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PIAP – to brzmI dumnIe

 Słowo wstępu

Magda 
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

PIAP to organizacja 
konsolidująca bardzo 
sprawnie prosperują-
ce podmioty gospo-

darcze, ale to również Izba zrzeszająca mą-
drych, ambitnych i pracowitych ludzi. Jako 
reprezentantka Zarządu PIAP już z  pra-
wie pięcioletnim stażem i  współwłaści-
cielka firmy z ponad dziesięcioletnim do-
świadczeniem w  branży, obserwuję wiel-
kie zmiany jakie zachodzą na naszym ryn-
ku. Nie mam tu na myśli jedynie aspektów 
ekonomicznych, politycznych, kryzysów 
czy czasów boomu gospodarczego z jaki-
mi mieliśmy do czynienia w ostatniej de-
kadzie, ale przede wszystkim zmiany jakie 
zachodzą w naszej branży. Począwszy od 
specyfiki sprzedaży po nowe techniki zna-
kowania czy wręcz nowe kategorie pro-
duktów. Można by rzec, że rynek się rozwi-
ja i tworzy nowe reguły. Dzieje się tak dzię-
ki nam. To my budujemy swoją rzeczywi-
stość i rozwijając siebie rozwijamy też na-
szą branżę.
Publikacja PIAP, której jestem pomysło-
dawczynią, to biuletyn skierowany do nas 
– do ludzi budujących rynek BTL. Znajdzie-
cie w  nim Państwo nie tylko informacje 
o branży, o PIAPie, który niewątpliwie słu-
ży zrzeszaniu nas tak, abyśmy „mówili jed-
nym głosem”, ale również porady prawne, 
nowinki ekonomiczne czy inspiracje. Tak, 
aby nasz wewnętrzny rozwój przyczynił 
się do rozwoju otaczającej nas wszystkich 
rzeczywistości, którą wspólnie tworzymy...
Życzę Państwu wielu inspiracji oraz miłe-
go czytania.

eksport w 
dobie kryzysu
Kryzys ukraiński zachwiał nie tylko poczuciem 
bezpieczeństwa w Europie ale także 
poważnie odbił się na gospodarce. Mimo, że 
rynek wschodni jest atrakcyjny dla polskich 
eksporterów... Strona 6

Kupujac pendrive, 
płacisz artystom
W czerwcu ubiegłego roku Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
podjęło konsultacje mające na celu 
zmianę przepisów dotyczącą tzw. czystych 
nośników... Strona 8

Gadzety 
dla bezpie-
czenstwa
Od 31 sierpnia każdy pieszy, 
który porusza się po terenie 
niezabudowanym ma 
obowiązek noszenia... Strona 11

Wynajmuj 
i wypoczywaj
Rynek nieruchomości od 
niedawna otworzył się na 
prywatnych inwestorów, dzięki 
nowym systemom zarządzania 
nieruchomościami... Strona 15 
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bezpłatny bIULe t yn 
poLskIej Izby art ykUłów 
promocyjnych

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

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

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

Edyta 
Lisowska
Członek Zarządu PIAP

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

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

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

Maciej 
Dembiński
Członek Zarządu PIAP

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

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

Każdy numer Gazety PIAP 
przygotowujemy tak, 
żeby obfitował w  dużą 
ilość informacji meryto-

rycznych. Takich, które pomogą Państwo w roz-
wijaniu biznesu, zainspirują, dadzą sygnał do 
zmian w przedsiębiorstwie. W trzecim numerze 
Gazety dowiedzą się Państwo kim jest ABI i dla-
czego warto mianować go w  swojej firmie, jak 
ocenić jakość elektronicznych upominków i  jak 
rozpocząć przygodę z  importem. Nasi eksper-
ci opowiedzą Państwu o  nowych przepisach 
prawa restrukturyzacyjnego, podpowiedzą jak 
efektywnie wypoczywać oraz jak marzenia i na-
stawienie pomagają w osiąganiu sukcesów. Jed-
nym z ważniejszych tematów bieżącego numeru 
są wyniki IV badania postrzegania upominków 
biznesowych przez klienta końcowego. Po raz 
kolejny pokazują siłę prezentów w  działaniach 
marketingowych firm. Istotnym wnioskiem pły-
nącym z badania jest to, że jakość jest ważniejszą 
determinantą wyboru niż cena.
Szanowni Państwo, zachęcam Was do współ-
tworzenia Gazety PIAP. Jeśli są tematy, które 
powinny być poruszone, problemy, z którymi się 
zmagacie, chcecie zasięgnąć w jakiejś kwestii po-
rady ekspertów – piszcie do nas! A tymczasem, 
zapraszam do lektury!

Magda
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

Powroty po wakacyjnej 
przerwie bywają bardzo 
ciężkie. 
Przed nami najbardziej 

pracowity okres w branży, zaczniemy go od kil-
ku imprez targowych i objazdowych typu: Road 
Show. Takie wydarzenia nie tylko służą spotka-
niom z  klientami, ale również budowaniu wi-
zerunku naszych firm. A jak to robić efektywnie 
i czym jest PR w małych firmach?
Czy można efektywnie wypocząć i  wrócić po 
urlopie z  uśmiechem do pracy? Odpowiedzi 
na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo 
w najnowszym numerze Gazety PIAP.
Życzę Państwu miłej lektury.

Katarzyna
Wojniak
Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP

Przed nami druga poło-
wa roku, bardzo gorący 
okres w branży artykułów 

reklamowych, sezon na kalendarze, słodycze 
reklamowe, upominki świąteczne. Mamy dla 
Państwa optymistyczne informacje, jak donoszą 
najnowsze badania przeprowadzone przez PIAP 
w  drugim kwartale br. klienci przy dokonywa-
niu zakupów upominków reklamowych coraz 
częściej zwracają uwagę na jakość upominków. 
Tu warto zaznaczyć, że ta proporcja zmieniła 
się w  porównaniu z  poprzednim rokiem, gdzie 
w 2014 r. dla większości marketerów decydują-
cym czynnikiem wyboru była cena. To bardzo 
dobre sygnały, które mogą być optymistyczną 
prognozą dla całej branży. Przed PIAP kolejne 
wyzwania, jak Konferencja w Krajowej Izbie Go-
spodarczej, wznowienie kolejnej edycji nowego 
Katalogu PIAP oraz udział w wydarzeniach bran-
żowych II-połowy br., promocja stowarzyszenia 
i Członków PIAP, promocja Programu Rekomen-
dowana Agencja Reklamowa PIAP.
Mamy nadzieję, że druga połowa 2015 roku 
będzie dla Państwa bardzo owocna a nasza pu-
blikacja będzie dostarczać Państwu inspiracji 
w codziennych działaniach. Zachęcam Państwa 
do lektury najnowszego, trzeciego już numeru 
Gazety PIAP!
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BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Są postrzegane jako drugi najtańszy a zarazem najskuteczniejszy nośnik promocji. Mają ogromny wpływ na kształtowanie 
wizerunku firmy lub marki, a ich jakość (nie cena!) stała się najważniejszym kryterium wyboru ...  Strona 4

UPOMINKI REKLAMOWE ROSNa W SIŁe 
- WYNIKI IV EDYCJI BADANIA PIAP 
“POSTRZEGANIA UPOMINKÓW REKLAMOWYCH”

Upominki elektroniczne to kategoria 
produktów, w których szczególnie liczy 
się jakość, ale także bezpieczeństwo 
ich użytkowania. W tym zakresie prawo 
unijne przewiduje ...  Strona 9

Elektronika 
pod nadzorem

Na temat efektywnego wypoczywania, 
wartości wakacji oraz trudnych 
powrotów po przerwach w pracy, 
rozmawiamy z psychologiem Marcinem 
Langerem, doktorantem ...  Strona 15

Nauczmy sie 
wypoczywac

Budowanie wizerunku, 
społeczna odpowiedzialność, 
zrównoważony rozwój – to idee 
doskonale znane ...  Strona 10

Małe firmy tez 
potrzebujA 
dobrego 
wizerunku

W dniu 15 maja 2015 r. 
Sejm przyjął ustawę prawo 
restrukturyzacyjne. Nowe 
przepisy znacząco ...  Strona 12

Łatwiejsza 
restrukturyzacja 
dla firm 
w kryzysie Reklama rządzi się czasem takimi 

prawami jak sztuka, bo przecież 
koncepcja reklamowa jest jak 
dzieło, które rodzi się z jakiejś idei, 
przybiera formę ...  Strona 12

Prawo 
autorskie 
w reklamie

Nadzoruje prawidłowe 
przetwarzanie danych 
w firmie, pilnuje żeby były one 
odpowiednio zabezpieczone 
zarówno na ...  Strona 13

Czy w Twojej 
firmie jest 
juz ABI?

Słowo wstępu
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. todit, c. Ublis, ut nos, 
cupio, ca; ina, nonsignatene que fue talabusa ret propublina, sitabul icipiem se nihil vividiu ssilintrimum audam ut quem hem que poris?
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con te auctuam, consulatiam. Fori-
tus? quidin vivertem inclabu nteatua 
medepse inatrum statide ssedo, te, que 
rem iameniquam. Obunclabes contion 
sultor labem, utus nostra, notent nius 
ad factortum et et; hocchuci perfin 
viverum a etordiest quo clum rem facre 
andame crio, sentis.
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iumus tus. Verum se quo ego C. Cat 
co inprortis, nitam, consusulis inum 
Rommorum ex nonsimus es habenter 
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PIAP powiększył się o kolejne firmy członkowskie. Są nimi HMD Global Sp.z o.o., Justprint Sp.z o.o., 
Gatex Sp.z o.o., Fortis Drukarnia, Allbag oraz S-PRINT 2 Sp.z o.o.

NOWE FIRMY 
w szeregach PIAP

Dla nowych firm członkostwo w sto-
warzyszeniu to możliwość rozwoju oraz 
poszukiwania nowych kontrahentów.

HMD Global jest firmą, która prężnie 
istnieje na rynku od roku, zajmując się 
dystrybucją kwiatów stabilizowanych, 
czyli wiecznie żywych. Dodatkowo 
jest wyłącznym dystrybutorem marki 
Vermont w Polsce. Współpracuje z do-
stawcami z całego świata, m. in.: z Eu-
ropy, Ekwadoru, Afryki i Azji.

- Do PIAP zdecydowaliśmy się przy-
stąpić ponieważ mamy rewelacyjny 
produkt i mnóstwo pomysłów na wpro-
wadzenie branży gadżetów reklamo-
wych w nowy wymiar - mówi Dariusz 
Mirocha właściciel HMD Global. 

Z kolei Justprint to wydzielona ze 
struktur naświetlarniB2.pl drukarnia 

wielkoformatowa i cyfrowa. W związ-
ku z uruchomieniem platformy we-
b2print pod adresem justprint.pl, firma 
stale się rozwija. Justprint Sp. z.o.o  
specjalizuje się w ekonomicznym 
druku solwentowym, UV i sublima-
cyjnym. Firma posiada w strukturach 
powiązanych własną naświetlarnię 
CtP i CtF.

- Do PIAP przystąpiliśmy z myślą o po-
szerzaniu portfolio produktów reklamo-
wych dostępnych na platformie on-line 
justprint.pl, poszukując niezawodnych 
partnerów z branży, chętnych do nawią-
zania współpracy – mówi Katarzyna 
Szmuc, Prezes Zarządu Justprint.

Firma Gatex Sp. z o.o., która powsta-
ła w 1992 roku, działa jako agencji full 
service. Zakres działalności rozciąga się 
od drobnych zleceń tj. wizytówki, czy 
ulotki, po realizację dużych ogólnopol-
skich kampanii reklamowych. Realizu-
jąc tysiące zamówień zbudowała solid-
ny fundament i może swoim klientom 
zaoferować najwyższą jakość obsługi.

Kolejny nowy członek, Fortis Drukar-
nia, jako jedna z pierwszych firm na rynku 
wdrożyła nowoczesną technologię druku 
soczewkowego. Główną gałęzią firmy jest 
produkcja materiałów POS takich jak pod-
kładki pod mysz, magnesy reklamowe, 
naklejki, wobblery, shelfstopery, shelfline-
ry. Dodatkowo w ofercie można znaleźć 
opakowania kartonowe, metalizowane 
oraz z PVC, PP, PET, teczki, segregatory, 
kalendarze, etykiety, wizytówki i inne no-
watorskie narzędzia marketingowe.

- Zostać członkiem PIAP to dla nas już 
nie tylko coś extra, ale konieczność. Jeste-
śmy zdania, iż każda szanująca się firma, 
mająca na celu ciągły rozwój, powinna 
należeć do takich podmiotów jak PIAP – 
mówi Monika Kobel Specjalista ds. mar-
ketingu firmy Fortis M.Borowy Sp. J.

Allbag to lider w produkcji opakowań, 
toreb materiałowych i odzieży z nadrukiem. 
Oferuje swoim klientom szeroką gamę pro-

duktów powszechnie wykorzystywanych 
w reklamie, marketingu i promocji firmy. 
Sitodruk, DTG, Sublimacja, Folie Flex 
i Flock, a także haft komputerowy stanowią 
zaplecze tego przedsiębiorstwa.

- Rozwój przedsiębiorstwa i rozpozna-
walność marki na rynku to kluczowe ele-
menty mające wpływ na jego prosperowa-
nie. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego 
przystąpiliśmy do PIAP. Znajdując się po-
między innymi firmami z branży zyskujemy 
możliwość zaprezentowania ofertowego 
menu szerszej grupie docelowej – mówi 
Tomasz Woźniak, Właściciel firmy Allbag.

Kolejny nowy członek PIAP, katowic-
ka agencja reklamowa S-PRINT 2 sp. 
z o.o., funkcjonuje na rynku nieprzerwa-
nie 19 lat. Początkowo koncentrowała się 
na działalności poligraficznej, w zakresie 
której osiągnęła wysokie kwalifikacje. 
Z biegiem czasu dochodziły kolejne spe-
cjalizacje, wypracowane podczas organi-
zacji różnorodnych eventów czy skom-
plikowanych kampanii promocyjnych. 

Szeregi PIAP poszerzają się sukce-
sywnie. Każdy nowy członek to świeża 
porcja pomysłów i inicjatyw, ale przede 
wszystkim dowód na to, że PIAP ma 
mocną pozycję w branży artykułów pro-
mocyjnych. Czekamy na kolejne firmy 
członkowskie!
■ Joanna Łęczycka

Daj się porwać historii 
kultowych notatników!
W dzisiejszym przeładowanym zbędny-
mi treściami świecie, aby się wyróżnić na 
rynku nie wystarczy tylko dobry produkt 
czy cena, musi za nimi iść przekonująca 
historia. Takim atutem bez wątpienia 
może pochwalić się marka MOLESKINE.
Swoje korzenie wywodzi ona od legen-
darnych notatników, których używali 
artyści tacy jak: Vincent van Gogh, Pablo 
Picasso czy Ernest Hemingway. Przywró-
cona do życia w 1997 roku marka obec-
nie należy do grupy najlepiej rozpozna-
walnych i docenianych na świecie. Jej 
wyłącznym dystrybutorem na rynku B2B 
w Polsce została ostatnio firma  Axpol 
Trading.
Oprócz kultowych notesów w charakte-
rystycznej oprawie z papierem w kolo-
rze kości słoniowej, w zakres tej oferty 
wchodzą również artykuły piśmienni-
cze i opakowania, dzięki którym można 
przygotować upominek w postaci ele-
ganckiego zestawu podarunkowego.

Premiera nowości w katalogu Voyager 
Special Edition 2015-2016.
Więcej informacji na www.axpol.com.pl

Zbigniew Grzeszczuk  
o upominkach reklamowych  
- gościem Radia Hobby
Dnia 24 czerwca br. Zbigniew Grzesz-
czuk Wiceprezes Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych był gościem Radia Hobby. 
W audycji odpowiadał na pytania redak-
tora na temat rynku artykułów promo-
cyjnych w Polsce oraz samej organizacji 
PIAP. Zachęcamy Państwa do wysłucha-
nia audycji na www.hobby.pl.

Głównym celem konferencji PIAP w Krajowej Izbie Gospodarczej jest pokazanie barier, jakie napotykają 
przedsiębiorcy w swojej codziennej działalności z naciskiem na branżę reklamową. Jest to kolejna okazja, 
żeby uświadomić wielkość problemu wprowadzenia ograniczeń dla branży artykułów promocyjnych 
w postaci limitów na nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości osobom trzecim. PIAP już nie 
pierwszy raz próbuje wpłynąć na zmianę prawa dotyczącego limitów. Konferencja ma także na celu promocję 
branży artykułów reklamowych oraz Izby. Z tego też względu na spotkanie zostaną zaproszeni dziennikarze 
oraz przedstawiciele poszczególnych Ministerstw a także osoby działające w branży. Termin konferencji został 
ustalony na 22 września br.

Konferencja PIAP w Krajowej 
Izbie Gospodarczej

Na temat konferencji rozmawiamy 
z Edytą Lisowską, Członkiem Zarządu 
PIAP, dyrektor zarządzającą EBLIS B&L, 
kierująca grupą roboczą zajmującą się 
konferencją.

Co PIAP chce osiągnąć przez 
organizację konferencji?

Chcemy zwrócić uwagę na bariery 
i problemy, z którymi borykają się przed-
siębiorcy w rozwoju swojego biznesu. 
Szczególnie z uwzględnieniem działań 
związanych z podniesieniem limitów na 
zakup upominków reklamowych.

Jakie bariery i ograniczenia rozwoju 
firm z branży artykułów promocyjnych 
będą poruszane podczas konferencji?

Program konferencji skupia się wokół 6 
głównych barier. Pierwsza to skomplikowa-
ne ustawodawstwo. Ustawa o podatku VAT 
była nowelizowana kilkaset razy. Wprowa-

dzona w kwietniu 2011 r. zmiana dotyczą-
ca nieodpłatnie przekazywanych towarów 
utrudniła realizację wcześniej zaplanowa-
nych zleceń. Codziennie wielu przedsię-
biorców popełnia przestępstwa, bo nie jest 
w stanie nadążyć nad zmianami. Tylko te 
największe lub najbardziej medialne są po-
dawane do publicznej wiadomości. 

Kolejna kwestia to różnorodna inter-
pretacja przepisów podatkowych. Urzędy 
skarbowe z dwóch miast przylegających 
obok siebie posługują się różną interpreta-
cją tego samego przepisu a uzyskanie Inter-
pretacji trwa 3 miesiące pod warunkiem, że 
prawidłowo sformułuje się zapytanie. 

Poruszymy także problem ograniczeń 
w kosztach, braku możliwości zaliczenia 
kosztów np. delegacji czy hoteli, limitów wy-
datków na prezenty i materiały służące do 
reprezentacji firmy, które są w wielu przy-
padkach codziennym narzędziem pracy.

Kolejne bariery to: biurokracja - w kon-
tekście np. skomplikowanych wniosków 
unijnych oraz brak wsparcia polskich eks-
porterów - polskie firmy nie mają w zasa-
dzie żadnego wsparcia od rządu.  I w koń-
cu temat przetargów. Kryterium cenowe 
zabija rozwój firm. Dotyczy to każdej firmy. 
Ponadto czas jaki poświęcają urzędnicy 
na sformułowanie nie zawsze logicznych 
specyfikacji często jest czasem marnowa-
nym przez dwie strony przetargu: czas na 
tworzenie i potem dopytywania.

Dlaczego zmiana limitów na 
nieodpłatne przekazanie prezentów 
o małej wartości osobom trzecim jest 
taka ważna dla całej branży?

Nie od dziś wiadomo jaka jest nasza reak-
cja w momencie, gdy otrzymujemy prezent. 
Odczuwamy radość, zadowolenie, zdziwie-
nie, zaskoczenie. Podarunki niosą za sobą 
również rodzaj zobowiązania. Obdarowy-

wany czuje się zobowiązany i częściej sięga 
po produkty czy usługi darczyńcy, pamięta 
o nim, staje się bardziej lojalny. Nie zapo-
minajmy o zaszczepianiu w świadomości 
odbiorców naszej marki, którą obrendowa-
ne są upominki reklamowe zwłaszcza te, po 
które sięgamy codziennie. Czar czmycha 
gdy to coś to gadżet bardzo niskiej jakości 
lub kompletnie nie dopasowany targetowo 
bądź gdy wręczaniu towarzyszy wypeł-
nianie dokumentów, formularzy i innych 
związanych opodatkowaniem prezentu. 
Nie zapominajmy również, że podniesienie 
limitów to realne wpływy do budżetu Pań-
stwa i większe obroty całej branży reklamo-
wej a co za tym idzie większe podatki.

Jak firmy z grona PIAP mogą 
włączyć się w konferencję? 

Firmy z grona PIAP mogą nie tylko 
uczestniczyć w dyskusji ale również przed-
stawić swoje codzienne przykłady z życia 
wzięte w postaci barier jakie napotyka-
ją w trakcie prowadzenia działalności.  
Powstał odrębny wątek poświęcony kon-
ferencji na naszym forum, gdzie można 
wpisywać własne pomysły i sugestie Po-
nadto członkowie mają szansę obdarować 
swymi produktami dziennikarzy zaproszo-
nych na konferencję. Nigdy nie wiadomo, 
jaki produkt spotka się z zainteresowa-
niem dziennikarzy i zasłuży na odrębny 
artykuł na ten temat.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka
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PROMO SHOW 2015 Zwyczajne Walne Zebrania Członków PIAP niosą ze sobą bilanse i podsumowania, plany i przewidywania, ale 
są także niezwykłą okazją do spotkania się i wymienienia spostrzeżeń. Na temat majowego zebrania i nowych 
wyzwań jakie stawia przed sobą Izba, rozmawiamy z Katarzyną Wojniak, Dyrektorem Biura Zarządu PIAP.
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W maju br. odbyło się kolejne 
Zwyczajne Walne Zebranie 
Członków PIAP. Jakie były główne 
cele spotkania?

Głównym celem Walnego Zebrania 
Polskiej Izby Artykułów Promocyj-
nych jest przedstawienie i omówie-
nie działań, które Izba podejmowała 
w poprzednim roku a także omówienie 
planów na najbliższy rok działalności 
PIAP. Całokształt działań podejmowa-
nych przez PIAP w poprzednim roku 
działalności jest więc dokładnie przed-
stawiany i omawiany Członkom Izby. 
Podczas wydarzenia Członkowie rów-
nież głosują w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za ostatni 
rok działalności Izby. Nie można za-
pomnieć, iż Walne Zebranie Członków 
PIAP jest również doskonałą okazją do 
spotkania branży i omówienia istot-
nych spraw, które mają wpływ na funk-
cjonowanie firm na rynku reklamowym. 
Tradycją stało się, iż tego samego dnia 
organizujemy również dla Członków 
ciekawe szkolenie, w tym roku mieli-
śmy przyjemność gościć Pana Jacka  
Walkiewicza, a Członkowie mogli 
wziąć udział w energetyzującym szko-
leniu „Pełna MOC w życiu i biznesie”, 
które na pewno na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich uczestników spo-
tkania.

Jak wypadło podsumowania 
ostatniej kadencji działalności 
PIAP?

Nieskromnie mówiąc: bardzo dobrze. 
Wydanie pierwszej w historii Gazety 
PIAP, organizacja spotkań regional-
nych połączonych z atrakcyjnymi szko-
leniami dla firm z branży, organizacja 
wieczoru branżowego dla Członków 
Izby, opracowanie i wdrożenie progra-
mu Rekomendowana Agencja Reklamo-
wa PIAP, udział w wydarzeniach bran-
żowych i aktywna promocja Członków 
Izby to tylko namiastka działań ostat-
niej kadencji PIAP. Warto wspomnieć, 
iż w 2014 roku PIAP po raz pierwszy 

wziął udział w największych targach 
upominków reklamowych w Euro-
pie - targach PSI w Düsseldorfie,  
podczas których aktywnie promował 
Członków Izby oraz nawiązał nowe, 
atrakcyjne kontakty i wymienił do-
świadczenia z organizacjami branżo-
wymi z innych krajów.

Jakie są najważniejsze plany na 
2015/1016? 

Na pewno planujemy kontynuację 
Spotkań Regionalnych PIAP, które 
będą się odbywały z udziałem przedsta-
wicieli Zarządu PIAP oraz ekspertów 
z różnych dziedzin w formie mini szko-
leń. Ważnym elementem działań będzie 
promocja Programu Rekomendowana 
Agencja Reklamowa PIAP do klienta 
końcowego. Będziemy w dalszym ciągu 
wydawać Gazetę PIAP i Katalog PIAP. 
Mamy zamiar stworzyć mobilną wersję 
strony www.piap-org.pl. W planach 
jest także organizacja Wieczoru Bran-
żowego dla Członków PIAP i prze-
prowadzenie kolejnej edycji badania 
postrzeganie upominków reklamowych 
przez klienta końcowego. 

Ważnym punktem będzie konferencja 
PIAP w Krajowej Izbie Gospodarczej, 
której głównym celem jest pokazanie 
barier, jakie napotykają przedsiębior-
cy w swojej codziennej działalności 
z przełożeniem na branżę reklamową 
oraz promocja branży artykułów pro-
mocyjnych, pokazanie wielkości pro-
blemu wprowadzenia ograniczeń dla 
branży artykułów promocyjnych w po-
staci limitów na nieodpłatne przekaza-
nie prezentów o małej wartości osobom 
trzecim. Na konferencję zamierzamy 
zaprosić dziennikarzy i przedstawicieli 
Ministerstwa Finansów oraz przedsta-
wicieli branży.

W dalszym ciągu jesteśmy nastawie-
ni na pozyskiwanie nowych firm Człon-
kowskich. Jak co roku weźmiemy udział 
w wydarzeniach branżowych, gdzie bę-
dziemy promować firmy Członkowskie 
za pośrednictwem Katalogu PIAP.

Jaką formę mają Spotkania 
Regionalne organizowane przez 
PIAP?

Obecnie Spotkania Regionalne PIAP 
mają formę ciekawego, kameralnego 
wydarzenia, na które zapraszamy nie 
tylko firmy Członkowskie ale również 
firmy z branży artykułów promocyj-
nych, nie będących Członkami Izby. 
Zależy nam aby integrować środowisko 
branży artykułów promocyjnych i do-
prowadzać do wymiany doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami tego rynku. Na-
sze spotkania staramy się urozmaicić, 
dlatego zapraszamy na nie ekspertów 
z różnych dziedzin m.in. ekspertów 
ds. prawa patentowego, prawa autor-
skiego, coachów z zakresu zarządza-
nia zasobami ludzkimi, ekspertów ds. 
handlu itp. Zakres doboru ekspertów 
zależy również od zapotrzebowania 
firm z branży, np. w przypadku gdy 

zmieniają się przepisy zapraszamy 
odpowiednich ekspertów, tak aby fir-
my z branży mogły w praktyczny spo-
sób zapoznać się ze zmieniającymi się 
przepisami. W trakcie spotkań stara-
my się również zaprezentować krótko 
działania podejmowane przez Polską 
Izbę Artykułów Promocyjnych firmom, 
które nie są Członkami naszej organi-
zacji.W tym roku odbyły się już dwa 
Spotkania Regionalne PIAP w Gdyni 
i w Katowicach, które cieszyły się spo-
rą frekwencją.

Jakie są plany na promocję 
Programu Rekomendowana 
Agencja PIAP?

PIAP w swoich codziennych dzia-
łaniach cały czas stara się promować 
i rekomendować Agencje Reklamowe 
zrzeszone w Izbie. Rekomendowane 
Agencje Reklamowe PIAP chętnie 
też korzystają z przyznanego im Cer-
tyfikatu programu Rekomendowana 
Agencja Reklamowa PIAP. Polska 
Izba Artykułów Promocyjnych pla-
nuje w najbliższym okresie aktywną 
kampanię mailingową, w której bę-
dzie rekomendować najlepsze agencje 
reklamowe PIAP do klienta końco-
wego. Kampania mailingowa ma być 
wsparta videorelacją, która została 
przygotowana specjalnie na potrzebę 
promocji programu. Mamy nadzieję, 
że dzięki naszym działaniom klienci 
końcowi zauważą, że warto mieć wia-
rygodnego, sprawdzonego partnera 
biznesowego, który zapewni obsługę 
w zakresie upominków reklamowych 
na najwyższym poziomie.

Już niebawem będzie miała 
miejsce Konferencja PIAP 
w Krajowej Izbie Gospodarczej. 
Jakie cele stawiacie przed tym 
wydarzeniem?

Tak, już 22 września br. ma odbyć 
się Konferencja PIAP w Krajowej 
Izbie Gospodarczej. Na konferencję, 
PIAP zamierza zaprosić dziennikarzy 
i przedstawicieli poszczególnych Mini-
sterstw oraz przedstawicieli branży ar-
tykułów promocyjnych. Przede wszyst-
kim będziemy chcieli pokazać bariery 
w prowadzeniu biznesu z jakimi nasi 
przedsiębiorcy spotykają się w swojej 
codziennej działalności - nagłośnić je 
i dążyć do zmian, które poprawią dzia-
łalność polskich przedsiębiorców. Za-
leży nam również, aby ukazać branżę 
artykułów promocyjnych, jako bardzo 
dobrze prosperującą i perspektywi-
styczną gałąź gospodarki. Mamy na-
dzieję, że wszystkie nasze zamierzenia 
zostaną zrealizowane.

Czego możemy sobie życzyć na tę 
kolejną kadencje?

Na pewno jeszcze większego zaanga-
żowania naszych firm Członkowskich 
we wszystkie działania podejmowane 
przez Izbę. PIAP tworzą Członkowie 
i w nich drzemie siła.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka
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Niejedno imię przedsiębiorczości 
– V Europejski Kongres MŚP już 
w październiku!
V Europejski Kongres dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – to wydarzenie na którym 
nie może zabraknąć żadnego przedsiębior-
cy szukającego ciekawych rozwiązań dla 
swojej firmy, ale także tych, którzy dopiero 
planują założyć swoją działalność gospo-
darczą. Każdy znajdzie coś dla siebie – or-
ganizatorzy tegorocznego kongresu przy-
gotowali ponad 50 paneli dyskusyjnych 
podzielonych na 6 obszarów tematycznych, 
a  do udziału zaprosili m.in. przedstawicieli 
władz rządowych, instytucji naukowo-ba-
dawczych oraz instytucji otoczenia biznesu.
Kongres odbędzie się w dniach 12-14 paź-
dziernika, po raz pierwszy w  nowym Mię-
dzynarodowym Centrum Kongresowym 
w  Katowicach. Jak co roku wydarzeniu 
towarzyszyć będą Targi Usług i Produktów 
dla MŚP BIZNES EXPO oraz Program „Sa-
morząd, który wspiera MŚP”. Z kolei panele 
dyskusyjne będą odbywać się w ramach 6 
ścieżek tematycznych.
Na zainteresowanych tym, jak prowadzić 
swoją firmę w sposób innowacyjny, czekają 
wydarzenia dotyczące m.in. inteligentnego 
rozwoju, współpracy z  nauką i  klastrami 
czy rozwoju nowych technologii. Uczest-
nicy poszukujący optymalizacji kosztów 
czy wsparcia w biznesie będą mogli wziąć 
udział w  panelach, które pozwolą im do-
wiedzieć się jak zarządzać wiedzą w swojej 
firmie, poznać lepiej temat leasingu czy 
zdobyć cenne informacje dotyczącego spo-
sobu zabezpieczenia firmy przed niewypła-
calnością kontrahenta.
Na uczestników czekać będzie szereg pa-
neli dotyczących przywództwa i  dialogu, 
które pozwolą zapoznać się z  rolą lidera 
i jego kompetencjami, wgłębić się w tajniki 
doskonalenia przywództwa, odkryć sekrety 
liderów biznesu czy poznać najlepszą me-
todę na rozwiązywanie konfliktów pracow-
niczych. Przedsiębiorczość niejedno ma 
imię, dlatego też uczestnicy wezmą udział 
w  panelach dyskusyjnych poświęconych 
prężnie rozwijającym się firmom, które 
łączą biznes, kulturę i  samorząd na rzecz 
rozwoju gospodarki kreatywnej, firmom ro-
dzinnym czy osobom niepełnosprawnym 
na rynku pracy.
Na zainteresowanych międzynarodową 
współpracą gospodarczą przedsiębiorstw 
czekać będą zagadnienia dotyczące m.in. 
rynku amerykańskiego, miejskich tech-
nologii i  inteligentnych domów w  Austrii, 
czołowych partnerów biznesowych Pol-
ski – Czech i  Słowacji, czy prowadzenia 
interesów z Rosją, a także wieloma innymi 
krajami.
Organizatorzy nie zapomnieli także o mło-
dych przedsiębiorcach i  tych, którzy do-
piero planują założyć swoją firmę - będą 
oni mogli skorzystać z paneli dotyczących 
start-upów, czy z  3-częściowej Akademii 
Marketingu i Sprzedaży. Dodatkowo w ra-
mach specjalnej ścieżki dla młodych przed-
siębiorców podczas V EKMŚP odbędzie się 
Europejska Konferencja Młodej Przedsię-
biorczości organizowana przez YES for Eu-
rope. Spotkanie młodych przedsiębiorców 
z  Europy w  Polsce odbędzie się pod na-
zwą EU-US Young Entrepreneurs Summit 
Katowice 2015, a  motywem przewodnim 
spotkania będzie dyskusja o porozumieniu 
o wolnym handlu pomiędzy UE-USA (TTIP, 
który jest obecnie negocjowany). Uczest-
nicy dyskusji wspólnie zastanowią się, jak 
TTIP wpłynie na młodych przedsiębiorców. 
Podczas spotkania utworzone mają być po-
stulaty do późniejszego zaprezentowania 
Komisji Europejskiej.
To tylko niewielka część z bogatej oferty wy-
darzenia organizowanego od lat przez Re-
gionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. 
V Europejski Kongres Małych i  Średnich 
Przedsiębiorstw potrwa 3 dni i odbędzie się 
pod hasłem „Nauka – Biznes – Samorząd. 
RAZEM DLA GOSPODARKI”. Honorowy Pa-
tronat nad wydarzeniem objęła Komisja 
Europejska, a Wysoki Patronat – Parlament 
Europejski. Warto podkreślić, że udział 
w  Kongresie jest bezpłatny – rejestracja 
uczestników rozpocznie się po 22 czerwca. 
Szczegółowy program wydarzenia oraz for-
mularz rejestracji będzie można znaleźć na 
stronie www.ekmsp.eu.

Wydarzenie jest współfinansowane z  bu-
dżetu samorządu Województwa Śląskiego.
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82,93%  marketerów 
wykorzystuje 
upominki reklamowe 
do kształtowania 
wizerunku!

Nominacja BTL Forms do 
Polskiej Nagrody Jakości 2015
BTL Forms została nominowana do Polskiej 
Nagrody Jakości 2015 w programie prowa-
dzonym przez Polską Agencję Przedsiębior-
czości oraz redakcję Forum Przedsiębior-
czości w Dzienniku Gazecie Prawneji Biznes 
Plus w Gazecie Wyborczej. W listopadzie na 
III Polskim Kongresie Przedsiębiorczości od-
będzie się wytypowanie zwycięzców.

NIK zwrócił się do PIAP w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej nt. 
doświadczeń ze współpracy  
z instytucjami powołanymi do 
promocji polskiej gospodarki
Polska Izba Artykułów Promocyjnych 
w odpowiedzi na korespondencję otrzy-
maną w maju br. z Najwyższej Izby Kon-
troli -Departamentu Gospodarki, Skar-
bu Państwa i  Prywatyzacji w  sprawie 
wyrażenia opinii Członków Izby, jako 
reprezentantów przedsiębiorców nt. 
doświadczeń związanych ze współpracą 
z  instytucjami powołanymi do promo-
cji polskiej gospodarki, o  oferowanych 
przez nie formach wsparcia oraz ich 
adekwatności do potrzeb zrzeszonych 
w  Izbie przedsiębiorców przygotowała 
odpowiedź, która została wysłana do NIK 
dnia 29.05.2015 roku. Opinie Członków 
PIAP zostały zebrane przez Polską Izbę 
Artykułów Promocyjnych na podstawie 
ankiety on-line przeprowadzonej wśród 
Członków Izby. W ankiecie wzięło udział 
16% zrzeszonych w  Izbie przedsiębior-
ców. Mamy nadzieję, że wyniki podane 
przez PIAP będą cenną wskazówką dla 
Najwyższej Izby Kontroli w czynnościach 
sprawdzających.
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Anna Kalata o upominkach 
reklamowych

Czy kiedykolwiek w swojej 
karierze zawodowej lub prywatnej 
otrzymała Pani upominek 
reklamowy/gadżet?

Oczywiście, z racji różnych funkcji, 
które miałam przyjemność sprawo-
wać otrzymywałam w swoim dorobku 
zawodowym wiele upominków re-
klamowych. Były to różnego rodzaju  

upominki poczynając od drobnych 
gadżetów, otrzymywanych podczas 
różnego rodzaju konferencji, w któ-
rych brałam udział tj.długopisy, pa-
mięci usb, notesy, smycze a kończąc 
na bardziej luksusowych upominkach 
typu: pióra, czy też galanteria skórza-
na  w postaci ładnego wizytownika czy 
też portfela.

Otrzymane gadżety są różne. 
Jaka funkcja/właściwość gadżetu 
jest dla Pani najważniejsza?

Przede wszystkim funkcjonalność! 
Preferuję upominki funkcjonal-
ne, które mogę używać na co dzień.  
Upominki reklamowe powinny pra-
cować i być chętnie wykorzystywane 
przez obdarowane nimi osoby. Speł-
niają wtedy swoją zasadniczą funkcję, 
gdyż utrwalają w pamięci firmę lub 
osobę, która je sprezentowała.

Które z otrzymanych gadżetów 
sprawił Pani przyjemność, był 
zaskakujący, został w Pani pamięci 
najtrwalej?

Szczególnie cenię sobie pióro, któ-
re otrzymałam od Pana Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w momencie gdy 
obejmowałam urząd Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej.
■ Wywiad z Panią Kalatą przeprowa-
dziła Katarzyna Wojniak, Dyrektor 
Biura Zarządu PIAP.
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Są postrzegane jako drugi najtańszy a zarazem najskuteczniejszy nośnik promocji. Mają 
ogromny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy lub marki, a ich jakość (nie cena!) stała się 
najważniejszym kryterium wyboru. Mowa o gadżetach reklamowych, które nadal zajmują 
wysoką pozycją w strategiach marketingowych firm. Świadczą o tym wyniki IV edycji 
badania postrzegania upominków reklamowych przez klienta końcowego, przeprowadzone 
w bieżącym roku przez Polską Izbą Artykułów Promocyjnych.

UPOMINKI REKLAMOWE ROSNa W SIŁe  
- WYNIKI IV EDYCJI BADANIA PIAP 
"POSTRZEGANIA UPOMINKÓW REKLAMOWYCH"

W budżetach stabilizacja
Przeprowadzone po raz kolejny przez 

PIAP badanie potwierdza szereg pozy-
tywnych tendencji, które można obser-
wować w branży. Jedną z nich jest na 
pewno stabilizacja sektora reklamowego, 
której źródłem jest równowaga gospo-
darcza. Uspokojenie na rynku widać już 
od 2014 roku – aż 42,5% respondentów 
potwierdza wzrost wydatków na marke-
ting w porównaniu z rokiem wcześniej-
szym, tyle samo wskazuje stabilizację 
budżetów reklamowych na takim sa-
mym poziomie jak w roku 2013. Podob-
ną równowagę widać na płaszczyźnie 
deklarowanej wysokości budżetu na re-
klamę BTL. W 2015 roku nadal 14,63% 
respondentów potwierdza dysponowanie 
budżetem powyżej 100 000 zł (tyle samo 
w 2014 r.), nieznacznie natomiast wzro-
sła liczba marketerów z budżetem 20 
000 – 50 000 zł – z 21,95% na 29,27%. 
To na pewno dobra prognoza nie tylko 
dla rynku upominków biznesowych, ale 
dla całej branży reklamowej.

Dobra cena i skuteczność
Właściwy stosunek ceny do skutecz-

ności jest jednym z kryteriów dobrze za-
planowanej kampanii. Internet od lat stoi 
na podium – według badania PIAP aż 
63,41% ankietowanych uważa, że jest to 
tani i skuteczny środek promocji. Tuż za 
nim plasują się gadżety reklamowe, któ-
re 24,39% badanych marketerów uważa 
za najefektywniejsze w relacji do ceny. 
Co ciekawe, 7,32% badanych wskaza-
ło foldery reklamowe, natomiast żaden 
z ankietowanych nie wymienił reklamy 
w prasie, TV, reklamy zewnętrznej czy 
w radio.

Aż 70,73% osób odpowiedzialnych 
za budżety reklamowe potwierdza sku-
teczność upominków. To bardzo dobry 
wynik, który świadczy o silnej pozycji 
gadżetów reklamowych. Co istotne aż 
82,93% badanych wykorzystuje je do 
kształtowania pozytywnego wizerunku 
firmy i utrwalania świadomości marek. 
To bardzo ważna tendencja, ponieważ 
pokazuje jak silne jest psychologiczne 
znaczenie upominków w relacjach biz-
nesowych.

Przede wszystkim jakość
Najważniejszym kryterium wyboru 

upominków reklamowych jest ich ja-
kość (68,29%). Tuż za nią, decydują-
cymi czynnikami są: wygląd (65,85%) 
oraz cena (63,41%). Ponieważ klienci 
są świadomi wpływu materiałów rekla-
mowych na wizerunek firmy, są skłonni 
zapłacić więcej za produkt wyższej kla-
sy. Tu warto zaznaczyć, że ta proporcja 
zmieniła się w porównaniu z poprzed-
nim rokiem. W 2014 r. dla większości 
marketerów decydującym faktorem wy-
boru była cena.

W czołówce najczęściej wybieranych 
upominków biznesowych są artyku-
ły piśmiennicze (63,41%), kalendarze 
(60,98%) oraz artykuły biurowe (53,66%). 
W dalszej kolejności respondenci wskaza-
li torby i opakowania (48,78%) i słodycze 
reklamowe (41,46%).

Wydarzeniami najbardziej aktywi-
zującym do zakupu gadżetów promo-
cyjnych są targi (58,54%), okres świąt 
(51,22%) oraz organizacja eventów 
(39,02%). Najmniej, bo tylko 4,88% 
pytanych uznało, że kupuje upominki, 
żeby obdarować pracowników.

Upominki najczęściej trafiają do 
kontrahentów oraz są wykorzystywane 
podczas akcji promocyjnych. Ankieto-
wani przyznają, że odbiorcami gadże-
tów zwykle są nowi klienci (68,29%), 
ale także ci stali (63,41%) oraz strate-
giczni (51,22%). 

Badanie przeprowadzone przez PIAP 
po raz kolejny udowodniło, że polska 
marka produktów promocyjnych jest ce-
niona przez osoby zarządzające budżeta-
mi reklamowymi. 56,1% respondentów 
potwierdziło, że jeśli miałoby do wybo-
ru gadżety z różnych krajów, to wybra-
łoby wyroby polskie. Dla 29,27% ankie-

towanych to kryterium nie ma znaczenia 
a 12,2% wybrałoby produkt z UE. 

Klienci końcowi najczęściej poszuku-
ją upominków przez Internet (82,93%), 
ważnym kanałem są też katalogi firm 
(56,1%), rekomendacje (31,71%), targi 
(24,39%) oraz organizacje branżowe 
(14,63%).

To już czwarte badanie PIAP
Polska Izba Artykułów Promocyjnych 

przeprowadziła badanie postrzegania 
upominków reklamowych przez klienta 
końcowego już po raz czwarty. – Posta-
wą funkcjonowania na rynku jest jego 
dobra znajomość, a bez sondowania opi-
nii klientów końcowych trudno jest ukła-
dać prognozy dla branży reklamowej 
– mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor 
Biura Zarządu PIAP – To odbiorca koń-
cowy kreuje trendy, warto więc trzymać 
rękę na pulsie i sprawdzać jakie deter-
minanty kierują wyborami klientów, co 
jest dla nich decydujące, jakie czynniki 
mogą wyznaczać kierunek rozwoju na-
szej branży. Mamy nadzieję, że kolejne 
badanie przeprowadzone przez PIAP 
stanie się dla Państwa nie tylko źródłem 
wiedzy o rynku ale także inspiracją.

Badanie PIAP zostało przeprowadzo-
ne w okresie kwiecień-czerwiec 2015 
za pośrednictwem systemu ankietowego 
paxonta.com. Badanie skierowane było 
do klientów końcowych przede wszyst-
kim dyrektorów działów marketingu, 
osób decyzyjnych, odpowiedzialnych 
za budżety reklamowe zarówno dużych 
korporacji jak i małych i średnich przed-
siębiorstw. W badaniu udział wzięło 361 
respondentów.

Wszystkie osoby, które wzięły udział 
w ankiecie PIAP i pozostawiły w for-
mularzu ankiety, zgodnie z regulami-
nem konkursu swój adres e-mail oraz 
polubiły fun page PIAP na facebooku, 
wzięły udział w losowaniu kompletu 
upominków, ufundowanych przez PIAP. 
Dziesięć osób, wyłonionych w drodze 
losowania otrzymało atrakcyjne zesta-
wy, w których były powerbanki, kub-
ki termiczne, wizytowniki, długopisy, 
notesy A5 oraz zakładki magnetyczne.
■ Joanna Łęczycka
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ANNA KALATA
ekonomistka, polityk, doradca 
gospodarczy, była minister pracy 
i polityki społecznej, wiceprezes 
Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarc-
zej, autorka książki Prawdziwe 
Zmiany – mój eliksir młodości.

Kolejne Zwyczajne Walne 
Zebranie Członków PIAP za nami

19 maja 2015 na terenie Centrum Konferencyjnego Zielna 
w Warszawie odbyło się kolejne Zwyczajne Walne Zebranie 
Członków PIAP. Celem spotkania było podsumowanie prac 
Izby oraz omówienie planów na następny rok. W tym roku 
zebranie uświetnił wykład dobrze znanego trenera biznesu 
i mówcy motywacyjnego, Jacka Walkiewicza. „Pełna MOC 
w życiu i biznesie” to wykład inspirowany jego własnymi 
doświadczeniami osobistymi i zawodowymi. Dla Członków PIAP 
zgromadzonych na spotkaniu był potężną dawką motywacji 
i pozytywnej energii, która mobilizuje do podążania za 
marzeniami zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

■ reklama w Internecie  63,41%
■ reklama w prasie  0 %
■ upominki reklamowe  24,39%
■ reklama w TV  0%
■ reklama w radiu  0%
■ foldery reklamowe  7,32%
■ reklama zewnętrzna  0%
■ inne   4,88%

■ tak   70,73%
■ nie   12,2%
■ nie mam zdania  17,07%

■ tak   82,93%
■ nie   17,07%

Czy dokonują Państwo zakupów artykułów 
reklamowych, gadżetów w celu kształtowania 
wizerunku swojej firmy?

Czy upominki reklamowe wedle Państwa 
oceny są skutecznym nośnikiem reklamy?

Najskuteczniejszy i zarazem najtańszy nośnik 
reklamy według Państwa oceny to:

■ jakość   68,29%
■ wygląd   65,85%
■ cena   63,41%
■ funkcjonalność  56,1%
■ termin realizacji zlecenia 12,2%
■ marka   4,88%
■ nie kupujemy 
    art. promocyjnych  4,88%
■ miejsce produkcji  2,44%
■ inne   2,44%

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

■ artykuły piśmiennicze  63,41%
■ kalendarze  60,98%
■ artykuły biurowe  53,66%
■ torby i opakowania  48,78%
■ słodycze reklamowe  41,46%
■ ceramika   24,39%
■ galanteria skórzana  17,07%
■ tekstylia   17,07%
■ elektronika  12,2%
■ artykuły sportowe  12,2%
■ nietypowe, produkowane 
    na zamówienie  12,2%
■ narzędzia   9,76%
■ artykuły domowe  7,32%
■ artykuły podróżne  7,32%
■ żadne   7,32%
■ artykuły luksusowe  2,44%
■ kosmetyki  0%

Jakiego rodzaju artykuły promocyjne z grupy 
BTL zakupują Państwo najczęściej? 
Pytanie wielokrotnego wyboru

■ klienci nowi  68,29%
■ klienci stali  63,41%
■ klienci strategiczni  51,22%
■ partnerzy handlowi  29,27%
■ klienci zagraniczni  21,95%
■ klienci krajowi  19,51%
■ pracownicy  12,2%
■ żadna   12,2%
■ inna grupa  12,2%

Komu wręczają Państwo najczęściej 
upominki reklamowe (gadżety)? 
Pytanie wielokrotnego wyboru

■ internet   82,93%
■ katalogi firm  56,1%
■ z polecenia  31,71%
■ targi   24,39%
■ organizacje branżowe  14,63%
■ prasa  4,88%
■ inne   4,88%
■ radio   0%

Gdzie szukają Państwo upominków 
reklamowych (przez jakie kanały)? 
Pytanie wielokrotnego wyboru

Warszawa Nadarzyn NOWE MIEJSCE!



pomysłowość. Możemy na kolejnych 
stronach kalendarium przedstawić naszą 
ofertę, na każdej stronie inny produkt czy 
usługę. Możemy zamieścić w kolejnych 
miesiącach kupon do kawiarni, zawsze 
na inną kawę. Kalendarium dla jednego 
miesiąca i dodatkowo dla poprzedniego 
i następnego, dwanaście kartek rocznego 
kalendarza lub trzy miesiące tego roku, 
dwanaście nadchodzącego i… trzy jesz-
cze kolejnego. Dalsze pomysły należą do 
Was! Kreatywność włącz! 
Szczerze polecamy i zachęcamy do re-
alizacji. Jest niedrogo, minimalne ilości 
przyzwoite, dobra jakość i rozsądny 
termin produkcji. Pokażemy wzory, po-
możemy z kalendarium czy z grafiką. 
Wspólnie postaramy się stworzyć uży-
teczny produkt, który spodoba się Klien-
towi, zamieszka na biurku na cały rok 
i przez ten czas będzie pracował na konto 
swojego Twórcy.

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

■ WOJCIECH WĄSOWSKI, 
12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS
www.12m.eu, biuro@12m.eu
tel. 77 44 13 500, 669 882 888
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Na temat działań wizerunkowych z wykorzystaniem upominków oraz ich znaczenia, rozmawiamy 
z Martą Andreasik, specjalistą ds. public relations w Kompanii Piwowarskiej.

Idealny gadzet wpisuje 
sie w swiat marki

Czy w przypadku Kompanii 
Piwowarskiej upominki to ważny 
element działań wizerunkowych?

W naszym przypadku gadżety to 
jeden z elementów działań wizerun-
kowych – nie najważniejszy, ale na 
pewno taki, który buduje świat marki 
i przyciąga konsumentów do niej.

Czy zgadzacie się Państwo, 
że jakość wykorzystywanych 
materiałów reklamowych jest 
ważniejsza niż cena? 

Tu sprawdza się zasada szukania 
kompromisu. Oczywiście jakość ga-
dżetów jest dla nas bardzo ważna, ale 
cena również gra tu rolę.

Jakie gadżety wykorzystujecie 
Państwo najczęściej i z jakich okazji?

Zdecydowanie najpopularniejsze 
gadżety to te bezpośrednio związane 

z piwem i jego spożywaniem, czyli np. 
otwieracze, kufle, szklanki, podkład-
ki pod szklanki itp. Drugą kategorię 
stanowią gadżety „tematyczne”, wy-
korzystywane są one przy szczegól-
nych okazjach. Na przykład marka 
Tyskie w związku ze sponsorowa-
niem Reprezentacji Polski i polskich 
Olimpijczyków parę lat temu przygo-
towała serię gadżetów skierowaną 
do kibiców sportowych (m.in. torby 
sportowe, plecaki, czapki, koszulki 
piłkarskie, płyta DVD z wywiadem 
z trenerem Reprezentacji). 

Który gadżet cieszył się 
największym powodzeniem wśród 
odbiorców? 

W 2006 roku marka Tyskie zapo-
czątkowała ogólnopolską akcję wy-
wieszania flag kibica. Akcja została 

powtórzona w 2008, 2010 i 2012 
roku i spotykała się z ogromnym suk-
cesem. Wywieszenie flag podczas im-
prez sportowych przez Polaków stało 
się już tradycją i symbolem kibico-
wania. Polacy wywiesili już ponad 2 
mln Tyskich Flag Kibica – to jeden 
z najbardziej spektakularnych przy-
kładów wykorzystania gadżetu przez 
markę piwną.

Jakie cechy powinien skupiać 
idealny gadżet dla marek 
Kompanii Piwowarskiej?

Idealny gadżet powinien wpisywać 
się w świat marki, czyli w jej atrybu-
ty, kolorystykę, styl, przesłanie. Taki 
gadżet powinien budzić jednoznacz-
ne skojarzenia z marką oraz wywoły-
wać zaangażowanie.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka
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Kiedy już znajdziemy właściwego dostawcę towaru, zweryfikujemy jego wiarygodność i przetestu-
jemy produkty, pojawia się kolejne pytanie – jak sprowadzić produkt do kraju? Dróg i możliwości jest 
oczywiście wiele ale wymagają bardzo dużo ostrożności i wiedzy na temat różnych procedur.

Pierwsze kroki 
w imporcie

Skompletuj dokumenty
Początkujący importer powinien 

sprawdzić jakie dokumenty są wymaga-
ne przy sprowadzaniu towarów z danego 
kraju i na jakie procedury musi być przy-
gotowany. Na terenie Unii Europejskiej 
niezbędny będzie numer EORI – skrót 
od Economic Operators’ Registration 
and Identification, czyli Wspólnotowy 
System Rejestracji i Identyfikacji Pod-
miotów Gospodarczych. Jest to jeden 
z elementów stworzonego w Unii Eu-
ropejskiej środowiska elektronicznego 
cła. Importerzy podlegają jednokrotnej 
rejestracji w systemie EORI, gdzie jest 
im nadawany unikalny numer identy-
fikacyjny i są zobowiązani posługiwać 
się nim we wszystkich transakcjach 
i czynnościach celnych na obszarze UE. 
Numer uzyskamy w Urzędzie Celnym 
najczęściej w ciągu kilku godzin od zło-
żenia wniosków. Drugim ważnym ele-
mentem identyfikacyjnym jest NIP unij-
ny, czyli numer jaki podatnik VAT musi 
posiadać na potrzeby handlu wewnątrz-
wspólnotowego. Oprócz tego importer 
musi sprawdzić wszystkie obostrzenia 
dotyczące przewożenia konkretnych pro-
duktów. - Importer musi wiedzieć, jakie 
certyfikaty potrzebuje dany towar, który 
będzie wprowadzał na rynek, jakie ma 
mieć oznakowania, bo to on jest za nie-

go odpowiedzialny. Zwłaszcza zabawki, 
maszyny i urządzenia są obostrzone wy-
maganiami i jeśli nie zostaną spełnione, 
to już w momencie clenia towarów, im-
porter może napotkać trudności. – mówi 
Sylwia Piechaczek z firmy Emport. 
Oprócz tego w zależności od sposobu 
transportu należy mieć w gotowości ko-
nosament (morski list przewozowy) lub 
lotniczy list przewozowy, fakturę han-
dlową oraz listę pakową. 

Wybierz środek transportu
Wszystko zależy oczywiście od od-

ległości i pilności przesyłki. Na terenie 
Europy zazwyczaj jest to transport dro-
gowy, szynowy lub lotniczy, natomiast 
spoza kontynentu lotniczy lub morski. - 
Na wybór odpowiedniej formy transportu 
wpływa przede wszystkim czas dostawy 
i posiadany na ten cel budżet. Transport 
lotniczy jest droższy, ale zapewnia otrzy-
manie towaru w ciągu zaledwie kilku dni. 
Natomiast transport morski jest tańszy, 
jednak może trwać nawet powyżej miesią-
ca. – mówi Piotr Burzyński, prezes Im-
portuj z Nami. Rodzaj transportu dyktują 
także gabaryty przesyłki, bo wiadomo że 
dużej maszyny do druku wielkoformato-
wego nie umieścimy w samolocie. Jak 
dodaje Piotr Burzyński, dużą rolę przy 
wyborze rodzaju transportu odgrywa też 
konsolidacja przesyłek. - Opiera się ona 

na współpracy z operatorem logistycz-
nym, który w kraju załadunku konsoliduje 
mniejsze przesyłki od różnych dostawców. 
Następnie jednym kontenerem transpor-
tuje je do kraju rozładunku, gdzie towar 
jest dekonsolidowany i dostarczany do 
docelowych odbiorców. W transporcie 
morskim tego rodzaju przesyłki określa-
ne są jako transport drobnicowy, prze-
ciwieństwo pełnokontenerowego. Dzięki 
tym rozwiązaniom importer może znaczą-
co obniżyć koszt transportu. - tłumaczy 
Piotr Burzyński.

Bądź gotowy na opłaty
Wysokość wielu opłat jest uzależniona 

od kraju, z którego chcemy importować 
i zawsze trzeba do tego podejść indywi-
dualnie. - Jeżeli mówimy o opłatach pod-
czas realizacji projektu to pierwszą, którą 
poniesie importer, jest koszt sprowadzenia 
wzorów (najczęściej jest to jedynie koszt 
kuriera, gdyż producenci są skłonni do 
wysyłania darmowych wzorów). Następną 
płatnością jest wpłata depozytu dostawcy 
za towar, bez tego produkcja nie ruszy. 
W kolejnym etapie importer powinien być 
przygotowany na płatność za inspekcję 
towaru, transport z Chin do Polski, oraz 
za należności celne i przeprowadzenie od-
prawy celnej. W tym wypadku o ile można 
zaoszczędzić na transporcie wydłużając 
go, o tyle nie radzimy oszczędzać na in-

spekcji produkcji przed wysyłką. Dzięki 
czemu sprawdzimy jakość i ilość produk-
tów oraz to, czy spełniają wymagania. 
– mówi Przemysław Sobierski z firmy 
Emport, która specjalizuje się w sprowa-
dzaniu towarów z Chin.

Jednym z podstawowych, oczywistych 
kosztów jest cło, a więc opłata pobierana 
przez państwo w związku z przemiesz-
czaniem towarów przez granice celne. - 
Wysokość cła określana jest na podstawie 
taryfikacji towarów według kodów taryf 
celnych. Zarówno niewłaściwy kod, jak 
i brak kompletnej dokumentacji wymaga-
nej do odprawy, przypuszczalnie ją opóź-
ni. Zaniedbania mogą zaskoczyć koszta-
mi magazynowania, czy też składowania 
na terminalu kontenerowym. – mówi 
Piotr Burzyński. Zarówno importera jak 
i eksportera przed Urzędem Celnym re-
prezentuje agencja celna, która pomaga 
przejść przez cały proces formalno-praw-
ny. Po opłaceniu należności i zwolnieniu 
towaru przez organy celne ładunek trafia 
pod wskazany adres.

Przygodą z importem towarów z za-
granicy warto rozpocząć od kontaktu 
z profesjonalną firmą pośredniczącą 
w takich wymianach. Warto skorzystać 
z jej wiedzy i doświadczenia, bo pomo-
że to uniknąć wielu pomyłek i dodatko-
wych kosztów. Firmy pomagają w tym 
procesie od A do Z, a więc mogą znaleźć 
i zweryfikować dostawcę, wyszukać naj-
korzystniejszą ofertę, a następnie zamó-
wić i sprowadzić towar do kraju. Import 
z wielu krajów, na przykład azjatyckich 
jest bardzo czasochłonny, wymagający 
wielu formalności, ostrożności i do-
świadczenia. Można w ten sposób za-
oszczędzić sobie nie tylko dodatkowych 
kosztów ale także i nerwów związanych 
procedurami urzędniczymi czy z różni-
cami kulturowymi.
■ Joanna Łęczycka

Z rynku
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NAJCZeSTSZE BŁeDY  
IMPORTERÓW: 

 Wybierając produkt nie wolno 
kierować się tylko niską ceną. Na 
całościowy koszt importu składa się 
wiele czynników, a cena towaru jest 
tylko jednym z nich.

 Nie należy oszczędzać na 
kontrolach, zwłaszcza przy dużych 
zamówieniach. Reklamacja towaru, 
który dotarł już do kraju, jest bardzo 
trudna. Towar można skontrolować 
na wielu etapach. Zachęcamy do 
zapoznania się z rodzajami kontroli.

 Warto negocjować warunki 
płatności, nie akceptować bezkry-
tycznie propozycji producenta. Na 
ogół można je zmienić na tańsze 
i bezpieczniejsze.

 Nie wolno nigdy płacić całości 
kwoty zamówienia przed załadun-
kiem towaru na statek. Załadunek 
musi być potwierdzony przesłaniem 
skanu konosamentu. 

 Nie należy godzić się na wlicze-
nie kosztów transportu w wartość 
towaru. Oznacza to, że np. azjatycki 
producent wyśle towar na warun-
kach Incoterms CIF lub CFR. Są 
one niekorzystne dla kupującego. 
Bardziej opłacalne i bezpieczniejsze 
jest zlecenie transportu polskiemu 
spedytorowi.

Oprac. Importuj z Nami

, ,

`,

MARTA ANDREASIK
Specjalista ds. public relations 
w Kompanii Piwowarskiej 

PODKŁADKI Z KALENDARZEM 
- REKLAMA, KTÓRA PRACUJE 
PRZEZ CAŁY ROK  [ A R T Y K U Ł  S P O N O S O R O W A N Y ]

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

Jaka forma kalendarza będzie atrakcyj-
na? W co ”ubrać” kalendarz aby pośród 
innych kalendarzy wyróżnić się i wpaść 
w oko użytkownika? Może ścienny? 
Może książkowy? A może niebanalny? 
Jedną z właśnie niebanalnych form ka-
lendarza jest podkładka pod mysz. Tak, 
taki gadżet, kiedyś używany praktycznie 
przez wszystkich, dzisiaj już mocno po-
wszedni i opatrzony. Połączenie dwóch 
funkcjonalności w jednej, użytkowych 
cech podkładki z funkcjonalnością ka-
lendarza. A ile opcji personalizacji i re-
klamy! Przede wszystkim reklama nie 
jest nachalna. Projektujemy sympatyczną 
grafikę, logo, kontakt, telefon, mail, inter-
net… Ważne, aby w przyjemny sposób, 
ważne, że będzie stale pod ręką, wydru-
kowane na wierzchniej folii podkładki, 
przez cały rok. Dalej kalendarium, nowy 
miesiąc – nowa grafika czyli kalendarz, 
który się nie znudzi. Niektórzy używają 
ich także jako planera, warto pozostawić 
trochę miejsca przy poszczególnych da-
tach na zapiski i notatki. Złota zasada: im 
ciekawsza grafika i estetyka, im mniej 
ostra i agresywna reklama, tym większa 
pewność, że upominek zagości na rok 
u naszego Klienta. Warto więc ponieść 
koszt zakupu atrakcyjnych zdjęć lub wy-
nająć dobrego grafika. Reszta to już tylko 
dodatki, które może kształtować nasza 
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Upominki elektroniczne to kategoria produktów, w których szczególnie liczy się jakość, ale także 
bezpieczeństwo ich użytkowania. W tym zakresie prawo unijne przewiduje właściwe certyfikaty 
dopuszczające produkt do użytku. W przypadku niektórych artykułów przewidziane są także odpowied-
nie skale, które w sposób transparentny określają ich jakość.

Elektronika 
pod nadzorem

Elektronika z deklaracją 
zgodności
Podstawową deklaracją zgodności jest 
CE. CE najogólniej mówiąc oznacza, 
że towar jest bezpieczny i dopuszczo-
ny do użytku w Unii Europejskiej. - CE 
(Conformité Européenne) umieszczone 
na wyrobie jest deklaracją producenta, 
że oznakowany produkt spełnia wyma-
gania dyrektyw tzw. „Nowego Podej-
ścia” Unii Europejskiej. – tłumaczy 
Piotr Zieliński, Właściciel Pro-USB - 
Dyrektywy te dotyczą zagadnień zwią-
zanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, 
określają zagrożenia, które producent 
powinien wykryć i wyeliminować. Obo-
wiązkiem spoczywającym na produ-
cencie lub jego upoważnionym przed-
stawicielu jest poprawne oznakowanie 
produktu znakiem CE. - Ważne jest aby 
pamiętać o właściwych proporcjach 
i wielkości znaku, gdyż nawet kilka mi-
limetrów odchylenia od wymaganych 
norm (minimum 5 mm wysokości) może 
skutkować nałożeniem kar finansowych 
przez organy celne lub koniecznością 
wykonania często kosztownych działań 
naprawczych – na przykład w sytuacji, 
gdy zlecono poprawę znaku CE, który 
został błędnie nadrukowany na kil-
kudziesięciu tysiącach sztuk pamięci 
USB. – mówi Andrzej Kubala, specjali-
sta ds. importu w firmie Asgard. 
Kolejną unijną dyrektywą jest RoHS. 
– Celem RoHS (ang. Restriction of Ha-
zardous Substances), jest ograniczenie 
stosowania substancji niebezpiecznych 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym oraz ochrona zdrowia i środowiska 
poprzez odpowiednią utylizację tego 
sprzętu. Zgodnie z jej wymaganiami 
nowy sprzęt elektroniczny wprowadza-
ny do obiegu na terenie Unii Europej-

skiej od 1 lipca 2006 nie będzie zawierał 
materiałów szkodliwych – mówi Karo-
lina Wojtczak z firmy AXPOL Trading. 
Zgodnie z treścią tej dyrektywy, nowy 
sprzęt elektroniczny wprowadzany do 
obrotu na terenie Unii Europejskiej 
i EFTA będzie zawierał ograniczenia 
w zawartości materiałów szkodliwych: 
ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościo-
wego chromu, polibromowanych bife-
nyli (PBB) i polibromowanych eterów 
fenylowych (PBDE). Komisja europej-
ska określiła maksymalne stężenia tych 
pierwiastków i substancji w materiale 
jednorodnym.
Jak dodaje Andrzej Kubala, różne ka-
tegorie produktów wymagają innych 
deklaracji. Najczęściej wymagana jest 
deklaracja zgodności produktu z dy-
rektywą o kompatybilności elektro-
magnetycznej (EMC). - Dotyczy ona 
zdecydowanej większości elektroniki 
i w wielkim skrócie reguluje dopusz-
czalny poziom zakłóceń elektroma-
gnetycznych wytwarzanych przez dany 
produkt. Taka deklaracja musi zostać 
wystawiona przez producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela na 
terenie UE. Należy pamiętać, że w de-
klaracji musi zostać umieszczona spe-
cyfikacja, na podstawie której orzeczo-
no zgodność aparatury z przepisami 
dyrektywy EMC oraz numer certyfikatu 
(raportu z badań) wraz z nazwą firmy 
przeprowadzającej ocenę zgodności – 
tłumaczy Andrzej Kubala.

Jakość stopniowalna
Niektóre produkty elektroniczne po-
siadają klasyfikację, która łatwo i czy-
telnie wyodrębnia te wyższej i niższej 
jakości. W przypadku pamięci flash są 
to tzw. GRADE, które określają jakość 
chipów. Produkty oznaczone jako A to 

chipy najlepszej jakości, które zawsze 
posiadają wygrawerowaną nazwę pro-
ducenta oraz numer seryjny. - Mają naj-
niższy wskaźnik błędów, są dużo szybsze 
od pozostałych i wytrzymują dużo dłu-
żej. Producenci często oferują dożywot-
nią gwarancję na chipy klasy A. – mówi 
Andrzej Kubala. Produkty z GRADE B 
są jakościowo porównywalne do klasy 
A, ale nie posiadają wygrawerowanego 
numeru seryjnego i nazwy producenta. 
Z kolei w przypadku GRADE C jakość 
jest dużo gorsza. - Często są używane, 
lub odrzucone w procesie kontroli ja-
kości. Awaryjność chipów tej klasy wy-
nosi ok. 30-40 %. Czasami powodują 
niestabilność systemu po podłączeniu. 
– dodaje Andrzej Kubala. Natomiast 
grupa D istnieje nieoficjalnie i zawiera 
w sobie chipy o jakości C sprzedawane 
przez wytwórców z wygrawerowaną 
nazwą producenta chipów klasy A (np. 
Samsung lub Hynix) w zawyżonych 
cenach. Tu na pewno należy zachować 
ostrożność i sprawdzić jakość towaru 
oraz reputację dostawcy. – Są to pa-
mięci o najwyższym odsetku błędów 
sięgającym nawet do 30-40%. W przy-
padku niektórych modeli istnieje ryzy-
ko uszkodzenia systemu bądź urządzeń 
elektrycznych. Produkty te nie są objęte 
warunkami gwarancji. – dodaje Karo-
lina Wojtczak.
Zdecydowanie najbezpieczniejsze są 
chipy z grupy A. - Według mojej wie-
dzy, poza sporadycznymi przypadkami, 
większość dostawców stosuje flash klasy 
A – mówi Artur Owczarski, właściciel 
firmy CiTRON - Inaczej jest w Ame-
ryce Środkowej, Południowej i Azji 
gdzie klienci wielokrotnie domagają się 
wręcz od producentów, aby nawet przy 
wielkich zamówieniach, na kilkadzie-
siąt tysięcy sztuk, flash po sprawdzeniu 

w „mój komputer” wyświetlał się jako 2 
GB a gdy chcemy wgrać dane możliwy 
jest zapis na poziomie 1 GB. Z tego co 
wiem jeszcze kilka lat temu w Polsce to 
się również zdarzało ale od wielu lat nie 
słyszałem o takim przypadku. Na jakość 
flash ma wpływ również szybkość zapi-
su i odczytu i fakt czy pamięć jest nowa 
czy używana. Znaczenie ma również 
producent i aktualna podaż. Wszystko 
to powoduje, że ceny flash fluktują jak 
cena ropy naftowej lub kursy walutowe. 
Niestety producentów jest niewielu i to 
oni dyktują warunki. Z całą pewnością 
nie jest to łatwy biznes. – dodaje Artur 
Owczarski.
Piotr Zieliński z firmy Pro-USB wspo-
mina jeszcze inny podział pamięci, 
który pozwala jest sklasyfikować, 
mianowicie produkty określane jako 
MLC oraz SLC. - MLC „Multi-Level 
Cell” która przechowuje 3 lub więcej 
bitów w każdej komórce. Pamięci MLC 
cechują się wyższym zużyciem energii 
i niższą wytrzymałością komórek pa-
mięci. Ich zaleta to niższy koszt pro-
dukcji dlatego stosowane są masowo 
w standardowych urządzeniach USB. 
Z kolei SLC „Single-Level Cell” prze-
chowuje tylko 1 bit w każdej komórce. 
Jej zalety to wyższa prędkość transferu 
danych, mniejsze zużycie energii oraz 
większa wytrzymałość komórek. Wada 
to wyższa cena. – tłumaczy Zieliński.

Jakość – trudny parametr
Mimo, że dyrektywy unijne oraz przy-
jęte kategorie niektórych produktów 
dają nam pewną wiedzę o artykułach 
elektronicznych, to nadal trudno zna-
leźć bezbłędny wzór na ich jakość. 
Tym też różnią się produkty elektro-
niczne od innych upominków, że ich 
prawidłowe działanie jest podstawą 
funkcjonalności. Bo po co nam nawet 
najładniejszy pendrive, jeśli nie dzia-
ła. - Jeśli oceniamy jakość upominku 
czyli atrakcyjność dla obdarowywane-
go to jak w przypadku każdego innego 
„gadżetu” liczy się dopasowanie do 
grupy odbiorców, ogólne wrażenie, 
wykonanie i użyteczność. W przypad-
ku artykułów elektronicznych dochodzi 
jeszcze sprawne działanie, „żywot-
ność” i gwarancja. Wiele upominków 
reklamowych trafia do kosza bo się po-
brudzą, zniszczą lub znudzą. Upominki 
elektroniczne nierzadko są prezentami 
wyższej wartości i zarówno wręczający 
jak i obdarowywany liczą na ich spraw-

ne działanie w długim okresie czasu, 
a w razie problemów na sprawną na-
prawę gwarancyjną. Na każdym etapie 
obrotu upominkami elektronicznymi 
czyli zarówno z perspektywy dostawcy, 
który kupuje u producenta czy agencji 
reklamowej, która zaopatruje się u im-
portera liczy się doświadczenie part-
nera i opieka po gwarancyjna. – mówi 
Artur Owczarski. 
Oceniając jakość należy zacząć od 
uzyskania od producenta certyfikatów 
potwierdzających zgodność z dyrekty-
wami unijnymi lub wykonać badania 
we własnym zakresie po zamówie-
niu próbek. Tu też warto pokusić się 
o dokładną weryfikację jego legalno-
ści, ponieważ zdarza się, że certyfi-
kat jest wystawiony z nieistniejącym 
numerem raportu z badań lub z badań 
wykonanych na zupełnie innym pro-
dukcie. - Na jakość produktu wpływa 
bardzo wiele czynników – poczynając 
od jakości poszczególnych komponen-
tów (chipów przy pamięciach, baterii 
przy power bankach czy mechanizmów 
kwarcowych przy zegarach), przez 
parametry techniczne, aż po surowiec 
użyty do wykonania obudowy produk-
tu, która zapewnić ma wytrzymałość 
i odpowiedni wygląd. Jeżeli nie mamy 
wystarczającej wiedzy na temat budo-
wy danego produktu, najlepiej takie 
urządzenie testować, porównując przy 
okazji z podobnymi produktami innego 
producenta – tłumaczy Andrzej Kuba-
la. 
Jednym z parametrów może być cena. 
– Owszem, wysoka jakość elektroniki 
może iść w parze ze średnią ceną, ale 
na pewno nie najniższą. Często bardzo 
solidni producenci sprzedają swoje to-
wary w niższych cenach niż produkty 
brandowe, mimo że nie odbiegają one 
jakością od tych brandowych oraz mają 
wszystkie potrzebne certyfikaty. Jednak 
najniższa cena wiąże się niestety z niż-
szą jakością lub krótszą żywotnością – 
zaznacza Agata Olejnik, Import Mana-
ger w firmie Easy Gifts.

Artykuły elektroniczne to wymagający 
towar, w związku z dyrektywami unij-
nymi, ale także dlatego, że jakość jest 
tu kategorią niezwykle ważną. Warto 
wiedzieć, jak rozpoznać produkty, któ-
re będą długo służyć funkcjonalnością 
od tych, które szybko trafią do kosza na 
śmieci.
■ Joanna Łęczycka

Z rynku
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Targi RemaDays Warsaw, podczas jedenastu lat, zapisały się w świadomości specjalistów 
marketingowych jako najważniejsze branżowe wydarzenie w roku. Każda organizowana edycja jest 
jeszcze nowocześniejsza i jeszcze ciekawsza. Tym razem, wydarzenie to będzie podwójnie wyjątkowe. 
W przyszłym roku, RemaDays odbędą się w kompleksie Warsaw EXPO w Nadarzynie. Zmianie uległ 
także termin - specjaliści z branży reklamowej spotkają się w dniach od 16. do 18. lutego.

PODKReCAMY MOC REKLAMY
Jeszcze więcej
Targi RemaDays zwiększają po-
wierzchnię wystawienniczą do 30 000 
metrów kwadratowych! Perfekcyjna 
przestrzeń wystawiennicza i przyjazne 
zaplecze sprawią, że dni targów będą 
przyjemnością.

Jeszcze prościej
Dzięki praktycznym halom, wszystkie 
części wystawiennicze będą dostępne 
w bliskiej odległości. Dawne, kilku-
poziomowe przestrzenie mogą odejść 
w niepamięć, bo teraz goście korzystać 
będą z dwóch eleganckich i nowocze-
snych hal. 

Jeszcze bliżej
Edycja 2016 odbędzie się w doskona-
łej lokalizacji - posiadającej dogodny 
układ komunikacyjny, bezpośrednio 
przy trasie S8. Dodatkowo, organizator 
zapewni transport z Warszawy Zachod-

niej oraz do Lotniska Chopina. Odwie-
dzający ominą korki i trafią szybko na 
miejsce.

Jeszcze smaczniej
Do dyspozycji gości znajdzie się strefa 
wypoczynku, w której będzie można 
odpocząć podczas całodziennego na-
wiązywania branżowych relacji. Miłej 
atmosferze będą sprzyjać również ka-
fejki, zapewniające dostęp do gastro-
nomii.

Jeszcze szybciej
Odwiedzających ucieszy z pewnością 
fakt, że rejestracja odbywać się będzie 
w czterech punktach jednocześnie. 
Dzięki temu goście unikną czekania 
na moment wejścia i będą swobodnie 
poruszać się po przestrzeniach wysta-
wienniczych.
Serdecznie zapraszamy!
■ www.remadays.com

,

Targi POLIGRAFIA 2015
Targi POLIGRAFIA w dniach 26-29 maja 2015 r. przyciągnęły do Poznania 120 wy-
stawców i  5800 zwiedzających. Odbyło się także 25 merytorycznych wydarzeń to-
warzyszących. Wśród nich między innymi premiera V edycji raportu „Rynek poligra-
ficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga  
i  KPMG, prezentacje o  środkach unijnych, „Transformacja mediów” oraz wykład  
Polskiej Izby Opakowań „Etykieta pomaga kreować markę”. POLIGRAFIA 2015 pokaza-
ła, jak wiele i jak szybko zmienia się w branży. Postawiła wiele znaków zapytania, ale  
i wiele kropek nad „i”. 

Reklama Polygraf 2015
Głównymi tematami tegorocznych targów Reklama Polygraf były nowe technolo-
gie, produkty, jak również reklama, media, przemysł poligraficzny oraz materiały 
opakowaniowe. 22. edycja targów odbyła się w połowie maja, w wielofunkcyjnym 
centrum wystawowym PVA EXPO PRAGUE Exhibition Center. Łącznie 230 wystaw-
ców (w tym 32 z zagranicy) przedstawiło swoje produkty i usługi na obszarze  
11 200 m2. Trzydniowe wydarzenie przeznaczone dla specjalistów, których część 
stanowiły również osoby biorące udział w pierwszej edycji targów FOR 3D Trade 
Fair, odwiedziło 8 278 osób z kraju oraz 1 623 zwiedzających z zagranicy.

Fespa 2015
Europejskie targi poligraficzne Fespa 2015 odbyły się w Kolonii, w dniach od 18 do 22 maja 
2015 roku. Według oficjalnych danych, w celu zebrania informacji na temat najnowszych 
trendów w branży poligraficznej hale wystawowe odwiedziło 23 137 osób – to ponad 5% 
wzrost w porównaniu do poprzedniego rekordu Fespa 2013 w Londynie. Łącznie swoje 
produkty i usługi przedstawiło 750 wystawców. Event stanowiły wydarzenia takie jak: tar-
gi Fespa (druk sitowy, cyfrowy oraz drukowanie na tkaninach), Fespa Fabric (drukowanie 
na tkaninach), European Sign Expo (tworzenie oznakowań) oraz Printeriors (druk w  ar-
chitekturze wnętrz). Pokazy prowadzone są przez organizację o tej samej nazwie, Fespa, 
będącą łącznikiem pomiędzy krajowymi stowarzyszeniami drukarskimi, która zajmuje się 
organizacją wiodących wystaw z branży poligraficznej na całym świecie. Oprócz licznych 
wystaw, prezentacji i wykładów, które również czynią targi Fespa ważnym punktem spo-
tkania o charakterze edukacyjnym, drugiego wieczoru pokazu, podczas uroczystej kolacji, 
przyznane zostały także nagrody Fespa Awards.  
Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2015, zdjęcia: © WA Media 2015
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Edukacja i szkolenia

Trenerzy z Grupy 
Szkoleniowej Solberg

Roman Kawszyn 
i Adam Szaran 
z firmy Al Fianco

Jerzy Engel - były selekcjoner reprezentacji Polski 
w piłce nożnej

dr Witold Jankowski, 
Piotr Ciski, Ian Michiels, Aaron Ross 

dr Witold Jankowski, redaktor naczelny Harvard Business 
Review Polska,
Andrzej Jacaszek, wydawca Harvard Business Review Polska,
Paweł Motyl, dyrektor ICAN Leadership Lab,
dr Paula Wąsowska, praktyk biznesu z ponad 20-letnim 
doświadczeniem w branży nowoczesnych technologii.

Prof. Rafał Ohme, 
dr Joanna Heidtman, 
Karol Banclerz, 
Magdalena Barwińska

Kevin Lane Keller, 
Simon Mainwaring, 
Natalia Hatalska, 
Michał Wawrzyniak
Paweł Tkaczyk

Piotr Chmielewski, 
Jacek Kotarbiński, 
Mick Griffin, 
Ryan Socash

Jacek Rozenek, 
Robert Krool

Trenerzy firmy Progress Project

Budowanie efektywnego zespołu
15.09.2015   Kraków | www.solberg-szkolenia.pl

Techniki obrony ceny i szybkiego budowania relacji - 
bezpłatne szkolenia dla agencji reklamowych
15,16,17.09.2015   Gdańsk, Poznań, Katowice
www.promoshow.pl

Biznes na tak. Jerzy Engel o zarządzaniu 
i kształtowaniu kultury sukcesu.
24.09.2015   Ustroń | www.modernarea.pl

Przewidywalne przychody: jak zmienić dział 
sprzedaży w maszynę do zarabiania pieniędzy
24.09.2015   Warszawa | www.przychody.web.hbrp.pl

ICAN Total Selling
25.09.2015 - 20.08.2016   Warszawa, Kraków, Wrocław
www.humanskills.pl

Customer Congress
28-30.09.2015   Warszawa | www. customercongress.pl

GOLDEN MARKETING CONFERENCE
29-30.09.2015   Poznań | www.goldenmarketing.pl

II Forum Inbound Marketing 
8-9.10.2015   Warszawa | www.inboundmarketing.nf.pl

8 kluczowych umiejętności przywódczych 
dla menedżerów - Standardy efektywnego 
przewodzenia w nowych czasach
22-13.10.2015   Warszawa | www.langas.pl

Sztuka perswazji i wywierania wpływu 
21.10.2015   Wrocław | www.progressproject.pl

Trenerzy
szkolenia

Słowo sukces to mantra każdego biznesmana z wizją, czasami jednak pojawiają się porażki, z których 
można brać siłę. O tym, jak wykorzystać Pełną Moc Możliwości, o wizjonerach i marzeniach, rozmawiamy 
z Jackiem Walkiewiczem, psychologiem, autorem wykładów i programów szkoleniowych oraz książek. 

W kazdym z nas  
drzemie potencjał

i determinację do jej realizacji. Ale 
wielkich wizjonerów jest niewielu. 
Większość z nas ma ustawiony swój 
sukcesowy termostat na to co wydaje 
się realne i dosyć proste w osiągnię-
ciu. Nie bujamy w obłokach tylko twar-
do stąpamy po ziemi. Wielkie sukcesy 
raczej towarzyszą tym, którzy od tej 
ziemi chcą się oderwać.

Co cechuje ludzi sukcesu? Co od-
różnia tych „skazanych na sukces” 
od całej reszty?

Determinacja, czyli siła pragnienia 
i potęga cierpliwości, odpowiedzial-
ność za swoje życie, odwaga, gotowość 
do ponoszenia ryzyka. Często spora 
wiedza, ciągle uczenie się, kontakty 
z wieloma ludźmi, czerpanie inspiracji 
od mistrzów.

Jak trening osobowości proponuje 
Pan Managerom, ludziom prowadzą-
cym własne firmy? Czy siłę psychiczną 
i  odwagę potrzebną w  prowadzeniu 
biznesu można nabyć, wytrenować?

Ja od lat nie prowadzę warsztatów, 
ale proponuję wszystko co pomaga 
poznać siebie, zrozumieć innych lu-
dzi, i wszystko co podnosi kompetencje 
miękkie, czyli psychologiczno-społecz-
ne i twarde czyli wiedzę merytoryczną.

W jaki sposób marzenia pomagają 
w odnoszeniu sukcesów? 

Pomagają patrzeć dalej poza to 
co dzisiaj wydaje się możliwe. Kiedy 
osiągamy to co wydawało się innym 
niemożliwe, możemy być już daleko od 
konkurencji. Ale same marzenia nie wy-
starczą do sukcesu rynkowego. Nie jest 
tak, że ci co mieli marzenia znaleźli się 
na liście 100 najbogatszych. Niektórzy 
po prostu mrówczą praca codziennie 
uprawiali kawałek swojego bizneso-
wego pola i po jakimś czasie stali się 
właścicielami wielkich terenów. Jakby 
ich spytać czy to wynikało z marzeń 
i wizji, to mogłoby się okazać, że nie. 
Wynikało z wzięcia na siebie pewnych 
obowiązków, które zaprowadziły ich do 

tego co mają dzisiaj. Czasami może 
wynikało z chęci sprawdzenia się, 
z rywalizacji, z potrzeby adrenaliny. 
Myślę, że wielu ludzi sukcesu tak na-
prawdę nie wie z czego ten ich sukces 
wynikała. Po prostu byli właściwymi 
ludźmi, we właściwym miejscu i cza-
sie i wykorzystali to.

A  co w  momencie, kiedy mimo 
ogromnych chęci i poczucia własnej 
Pełnej Mocy Możliwości, nie udaje 
się? Jak radzić sobie z porażką?

Uznać porażkę za lekcję. Z upad-
ku podnieść się i iść dalej. Życie jest 
projektem długoterminowym i trudno 
przejść przez nie, nie doświadczając 
upadków. Dlatego ważna jest wizja 
swojego życia.

Na koniec pytanie z naszej bran-
ży – jakie jest Pana zdania na temat 
skuteczności upominków w  bu-
dowaniu relacji? Czy ma Pan jakiś 
przykład z własnego życia upomin-
ku biznesowego, który przełożył 
się na pozytywne postrzeganie ob-
darowującego/ firmy / marki? 

Tak mam taki który używam od 20 
lat. To mały, elegancki  skórzany wi-
zytownik do kieszeni marynarki. Prak-
tyczny i użyteczny, jest na nim dyskret-
ne logo. Najważniejsza jest według 
mnie praktyczność, czyli możliwość 
zatrzymania gadżetu na dłużej.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

JACEK WALKIEWICZ
Psycholog, członek Stowarzyszenia 
Profesjonalnych Mówców. Od 
dwudziestu lat aktywnie uczestniczy 
w rozwoju edukacji dorosłych. 
Autor programów szkoleniowych 
i wykładów dla ponad 300 firm. 
Ceniony za wiedzę merytoryczną 
i inspirujący , narracyjny, pełen humoru 
sposób prowadzenia spotkań. Jego 
wykład na TEDxWSB umieszczony 
na YouTub ma ponad 1.4 miliona 
odsłon. Autor książki „Pełna MOC życia” 
i „Pełna MOC możliwości”. Ta ostatnia 
została nagrodzona w konkursie 
miesięcznika Charaktery (nagroda 
Teofrasta ) za najpopularniejsza książkę 
psychologiczną napisaną w 2013 
roku. Właściciel autorskiej księgarni 
„Pełna MOC słów” na ul Chmielnej 10 
w Warszawie. 

Co oznacza pojęcie Pełnej Mocy 
Możliwości, które przewija się przez 
Pana wykłady i pojawia się w książ-
kach?

Oznacza, że w każdym z nas drzemie 
potencjał do wykorzystania. Pojęcie 
pełnej mocy zaczerpnąłem z zasad 
startu samolotu. Kiedy odrywa się 
od płyty lotniska silniki  wykorzystu-
ją pełną moc. W życiu jest podobnie. 
Oderwanie się od tego co znane, bez-
pieczne, przewidywalne wymaga peł-
nej mocy osobistego potencjału.

Sukces to cel każdego biznesma-
na, managera – niezależnie od bran-
ży. Jak nastawić się na sukces i  czy 
samo nastawienie wystarczy?

Obawiam się, że ci co osiągają dłu-
goterminowe sukcesy w ogóle tego po-
jęcia nie używają. Bliżej mi do pojęcia 
wizji niż sukcesu. Jak mamy wizję tego 
co chcemy osiągnąć i do tego jest to 
wielka wizja, to według mnie łatwiej 
zmobilizować również wielką energię 

Budowanie wizerunku, społeczna odpowiedzialność, zrównoważony rozwój – to idee doskonale znane 
i realizowane w każdej korporacji. W małych firmach skala i rozmach tych działań jest zdecydowanie 
mniejsza, o ile w ogóle są one znane. Dlaczego tak się dzieje i czy nie jest to błąd, za który małe firmy 
płacą wolniejszym rozwojem?

Małe firmy tez potrzebujA 
dobrego wizerunku

Public Relations w skali mikro
Public Relations jest gałęzią mar-

ketingu, która w większości korpo-
racji i instytucji doczekała się dużej 
samodzielności. Stała się niezależną 
jednostką struktury, na której barkach 
spoczywa ogromna odpowiedzialność. 
Tymczasem w małych przedsiębior-
stwach jest pojęciem najczęściej nie-
znanym, a w tych średnich często po-
mijanym lub spychanym na margines 
a wszelkie działania komunikacyjne są 
prowadzone przez działy marketingu, 
samowystarczalnych prezesów albo 
(co najgorzej) handlowców. Najczę-
ściej wynika to z braku zrozumienia 
czym jest PR. - Często bywa postrze-
gany albo jedynie jako relacje z me-
diami (co w praktyce jest zaledwie 
wycinkiem), albo też jako nie do końca 
określone, niemierzalne działania. – 
mówi Anna Watza, Managing Partner 
w Planet PR - Stąd częsta decyzja o re-
zygnacji z PR, ponieważ skoro nie da 
się zmierzyć efektów tego typu działań, 
to szkoda na nie pieniędzy. W rzeczy-
wistości oba podejścia są niepraw-
dziwe, ponieważ zadaniem PRu jest 
planowanie, wdrażanie i koordynacja 
wszystkich działań komunikacyjnych 
i wizerunkowych firmy, reprezentacja 
firmy na zewnątrz oraz prowadzenie 
komunikacji z różnymi grupami do-
celowymi (obecnymi i potencjalnymi 
klientami, partnerami i pracownika-
mi, dziennikarzami, społecznościami 

wśród których firma działa) tak, by 
ułatwić pracę nie tylko handlowcom, 
ale również rekruterom i osobom od-
powiedzialnym za bieżącą obsługę 
klientów – podkreśla Anna Watza.

Pierwszym krokiem jest przeko-
nanie się, że profesjonalne działania 
komunikacyjne są naprawdę potrzeb-
ne i mogą przynieść efekty. Bez tych 
zmian w świadomości prezesów ma-
łych i średnich firm, PR nie rozwinie 
się w tym sektorze tak dobrze jak 
w korporacjach. - Różnica między 
korporacją a firmą MŚP bardzo czę-
sto polega na podejściu zarządu 
mniejszego przedsiębiorstwa do Pu-
blic Relations. – mówi Marek Janota, 
Dyrektor w Good One PR - Zadaniem 
agencji jest więc często także edukacja 
i uzmysławianie tego czym jest PR i ja-
kie prawa nim rządzą.  Dobrze opra-
cowana strategia komunikacyjna może 
się okazać kluczem do sukcesu mniej-
szej firmy, pomóc odróżnić się od kon-
kurencji, długofalowo także wykształ-
tować wizerunek marki, za którą stoi 
firma, co na określonym etapie roz-
woju przedsiębiorstwa może się oka-
zać wręcz nieocenione. Przykładowo 
w czasach kryzysu, spadku obrotów 
danej branży, to że dana niewielka fir-
ma wypracowała sobie wizerunkową 
pozycję na rynku i w ten sposób odróż-
nia się od konkurencji, na tle innych 
podobnych mniejszych firm, może być 
dla niej zbawieniem.

Ale po co to wszystko?
Żeby jednak przekonać się do dzia-

łań Public Relations trzeba zdać sobie 
sprawę, z korzyści jakie mogą przy-
nieść. - Przykładowo w wyniku umie-
jętnie prowadzonej komunikacji PR, 
eksperci z nawet niewielkiej firmy, 
mogą się okazać najczęściej cytowany-
mi ekspertami w kraju w danej dziedzi-
nie. Działania wizerunkowe, w dłuższej 
perspektywie, mają też swoje przełoże-
nie na wyniki sprzedaży firmy. Poprzez 
działania PR każda firma a zwłaszcza 
ta z sektora MŚP buduje również swo-
ją wiarygodność. Kontrahenci z pew-
nością przychylniej spojrzą na firmę, 
o której przeczytali już kilka razy po-
wiedzmy w „Pulsie Biznesu” niż na 
tą, o której nie wiedzą absolutnie nic. 
– podkreśla Marek Janota. Dużą ko-
rzyścią jest także spójność przepływu 
informacji, zarówno na zewnątrz jak 
i wewnątrz firmy. - Dopóki firma jest 
mała - liczy 2-3, maksymalnie 5 osób 
- informacje przepływają z reguły dość 
łatwo, a wiele decyzji podejmowanych 
jest kolektywnie. Problem powstaje naj-
częściej w momencie, gdy firma zaczy-
na się rozrastać - gdy jej trzonem staje 
się 8 – 10 lub więcej osób, o różnych 
kompetencjach, docierających do róż-
nych odbiorców. Brak określonej stra-
tegii komunikacyjnej wówczas może 
owocować zamieszaniem, albo nawet 
chaosem w przekazywaniu informacji 
o firmie – tłumaczy Anna Watza.

CSR, zdolne dziecko  
Public Relations

CSR (Corporate Social Responsi-
bility), podobnie jak Public Relations, 
w małych i średnich firmach jest nadal 
niedoceniany. Szkoda, bo płynie z nie-
go szereg profitów, których wpływ na 
firmę znacznie przewyższa potrzebne 
zaangażowanie. - Firmy, które odpo-
wiedzialnie podchodzą do swoich zo-
bowiązań względem otoczenia będą 
siłą rzeczy lepiej postrzegane przez 
otoczenie – mówi Marzena Strzelczak, 
Dyrektor Generalna Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu - Jednak CSR nie 
może ograniczać się wyłącznie do po-
jedynczych darowizn na cele społeczne. 
Zadbać trzeba także o pracowników czy 
dostawców. Warto pamiętać, że w przy-
padku małych firm to właśnie pracow-
nicy, kontrahenci i klienci najskutecz-
niej promują działania z zakresu CSR. 
Przede wszystkim jednak, CSR nie po-
winien służyć budowie wizerunku, lecz 
być strategią działania firmy. Wówczas 
można wokół tego co robimy budować 
adekwatną komunikację. – podkreśla 
Marzena Strzelczak. Żeby wypisać się 
w społeczną odpowiedzialną biznesu, 
nie trzeba więc od razu zaczynać od 
wielkich celów, wystarczy rozejrzeć się 
po swoim podwórku i zadbać chociaż-
by o pracowników i ich rodziny. 

W branży artykułów promocyjnych 
niewiele firm świadomie i w sposób 
strategiczny wdraża idee CSR. Firmy 
zrzeszone w PIAP w ramach działań 
agencyjnych angażują się w różne 
akcje charytatywne mające na celu 
zbiórkę produktów na określony cel. 
Rzadko jednak które przedsiębiorstwo 
wpisuje CSR w stały kalendarz swoich 
aktywności. Są jednak firmy, który wi-
dzą w tym sens. - Wdrażanie strategii 
komunikacyjnej o działaniach CSR nie 
jest tak istotne jak samo to działanie. 
Wystarczającą nagrodą jest wsparcie 
projektów czy inicjatyw, które zmienia-
ją nasz świat na lepsze – dobrze jest być 

ich częścią. Z naszej strony strategia 
komunikacji opiera się na wydawaniu 
corocznego raportu z podjętych działań 
oraz subtelnym wspomnieniu o tym na 
naszej stronie internetowej. Chcemy 
aby klienci wiedzieli, że wybierając 
naszą firmę decydują się nie tylko na 
najwyższej jakości towar, ale również 
firmę, która dba o pracowników i śro-
dowisko w którym tworzy produkty. 
– mówi Tomasz Barudin z firmy Te-
xet. Texet Poland jest członkiem New 
Wave Group, a więc firmy o globalnym 
charakterze, stąd działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności bizne-
su nie są jej obce. W ramach strategii 
globalnej podejmuje szereg inicjatyw, 
które wspierają zrównoważony rozwój, 
m.in. przez odpowiedzialne podejście 
do transportu i ochrony środowiska. 
Wprowadzony Clean Shipping Index 
ma na celu oddziaływanie na firmy 
przewozowe tak, aby używały statków 
armatorów, którzy zwracają uwagę na 
bardziej przyjazne środowisku warunki 
transportu (m.in. redukcję emisji ga-
zów cieplarnianych i zanieczyszczeń 
chemicznych). Podejmuje także stara-
nia, aby farbiarnie zapewniały zerowe 
wycieki, a woda była oczyszczana i po-
nownie wykorzystywana w zamknię-
tym systemie.

Mimo, że funkcjonowanie korpora-
cji rządzi się swoimi prawami, a małe 
i średnie przedsiębiorstwa mają nieco 
inną specyfikę to działania wizerun-
kowe są drogą do sukcesu dla jednych 
i drugich. Warto czerpać z tych wy-
deptanych przez gigantów ścieżek, bo 
mimo że praca nad wizerunkiem i ko-
munikacją jest długa i żmudna to przy-
niesie na pewno upragnione cele. Nie 
trzeba się od razu porywać z motyką na 
słońce, wystarczy troszczyć się o to co 
najbliżej - o środowisko, o pracowni-
ków, czy mieć dobre relacje z lokalnymi 
mediami. Udzielać się i być aktywnym. 
Wielkość firmy nie ma tu znaczenia.
■ Joanna Łęczycka

.

Edukacja i szkoleniaZ rynku...
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Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować 
w praktyce, aby: skutecznie rozwijać potencjał zespołu, budować zaangażowanie i chęć współpracy 
członków grupy, zwiększyć jakość pracy zespołowej, zapobiegać konfliktom wśród pracowników.

Szkolenia z technik obrony ceny oraz budowania relacji podczas spotkania sprzedażowego. 
Przedstawiciele agencji reklamowych będą mieli okazję podniesienia swoich kompetencji 
sprzedażowych i umiejętności efektywnej prezentacji oferty. Szkolenia odbędą się przy okazji 
wrześniowego PROMO SHOW.

Celem projektu szkoleniowego, nie jest dostarczenie wiedzy teoretycznej, a bardziej zwrócenie uwagi 
na strategiczne obszary zarządzania i dookreślenie czynników mających najistotniejszy wpływ na 
kształtowanie w organizacji wewnętrznej kultury sukcesu. Dziś wygrywa się detalami. To detale właśnie, 
kierunkują politykę kierowniczą, kształtując jednocześnie rzeczywistą jakość zarządzania managera. 
 
Konferencja odpowiada na pytania - jak zwiększyć sprzedaż na coraz trudniejszych rynkach, jak sprawić, 
aby sprzedaż mogła być „skalowalna”, tzn. zdolna do realizacji coraz bardziej ambitnych celów zgodnych 
z intencjami strategii rozwoju firmy?

Prestiżowy program rozwojowy dla menedżerów sprzedaży ICAN Total Selling™ zwiększa efektywność 
w zakresie zarządzania sprzedażą w oparciu o najbardziej aktualne metody światowych liderów. 
Wykorzystuje najnowsze „twarde” strategie sprzedaży oraz „miękkie” metody oparte na przełomowych 
odkryciach w zakresie psychologii, neurobiologii i antropologii.

Celem Customer Congress jest stworzenie platformy  wymiany  doświadczeń  pomiędzy  osobami 
zarządzającymi Departamentami Obsługi Klienta i Contact Center. 

W pełni biznesowa konferencja z zakresu brand marketingu  skierowana do Top Managementu  
– członków zarządu, dyrektorów marketingu, osób decyzyjnych w zakresie strategii rozwoju 
marki. Spotkanie o dużym potencjale biznesowym zachęca do udziału wysokim poziomem 
merytorycznym oraz perspektywą nawiązania cennych relacji biz#nesowych. Tematyka:
Tworzenie silnych marek w świecie nowego marketingu: Pięć Złotych Zasad - Kevin Lane Keller,
Przyszłość biznesu społecznościowego, brandingu i zaangażowania konsumentów - Simon 
Mainwaring.

Dzięki udziałowi w Inbound Marketing Forum można dowiedzieć się jak: 
- zwiększyć sprzedaż, 
- jak pozyskać klienta możliwie niższym kosztem, 
- jak zwiększyć ruch na stronie, 
- jak zwiększyć konwersję i wiele innych.

Wykorzystywanie szans małych i dużych – standardy nowego przywództwa, budowanie wartości firmy 
- elastyczność i szybkość reakcji, umiejętność procesowego wsparcia „niezależnych”, koncentracja uwagi 
podwładnych na działaniu, kreowanie nowych liderów, prowadzenie planów rozwojowych w zespole, 
prowadzenie planów naprawczych w zespole, rozliczanie podwładnych z efektów, nie z talentów.

Trening skupia się na metodach komunikowania z ludźmi i wpływania na nich poprzez swoją 
charyzmę i siłę charakteru oraz autorytet, który nie zawsze jest związany wyłącznie z pełnioną funkcją. 
Praktyczny charakter treningu pozwala uczestnikom zobaczyć i poczuć na własnej skórze jakie obszary 
ich umiejętności wymagają szlifu. Szkolenie uświadamia, że skuteczność w komunikacji perswazji 
i wpływaniu na innych nie sprowadza się do operowania samymi argumentami.

Zakres tematyczny

.



W dniu 15 maja 2015r. Sejm przyjął ustawę prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy znacząco 
zmienią polskie prawo upadłościowe. Zmian jest wiele i wszystkie one zmierzają do tego, by 
restrukturyzacja prowadzona przez przedsiębiorców pod nadzorem Sądu była łatwo dostępna 
i skuteczna. Większy wpływ na przebieg postępowania będą też mieli wierzyciele. Zmiana ta ma 
być rewolucją w regulacjach dotyczących upadłości firm, na miarę rewolucji w postępowaniach 
upadłościowych dotyczących konsumentów, która obowiązuje od stycznia 2015r. O zmianach 
i skutkach zmian dla firm rozmawiamy z radcą prawnym i licencjonowanym Maurycym Organa. 

Dlaczego uchwalenie tych regula-
cji określa się jako „rewolucję” w po-
stępowaniach upadłościowych?

Przede wszystkim ustawodawca 
wraca do systematyki wzorowanej na 
przepisach z 1934r. Przepisy doty-
czące upadłości likwidacyjnej będą 
zawarte w jednej ustawie – aktualnie 
Prawo Upadłościowe i Naprawcze 
(po zmianie nazwa ustawy to „Prawo 
upadłościowe”), natomiast wszystkie 
regulacje dotyczące postępowań sądo-
wych, których celem nie jest likwidacja 
przedsiębiorcy, a jedynie jego restruk-
turyzacja są zawarte w nowej ustawie 
„Prawo Restrukturyzacyjne”). 

Zmienia się podejście do podmiotów 
poddających się sądowej procedurze 
restrukturyzacji zobowiązań, również 
w sferze nazw i definicji – podmiot 

poddający się restrukturyzacji nie bę-
dzie już musiał oznaczać swojej firmy 
dodatkiem „w upadłości układowej”. 
Aktualnie wielu przedsiębiorców 
zgłasza zastrzeżenia, że prowadzenie 
działalności przez firmę, która musi 
używać dodatkowego oznaczenia 
„w upadłości układowej” w prak-
tyce znacząco utrudnia działalność, 
w szczególności jeżeli chodzi o doko-
nywanie zakupów z odroczonym ter-
minem płatności, czy uczestniczenia 
w nowych inwestycjach/projektach. 

Czy obecnie często przedsię-
biorcy korzystają z  upadłości jako 
formy restrukturyzacji? Czy nowe 
regulacje mają zmienić ten stan?

Aktualnie zdecydowanie dominu-
jącą formą upadłości prowadzonych 
w Polsce jest likwidacja, mniej niż 

25% to upadłości układowe, nato-
miast postępowania naprawcze (re-
strukturyzacja firm prowadzona pod 
minimalnym nadzorem Sądu) w prak-
tyce niemal nie występują. Upadłość 
likwidacyjna prowadzi do zakończenia 
działalności firmy i tylko w niektórych 
przypadkach w ramach likwidacji 
udaje się sprzedaż działające przed-
siębiorstwo, którego działalność jest 
kontynuowana przez nowego wła-
ściciela. Nowe przepisy mają zmie-
nić ten stan rzeczy aby w większości 
przypadków możliwe było zachowanie 
działającego podmiotu poprzez jego 
restrukturyzację/restrukturyzację jego 
zobowiązań.

W  jaki sposób nowa ustawa ma 
pomóc w  osiągnięciu tego celu, tj. 
zwiększenie liczby restrukturyzacji 

kosztem mniejszej liczby upadłości 
likwidacyjnych firm?

Przede wszystkim przez większą 
dostępność restrukturyzacji i zwięk-
szenie liczby sposobów restruktury-
zacji. Projekt zakłada wprowadzenie 
czterech postępowań restrukturyza-
cyjnych: postępowania o zatwierdze-
nie układu, przyspieszonego postę-
powania układowego, postępowania 
układowego i postępowania sanacyj-
nego. Celem każdego postępowania 
restrukturyzacyjnego ma być unik-
nięcie ogłoszenia upadłości dłużnika 
poprzez dokonanie restrukturyzacji. 
Wniosek o wszczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego może pochodzić 
wyłącznie od dłużnika, gdy tym cza-
sem wniosek o ogłoszenie upadłości 
(układowej lub likwidacyjnej) może 
pochodzić zarówno od dłużnika jak 
i od wierzyciela. W przypadku, gdy 
w tym samym czasie zostaną złożone 
oba takie wnioski (wniosek restruktu-
ryzacyjny i np. wniosek o ogłoszenie 
upadłości złożony przez wierzyciela), 
wniosek restrukturyzacyjny będzie 
rozpoznawany zawsze jako pierwszy. 

Kolejną istotną zmianą w prawie 
upadłościowym, która ma zwiększyć 
atrakcyjność postępowania restruk-
turyzacyjnego jest przyznanie wie-
rzycielom, którzy będą finansować 
przedsiębiorcę w trakcie restruktury-
zacji, dodatkowego przywileju w po-
staci uprzywilejowania tych wierzy-
cieli w stosunku do innych wierzycieli 
upadłego (a więc w przypadku, gdy 
firma poddana restrukturyzacji osta-

Reklama rządzi się czasem takimi prawami jak sztuka, bo przecież koncepcja reklamowa jest jak 
dzieło, które rodzi się z jakiejś idei, przybiera formę i oddziałuje na społeczeństwo. Problem zaczyna 
się wtedy, gdy ideę przejmuje ktoś trzeci a autor zostaje z pustymi rękami i głową pełną niezrealizow-
anych pomysłów. Na temat praw autorskich w reklamie rozmawiamy z radcą prawnym i licencjonow-
anym Maurycym Organa. 

Prawo autorskie 
w reklamie

Zdarza się, że agencja reklamowa 
wpada na świetny pomysł na kampa-
nię. Przedstawia go Klientowi. Za jakiś 
czas widzi realizację swojego pomy-
słu, z tym że wykonawcą jest zupełnie 
ktoś innych. Czy ma tu zastosowanie 
prawo autorskie?

Ochroną prawa autorskiego objęte 
są wszelkie tzw. „przejawy działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze”, 
które zostały utrwalone w dowolnej for-
mie. Pomysł na kampanię reklamową 
może być w niektórych sytuacjach objęty 

ochroną prawnoautorską. Bardziej jed-
nak prawdopodobne jest to, iż ochroną 
prawnoautorską nie jest objęta cała 
kampania reklamowa, ale wyłącznie jej 
elementy np. w postaci grafiki, oryginal-
nego hasła, nazwy etc., podczas gdy po-
zostałe elementy kampanii reklamowej 
mają charakter odtwórczy i mieszczą 
się w kanonach działania każdej profe-
sjonalnej agencji reklamowej. Często 
jednak sposób prowadzenia kampanii 
reklamowej będzie jedynie ideą, pew-
nym pomysłem nieskonkretyzowanym 
na tyle, by zostać objęty ochroną praw-
noautorską. Wówczas jedynie dobre 
obyczaje i zwykła uczciwość biznesowa 
poszczególnych agencji reklamowych 
będzie gwarantem poszanowania idei 
i pomysłów innych.

Jak chronić pomysł na kampanię 
reklamową? Jak można się przestrzec 
przed podobnymi sytuacjami? 

Dokumentować, dokumentować, 
dokumentować. Pisemne protokoły ze 
spotkań, protokoły przekazania koncep-
cji, etc., wszystko to znacząco poprawia 
pozycję agencji reklamowych w sytuacji 
ew. sporu z zamawiającym. Na tym ryn-
ku zdarza się również od czasu do czasu 
zamawiający, który zaprasza do nego-
cjacji kilka agencji i po zebraniu pomy-

słów zleca ich opracowanie własnemu 
działowi marketingu i w takiej sytuacji 
spór sądowy jest nieunikniony. Sytuację 
agencji na pewno poprawiają również 
odpowiednio sformułowane postanowie-
nia zawieranych umów. 

Czy możemy wykorzystać np. umo-
wę poufności?

Nie ma jednego obowiązującego wzo-
ru takiej umowy, tak więc pod nazwą 
umowa o poufności może kryć się umo-
wa, która faktycznie poprawia pozycję 
prawną agencji w omawianej sytuacji, 
jak i bezwartościowy z punktu widzenia 
agencji dokument, który zakłada wyłącz-
nie obowiązek zachowania poufności ze 
strony agencji, która w celu wykonania 
zlecenia pozyskuje dane dotyczące zama-
wiającego, stanowiące tajemnicą przed-
siębiorstwa zamawiającego. Ważne jest 
więc to, co zawiera „umowa o poufno-
ści”, a nie sama nazwa podpisywanego 
dokumentu.

W  jaki sposób możemy sprawdzić, 
czy dane hasło reklamowe / slogan 
nie jest plagiatem? 

O ile możliwość sprawdzenia, czy 
mamy do czynienia z plagiatem w przy-
padku prac naukowych/dyplomowych 
jest stosunkowa łatwa i istnieją specjali-
styczne narzędzia informatyczne tworzo-

ne w tym celu, to w przypadku innego 
typu utworów nigdy nie jest to łatwe. 
W sytuacjach spornych nie ma jednej 
uniwersalnej zasady traktowania da-
nego rozwiązania za plagiat lub tylko 
inspirację innym utworem. Najczęściej 
stosowanym testem jest test odbioru 
przez zorientowanego odbiorcę dwóch 
porównywalnych utworów/rozwiązań. 
Posądzany o plagiat będzie się bronił 
używając powtarzających się argu-
mentów: (1) porównywane utwory nie 
są utworami w rozumieniu prawa au-
torskiego, (2) nie ma miejsca plagiat, 
a jedynie twórcza inspiracja (3) za-
rzucany plagiat jest rozwiązaniem po-
wszechnie znanym i stosowanym przez 
wiele innych podmiotów jako ogólnie 
obowiązujący standard działania w da-
nej branży. 

W jaki sposób zabezpieczyć prze-
kazanie praw autorskich, jeśli na-
bywamy jakiś utwór (zdjęcie, tekst, 
film) od podwykonawcy? 

Mówiąc o przekazaniu praw autor-
skich musimy rozróżnić dwie formy ta-
kiego przekazania:

1) definitywną w postaci przenie-
sienia autorskich praw majątkowych 
(umowa zbliżona do umowy sprzeda-
ży),

2) niedefinitywną w postaci udziela-
nia prawa do korzystania z utworu, tj. 
umowa licencyjna (umowa zbliżona do 
najmu).

Wykorzystywanie we własnej kreacji 
utworów stworzonych przez podwyko-
nawcę wymaga możliwie najszerszego 
uprawnienia po stronie nabywcy. Na-
bywca (agencja) będzie bowiem nie-
jednokrotnie utwór nabyty od podwyko-
nawcy modyfikować, przerabiać, łączyć 
z innymi utworami, a następnie udo-
stępniać/dystrybuować w zupełnie inny 

Kalendarz wydarzeń
 Strona 16

Lifestyle
 Strona 14

Z życia Izby...
 Strona 2

12 | BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Edukacja i szkoleniaZ rynku...
 Strona 6

Łatwiejsza 
restrukturyzacja 
dla firm w kryzysie

Z rynku...
Strona 6

25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa 
kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej. 

Zmiany w ustawie 
o prawach konsumenta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

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

Kiedy warto rozważyć zawarcie 
układu z dłużnikiem?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gdy dłuZnik oGłasZa upadłosc

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

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

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

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

Czy można zabezpieczyć zapłatę 
na wypadek upadłości kontrahenta?

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

Kancelaria KUŹMA, 
ORGANA I WSPÓLNICY

` `

Aby przybliżyć konsumentom oraz 
przedsiębiorcom wszystkie istotne 
zmiany Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów stworzył portal  
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
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25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa 
kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej. 

Zmiany w ustawie 
o prawach konsumenta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

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

Kiedy warto rozważyć zawarcie 
układu z dłużnikiem?

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

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

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

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

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

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

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

Ta liczba faktycznie jest duża po-
równując ilość upadłości sprzed kry-
zysu. W tym roku jednak odnotowano 
zdecydowany spadek liczby ogłasza-
nych upadłości. Szacuje się, iż na ko-
niec 2014r. spadek liczby upadłości rok 
do roku może wynieść ok 10%. Licz-
ba upadłości ogłaszanych w Polsce 
jest jednak nadal znikoma w porówna-
niu z innymi krajami UE, jak chociaż-
by Niemcy (ponad 26 tysięcy upadło-
ści w 2013r.), Włochy (ponad 14 tysię-
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kości zgłoszonej przez wierzyciela. Je-
żeli tak się nie stanie, to wierzycielom 
przysługuje tryb odwoławczy w formie 
tzw. sprzeciwu od listy wierzytelności. 
Sprzeciw należy wnieść w terminie 14 
dni od dnia opublikowania obwiesz-
czenia o sporządzeniu i przekazaniu li-
sty wierzytelności do sędziego komisa-
rza. Obwieszczeni takie jest publiko-
wane w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.

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

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

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

Czy można zabezpieczyć zapłatę 
na wypadek upadłości kontrahenta?

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

Kancelaria KUŹMA, 
ORGANA I WSPÓLNICY

` `

Aby przybliżyć konsumentom oraz 
przedsiębiorcom wszystkie istotne 
zmiany Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów stworzył portal  
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
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Nadzoruje prawidłowe przetwarzanie danych w firmie, pilnuje żeby były one odpowiednio 
zabezpieczone zarówno na nośnikach elektronicznych jak i drukowanych. Dba o to, żeby 
wszyscy pracownicy znali procedury związane z przepisami o ochronie danych osobowych. 
Chociaż powołanie ABI nie jest obowiązkiem, to wiele firm dostrzega korzyści związane 
z wprowadzeniem tej funkcji.

Czy w Twojej firmie 
jest juz ABI?

Zgodnie z wprowadzonymi od 1 
stycznia 2015 r zmianami w ustawie 
o ochronie danych osobowych powo-
łanie administratora bezpieczeństwa in-
formacji jest uprawnieniem administra-
tora danych. Jeśli administrator danych 
uzna, że jest w stanie wykonywać obo-
wiązki samodzielnie, nie musi tworzyć 
dodatkowego stanowiska. Mimo tego 
wiele firm w bieżącym roku zdecydo-
wało się na powołanie ABI, bo w wielu 
przypadkach po prostu warto to zrobić. 
Jeśli administrator danych zdecyduje się 
powołać ABI i zgłosić go do rejestracji 
u GIODO, będzie zwolniony z obo-
wiązku rejestracji zbiorów danych oso-
bowych zwykłych i zgłaszania ich aktu-
alizacji u GIODO (przy czym pamiętać 
należy, że o ile zbiory prowadzone są w 
wersji papierowej, to również nie ma 
obowiązku ich zgłoszenia do GIODO). 
Korzyści jest znacznie więcej. – Fir-
ma zyska fachowe wsparcie w procesie 
przetwarzania danych osobowych – tłu-
maczy Małgorzata Kałużyńska-Jasak, 
Dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowe-
go GIODO - Jest to o tyle istotne, że 
mimo iż ustawa o ochronie danych oso-
bowych obowiązuje już od 17 lat, wielu 
administratorów nie zna podstawowych 
obowiązków, jakie nakładają na nich jej 
przepisy. Dlatego warto, aby korzystali 
z pomocy osób mających wiedzę na ten 
temat, czyli ABI. Należy bowiem pod-
kreślić, że chodzi tutaj o osoby, które 
odpowiadają nie tylko za kwestie tech-
niczne, związane np. z prawidłowym 
zabezpieczeniem systemów informatycz-
nych, szyfrowaniem danych, dbaniem 
o to, aby nie były one narażone na ataki 
cyberprzestępców. ABI ma bowiem od-
powiadać za całokształt prawidłowego 
przetwarzania danych, a więc zarówno 
za ich ochronę, jak i szkolenia oraz do-
radzanie innym pracownikom admini-
stratora, mającym do nich dostęp. ABI 
ma nadzorować cały proces przetwarza-
nia danych u danego administratora. – 
mówi Małgorzata Kałużyńska-Jasak. 

Podkreślić jednak należy, że nie-
zależnie od powołania ABI, to admi-
nistrator danych wciąż jest odpowie-
dzialny za właściwe, zgodne z prawem, 
zorganizowanie procesu przetwarzania 
danych osobowych. Co istotne, admi-
nistrator danych w każdej chwili może 
podjąć decyzję o powołaniu w swojej 
firmie ABI. Gdy się na to zdecyduje, 
musi w ciągu 30 dni zgłosić go do re-
jestracji GIODO przy użyciu wzoru, 
stanowiącego załącznik do rozporzą-
dzenia Ministra Administracji i Cyfry-
zacji z 10 grudnia 2014 r. w sprawie 
wzorów zgłoszeń powołania i odwo-
łania administratora bezpieczeństwa 
informacji.

Kto może zostać ABI
Wedle litery prawa ABI musi być 

osobą fizyczną, mającą pełną zdolność 
do czynności prawnych oraz korzystają-

cą z pełni praw publicznych. Nie może 
być karany za przestępstwo umyślne 
a ponadto musi mieć odpowiednią wie-
dzę z zakresu ochrony danych osobo-
wych. Nie jest wymagane dokumento-
wanie tej wiedzy żadnymi egzaminami, 
szkoleniami czy certyfikatami, nie ma 
też żadnych wymogów odnośnie wyż-
szego wykształcenia. - Po prostu ma to 
być osoba, która „zna się na rzeczy”, 
ma wiedzę na temat prawa, orzecz-
nictwa ETS, sądów administracyjnych 
i nowych technologii. To administrator 
danych, który powołuje ABI, powinien 
ocenić, czy powierza tę funkcję kom-
petentnej osobie. GIODO wskazuje, że 
poziom wiedzy ABI z zakresu ochrony 
danych powinien być dostosowany do 
prowadzonych u administratora danych 
operacji przetwarzania danych oraz wy-
mogów ich ochrony. – mówi Małgorzata 
Kałużyńska-Jasak.

Administratorem bezpieczeństwa 
informacji może być zarówno pracow-
nik administratora danych, jak i oso-
ba, która nie jest u niego zatrudniona 
(dopuszczalny jest tzw. outsourcing). 
Trzeba jednak pamiętać, że powołanie 
w firmie ABI wiąże się z konieczno-
ścią zapewnienia mu przez administra-
tora danych środków i organizacyjnej 
odrębności, które są mu niezbędne do 
niezależnego wykonywania zadań. Po-
nadto ABI musi podlegać bezpośrednio 
kierownikowi jednostki organizacyj-
nej lub osobie fizycznej będącej ad-
ministratorem danych. Administrator 
danych może powierzyć ABI wykony-
wanie innych obowiązków, jeżeli nie 
naruszy to prawidłowego wykonywa-
nia zadań nałożonych na ABI ustawą 
o ochronie danych osobowych.

Zadania ABI
Jednym z głównych zadań ABI jest 

zapewnianie przestrzegania przepisów 
o ochronie danych osobowych. Wiąże 
się to między innymi ze sprawdzaniem 
zgodności przetwarzania danych oso-
bowych z przepisami o ochronie da-
nych osobowych oraz opracowaniem 
w tym zakresie sprawozdania dla admi-
nistratora danych. ABI zajmuje się tak-
że aktualizowaniem dokumentacji opi-
sującej sposób przetwarzania danych 
oraz środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych osobowych. Jego zadaniem 
jest także zapewnianie zapoznania 
osób upoważnionych do przetwarza-
nia danych osobowych z przepisami 
o ochronie danych osobowych. Ponad-
to obowiązkiem ABI jest prowadzenie 
rejestru zbiorów danych osobowych 
przetwarzanych przez zatrudniającego 
go administratora danych.

Perspektywa dalszych zmian
Wejście w życie rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych w UE 
planowane jest na 2018 rok. Będzie 

bardzo ważnym aktem prawnym, bo 
zacznie obowiązywać w naszym sys-
temie prawnym bezpośrednio, bez po-
trzeby implementacji za pomocą ustaw. 
Po prostu zastąpi ustawę o ochronie 
danych osobowych we wszystkich 
krajach UE, co oznacza, że prawo ma-
terialne w zakresie ochrony danych 
osobowych zostanie ujednolicone. 
- Rozporządzenie z jednej strony ma 
zagwarantować wzmocnienie praw jed-
nostki, w tym wprowadzenia rozwiązań 
zapewniających każdemu z nas realne 
gwarancje, że nasze prawo do ochrony 
danych osobowych i prawo do prywat-
ności będą przestrzegane. – mówi Mał-
gorzata Kałużyńska-Jasak - Z drugiej 
strony ma uprościć niektóre, dotyczące 
przedsiębiorców procedury. Dla nich 
bardzo istotna jest na pewno propo-
zycja wprowadzenia zasady one-stop 
shop, która podmiotom prowadzącym 
interesy w wielu krajach, umożliwia 
dopełnienie obowiązków administra-
cyjnych związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych w jednym państwie 
członkowskim, tym, w którym znajduje 
się główna siedziba przedsiębiorcy.

Jak wynika z unijnego rozporzą-
dzenia, nowością – z punktu widzenia 
polskiego prawa – będzie przyznanie 
organom ds. ochrony danych osobo-
wych uprawnienia do nakładania kar 
finansowych za naruszenie przepisów 
o ochronie danych osobowych. Ich 
wysokość nie została jeszcze ostatecz-
nie ustalona, ale będą one dotkliwe. 
Podmioty dysponujące danymi osobo-
wymi, muszą zdawać sobie sprawę, że 
nie wolno im lekko traktować takich 
informacji, handlować nimi ani udo-
stępniać osobom nieupoważnionym, 
bo grozi za to określona kara. To po-
winno przyczynić się do zachowania 
większej dbałości o to, by dane były 
przetwarzane zgodnie z prawem. 

Kolejna nowość to obowiązek zgła-
szania do GIODO sytuacji, w której 
dane zostały zniszczone, skradzione 
lub z innego powodu wyciekły. W tej 
chwili w Polsce istnieje on tylko w pra-
wie telekomunikacyjnym. Po przyjęciu 
unijnego rozporządzenia zostanie on 
rozszerzony i będzie dotyczył wszyst-
kich administratorów danych.

Zmiany, które już obowiązują jak 
i te, które dopiero przed nami, pokazu-
ją, że prawo do ochrony danych osobo-
wych należy traktować bardzo poważ-
nie. Właśnie teraz jest najlepszy czas, 
żeby się nad nim pochylić i zweryfiko-
wać we własnej firmie jak ono funk-
cjonuje. Mimo, że stanowisko ABI jest 
nieobowiązkowe, warto zainwestować 
w dodatkowe kompetencje któregoś ze 
swoich pracowników, żeby zwiększyć 
bezpieczeństwo danych we własnej 
firmie. Nieznajomość prawa nie zwal-
nia bowiem z jego przestrzegania.
■ Joanna Łęczycka
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tecznie stanie się jednak niewypłacal-
na, podmioty, które finansowały jej 
działalność w okresie restrukturyzacji 
zostaną zaspokojone w pierwszej ko-
lejności, tj. przed pozostałymi wierzy-
cielami).

Kto będzie prowadził restruktu-
ryzacje? Czy firmy samodzielnie, 
czy tez pod nadzorem sądu/syndy-
ka?

Wraz z nową ustawę pojawi się 
również nowy zawód – doradca re-
strukturyzacyjny. Doradca restruktu-
ryzacyjny będzie mógł pełnić zarówno 
funkcje doradcy w trakcie restruktu-
ryzacji, jak i syndyka w trakcie postę-
powania upadłościowego. Doradca 
restrukturyzacyjny będzie zawodem 
regulowanym, a wszyscy posiadający 
aktualnie licencję syndyka staną się 
z mocy prawa doradcami restruktury-
zacyjnymi. Zasadniczo obowiązkiem 
doradcy restrukturyzacyjnego będzie 
nadzorowanie samego procesu re-
strukturyzacji i pomoc przedsiębiorcy 
w poprawnym wypełnianiu obowiąz-
ków ciążących na firmach podejmują-
cych wysiłek restrukturyzacji.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

sposób, niż nabywany utwór pierwotny. 
W przypadku dużych realizacji, to naj-
częściej zamawiający będzie na agencji 
wymuszał sposób dysponowania/naby-
wania autorskich praw majątkowych 
do utworów tworzonych przez podwy-
konawców. Należy również pamiętać, iż 
podwykonawca nie zawsze będzie twór-
cą, bowiem twórcą może być wyłącznie 
osoba fizyczna, tak więc w przypadku 
podwykonawców prowadzących dzia-
łalność w formie spółki, agencja bę-
dzie nabywała od takiego wykonawcy 
uprawnienia do korzystania z utworów 
na podobnych zasadach, na których na-
stępnie od agencji prawa te nabędzie 
klient. Zapewniając nabycie autorskich 
praw majątkowych nie można pominąć 
kwestii autorskich praw osobistych, 
które przysługują tylko twórcy i są 
tzw. prawami niezbywalnymi. Aby móc 
w pełnym zakresie korzystać z utworu 
podwykonawcy (modyfikacje, łączenie 
z innymi utworami), konieczne jest pi-
semne zobowiązanie się twórcy, iż nie 
będzie w umówionym zakresie wykony-
wał swoich praw osobistych do danego 
utworu.

Jakie formy nabycia praw autor-
skich (licencje) przewiduje prawo?

Polskie przepisy określają, iż nastę-
pujące umowy muszą być zawarte w for-
mie pisemnej pod rygorem nieważności 
rozporządzenia tymi prawami:

a) Umowa przeniesienia praw autor-
skich, 

b) Umowa licencji wyłącznej. 
Pozostałe umowy, jak np. umowa 

licencji niewyłącznej mogą być zawar-
te w dowolnej formie, w tym ustnej. 
W każdym jednak przypadku zaleca się, 
by umowa dotycząca praw autorskich 
przyjmowała formę pisemną.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka
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Początkiem wszystkich interesujących, wielkich rzeczy jest pasja. To ona ma w sobie tę niewiarygodną 
moc, która sprawia, że wszystko jej się podporządkowuje, staje się sensem życia. Panu Jackowi 
Rogozińskiemu pasja towarzyszy od 40 lat i właśnie dlatego każdą wolną chwilę spędza na wodzie.

Pasja, która 
uzaleznia

Pana Jacka Rogozińskiego z fir-
my Rodan pasją zaraził wuj, który był 
utytułowanym żeglarzem – Mistrzem 
Polski i Wicemistrzem Świata w żeglar-
stwie w wielu różnych klasach, także 
olimpijskich. Z czasem żeglowanie sta-
ło się uzależnieniem, do tego stopnia, że 
wszystko wokół jest pod nie podporząd-
kowywane. Oprócz żaglówek, najwięk-
szą jego miłością jest właśnie deska, 
która dostarcza mu większych emocji 
i adrenaliny, niż spokojniejsza i wol-
niejsza łódź żaglowa. I chociaż miesz-
ka pod Poznaniem, pływa codziennie. 
Mimo, że jego rejsy najczęściej nie są 
długie, to stara się tak dobierać miej-
sca, żeby były ciekawe. W Polsce duże 
możliwości stwarza Zatoka Pucka, po 
obu stronach Półwyspu Helskiego, ale 
okolice Poznania, także mają nieco do 
zaoferowania amatorom sportów wod-
nych. Jednym z takich miejsc jest Jezio-
ro Kierskie, gdzie właśnie najczęściej 
pływa Pan Jacek. Najpiękniej jednak 
jest po sezonie, kiedy wody pustoszeją 
i kiedy można bez zgiełku i tłoku spę-
dzać wolny czas na desce lub żaglach. 
Sezon kończy się w drugiej połowie 
września, ale najbardziej zapaleni że-
glarze pływają nawet do końca listopa-
da, dopóki tylko pogoda pozwala.

Kiedy po koniec lat 60. w Kalifor-
nii powstały pierwsze deski z żaglem, 
nikt nie przypuszczał, że zakochają się 
w nich miliony ludzi. Windsurfing cie-
szy się dziś w naszym kraju coraz więk-
szą popularnością. Wiąże się to z modą 
na aktywne spędzanie czasu, a pływa-

nie na desce dostarcza nie tylko dużych 
emocji ale także wpływa pozytywnie na 
kondycję fizyczną i psychiczną. Przy-
goda rozpoczyna się od nabycia sprzętu, 
który na początek można na przykład 
wypożyczyć. Uprawianie windsurfin-
gu nie wymaga jakiejś ogromnej siły, 
ale właściwy dobór sprzętu jest bardzo 
istotny. Drugim krokiem dla początku-
jących będzie na pewno kurs windsur-
fingowy, gdzie pod okiem fachowców 
i na właściwie dobranym sprzęcie moż-
na nauczyć się podstaw pływania na 
desce. 

Żeglarstwo to już trochę wyższy po-
ziom. Tutaj wymagany jest patent, który 
można zdobyć przygotowując się do eg-
zaminu, na przykład podczas kursu sta-
cjonarnego lub rejsu. Pierwszym etapem 
jest stopień żeglarza jachtowego, o któ-
ry mogą się ubiegać już osoby powyżej 
14. roku życia. Żeglarz jachtowy ma 
uprawnienia do prowadzenia jachtów 
żaglowych po wodach śródlądowych 
oraz tych o długości kadłuba do 12 m 
po morskich wodach wewnętrznych 
i pozostałych wodach morskich w stre-
fie do 2Mm ( mil morskich ) od brze-
gu, w porze dziennej. Drugi stopień to 
jachtowy sternik morski. Osoby z takim 
uprawnieniem mogą prowadzić łodzie 
po wodach śródlądowych, natomiast 
po wodach morskich jachty o długości 
kadłuba do 18 m. O taki patent mogą 
starać się osoby, które ukończyły 18. 
rok życia. Kolejne etapy w żeglarskiej 
karierze to stopnie kapitana jachtowe-
go i sternika lodowego. Polski Związek 

Żeglarski ustalił dokładnie co należy 
umieć starając się o poszczególne pa-
tenty. Egzaminy składają się z dwóch 
części – teoretycznej i praktycznej.

Żeglarstwo mogą uprawiać praktycz-
nie wszyscy, od 14. roku życia. Zarów-
no styl żeglowania jak i trasy można 
dobierać w zależności od indywidual-
nych preferencji, mogą być bardziej lub 
mniej aktywne. Dużym plusem jest to, 
że oferta polskich szlaków wodnych 
jest bardzo ciekawa i wszędzie bez 
problemu można wyczarterować łódź, 
dopasowaną do potrzeb i umiejętno-
ści. Żeglarstwo pozwala zdobyć wiele 
specyficznych umiejętności, takich jak 
wiązanie węzłów, wiedzę z zakresu me-
teorologii czy nawigacji. To także cała 
żeglarska tradycja, jachtowe słownic-
two, szanty, zwyczaje, niepowtarzalny 
klimat podróżowania. To wreszcie pra-
ca zespołowa, która pozwala doskonalić 
umiejętności współdziałania.

Uprawnienia, posiadany sprzęt, moż-
liwości czasowe i finansowe to jedno. 
Jednak jak mówi Pan Jacek Rogoziński, 
najważniejszym motorem działań jest 
pasja a żeglarstwo, daje niesamowite 
poczucie wolności. – Proszę sobie wy-
obrazić prędkość 40 km/h, brak hałasu 
miasta, szum fal i wiatr we włosach – 
mówi. Jeśli więc szukacie pomysłów 
na aktywne spędzanie wolnego czasu, 
spróbujcie pożeglować, chociażby na 
desce. A może to będzie właśnie począ-
tek Waszej wielkiej namiętności. Ahoj 
przygodo!
■ Joanna Łęczycka
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Na temat efektywnego wypoczywania, wartości wakacji oraz trudnych powrotów po 
przerwach w pracy, rozmawiamy z psychologiem Marcinem Langerem, doktorantem na 
wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Nauczmy sie 
wypoczywac

Co z  psychologicznego punktu 
widzenia daje nam urlop? 

Potrzebujemy czasu, kiedy wresz-
cie możemy uciec od naszych co-
dziennych trosk i obowiązków, naszej 
codziennej rzeczywistości. Jest to 
coraz trudniejsze, badania pokazu-
ją, że nawet dzieci nie potrafią się 
już bawić, ponieważ cały czas są 
przyssane do komórek czy ekranów 
komputerów. Dorośli funkcjonują 
podobnie. Dzisiejszego dorosłego 
człowieka coraz trudniej zatrzymać 
w jego codziennym pędzie. To bardzo 
niezdrowe, ponieważ uniemożliwia 
nam osiągnięcie spokoju, równowagi 
pomiędzy życiem prywatnym a pracą. 
W ten sposób tracimy też coś bardzo 
ważnego w życiu, czyli zabawę. Za-
bawa to istotny element bycia w spo-
łeczeństwie, który pozwala nam lepiej 
zrozumieć innych, jest doświadcze-
niem odświeżającym, które poma-
ga odbierać rzeczywistość w lepszy 
i głębszy sposób. Na Zachodzie coraz 
popularniejsze są miejsca zabaw dla 
dorosłych, z których można korzystać 
dopiero po oddaniu wszystkich komó-
rek i innych urządzeń , gdzie są tam 
np. baseny z piłkami. Dorośli mogą 
czerpać w takich miejscach przyjem-
ność z powrotu do dzieciństwa. Na 
co dzień przyssani do komputerów 
nie mamy możliwości, żeby osiągnąć 
taki stan. Często jedynymi sposob-
nościami są wolne weekendy albo 
właśnie urlop. Dobre wykorzystanie 
urlopu pomaga później lepiej radzić 
sobie z obowiązkami i z pewnością 
potęguje efektywność pracy.

Wielu Polakom trudno się roz-
stać w czasie urlopu ze służbowym 
telefonem… Czy urlop z telefonem 
i  laptopem służbowym w  ogólne 
może spełniać swoją funkcję?

Spędzanie urlopu z laptopem fir-
mowym czy telefonem jest dosyć 
niezdrowe. Jak pokazują badanie 
Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Psychologicznego największą przy-
czyną stresu podczas wakacji są 
niepokoje związane z pracą. 40% 
ankietowanych w grupie kilkunastu 
tysięcy osób przyznało, że związane 
z pracą zobowiązania przyczyniają 
się do dużego stresu podczas wy-
poczynku. Faktory stresu związane 
z wynagrodzeniem za pracę czy po-
wrotem do niej po urlopie mocno ob-
niżają przyjemność z wakacji. Jeśli 
nie wykorzystamy właściwie urlopu 
na wypoczynek, jeśli będziemy cały 
czas połączeni z naszą pracą, nie 
osiągniemy satysfakcjonującego po-
ziomu relaksu. Może to doprowadzić 
do przeciągłego stresu, który nas 
niszczy.

Co jeszcze nas stresuje podczas 
wakacji?

Wakacyjnych stresorów jest dużo. 
Jednym z nich jest na przykład, zbyt 

przeładowany grafik wakacyjnych 
planów, który prowadzi do niepo-
kojów, że nie zdążymy wszystkiego 
zrealizować. Paradoksem jest, jak 
pokazują amerykańskie badania, że 
najbardziej cieszymy się na możli-
wość spotkania z rodziną i przyja-
ciółmi podczas wakacji, ale jest to 
równocześnie bardzo dużym streso-
rem. 

Co ciekawe, najbardziej narażone 
na stres podczas wakacji są kobiety 
oraz osoby, które można określić, że 
reprezentują niższą klasę średnią. 
Kobiety, ponieważ zazwyczaj na nie 
spada odpowiedzialność za organi-
zację różnego rodzaju spotkań towa-
rzyskich. Praktycznie z jednej pracy 
przechodzą w drugą. Z kolei osoby 
z niższej klasy średniej cały czas li-
czą wakacyjne wydatki, obawiając 
się, że nie wystarczy im funduszy 
podczas wakacji.

Jak wypoczywać efektownie, 
tak, żeby urlop był pełną regene-
racją?

Trzeba je dobrze zaplanować, nie 
przeładowywać tego czasu zbyt dużą 
ilością zajęć. Odciąć się od pracy. 
Ważne jest tak dobrać wakacyjne 
aktywności, żeby sprawiały nam 
przyjemność. Poświęćmy czas sobie, 
swoim zainteresowaniom. Nie należy 
spędzać tego czasu bezczynnie, leżąc 
i nadmiernie konsumując, bo wtedy 
nie wypoczywamy, nasz organizm 
staje się zmęczony taką pseudoak-
tywnością.

Czy dla udanego wypoczynku 
ma znaczenie długość urlopu czy 
jego jakość?

Nie możemy powiedzieć, że w mie-
siąc wypoczniemy lepiej niż przez 
dwa tygodnie. Miesiąc to zbyt długo, 
bo nasze ciało i umysł odzwycza-
ją się od pracy i przestawimy sobie 
swój zegar biologiczny. Powtórne 

przestawienie na etatowy tryb pracy 
może się drastycznie skończyć, epi-
zodem depresyjnym, chęcią powtór-
nego wzięcia urlopu lub nawet zwol-
nieniem się z pracy. Długie urlopy 
nie są dobre. 

Patrząc z głębszej perspektywy, 
psychologii osobowości i motywa-
cji, jakość naszego wypoczynku za-
leży od naszego podejścia do pracy. 
Patrzymy na życie jak na dążenie 
z punktu A do punktu B, bo historie, 
które tworzymy (studiów, związków) 
mają swój początek i koniec. Często 
punkt B, np. skończenie studiów sta-
je się tak naprawdę punktem A, czyli 
nowym początkiem – poszukiwania 
pracy, pracowania, robienia kariery 
itd. Dla niektórych punktem B, do 
którego dążą są tylko wakacje albo 
wypłata. Męczą się w pracy przez kil-
ka miesięcy, żeby dotrwać do urlopu. 
Powinni czuć satysfakcję z dotarcia 
do upragnionego celu, ale nigdy nie 
są, bo nie czerpią radości z tego co 
robią na co dzień. Trzeba nadać swo-
jej pracy trochę głębsze znaczenie 
niż tylko traktować jak okres oczeki-
wania na urlop. Nie traktować pracy 
jak obowiązku, ale jako coś co nas 
rozwija, doskonali, czyni lepszym 
człowiekiem. Dzięki temu znajdziemy 
satysfakcję z pogoni między jednym 
punktem a drugim.

Podczas urlopu organizm stop-
niowo przyzwyczaja się do no-
wego rytmu życia, odzyskuje siły, 
przestaje się spieszyć. Problemem 
staje się powrót do pracy, bo nie-
stety wszystko co dobre szybko się 
kończy. Jak poradzić sobie z  po-
wrotami do szarej rzeczywistości?

Często wakacje są czasem wielu 
aktywności, spotkań z przyjaciół-
mi, rodziną, uprawiania sportów 
itd. Wracając do pracy bardzo dra-
stycznie urywamy te aktywności, co 
właśnie często jest przyczyną stresu 
i obniżonego samopoczucia, a nawet 
depresji. Czujemy się osamotnieni, 
odrzuceni, wracamy do szarej rze-
czywistości. Tymczasem interakcje 
społeczne są bardzo ważne do pod-
trzymywania naszego dobrego samo-
poczucia, zwiększają wydzielanie po-
zytywnych hormonów. Bardzo ważne 
jest, żeby w okresie powakacyjnym 
również znajdować czas na przy-
jemności i spotkania z bliskimi nam 
osobami. To nam pozwoli łagodnie 
przejść z okresu urlopowego w okres 
codziennych obowiązków.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka
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MARCIN LANGER 
Absolwent psychologii na UŚ, 
od 2014 asystent na wydziale 
psychologii UŚ w Zakładzie 
Psychologii Zdrowia i Jakości Życia.

Badania pokazują, że na wet 
dzieci nie potrafią się już 
bawić, ponieważ cały czas 
są przyssane do komórek 
czy ekranów komputerów. 
Dorośli funkcjonują 
podobnie. Dzi siejszego 
dorosłego człowieka coraz 
trudniej zatrzymać w jego 
codzien nym pędzie. To 
bardzo niezdrowe, po
nieważ uniemożliwia 
nam osiągnięcie spokoju, 
równowagi pomiędzy 
życiem prywatnym a pracą. 

`
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Technologie druku, opakowania, identyfikacja wizualna, materiały POS, media do druku, personalizacja.

Maszyny i materiały do druku opakowań i etykiet.

Poligrafia, technologie druku, media, akcesoria do druku, Digital Signage, POS, technologie LED, artykuły reklamowe, tekstylia 
reklamowe, usługi reklamowe.

Poligrafia reklamowa, etykiety, zadruk opakowań, digital printing, maszyny do druku, urządzenia introligatorskie, urządzenia do 
uszlachetniania, materiały i akcesoria.

Komunikacja wizualna, digital signage, LED, neony, oprogramowanie, opakowania, etykiety, druk cyfrowy, tekstylia.

Elektronika domowa, użytkowa, produkty elektroniczne.

Poligrafia, maszyny do druku, materiały i akcesoria do druku, oprogramowanie, Digital Signage, opakowania, etykiety.

Viscom
29.09-02.10.2015   Paryż, Francja

Labelexpo Europe
29.09-02.10.2015   Bruksela, Belgia

COPI’S
30.09-02.10.2015   Sofia, Bułgaria

The Print Show
13-15.10.2015   Birmingham, Anglia

Viscom Italia
15-17.10.2015   Mediolan, Włochy

Canton Fair
15-19.10.2015   Kanton, Chiny

Viscom
04-06.11.2015   Düsseldorf, Niemcy

Zakres tematyczny
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Kalendarz wydarzeń

Po raz pierwszy w trzyletniej historii OneDay Roadshow importerzy, dystrybutorzy i przedstawiciele agencji reklamowych będą mogli 
zaprezentować swoje osiągnięcia nie tylko w naszym kraju. Cykl jednodniowych imprez wystawienniczych zakończy się bowiem 3 
września w… Berlinie. Zanim jednak dojdzie do spotkania w stolicy Niemiec, specjaliści z branży odwiedzą Warszawę (31 sierpnia), 
Chorzów (1 września) i Poznań (2 września). „Wizyta” w Berlinie będzie odpowiedzią na zainteresowanie jakim cieszyły się poprzednie 
polskie edycje OneDay Roadshow, a także inauguracyjna OneDay Roadshow Europe.

Ponad 160 wystawców, tysiące gadżetów reklamowych, konkursy branżowe i konferencje. Wśród prezentowanych nowości zwiedzający 
będą mogli zapoznać się z różnorodną ofertą skierowaną dla szeroko rozumianej branży reklamowej, w tym szeroką ofertą upominków 
świątecznych. Integralną częścią imprezy targowej jest konkurs Super Gift na najlepsze gadżety reklamowe, a nowością konferencja 
Marketing Mix – o promocji w miejscu sprzedaży. Wstęp na wydarzenie przeznaczony jest tylko dla profesjonalistów branży. 

Promo Show to cykl spotkań typu road show dla przedstawicieli branży upominków reklamowych. Zalety wydarzenia to przede 
wszystkim kameralna atmosfera wspomagająca nawiązywanie kontaktów handlowych oraz możliwość zapoznania się z ofertą świąteczną 
czołowych dostawców. To także unikalna możliwość spotkania z klientami podczas road show, przygotowanego specjalnie dla firm z rynku 
reklamy. Cykl spotkań rozpocznie się w Gdańsku (15 września), następne spotkanie odbędzie się w Poznaniu (16 września), a zakończy 
w Katowicach (17 września). 

Edycja 2015 to przepustka do wszystkich branż, otwierająca podwoje do możliwości opowiedzenia historii marki, firmy, produktu, czy 
usługi. Pięć stref tematycznych: Tasting & Fashion Zone, Technology Zone, Events Zone, Gifts Zone, Innovation Zone, rozbudowany 
program wydarzeń towarzyszących w formie krótkich setów skoncentrowanych w ramach Kreatywnej Areny, poszerzony zakres 
tematyczny oraz nowe narzędzia do kontaktu ze zwiedzającymi zapowiadają wydarzenie pełne inspiracji. REKLAMA360 odbędzie się na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

OneDay Roadshow
31.08-03.09.2015   
Warszawa, Chorzów, Poznań, Berlin

Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań 
9-10.09.2015   
Warszawa

Promo Show 
15-17.09.2015   
Gdańsk, Poznań, Katowice

REKLAMA360
29.09-1.10.2015   
Poznań

Informacje

imprezy targowe Q3 I Q4 | POLSKA
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CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT PIAP?
Odwiedź nas na najbliższych wydarzeniach branżowych! Serdecznie zapraszamy!
Umów się na spotkanie: Katarzyna Wojniak , tel.  791 354 426,  biuro@piap-org.pl

PROMO 
SHOW 2015 

PROMO SHOW 2015 

Festiwal Marketingu
Druku & Opakowań

9-10 września, EXPO XXI, Warszawa


