy
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Edukacja i szkoleniaZ rynku...
 Strona 5

szkolenia
Szkolenie skierowane jest do osób, które zarządzają zespołami pracowników (kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, liderzy 
projektów) i do wszystkich, którzy chcą praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności z tego zakresu. Po szkoleniu uczestnicy będą 
potrafili: Zastosować zasady przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku „szefa”. Przedstawić teorie motywacyjne, 
zastosować zasady motywowania pracowników, oraz dopasować system motywacyjny do kultury organizacyjnej obowiązującej 
w firmie.

Przygotowanie i wdrożenie młodych menedżerów do pełnienia roli kierowniczej w organizacji oraz świadome zaplanowanie 
i budowanie przez nich ich własnej roli managerskiej i wizji zespołu. Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów to 
interaktywny warsztat, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne potrzebne do 
zastosowania w praktyce. W szkoleniu wykorzystywane są doświadczenia i umiejętności uczestników, oraz odwołujemy się do 
doświadczeń trenera.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi motywowania 
i przeprowadzania przez zmiany pracowników, z uwzględnieniem typów osobowości i specyfiki kultury organizacyjnej. Warsztaty 
mają charakter interaktywny. To przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych 
z doświadczeń uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: „Nie mówmy o tym – zróbmy to”.

Szkolenie będzie esencjonalne i praktyczne, a zawarte w nim treści będą podane w takiej ilości jaka jest niezbędna do wyposażenia 
uczestników w kompetencje pracy z konfliktami. Część pierwszego dnia będzie poświęcona doświadczaniu i procesowi 
rozumienia różnych aspektów konfliktu, a w pozostałej części treningu osoby będą uczestnikami i obserwatorami symulacji 
konfliktów interpersonalnych i zespołowych. Praca będzie się odbywać na materiale uczestników oraz trenera. Po tym szkoleniu 
sytuacje konfliktowe staną się początkiem wzrostu, a nie przyczyną pogarszania się wyników i atmosfery w organizacji.

Najlepsi negocjatorzy,twierdzą, że nie negocjują. Ich zdaniem umiejętność negocjacji została spłycona - oznacza rywalizację 
z rzekomym przeciwnikiem, walkę, jak go przycisnąć, chwyty... Uczestnik kursu ma za zadanie przyswoić metodyki Win-
Win,nauczyć się rozpoznawać i obniżać siłę negocjacyjną drugiej strony, obezwładniać chwyty, a impas i konflikt poprowadzić do 
zrozumienia i pogłębić relację.

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę dotyczącą procesu negocjacji, struktury negocjacji, różnych stylów 
negocjowania, technik negocjacyjnych. Między innymi, nabędą umiejętności związane z: przygotowaniem do negocjacji, oraz 
reakcją na techniki negocjacyjne. Kurs jest dedykowany dla pracowników zespołów handlowych, pracowników działu zakupów, 
menedżerów sprzedaży, wszystkich pracujących z klientem zewnętrznym, bądź wewnętrznym oraz tych, którzy pragną zwiększyć 
swoje kompetencje w zakresie prowadzenia negocjacji handlowych. 

Celem szkolenia jest wyposażenie handlowców w narzędzia socjotechniczne, które w etyczny sposób pomogą im wywierać wpływ 
na klientów, bronić proponowanych cen oraz szybciej/skuteczniej finalizować rozpoczęte procesy sprzedaży. Dodatkowo, nauczą się 
rozpoznawać i niwelować skutki manipulacyjnych gier klientów mających na celu np. uległość sprzedawcy, rezygnację ze swojego 
stanowiska czy osiągnięcia wyłącznie korzystnych warunków transakcji dla klienta. Dzięki poznanym umiejętnościom, skuteczniej 
zmotywują klientów do podjęcia decyzji i szybciej sfinalizują rozpoczęte procesy sprzedaży

Kierowanie projektem polega na zdolności patrzenia w przyszłość i do wyobrażenia sobie rezultatów sekwencji działań podejmowanych 
przez osoby z zespołu projektowego. Od czego zacząć realizację projektu, kiedy on się zaczyna i jak powinien przebiegać, jak przygotować 
poszczególne etapy projektu, kogo i kiedy zaangażować w projekt. Na tak postawione pytania odpowiada zaprojektowane szkolenie 
z kierowania projektem. Umiejętności. Każdy projekt to działanie lub element działań innowacyjnych, nowych od pomysłu do zastosowanych 
praktycznych rozwiązań, które powinny przynieść pożądane rezultaty lepsze i korzystniejsze od sytuacji, która miała miejsce przed projektem.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i zdobyciem praktycznych 
umiejętności budowania i utrzymywania profesjonalnych relacji z Klientem. Udział w szkoleniu wyposaży Uczestników w wiedzę 
i umiejętności praktyczne pozwalające na budowanie trwałych relacji z Klientami. Uczestnicy poznają standardy profesjonalnej 
komunikacji z Klientami, również na etapie kontaktów po osiągnięciu celu biznesowego, będą potrafili zredukować chęć przejścia 
Klienta do konkurencji, a także bardziej skutecznie odpowiadać na oczekiwania Klientów.

Celem kursu dla początkujących menedżerów jest wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą im zbudować wiarygodny 
wizerunek szefa na nowo objętym stanowisku. Początkujący menedżer staje przed wieloma wyzwaniami szczególnie w zakresie 
zbudowania autorytetu oraz świadomego i skutecznego oddziaływania na swoich pracowników poprzez nieprzypadkowe motywowanie, 
dyscyplinowanie, komunikowanie się. Moduły, które zawarliśmy w niniejszym programie kursu, skupiają się na przedstawieniu uczestnikom 
ich roli i odpowiedzialności. Zawierają tematy związane z przywództwem, asertywnością i zarządzaniem emocjami. 

Zakres tematyczny

Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
14-15.01.2019   Kraków
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/
przywodztwo-w-praktyce-nowoczesne-techniki-zarzadzania-
zespolem-2019-01-14-krakow.html

Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów
22-23.01.2019   Warszawa  24-25.01.2019   Wrocław
15-16.02.2019   Gdańsk  07-08.02.2019   Poznań
19-20.02.2019   Kraków  25-26.02.2019   Katowice
14-15.03.2019   Wrocław
www.szkolenia-biznesowe.biz/szkolenia-kursy/zarzadzanie-
zespolem-dla-mlodych-menedzerow/

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem 
pracowników - warsztaty dla kadry menedżerskiej
24-25.01.2019   Katowice  12-13.02.2019   Gdańsk
14-15.02.2019   Poznań  21-22.02.2019   Kraków
14-15.03.2019   Katowice
www.szkolenia-biznesowe.biz/szkolenia-kursy/budowanie-
motywacji-i-zarzadzanie-zaangazowaniem-pracownikow/

Rozwiązywanie konfliktów w organizacji   
07-08.02.2019   Gdańsk
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/
rozwiazywanie-konfliktow-w-organizacji-2019-02-07-gdansk.html

Negocjacje w stylu Win-Win
12-13-02.2019   Warszawa
https://4grow.pl/szkolenia/negocjacje-szkolenie-negocjacyjne-
szkolenie-z-negocjacji

Skuteczne negocjacje handlowe  
12-13.02.2019   Gdańsk
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/skuteczne-
negocjacje-handlowe-2019-02-12-gdansk.html

Wywieranie wpływu w sprzedaży
19-20.02.2019   Wrocław 
https://witalni.pl/szkolenia/szkolenia-sprzedazowe/wywieranie-
wplywu-w-sprzedazy/

Zarządzanie projektem i kierowanie zespołem projektowym 
27-28.02.2019   Poznań
www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/
print/295.html

Budowanie relacji z Klientami - 2-dniowe warsztaty praktyczne
04-05.03.2019   Warszawa
www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/
budowanie-relacji-z-klientami2-dniowe-warsztaty-praktyczne-
duza-dawka-inspiracji-i-wiedzy,398,html

Początkujący menedżer
20-21.03.2019   Wrocław
https://witalni.pl/szkolenia/szkolenia-menedzerskie/
poczatkujacy-menedzer/
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Trener biznesu i autorka książki 
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Najbardziej wyczekiwane zmiany, jakie czekają na pracodawców od 2019 r. to przepisy dotyczące 
przechowywania akt pracowniczych oraz ich digitalizacji. Doprecyzujmy kilka ważnych zagadnień 
z tego zakresu, żeby być gotowym na wdrożenie nowych wytycznych.

Zmiany w procedurach 
przechowywania dokumentów

Czy zastanawialiście się Państwo nad tym, czy zapach i smak to wartości, które można chronić prawnie? 
To ciekawe zagadnienie leży na styku regulacji prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. 
O szczegóły zapytaliśmy Mecenasa Maurycego Organa z kancelarii KUŹMA, ORGANA I WSPÓLNICY.

Zapach i smak pod 
parasolem prawa

Myśląc o  prawnej ochronie zapachu 
każdemu przychodzą do głowy perfu-
my renomowanych producentów. Czy 
słusznie?

Niekoniecznie. Jeżeli chodzi o możli-
wość zarejestrowania zapachowego zna-
ku towarowego to jedyny powszechnie 
znany na obszarze UE przypadek zare-
jestrowania zapachowego znaku towa-
rowego „zapachu świeżo skoszonej tra-
wy” dla piłeczek tenisowych (Vennoot-
schap onder Firma Senta Aromatic Mar-
keting v. Markgraaf B.V., sygnatura R 
156/1998-2 i późniejsza rejestracja EU-
IPO pod numerem EUTM-000428870). 
W tym przypadku graficzne przedstawie-
nie znaku to był opis znaku „składający 
się z zapachu świeżo skoszonej trawy za-
stosowanego do produktu”.

Czy inni producenci poszli tym sa-
mym śladem?

Naturalnie, przy czym w/w rozstrzy-
gnięcie w sprawie piłeczek tenisowych 
spotkało się z na tyle dużą krytyką praw-

ników, że kolejne tego typu zgłosznia były 
rozpoznawane już negatywnie. Osta-
tecznie wykluczono możliwość rejestra-
cji zapachowego znaku towarowego po-
przez posługiwanie się formułą chemicz-
ną zapachu, jako niepozwalającą na jego 
proste zidentyfikowanie (uzasadnienie 
było takie, że formuła chemiczna sub-
stancji nie jest tożsama z jej zapachem 
i w związku z tym nie może korzystać 
z ochrony). Wówczas pojawił się pomysł 
składania próbek zapachu (na wzór np. 
wzorca wagi, czy miary), jednak uzna-
no, że taka próbka nie jest trwała i nie 
daje możliwości określenia w przyszło-
ści, czy doszło do naruszenia, czy też nie. 
Również powrót do pierwotnej koncep-
cji (opis słowny zapachu) nie znalazł już 
uznania – np. odmówiono rejestracji za-
pachowego znaku towarowego w postaci 
„zapachu dojrzałej truskawki” opisane-
go słownie i graficznie przez rysunek tru-
skawki. Tak więc ostatecznie i to pomi-
mo obiecujących poczatków (rejestracja 

zapachu trawy dla piłki tenisowej), w ak-
tualnym stanie prawnym nie można uzy-
skać ochrony dla zapachu jako dla zapa-
chowego znaku towarowego. 

A czy w takim przypadku unikatowy 
zapach perfum może korzystać z ochro-
ny jako utwór w rozumieniu przepisów 
prawa autorskego?

Polskie sądy dotychczas nie musiały roz-
strzygać tego typu sporów. Jednak problem, 
przed którym stanąłby podmiot szukający 
ochrony to przede wszystkim wykazanie, że 
ZAPACH PERFUM jest utworem utrwalo-
nym (uchwyconym w swojej niezmienności). 

W Europie, co jest warte wskazania, to 
francuskie sądy zdecydowanie odmawia-
ją ochrony prawnoautorskiej dla zapachów 
uznając, że ew. ochrona przysługuje na pod-
stawie przepisów ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji - produkcja perfum 
jako know-how. Medialnie znany przykład 
innego orzeczenia, to wyrok Sądu Najwyż-
szego Królestwa Niderlandów z 16 czerw-
ca 2006, w którym przyznano rację produ-
centowi perfum Lancôme – Sąd uznał, że 
zapach perfum jest osobnym od ich nośni-
ka (płynu o określonym składzie chemicz-
nym) przedmiotem praw. Kopiowanie zapa-
chu stanowi więc naruszenie prawa autor-
skiego i to niezależnie od tego, czu kopiowa-
na jest sama formuła chemiczna perfum, czy 
tylko jej efekt w postaci zapachu.

Tak więc w przypadku produktów, dla 
których zapach jest najważniejszym ele-
mentem (perfumy, ale też przecież np. pa-
pieros eletroniczny) najpewniejszymi spo-

sobami ochrony są (1) strzeżenia receptury 
chemicznej produktu jako tajemnicy przed-
siębiorstwa, (2) ew. ochrona nazwy i ze-
wnętrznej postaci produktu - prawo wła-
sności przemysłowej i ustawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.

A jak to wygląda w przypadku ochro-
ny smaku? Możliwe jest przecież naby-
cie sosu o smaku barbecue?

Najbardziej znany przykład sporu doty-
czącego smaku, to spór prowadzony w Ho-
landii dotyczący smaku serka ziołowego do 
smarowania z dodatkiem śmietany „Hek-
senkaas”. Jego konkurent i naśladowca to 
inny serek - „Witte Wievenkaas”. Zdaniem 
producenta, który jako pierwszy rozpoczął 
produkcje serka ziołowego smak produktu 
spożywczego może być kwalifikowany jako 
chroniony prawem autorskim tak samo jak 
utwór literacki, naukowy lub artystycz-
ny. Druga strona sporu z kolei twierdziła, 
iż nietrwałość produktu spożywczego i su-
biektywne wrażenia smakowe nie pozwa-
lają na zakwalifikowanie smaku produktu 
spożywczego jako utworu chronionego pra-
wem autorskim. Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej ostatecznie orzeczeniem 
z 2018r. (nr sprawy C 310/17) uznał, że do-
znania i wrażenia wywołane przez dany 
smak mają charakter subiektywny, niekon-
kretny, a więc niemożliwy do odtworzenia. 
W związku z powyższym brak jest pewności 
co do przedmiotu ochrony i szczegółowo-
ści dla zdefiniowana smaku, aby przyznać 
ochronę na podstawie prawa autorskiego.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

cy i liczony będzie od momentu wejścia 
w życie rozporządzenia (1 stycznia 2019 
r.). Zatem mamy cały przyszły rok, a do-
kładnie działy kadrowe, na przeglądanie 
akt i dostosowywanie ich do nowych zasad 
prowadzenia dokumentacji. Zmiany prowa-
dzenia akt osobowych dotyczą wszystkich 
zatrudnionych pracowników, nie tylko tych 
od 01.01.2019r. Na pewno dla nowo zatrud-
nionych tj. od 01.01.2019 r. warto już two-
rzyć akta według nowych zasad (A,B,C,D).

Okres przechowywania dokumentacji 
pracowniczej - kiedy 10 lat, kiedy 50 lat?

Dla pracowników zatrudnionych od 
1.01.2019, lub nawiązujących nowy stosu-
nek pracy (nową - kolejną umowę o pracę) 
– będzie on wynosił: 10 lat (okres liczony 
od końca roku kalendarzowego w którym 
zakończył się stosunek pracy, lub wygasł; 
nie dotyczy to pracowników zatrudnionych 
w nowym roku objętych szczególnymi re-
gulacjami jak np. górnicy).

Dla pracowników zatrudnionych od 
1.01.1999 do 31.12.2018 – co do zasady 
okres przechowywania wynosi: 50 lat. 
W tym przypadku ustawodawca przewi-
dział możliwość skrócenia tego okresu do 
10 lat – kiedy to będzie możliwe? Mianowi-
cie pracodawca będzie mógł skrócić okres 
przechowywania akt osobowych, o ile za 
każdego pracownika zatrudnionego w tym 
czasie zostanie do ZUS złożone oświadcze-
nie o przekazaniu raportu informacyjnego 
(ZUS OSW), a potem raportu ZUS RIA. 
Co to oznacza w praktyce? Jeśli pracodaw-
ca dokona formalności i przedłoży do ZUS 
wymagane raporty, to wtedy pracodaw-
ca przechowuje dokumenty pracownicze 
przez 10 lat za tą grupę osób, a ZUS przez 
pozostały okres tj. 40 lat (łącznie 50 lat).

Dla pracowników zatrudnionych 
przed 1.01.1999 – okres przechowywania 
dokumentacji wynosi: 50 lat.

Odbiór dokumentacji
Pracodawca będzie informował pracow-

ników obecnych jak i byłych o możliwości 
odbioru dokumentacji pracowniczej (pa-

• dokumenty opatrzyć podpisem elek-
tronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią 
elektroniczną pracodawcy, lub podpisem 
elektronicznym osoby upoważnionej przez 
pracodawcę. 

System teleinformatyczny musi zapew-
niać odpowiednie zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem, utratą elektronicznych akt 
osobowych, podlegać systematycznym 
analizom ewentualnych zagrożeń i tym sa-
mym stosowaniu odpowiednich środków 
bezpieczeństwa.

Dodatkowo po zmianie formy prowadze-
nia dokumentacji pracodawca informuje:
• pracowników o:
- zmianie postaci prowadzenia i prze-

chowywania dokumentacji pracowniczej; 
- możliwości odbioru poprzedniej posta-

ci dokumentacji pracowniczej w terminie 
30 dni od dnia przekazania informacji.
• byłych pracowników o:
- możliwości odbioru poprzedniej posta-

ci dokumentacji pracowniczej w terminie 
30 dni od dnia zawiadomienia.

WAŻNE!
Ustawodawca przewidział również 

możliwość powrotu tj. zmiany formy pro-
wadzonej dokumentacji z elektronicznej na 
papierową. Taka zmiana będzie polegała na 
sporządzeniu wydruku każdego dokumen-
tu i opatrzeniu go podpisem pracodawcy 
lub osoby upoważnionej. Podpis doku-
mentacji jest potwierdzeniem zgodności 
wydruku z dokumentem elektronicznym.

Możliwość wnioskowania pracownika 
i osób uprawnionych do otrzymania 
kopii akt osobowych

Przy przechodzeniu na elektroniczne 
akta osobowe, czy pozostaniu przy papiero-
wej wersji należy wziąć pod uwagę prawo 
pracownika do wnioskowania o wydanie 
kopii całości lub części jego dokumenta-
cji (papierowej czy elektronicznej). Czyli 
warto opracować system i odpowiednie 
procedury zabezpieczające dostęp do do-
kumentacji pracowniczej przez osoby upo-
ważnione, które będą mogły w prosty spo-
sób odnaleźć odpowiednie akta osobowe 
i wykonać ich kopie. Ponieważ, zgodnie ze 
zmianami pracodawca będzie zobowiązany 
wydać kopie dokumentacji pracowniczej 
pracownikowi zgodnie z jego wnioskiem 
(tudzież wnioskiem osób uprawnionych art. 
94 9 par 3 KP) w terminie 30 dni od dnia 
jego otrzymania. W obecnej chwili nie ma 
ograniczeń ilościowych, co do liczby skła-
danych wniosków przez pracownika czy 
liczby kopii dokumentów.Wniosek należy 
dołączyć do akt osobowych odpowiednio 
do części B lub C.

Akta osobowe - cztery części: A, B, C, D
Od nowego roku akta osobowe, zgod-

nie z nowymi przepisami będą składały się 
z 4 części, a nie jak dotychczas z 3 części. 
Okres przejściowy na dostosowanie akt 
osobowych według projektu rozporządze-
nia i złożonych do niego poprawek zostanie 
wydłużony z sześciu do dwunastu miesię-

Elektroniczne akta osobowe
Przejście na elektroniczne akta osobowe, 

które ułatwi wielu pracodawcom prowa-
dzenie dokumentacji oraz usprawni do niej 
dostęp, a na pewno ograniczy, zmniejszy 
miejsce niezbędne na jej przechowywanie, 
wymaga zaplanowania tego procesu i przy-
gotowania się pracodawców.

Według nowych przepisów, odwzoro-
wania cyfrowego dokumentów papiero-
wych należy dokonać:
• z należytą staranności i jakością tech-

niczną umożliwiającą zapoznanie się 
z treścią dokumentu bez wątpliwości i bez 
potrzeby jej weryfikacji z dokumentem pa-
pierowym 

pierowej jak również elektronicznej) oraz 
okresie (terminie odbioru).

W jaki sposób? Kodeks pracy podaje, że 
w przypadku rozwiązania lub wygaśnię-
cia stosunku pracy pracodawca wraz ze 
świadectwem pracy wyda pracownikowi 
w postaci papierowej lub elektronicznej 
informację o: 
• okresie przechowywania dokumenta-

cji pracowniczej,
• możliwości odbioru przez pracowni-

ka dokumentacji pracowniczej do końca 
miesiąca kalendarzowego następującego 
po upływie okresu przechowywania doku-
mentacji pracowniczej, (rozpiszmy to na 
przykładzie np. pracownik zatrudniony od 
01.02.2019 do 30.09.2020, okres przecho-
wywania dokumentów mamy 10 letni, czyli 
do 31.12.2030 roku zatem pracownik może 
dokumentację odebrać do 31.01.2031 r.  
– i tą datę należy wskazać)
• zniszczeniu dokumentacji pracowni-

czej w przypadku jej nieodebrania w poda-
nym okresie.

Obowiązek zniszczenia dokumentacji
Przepisy zobowiązują pracodawcę do-

zniszczenia dokumentacji pracowniczej 
w sposób uniemożliwiający odtworzenie 
jej treści, w terminie do 12 miesięcy po 
upływie okresu przeznaczonego na odbiór 
dokumentacji pracowniczej (kontynuując 
powyższy przykład, pracownik powinien 
odebrać dokumentację do 31.01.2031 roku 
– jeśli tego nie uczyni to pracodawca jest 
zobowiązany ją zniszczyć w terminie do 
31.12.2031 roku).

Pracodawca może wydać dokumenta-
cję pracowniczą byłemu pracownikowi do 
czasu jej zniszczenia. Jeśli były pracownik 
nie zwróci się o wydanie dokumentacji we 
wskazanym w piśmie terminie, ale jeszcze 
przed zniszczeniem jego dokumentacji – to 
pracodawca może ją wydać, natomiast je-
śli zgłosi się już po jej zniszczeniu, to pra-
codawca niestety już nie będzie miał jego 
dokumentacji, zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
■ Monika Bajan

MAURyCy ORGANA
Kancelaria Kuźma, Organa  
i Wspólnicy sp.p. Radcy prawni.
Radca prawny, doradca 
restrukturyzacyjny, autor 
licznych publikacji z zakresu 
prawa gospodarczego.
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Zdrowy styl życia powinien być nie tylko bardzo korzystną modą, 
ale w niektórych kręgach to wręcz zdrowotna konieczność. 
Środowiska biznesowe składają się głównie z ludzi mocno 
zapracowanych, ale okazuje się, że odrobina codziennej aktywności 
fizycznej i zbilansowana dieta dodają organizmowi jeszcze więcej 
energii. Czyżby na zmęczenie psychiczne najlepszą terapią było 
jeszcze większe zmęczenie, tym razem już fizyczne? TAK!

Biznes  
w zdrowym stylu

nym - po prostu są głodni. Jak podkre-
śla Julita Dudicz, zabiegani przedsię-
biorcy często zapominają o tym, że nie 
powinni tylko jeść, ale przede wszyst-
kim się „odżywiać”, tylko wtedy na-
sze zdrowie, ale też wydajność w pra-
cy, pozostaną na wysokim poziomie. 
Pewnie każdy ma takie dni, że w pogo-
ni za terminami sięga po szybkie źró-
dła energii, jak słodycze, kawa, napo-
je energetyczne. – Wszystko to tak na-
prawdę daje bardzo krótką chwilę po-
budzenia, oszukaną energię, a za mo-
ment ze zdwojoną mocą powraca osła-
bienie i senność. Dużo lepiej poczuli-
byśmy się sięgając po wodę. Nie tylko 
ogólnie lżej, ale też zniknęłoby uczucie 
ciężkości nóg po całym dniu siedzenia 
w biurze. Regularne picie wody po-
maga bowiem zapobiegać obrzękom. 
– mówi Julita Dudicz. Co ciekawe od-
powiednio zbilansowana dieta jest re-
medium na stany emocjonalne, któ-
rych doświadcza każdy biznesmen, jak 
np. przewlekły stres. Przewlekły stres 
często prowadzi do osłabienia całe-
go organizmu, stanów zapalnych, ob-
niżenia odporności, aż po ból fizycz-

ciało osób aktywnych jest odporniej-
sze pod względem fizjologicznym na 
symptomy stresu. Po prostu ciało uczy 
się uodparniać na pewne bodźce, któ-
re są podobne dla sytuacji stresowej 
i zmęczenia fizycznego, jak szybsze 
bicie serca, napięcie mięśni, wyrów-
nanie oddechu. - Zdrowy styl życia bu-
duje równowagę pomiędzy działaniem 
i zwiększaniem możliwości działania. 
Dostarcza narzędzi do tzw. „ostrze-
nia piły”. – mówi Anna Krajewska, 
właścicielka firmy szkoleniowej Słow  
Life&Business, zwracając uwagę 
także na jeszcze jedną kwestię, układ 
immunologiczny - Biznes potrzebu-
je wartościowych relacji tworzonych 
przez pełnych wigoru, pewnych siebie 
i pozytywnie nastawionych ludzi. Biz-
nes potrzebuje ludzi z mocnym ukła-
dem odpornościowym. Zaskakujące? 
Mechanizm jest prosty. Osłabiony 
układ odpornościowy może siać spu-
stoszenie w naszych ciałach i może 
też powodować upośledzenie funkcji 
poznawczych, takich jak: pamięć czy 
uczenie się. Może również prowadzić 
do pogarszania nastroju, depresji, 

lęków. Trudno w takim stanie o satys-
fakcjonujące życie osobiste, a efek-
tywność w pracy i relacje zawodowe 
wymagają wówczas większego wysił-
ku, pochłaniającego resztki energii. – 
podkreśla Anna Krajewska.

Zabiegani i dieta
Jesteśmy tym co jemy, to co wrzuca-

my na przysłowiowy ruszt ma wpływ 
na to jak się czujemy, jak się zacho-
wujemy i jaki jest poziom naszej ener-
gii w codziennej pracy, nie mówiąc 
już o czymś najważniejszym – kondy-
cji zdrowotnej. - Osoby przedsiębior-
cze, z permanentnie za krótką dobą 
i ciągłym brakiem czasu, w większości 
dbają o wszystko inne niż to, co i kie-
dy pojawia się na talerzu. – zauważa 
Julita Dudicz – przedsiębiorczy diete-
tyk, właścicielka poradni i firmy cate-
ringowej Porcja Zdrowia - W efekcie 
łapią „co popadło” lub nie jedzą nic 
do wieczora, nie czując nawet głodu, 
przez skupienie na obowiązkach, a po 
powrocie do domu atakują kuchnię jak 
„spuszczeni z łańcucha”, co w grun-
cie rzeczy jest zachowaniem normal-

Endorfiny to nasza ulubiona grupa 
hormonów peptydowych, które swoją 
budową przypominają morfinę. Wy-
twarzane są w układzie nerwowym 
nawet podczas najmniejszego wysiłku 
fizycznego. Działają też przeciwbó-
lowo. Każdy ma swój ulubiony spo-
sób na włączenie do pracy endorfin 
– taniec, poranny jogging, pływanie. 
Ciekawym odkryciem naukowców 
jest tzw. „euforia biegacza”, kiedy to 
niedotleniony organizm działa stre-
sogennie paradoksalnie wyrzucając 
dużą ilość hormonów szczęścia. Dzię-
ki temu wysiłek fizyczny jest najlep-
szym pogromcą stresu, który niestety 
towarzyszy przedsiębiorcom w ich 
codzienności. Ruch wpływa na pro-
cesy hormonalne, usuwając z organi-
zmu negatywną adrenalinę i kortyzol, 
dotlenia organizm, w tym mózg, spra-
wiając, że myśli się lepiej, jaśniej, bez 
emocji. Według badań naukowców, 
osoby uprawiające regularny sport są 
bardziej wydolne tlenowo, mniej re-
agują na stres w sensie fizjologicznym, 
czyli np. ich tętno szybciej uspokaja 
się po sytuacji stresowej. Dzięki temu 

ny. - Dieta przeciwzapalna i uznawa-
na za najzdrowszą dietę świata – śród-
ziemnomorska, mogą w takich przy-
padkach pomóc! Czym się charakte-
ryzują? Przede wszystkim bogactwem 
świeżych warzyw i owoców, będących 
skarbnicą witamin i innych związków 
antyoksydacyjnych, czyli przeciwza-
palnych właśnie. Do tego zdrowe kwa-
sy tłuszczowe omega 3 (tłuste ryby, do-
brej jakości oleje), a dla wzmocnie-
nia pamięci oraz koncentracji orze-
chy, pestki, pełne ziarno i mamy szan-
sę uniknąć spadków formy, tak niepo-
żądanych u przedsiębiorcy. – zachęca 
Julita Dudicz.

Czasami kalendarze biznesowe tak 
pękają od spotkań, zadań i palących 
terminów, że trudno nam znaleźć czas 
na chwilę dla siebie. Tymczasem tro-
ska o swoje zdrowie i ciało pozwa-
la zmaksymalizować energię oraz wy-
dolność umysłową i fizyczną. Pozor-
nie zmęczenie fizyczne przynosi od-
prężenie i spokój, który jest balsamem 
na codzienne zmagania w świecie biz-
nesu. 
■ Joanna Muszyńska
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4 lata temu dziewiętnastoletni wówczas Tomasz Grodzki został radnym gminy Strzyżów. 
Już wtedy nie bał się dodatkowych obowiązków, łącząc studia z pracą ratownika WOPR, 
instruktora pływania i działalnością samorządową. W międzyczasie rozpoczął przygodę 
marketingowca w firmie Modern Forms. Młodym ludziom radzi znalezienie w sobie pasji 
i stawianie sobie realnych celów do samorealizacji. 

Polityka  
drobnych kroków

mieć realny wpływ na zmiany jakie 
tutaj zachodzą. Chciałem reprezen-
tować młodych ludzi, gdyż jako ich 
rówieśnik dobrze znałem ich potrze-
by. Moim marzeniem jest, by Strzy-
żów był miejscem gdzie ludzie chcą 
wracać, by mieszkać, pracować i od-
poczywać. 

Jak udaje się Panu połączyć 
funkcje radnego i  specjalisty 
ds. marketingu? Jest Pan rów-
nież działaczem Podkarpackiego 
Związku Pływackiego, a  w  prze-
szłości działał Pan społecznie. 
Skąd na to czas i energia?

Tych obowiązków jest faktycznie 
dosyć sporo, dlatego przede wszyst-
kim staram się planować swoją pra-
cę, by dla każdej dziedziny w której 
działam znaleźć wystarczającą ilość 
czasu. Kluczem do sukcesu jest sta-
wianie sobie jasno określonych i re-
alnych celów. Nie lubię stać w miej-
scu. Na szczęście szybko zrozumia-
łem, że nie chce tak po prostu prze-
żyć swojego życia. Chcę dać od sie-
bie coś więcej.

Myślę, że dużo dobrego wniosło do 
mojego życia pływanie, które treno-
wałem w młodości. 11 treningów ty-
godniowo, pierwszy o 6 rano przed 
szkołą, a drugi zaraz po lekcjach. 
Łącznie około 24 godzin tygodniowo. 
Do tego sporo nauki i innych obo-
wiązków. To doświadczenie nauczyło 
mnie samozaparcia, a przede wszyst-
kim mądrego rozporządzania cza-
sem. Umiejętności nabrane w mło-
dości procentują w dorosłym życiu.

Jakie wyzwania stoją przed Pa-
nem w codziennej pracy w Modern  
Forms?

Modern Forms to firma produ-
kująca medale i statuetki. Pracu-
ję w niej 1,5 roku, dbając o marke-
ting offline’owy - wyjazdy na targi, 
konferencje i szeroko rozumianą pre-
zentację naszej firmy. Ściśle współ-
pracuję z działem handlowym próbu-

W  swoim okręgu uzyskał Pan naj-
lepszy wynik wśród kandydatów 
do Rady Miasta, reprezentując lo-
kalny komitet. Co było kluczowym 
elementem w uzyskaniu pozytyw-
nego wyniku wyborczego? 

Raczej nie analizowałem tego, co 
było kluczem do sukcesu. W swo-
jej działalności staram się być sobą 
i nie udawać kogoś, kim nie jestem. 
W ostatnich wyborach okazało się że 
wielu ludziom, mój styl pracy odpo-
wiada. Na wynik pracowałem przez 
ostatnie lata, a nie jedynie przez 2-3 
miesiące kampanii wyborczej, obie-
cując ludziom gruszki na wierzbie.

Działalność społeczną rozpoczą-
łem w szkole średniej, pełniąc obo-
wiązki przewodniczącego samorzą-
du uczniowskiego. Natomiast na po-
ważnie rozkręciło się to w wieku 19 
lat, gdy po raz pierwszy wystarto-
wałem do Rady Miejskiej. Wielu lu-
dzi ze względu na mój młody wiek 
na wstępie spisywało moją kandyda-
turę na straty. Jednak takie sytuacje 
motywują mnie do działania. Lu-
bię udowadniać ludziom, że nie ma 
rzeczy niemożliwych, a jedynie trud-
ne do wykonania. Poprzednia kaden-
cja była jakby sprawdzianem mojej 
osoby, a wynik ostatnich wyborów 
jest dla mnie jasnym komunikatem, 
że nie był to zmarnowany czas. Pra-
ca z i dla ludzi daje mi ogromną sa-
tysfakcję. Cieszę się, że strzyżowiacy 
to docenili.

Jak to się stało, że podjął się Pan 
działalności publicznej tak wcze-
śnie?

Studiując zaocznie pozostałem 
związany z moją miejscowością. 
Wielu młodych ludzi wyjeżdżając na 
studia całkowicie zmienia otoczenie 
i trochę zapomina o miejscu swojego 
pochodzenia, o rodzinnej miejscowo-
ści. Pozostanie w Strzyżowie sprawi-
ło, że byłem blisko lokalnych spraw 
i problemów mieszkańców. Chciałem 

jąc dostarczyć mu narzędzi do pracy 
z Klientami.

Czy Pana zdaniem umiejętno-
ści pozyskane w jednej dziedzinie 
mogą być spożytkowane gdzie in-
dziej? Czy doświadczenie wynie-
sione z  pracy społecznej da się 
spożytkować w  pracy kreatywnej 
i na odwrót?

Praca w marketingu ma wie-
le wspólnego z pracą samorządową 
– oczywiście w pewnym uproszcze-
niu. W obydwu przypadkach chodzi 
o zbadanie potrzeb tej drugiej stro-
ny, czyli w tym przypadku Klienta lub 
Mieszkańca. Muszę wiedzieć z jaki-
mi problemami się borykają, czego 
oczekują i co możemy zrobić, aby te 
problemy rozwiązać. Na tej podsta-
wie możemy dopasować ofertę, lub 
w samorządzie zaplanować np. nie-
zbędne inwestycje. 

Inna kwestia, to umiejętność mie-
rzenia sił na zamiary i mądrego za-
rządzania powierzonymi zasobami. 
Podejmując się pewnych projektów, 
musimy mieć świadomość, na jak 
dużo możemy sobie pozwolić w kwe-
stii inwestowanego czasu i środków, 
które niestety są ograniczone.

Praca w Modern nauczyła mnie, 
że najwięcej można osiągnąć dzię-
ki pracy zespołowej. Swoje pomysły 
staram się konsultować w szerszym 
gronie. Nie można upierać się przy 
swoim zdaniu, twierdząc, że tylko ja 
mam rację. W tym przypadku otwar-
tość na konstruktywną krytykę jest 
ogromnie ważne. Uważam, że roz-
wiązanie jakiegokolwiek problemu 
zaczyna się od zrozumienia drugiej 
osoby i jej sytuacji. W pracy zawo-
dowej i samorządowej ważna jest 
więc empatia, rozmawianie z ludźmi. 
Myślę, że to ważna cecha w każdej 
dziedzinie życia.

Jakie wyzwania stawia Pan sobie  
na rok 2019?

Nowa kadencja, to nowy rok bu-
dżetowy i chciałbym go rozpocząć 
z wysokiego C. Najważniejsze cele, 
które sobie założyłem to, między in-
nymi modernizacja stadionu sporto-
wego. Złożyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie tej inwestycji do Minister-
stwa Sportu. Drugą kwestią jest po-
prawa warunków prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Kolejna kwe-
stia to aplikacja mobilna zawiera-
jąca wszystkie ważne informacje 
w gminie. 

Odnośnie pracy w Modern Forms, 
chciałbym mieć swoją cegiełkę w jej 
rozwoju. Aktualnie wychodzimy na 
rynki zagraniczne, w związku z czym 
chcę doskonalić języki obce. Mamy 
świetny, zgrany zespół, atrakcyjne 
produkty oraz rozbudowujemy rów-
nież nasz park maszynowy. Ta mie-
szanka musi zakończyć się sukcesem. 
To będzie dobry, 2019 rok.
■ Rozmawiał Michał LISEWSKI 

TOMASZ GRODZKI  
specjalista ds. marketingu  
w firmie Modern Forms
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Kalendarz wydarzeń

PSI
08-10.01.2019 
Messe Düsseldorf
Dusseldorf, Niemcy
www.psi-messe.com/en/

viscom 
08-10.01.2019   
Messe Düsseldorf
Dusseldorf, Niemcy
www.viscom-messe.com

Paperworld
26-29.01.2019 
Messe Frankfurt
Frankfurt nad Menem, Niemcy
www.paperworld.messefrankfurt.com/
frankfurt/en.html

CTCO Lyon
05-07.02.2019
Euroexpo
Lyon, Francja
www.salon-ctco.com

Intergift by IFEMA 
06-10.02.2019   
International Gift & Decoration Trade Fair 
Madryt, Hiszpania
www.ifema.es/intergift_06/

Międzynarodowe Targi Reklamy  
i Poligrafii RemaDays Warsaw 2019 
13-15.02.2019  
Ptak Warsaw EXPO
Warszawa, Polska
www.remadays.com

Promotion Trade Exhibition 
23-25.02.2018   
Fieramilanocity
Mediolan, Włochy
www.promotiontradeexhibition.it

RemaDays Kijów 
13-15.03.2019   
Międzynarodowe Centrum IEC
Kijów, Ukraina
www.remadays.com.ua/pl/

Haptica Live 
20.03.2019   
World Conference Center Bonn
Bonn, Niemcy
www.haptica-live.de

Packaging Innovations 2019
02-03.04.2019   
Centrum EXPO XXI
Warszawa, Polska
www.packaginginnovations.pl

imprezy targowe Q1 2019
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Czołowe Europejskie Targi Branży Artykułów Reklamowych. Po raz 
pierwszy równocześnie zaprezentują się nowe targi branżowe PromoTex 
Expo oraz viscom ukazując swój potencjał tekstyliów promocyjnych oraz 
komunikacji wizualnej. Wspólnie trzy wydarzenia sektora branżowego 
zaoferują obszerny przegląd świata reklamy i sprzedaży.

Targi viscom  dedykowane są przedstawicielom szeroko rozumianej 
branży komunikacji wizualnej, zarówno poligraficznej, jak i digital 
signage. Nic dziwnego, że organizatorzy idąc z duchem czasu, 
udostępniają uczestnikom wydarzenia aplikację match-makingową, 
umożliwiającą umówienie spotkania z potencjalnym klientem, dostawcą 
czy dystrybutorem. 

Wszystkie trendy i innowacje branżowe pod jednym dachem, w ramach 
corocznego wydarzenia Paperworld. Dla głównych producentów 
marek lub międzynarodowych nowoprzybyłych, Paperworld, ze swoją 
wyjątkową różnorodnością produktów, jest najważniejszym punktem 
spotkań branżowych i źródłem inspiracji dla handlu hurtowego 
i detalicznego. Organizatorzy podkreślają, że jako jedno z niewielu, 
Paperworld to event dedykowany zarówno segmentowi small/medium 
business jak i dużym klientom korporacyjnym.

CTCO to targi dedykowane producentom, dostawcom i resellerom 
upominków i odzieży promocyjnej. Łączy wszystkie innowacje i trendy, 
które napędzają rynek komunikacji poprzez prezenty i odzież. Spotkanie, 
którego nie można przegapić, to jedyne francuskie targi w tym sektorze, 
które odbywają się na początku roku. 

INTERGIFT to najobszerniejsza impreza sprzedażowa, promocyjna 
i marketingowa dla towarów konsumpcyjnych i wyposażenia wnętrz, 
pozwalająca połączyć poszczególne rodzaje działań handlowych 
i marketingowych w oparciu o najlepszy stosunek kosztów do 
efektywności, jeśli chodzi o dotarcie do klientów w najszybszy 
i bezpośredni sposób.

Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw to jedna 
z największych imprez targowych branży reklamowej na świecie. Targi 
organizowane są od 2005 r. i stale się rozwijają, rokrocznie przyciągając 
coraz większą ilość wystawców i zwiedzających. Na RemaDays Warsaw 
w trakcie trzech dni, na powierzchni ponad 35 000 m2 spotykają się 
przedstawiciele branży z całego świata. Ostatnia edycja przyciągnęła 
811 wystawców i 20 800 zwiedzających, w tym 2800 z zagranicy, dzięki 
czemu impreza osiągnęła status kluczowej i największej pod kątem 
liczby zwiedzających imprezy targowej w Europie.

Promotion Trade Exhibition jest jedynym corocznym wydarzeniem we 
Włoszech, które tak kompleksowo skupia producentów i dostawców 
produktów promocyjnych, upominków biznesowych i sprzętu do 
personalizacji. Zaplanowane w strategicznym okresie roku i dedykowane 
przede wszystkim handlowcom, targi PTE reprezentują punkt 
spotkań pomiędzy dostawami wyspecjalizowanych producentów, 
importerów i wyłącznych dystrybutorów, a zapotrzebowaniem ze strony 
sprzedawców detalicznych, agencji i innych podmiotów..

Targi RemaDays Kiev to międzynarodowe targi reklamy, które są 
kontynuacją działalności jako organizatora jednych z największych 
na świecie targów reklamy i poligrafii RemaDays Warsaw. Organizacja 
targów RemaDays w Kijowie umożliwia przeniesienie na ukraiński rynek 
reklamy sprawdzonej formuły, doświadczenia oraz reputacji marki 
RemaDays znanej już na europejskim rynku reklamowym.

Coroczne wydarzenie targowe w niemieckim Bonn skupia ponad 
190 wystawców, w tym producentów, dostawców i użytkowników 
nowoczesnych rozwiązań z szeroko rozumianego rynku reklamy. Obok 
głównego wydarzenia, uczestnicy Haptica Live uczestniczyć mogą 
w serii warsztatów, które mają miejsce nieopodal hali głównej. 

Targi Packaging Innovations dedykowane są dla dużych, średnich 
i małych przedsiębiorstw poszukujących wszelkiego rodzaju opakowań 
dla swoich produktów. Dzięki bogatej ofercie Wystawców, poznają 
Państwo światowe trendy, otrzymają ciekawe oferty od dostawców 
opakowań i etykiet. Organizatorzy Packaging Innovations zapraszają 
także na bezpłatne prezentacje i warsztaty w ramach stref workShops.


