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Właśnie mija pierwsza połowa roku. Wydaje się, jak by to była chwi la, a le w rzeczywistości 
za nami wiele miesięcy kolejnych zmagań z pandemią. W pewnym stopniu przyzwyczai l iśmy 
się już do tak zwanej „nowej rzeczywistości”, starając się dostosować organizację zarówno 
biznesu, jak i życia prywatnego do obecnych real iów. Jednak nie zmienia to faktu, że branża 
rek lamowa, jak i wiele innych sfer dzia ła lności, nada l stara się o powrót do „normalności”. 
O podejmowanych dzia łan iach na przestrzen i ostatn iego roku, wadze osob istych re lacj i 
z k l ientami, a także coraz popularn iejszych pomysłach na ekogadżety w wywiadzie numeru 
opowiada dr Edyta L isowska, Prezes Polsk iej Izby Ar tykułów Promocyjnych oraz Dyrektor 
zarządzająca EBLIS B&L.

Zachęcam także do przeczytania wywiadu z Prezesem Targów RemaDays Warsaw, Sławomirem 
Gief ing iem. W rozmowie omawiamy koncept wrześn iowego wydarzen ia RemaExtra, które 
zaplanowane jest w terminie 15.-17. września 2021 Jesienne wydanie targów to odpowiedź na 
sugest ie i potrzeby samych wystawców, którzy chcą w ten sposób wykorzystać szansę pro-
mocji i podtrzymać cenne relacje z kontrahentami.

Wszystk im, którzy poszukują sprawdzonych pomysłów na upomink i promocyjne, po lecam 
wpis o brelokach reklamowych . Jak udowadniają producenci i dystrybutorzy, ten drobny, a le 
n iezwykle praktyczny gadżet może przyjmować przeróżne formy – od miękk ich f i lcowych 
zawieszek, po ekologiczne breloki z drewna czy nowoczesne modele 3D. Z kolei w ar tykule 
o teksty l iach przyg lądamy się odzieży roboczej d la branży gastronomicznej , budowlanej 
oraz pracowników biurowych . Funkcjonalność, wygoda i estetyczny design to cechy, których 
obecnie poszukujemy w ubraniach reklamowych.

W t radycy jnych już rubr ykach poświęconych zagadn ien iom prawnym, radca Mateusz 
Wojciechowski wprowadza nas w tematykę spółek z ograniczoną odpowiedzia lnością, a także 
przybl iża kwest ię pomocy dla przedsiębiorców w dobie COVID-19. W stałych działach można 
też zna leźć najciekawsze aktua lności z branżowego świata rek lamy. W „Jubi leuszach” pre-
zentujemy f i rmy, które w tym roku obchodzą okrągłą rocznicę swojej działa lności, a w „Who 
is who” składamy gratulacje osobom, które niedawno awansowały.

Drodzy Czyteln icy, n iech zbl iżające się wakacje pozwolą na chwi lę oddechu i przyniosą wiele 
inspiracj i oraz pomysłów do działania w obecnej sytuacj i . Pamiętajmy, że – tak jak udowod-
ni ło to wielu kreatywnych przedstawiciel i branży reklamowej – pozostając otwartym na nowe, 
można pokonać najtrudniejsze wyzwania.

Drodzy 
Czytelnicy!

q OD REDAKCJI

Redaktor
Joanna Kłossowska
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22
WYWIAD Z PREZESEM TARGÓW 
SŁAWOMIREM GIEFINGIEM

56
Oto przegląd najciekawszych produktów 

dostępnych w sprzedaży łączonej w sieciach 

sklepów detalicznych oraz wykorzystywanych 

podczas wydarzeń plenerowych. 

„Dokumentacja” zdjęciowa posegregowana 

została zgodnie z przynależnością do sektora 

branżowego Gifts World, Event Show oraz 

Packaging Materials. Przynależność do 

sektora jest określana na podstawie rodzaju 

upominku, zastosowania lub ekspozycji – 

interpretacji autora :)

PROMOCJE  
KTÓRE WIDAċ

55PO GODZINACH

NARZĘDZIE INTERNETOWE, KTÓRE 
ŁĀCZY EUROPEJSKIE FIRMY Z BRANŻY 
UPOMINKÓW – ESBOOK.EU

Nowoczesna platforma internetowa ESB European Sellers 
& Buyers – dostępna pod adresem Esbook.eu – stanowi 
bardzo przydatne narzędzie pracy dla firm z branży artykułów 
promocyjnych. Szybkie dotarcie do tysięcy firm z Europy, 
przejrzysta prezentacja ofert czy na bieżąco aktualizowane 
nowości produktowe to tylko niektóre atuty, z jakich chętnie 
korzystają użytkownicy serwisu.

OGRODNICTWO DLA OGRODNIKA –  
HOBBY, RELAKS CZY CIĘŻKA PRACA?

Jedna z moich ulubionych aktorek, ikon mody i stylu, Audrey 
Hepburn powiedziała kiedyś: „To plant a garden is to believe 
in tomorrow” [Założyć ogród to uwierzyć w jutro]. Od lat 
ufam i wierzę, że miała rację, i żyję w przekonaniu, że każde 
tworzenie daje nam motywację oraz siłę do dalszego działania, 
a efekty – patrząc np. na ogród, widząc, że coś rośnie i nasza 
praca nie poszła na marne – umacniają nas jeszcze bardziej. 

ROZWIĀZANIA DLA FIRM PO ROKU  
PANDEMII COVID-19

Mija mniej więcej rok od publikacji pierwszego artykułu dot. 
tematyki związanej z COVID-19. Zapewne nikt z  nas nie 
zakładał, że wirus SARS-CoV-2 będzie z nami tak długo 
i będzie miał aż taki wpływ na gospodarkę i prowadzone 
biznesy. Niniejszy tekst jest już czwartym artykułem dot. 
rozwiązań, jakie mają wspomagać firmy w tym trudnym czasie.

POSTAWA SKUTECZNEGO  
HANDLOWCA W CZASIE KRYZYSU

W ostatnich miesiącach w wielu firmach dość regularnie 
pojawia się słowo kryzys i przez większość osób, kojarzone 
jest z czymś negatywnym. W języku chińskim słowo to składa 
się z dwóch znaków. Pierwszy oznacza niebezpieczeństwo 
lub zagrożenie, drugi natomiast to początek nowej drogi lub 
szansę. Do którego znaczenia powinno być bliżej skutecznym 
handlowcom? 
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CO SIĘ NOSI W PRACY – 
REKLAMOWA ODZIEŻ 
ROBOCZA DO BIURA, 
GASTRONOMII I BRANŻY 
BUDOWLANEJ

W branży tekstyliów reklamowych jedną 

z najważniejszych kategorii produktów stano-

wi odzież robocza. Daje ona duże możliwości 

w zakresie promocji marek i firm, ponieważ 

w wielu zawodach noszenie uniformów czy 

poszczególnych charakterystycznych ele-

mentów garderoby jest wymagane na co 

dzień. Przedstawiamy poniżej kilka przykła-

dów z oferty producentów i dystrybutorów 

reklamowej odzieży roboczej, wykorzysty-

wanej w branży gastronomicznej, budowlanej 

oraz w pracy biurowej.

TEXTILE ZONE 18

GADŻET, KTÓRY ZAWSZE 
JEST POD RĘKĀ – RÓŻNE 
ODSŁONY BRELOKÓW 
REKLAMOWYCH

Są takie przedmioty, które towarzyszą 

nam codziennie i po które sięgamy wręcz 

odruchowo. Małe i  niepozorne, a jednocześ-

nie niezbędne przy każdym wyjściu do pracy, 

szkoły, w podróży czy na zakupach – to 

breloki, które przypinamy do kluczy. Pełnią 

funkcję praktyczną, ale w dobie rozwiniętych 

technologii i świadomości konsumentów są 

także sposobem na wyróżnienie i wyra-

żenie siebie.
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 WITAMY NOWYCH 

CZŁONKÓW PIAP! 

Szeregi Polskiej 
Izby Artykułów 
Promocyjnych nie-
ustannie się powiększają. Z miesiąca na miesiąc 
coraz więcej firm dowiaduje się o aktywności 
Izby i postanawia przyłączyć się do wspólnej 
inicjatywy promowania upominków reklamowych 
oraz działań na rzecz całej branży. W ostat-
nim kwartale PIAP urósł w siłę, dzięki trzem 
nowym firmom:  

Comodo, Fabryka Cmyka Niciak Paczkow-
ski s.j., MK BTL Sp. z o.o.. Poznajmy nowych 
Członków! 

Firma Comodo jest właścicielem sklepu interne-

towego promoteca.pl., który specjalizuje się w sprze-

daży gadżetów reklamowych. Firma stawia na jakość 

i innowację, dzięki czemu jest solidnym, godnym 

polecenia partnerem biznesowym. 

Fabryka Cmyka Niciak Paczkowski s. j. jest 

profesjonalną i szybko rozwijającą się drukarnią re-

klamową. Specjalizacja drukarni to przede wszystkim 

druk na bawełnie, poliestrze oraz pcv, co pozwala 

zaspokoić zdecydowaną większość potrzeb klientów 

szukających gadżetów reklamowych.  

MK BTL Sp. z o.o. jest młodą firmą, której zespół 

tworzą ludzie z kilkunastoletnim doświadczeniem 

w produkcji materiałów promocyjnych. Firma spe-

cjalizuje się w produkcji podkładek pod myszki, mat 

ladowych i śniadaniowych, jak i wielu innych ogólnie 

znanych nośników reklamy.  

Więcej: www.piap-org.pl ✖

Wspaniale jest szyć dla was

pokrowce 
reklamowe

pracowniahoreca.pl 
biuro@pracowniahoreca.pl 

tel. 515 897 821 | 508 092 085

 TARGI REKLAMY I DRUKU WE WRZEŚNIU – SPECJALNE 

WYDARZENIE REMAEXTRA

Tradycyjnym świętem reklamy i jednym z najważniejszych branżowych wydarzeń w roku zawsze 

były odbywające się w lutym Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw. Jednak ze 

względu na wyjątkową sytuację, którą spowodowała pandemia COVID-19, niezbędna była zmiana ter-

minu tegorocznej imprezy wystawienniczej. Prowadzone są obecnie rozmowy o możliwości zorgani-
zowania specjalnego wydarzenia RemaExtra , którego pomysł powstał na bazie sugestii od samych 

wystawców. Ankieta przeprowadzona przez organizatora pokazała, że wiele firm chce wykorzystać 

szansę promocji targowej, której w tym roku dotąd nie było, i zamierza wziąć udział w wydarzeniu. 

RemaExtra ma być planowana w dniach 15-17 września 2021 r. O wszystkich szczegółach oraz 

decyzjach informuje oficjalna strona targów: remaextra.com. Jednocześnie zapraszamy do lektury 

wywiadu z Prezesem Targów Sławomirem Giefingiem, który prezentujemy w tym numerze. ✖

Extra
15-17.09.2021

http://promoteca.pl
http://www.piap-org.pl
http://remaextra.com
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 WIARYGODNOŚċ I SOLIDNOŚċ W BIZNESIE – NOT RECOMMEND

W szeroko pojętej branży reklamowej jed-

ną z najważniejszych wartości jest solidność 

kontrahentów. Liczy się ona w równym stop-

niu, co jakość oferowanych produktów i usług, 

ponieważ daje pewność wywiązywania się 

ze zobowiązań i zapewnia komfort współpra-

cy. Jak jednak upewnić się, czy firma, z którą 

chcemy rozpocząć współdziałanie, rzeczywiście będzie rzetelnym partnerem w biznesie? W tym celu został 

powołany program INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND, który umożliwia weryfikację wiarygodności 
podmiotów z rynku upominków promocyjnych. Dzięki wykazowi firm niepolecanych w branży można łatwo 

sprawdzić ryzyko podjęcia współpracy, ale także sprawnie odzyskać zaległe należności. Doświadczenie po-

kazuje bowiem, że program NOT RECOMMEND doskonale sprawdza się także jako narzędzie polubownego 

załatwiania spraw spornych. Wezwanie do zapłaty z informacją o umieszczeniu w wykazie niepolecanych 

firm z branży reklamowej często przyczynia się do szybszego uregulowania zaległych zobowiązań. Do tej 
pory z pomocą NOT RECOMMEND odzyskanych zostało prawie 5 000 000 zł. Sprawdź szczegóły 

i zadbaj o bezpieczeństwo prowadzonego biznesu – www.notrecommend.com. ✖

 HEADWEAR PROFESSIONALS Z NOWĀ STRONĀ INTERNETOWĀ

Zgodnie z wcześniejszymi za-

powiedziami firma Headwear Pro-

fessionals oddała do użytku nową 

stronę internetową. Głównymi ce-

lami, który przyświecały powstaniu 

nowej strony były: jasna i przej-

rzysta prezentacja oferty czapek 

reklamowych, przedstawienie 

możliwości i technik znakowania, 

a także ułatwienie pracy z produk-

tami i składania zapytań.

Co można znaleźć na 
nowej stronie Headwear 
Professionals?

Oferta – tutaj można zapoznać się z całą ofertą produktów, które są w ciągłej dostępności. Czapki 

zostały podzielone na czytelne kategorie produktowe. Bezpośrednio z karty produktu istnieje możliwość 

wysłania zapytania ofertowego, widoczne są także dostępne wersje kolorystyczne i rozmiarowe oraz ich 

dostępność na magazynie.

Techniki znakowania – tutaj znajdują się opisy i prezentacje możliwości znakowania czapek reklamowych.

FAQ – czyli dział, w którym można znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania – są tutaj 

informacje m.in o możliwościach znakowania, danych logistycznych czy o samych produktach.

Blog – w tym miejscu będzie można zapoznać się z newsami z życia firmy oraz całej branży gadżetów 

reklamowych, w przyszłości pojawią się także materiały edukacyjno-szkoleniowe.

Katalog – standardowo w tym miejscu będzie można zapoznać się z najnowszym katalogiem produk-

towym czy też pobrać katalog w wersji „no name”.

Na bieżąco firma będzie informować o nowych funkcjonalnościach, które sukcesywnie będą dokładane 

do nowej strony www.

www.headwear.com.pl ✖

www.promostars.com
www.lppprint.com
www.mark-helper.com

ubieramy 
Twoją 
reklamę

odzież robocza odzież robocza 
i ochronna i ochronna 
dla profesjonalistówdla profesjonalistów

q NEWS

http://www.notrecommend.com
http://m.in
http://www.headwear.com.pl
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 TRZY NOWE KATALOGI OD LANYARD.PRO

Katalogi Lanyard.Pro mają za zadanie przedstawić aktualną ofertę firmy oraz zainspirować klientów do 

zakupów.

– Dzięki staranności, zaangażowaniu i ciągłej pracy w realizacji celów, firma stała się liderem w produkcji 

smyczy, bandan i masek na rynku polskim i europejskim. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli 

zadowoleni w każdym aspekcie współpracy z nami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą- mówi 

przedstawiciel Lanyard.PRO.

W trzech poniższych linkach znaleźć można wiele ciekawych produktów.

Katalog Smyczy Awesome – http://pro.allersgrupa.com/shared/6667/807e4e296e/1/0/

Katalog Bandan Snood – http://pro.allersgrupa.com/shared/6655/f6339cecd6/1/0/

Katalog Masek Snood – http://snood.pro/Snood_Mask_Models.pdf ✖

 PRODUKTY MARKI KOZIOL NEUTRALNE POD WZGLĘDEM EMISJI CO
2

Firma FRIENDS reprezentująca niemiecką markę KOZIOL z dumą informuje, że ich biznesowy partner 

uzyskał pieczęć i certyfikat Niemieckiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Ekonomii w Münster po-

twierdzający, iż produkty marki są neutralne pod względem emisji CO
2
.

Producent kompensuje 30% poprzez inteligentne, ponowne zalesianie istniejących lasów, nowymi, odpor-

nymi na klimat gatunkami drzew oraz utrzymaniem istniejącej populacji. Rekompensata klimatyczna obejmuje 

obszar leśny o powierzchni 32 ha (19 193 drzew).

Dodatkowo, aż 70% tej neutralności Koziol uzyskał poprzez oszczędności w emisji CO
2
, które osiąga 

dzięki własnym codziennym działaniom i procedurom. ✖

 GOTOWI NA WYZWANIA 

2021 ROKU Z KATALOGAMI 

VOYAGER?

Katalog VOYAGER 2021 to największy wybór 
produktów promocyjnych wspierających dba-
nie o bezpieczeństwo (STAY SAFE), środowi-
sko naturalne (kolekcja GREEN PROMO), relacje 
w czasie pandemii (oferta GiftBox) oraz tysiące 
pomysłów na najlepsze kampanie reklamowe! 
Dzięki nim bez problemu stawisz czoło nowej 
rzeczywistości!

Do dyspozycji jest prawie 6000 produktów, w tym 

blisko 700 nowości, pełen zakres kategorii, a oprócz 

tego produkty markowe: MOLESKINE, Mauro Conti, Air 

Gifts, B’RIGHT oraz FOFCIO Promo Toys i zamówienia 

specjalne w nowej odsłonie, czyli 4Unique Production.

Natomiast w katalogu VOYAGER XD 2021 zostało 

zebranych kolejne ponad 1700 produktów, w tym 

150 nowości. Innowacyjne, designerskie upominki 

reklamowe stworzone zgodnie z ideą zrównowa-

żonego rozwoju.

Odkryj moc produktów IMPACT, które wpływają 

na zmniejszenie zużycia wody na świecie. Sprawdź 

jak działa znacznik AWARE, który gwarantuje użycie 

deklarowanej zawartości materiałów z recyklingu. 

Poznaj technologię Biomaster, która zapewnia per-

manentną ochronę przed bakteriami.

VOYAGER 2021 online – 

www.voyager-katalog.pl/online/

VOYAGER XD 2021 online – 

www.voyager-xd.pl/online/

Szczegółowe informacje: www.axpol.com.pl ✖

 NOWA FUNKCJONALNOŚċ NA ESBOOK.EU – KORZYŚCI 

Z BEZPŁATNEJ  REJESTRACJI DLA AGENCJI

Na internetowej platformie dla branży produktów 
promocyjnych – Esbook.eu – pojawiła się nowa prak-

tyczna funkcjonalność, z której mogą skorzystać agencje 

reklamowe z rynku europejskiego. Dzięki możliwości re-
jestracji w serwisie otrzymują dodatkowe korzyści 
w pracy z narzędziem ESB. Przede wszystkim składanie 

bezpośrednich zapytań do dostawców jest jeszcze szyb-

sze, ponieważ wiadomości zalogowanych użytkowników nie są moderowane, a dane firmy automatycznie 

uzupełniają się w formularzu zapytań. Założone konto zapewnia ponadto wygodny wgląd w historię i edy-

cję przesłanych zapytań w jednym miejscu. Dodatkowym atutem jest potwierdzona wiarygodność agencji, 

gdyż odbiorca wiadomości otrzymuje wraz z nią informację o tym, że pytanie pochodzi od zweryfikowanej 

firmy. Zarejestruj bezpłatnie swoją agencję na stronie Esbook.eu i wykorzystaj możliwości szybkiego 

dotarcia do interesujących ofert i dostawców z całej Europy! ✖

http://pro.allersgrupa.com/shared/6667/807e4e296e/1/0/
http://pro.allersgrupa.com/shared/6655/f6339cecd6/1/0/
http://snood.pro/Snood_Mask_Models.pdf
http://www.voyager-katalog.pl/online/
http://www.voyager-xd.pl/online/
http://www.axpol.com.pl
http://ESBOOK.EU
http://Esbook.eu
http://Esbook.eu
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 DAJ SIĘ ZASKOCZYċ – NOWY KATALOG OD BLUE COLLECTION NA 

SEZON 2021

Wyróżnij się, albo zgiń. Motto Jacka 

Trouta, mimo upływu lat, pięknie się sta-

rzeje. W myśl zasady Trouta Asgard, 

właściciel marki Blue Collection postawił 

od nowego roku na zmiany.

Na początku lutego premierę miał 

pierwszy całoroczny katalog z serii Blue 

Collection. Zamiast na dwa sezonowe 

firma postawiła na jeden całoroczny ka-

talog. Powstałą pustkę postanowiono wypełnić z nadwyżką.

Co miesiąc przez cały rok prezentowana będzie kolejna odsłona cyklu nazwanego Fantastic5. Fantastic5 

to pięć nowości gadżetowych nie ujętych w katalogu.

Każda edycja Fantastic5 okraszona jest filmem promocyjnym i webinarem produktowym. Po zarejestro-

waniu na stronie www.asgard.gifts użytkownicy mają dostęp do szeregu materiałów i narzędzi wspomaga-

jących sprzedaż i promocję takich jak edytor ulotek.

Katalog dostępny jest w formacie: 

• papierowym (https://asgard.gifts/kategoria/katalogi_241_1.html), 

• pliku pdf do pobrania (https://asgard.gifts/www/pl-katalog-online/katalog.pdf) 

• oraz do przeglądania online (https://asgard.gifts/www/pl-katalog-online/index.html). ✖

 9. WYDANIE KATALOGU ESB W PRZYGOTOWANIU

Już we wrześniu tego roku pojawi się 9. wyda-
nie katalogu drukowanego European Suppliers 
Book. To niezwykle przydatne narzędzie do ca-

łorocznej pracy, które już od 2013 roku wspiera 

działalność eksportową firm z branży upominków 

reklamowych. Wydawnictwo ESB ukazuje się w wer-

sji drukowanej, docierając do 5000 europejskich 
importerów, a także elektronicznej, która trafia aż 

do 35 000 profesjonalnych odbiorców. Dzięki formie przejrzystego katalogu można szybko odnaleźć 

interesujące oferty od najbardziej aktywnych producentów i importerów gadżetów z całej Europy. Jednym 

z największych atutów European Suppliers Book jest ponadto możliwość pozyskania 5000 gotowych kon-

taktów handlowych. Czytelna prezentacja szerokiej gamy nowości i produktów reklamowych ułatwia pracę 

agencji reklamowych. Z kolei dostawcy upominków poprzez ESB zyskują szansę skutecznej promocji i do-

tarcia do przedstawicieli rynku z 24 krajów Europy. Szczególnie warto skorzystać z opcji dołączenia włas-

nego INSERTU do katalogu drukowanego – dzięki temu prezentacja produktu lub firmowa ulotka zostanie 

rozesłana do szerokiej bazy klientów. Napisz i poznaj szczegóły: sales@esbook.eu. ✖

 CHCESZ WIEDZIEċ CO 

NOWEGO W IES POLSKA? 

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE 

ONLINE!

Ies Polska, dystrybutor takich marek jak Fruit 

of the Loom, Russell, Result i Spiro zaprasza 

wszystkich chętnych na indywidualne spotkania 

online. Podczas nich przedstawione zostaną no-

wości w ofercie 2021, nowe funkcjonalności i pro-

mocje. Reprezentanci firmy chcieliby także poznać 

wszystkie oczekiwania i potrzeby Klientów sta-

łych, jak też potencjalnych tak aby dostosować 

jak najlepiej ofertę cenową. Na spotkaniu będzie 

dostępna także specjalistka do spraw znakowa-

nia, która chętnie odpowie na wszystkie pytania. 

W Ies Polska prócz całorocznej odzieży rekla-

mowej i roboczej Klienci mogą zamówić także 

jej zdobienie wszystkimi metodami dostępnymi 

na rynku. Warto wykorzystać czas przed sezo-

nem, aby zdobyć dodatkową wiedzę i sprawdzić 

wszystkie możliwości!

Chęć spotkania można zgłosić poprzez formularz: 

https://www.iespolska.pl/spotkanie.aspx

www.iespolska.pl

ies@iespolska.pl

607 613 566✖

https://asgard.gifts/kategoria/katalogi_241_1.html
https://asgard.gifts/www/pl-katalog-online/katalog.pdf
https://asgard.gifts/www/pl-katalog-online/index.html
mailto:sales@esbook.eu
https://www.iespolska.pl/spotkanie.aspx
http://www.iespolska.pl
mailto:ies@iespolska.pl
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 NAJNOWSZY KATALOG OD MANUFAKTURY CZEKOLADY 

CHOCOLATE STORY

Manufaktura Czekolady Chocolate Story przed-

stawia najnowszy katalog swoich wyjątkowych 

czekolad z możliwością ich dowolnej persona-

lizacji.

To najbardziej czekoladowa oferta upominków 

reklamowych zawierająca czekolady, bombonier-

ki, czekoladki pralinowe i czekolady z prawdziwej 

czekolady wytwarzanej bezpośrednio z świeżo 

prażonego ziarna kakaowca.

Naszym wyróżnikiem jest najwyższej jakości 

czekolada, którą wytwarzamy tak jak robiło się to 150 lat temu. Naturalnie – od ziarna do tabliczki. Bez 

konserwantów, sztucznych dodatków i lecytyny sojowej – bez drogi na skróty.

Katalog można pobrać tutaj: https://drive.google.com/file/d/1YB3464r7oxwNi6Zo5A-WcFWu6JVbGHf6/view ✖

 TESTUJ PRODUKTY DZIĘKI TEXSTYLE–BOX 

Nie chcesz kupować w ciemno? Chcesz poznać jakość materiału, fason, sprawdzić rozmiar i przetesto-

wać znakowanie?  L-SHOP-TEAM daje takie możliwości!

Przez cały rok dystrybutor hurtowy L-Shop-Team daje możliwość testowania produktów za pomocą 

narzędzia pn. TexStyle -Box. To zestawy różnych produktów lub marek dobrane tematycznie, dostępne 

w promocyjnych, bardzo korzystnych cenach z darmową wysyłką. Co miesiąc na klientów L-Shop-Team 

czekają nowe, interesujące  tematy np.  produkty z recyklingu, własna marka, styl streetwear, duże rozmiary, 

sublimacja,  odzież termoaktywna i wiele innych.

Już od marca dostępne są także zestawy zawierające NOWE MARKI i NOWOŚCI na 2021.

www.l-shop-team.pl ✖

 DZIEŃ ZIEMI TRWA U NAS 

CAŁY ROK.

Czerwone serce na nakrętki to kolejny z wielu 

kroków jakie podjęliśmy w ramach odpowiedzial-

ności ekologicznej i działalności charytatywnej.  

Na placu parkingowym firmy Maxim Ceramics, 

na dobre zagościło ogromne metalowe serce, 

które powoli się wypełnia.

Zebrane nakrętki przekazujemy na wybrany 

przez pracowników cel charytatywny.  

Jest to jedna z wielu planowanych przez nas 

akcji CSR-owych na ten rok. Zachęcamy do śle-

dzenia naszych kont na Social Mediach oraz od-

wiedzin na stronie www.maxim.com.pl by śledzić 

rozwój naszych działań na rzecz potrzebujących 

i środowiska. ✖

 NOWA LOKALIZACJA - NOWE 

MOŻLIWOŚCI 

Firma SDX 

Group uspraw-

n ia procesy 

l o g i s t y c z n e 

i komunikacyj-

ne. Wszystkie 

działy zostają przeniesione w jedno miejsce. Od 

teraz biuro sprzedaży, produkcja oraz wydawanie 

towaru znajdzie się pod jednym adresem. Zmiana 

lokalizacji umożliwi poszerzenie parku maszynowe-

go pozwalając jednocześnie przyspieszyć procesy 

produkcyjne oraz wdrożyć nowe technologie. 

SDX GROUP Sp. z o.o. 

ul. Warszawska 114, budynek B

05-092 Łomianki ✖

https://drive.google.com/file/d/1YB3464r7oxwNi6Zo5A-WcFWu6JVbGHf6/view
http://www.l-shop-team.pl
http://www.maxim.com.pl
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 DŁUGO OCZEKIWANA ZMIANA PRAWA: UPOMINKI LEPSZEJ 

JAKOŚCI I MNIEJ FORMALNOŚCI 

Nowy rok przyniósł branży upominków rekla-
mowych długo oczekiwaną niespodziankę. Wresz-
cie po kilkunastu latach batalii został podwyższo-
ny limit kwotowy na nieodpłatne przekazywanie 
prezentów bez prowadzenia ewidencji osób ob-
darowanych – z 10 zł na 20 zł. Nowelizację z op-
tymizmem przyjęli także klienci końcowi. Jest 
szansa, że zmiana zaowocuje większym popytem 
na upominki reklamowe przeznaczone do maso-
wej dystrybucji a także podniesieniem ich jakości. 

Większe możliwości, lepsza jakość 
Polska Izba Artykułów Promocyjnych od ponad 10 lat próbuje zmienić przepisy niekorzystne dla dostaw-

ców upominków oraz klientów końcowych. Swoje argumenty niejednokrotnie przedstawiała ustawodawcy, 

dowodząc, że w tej kwestii przepisy są jedynym z najsurowszych w Europie. Badania Advertising Speciality 

Institute pokazały, że aby potencjalny klient zechciał zachować przekazany mu artykuł promocyjny, upomi-

nek musi być przede wszystkim dobrej jakości, musi być również użyteczny oraz atrakcyjny. PIAP w swoich 

pismach do Ministerstwa niejednokrotnie podkreślał, że nie da się spełnić tych kryteriów w kwocie 10 zł, 

jest to czynnik hamujący rozwój rynku reklamowego, ale także całej polskiej gospodarki. Podniesienie progu 

jest impulsem dla całej branży reklamowej, bo zmianę doceniają przede wszystkim klienci końcowi. - Pod-

niesienie limitów to dla nas istotna zmiana. – mówi Joanna Kozioł, specjalista ds. Komunikacji na Rynkach 

Lokalnych w Credit Agricole. 

Więcej: www.piap-org.pl ✖

 WSPÓŁPRACA SDX GROUP 

I BEJOY

Firmy SDX Group i BeJoy rozpoczęły współpracę 

w ramach tworzenia nowej marki caprilla. Unikalne 

projekty malarskie zostają przeniesione z obrazów 

na materiały w technologii sublimacji dzięki SDX 

Group. BeJoy ma za zadanie opakować je w sposób 

pasujący do koncepcji marketingowej, zachowując 

jak najbardziej ekologiczny profil firm. Całość ma 

tworzyć jeden i niepowtarzalny produkt wpisujący 

się w bieżące trendy i oczekiwania rynkowe. 

 

http://bejoy.pl, tel. +48 504 265 292

https://www.caprilla.eu, tel. + 48 664 330 336 ✖

 NAJNOWSZY KATALOG FIRMY MART’S BAGS

Firma MART’S BAGS prezentuje swój najnowszy katalog z ofertą toreb, pleca-

ków, woreczków, kosmetyczek i fartuchów. Katalogi dostępne są w formie online, 

w dwóch wersjach językowych.

Katalog Mart’s Bags to proste i przyjemne dla oka przedstawienie oferty fir-

my wraz ze szczegółami dotyczącymi składania zamówień. Zawiera dokładne 

opisy wszystkich 18 gotowych modeli toreb oraz rodzaje plecaków, woreczków, 

kosmetyczek i fartuszków.

Poza modelami klient może zobaczyć paletę kolorów, rodzaj materiałów oraz 

możliwe dodatki. Opatrzone zdjęciem rodzaje zapięcia, kieszeni, czy metki po-

zwolą na łatwiejsze zwizualizowanie wymarzonego produktu. Mart’s Bags posiada 

wiele certyfikatów potwierdzających ekologiczny charakter firmy.

To gwarancja jakości i dobrego traktowania pracowników, a więcej szczegółów 

przeczytać można na końcu katalogu. Firma prężnie działa na rynku europejskim, 

katalog dostępny jest w dwóch wersjach językowych, po polsku i po angielsku. 

Do pobrania również online.

Katalog w wersji angielskiej można pobrać tutaj: 

http://martsbags.com/media/files/EN-Marts-Bags-catalog-cotton-bags-2021.pdf

Katalog w wersji polskiej można pobrać tutaj: 

https://torby-bawelniane.pl/media/pliki/PL-Marts-Bags-katalog-torby-bawelniane-2021.pdf

http://torby-bawelniane.pl/

http://martsbags.com/ ✖

http://www.piap-org.pl
http://bejoy.pl
https://www.caprilla.eu
http://martsbags.com/media/files/EN-Marts-Bags-catalog-cotton-bags-2021.pdf
https://torby-bawelniane.pl/media/pliki/PL-Marts-Bags-katalog-torby-bawelniane-2021.pdf
http://torby-bawelniane.pl/
http://martsbags.com/
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 PROMO GIFTS ACADEMY – DORADZTWO I KONSULTACJE 

MARKETINGOWE

Headwear Professionals uruchamia au-

torski program konsultacji marketingowych 

skierowany do agencji reklamowych (ga-

dżetowych).

Zainteresowane agencje będą mo-

gły skorzystać z bezpłatnych konsultacji 

marketingowych, podczas których będzie 

można poruszyć dowolny temat związany 

z marketingiem gadżetów reklamowych.

 

Na stronie Headwear Professionals 

czytamy „Prowadzisz agencję reklamo-

wą? Chcesz porozmawiać o marketingu gadżetów reklamowych? Masz problem, z którym się borykasz, 

a może po prostu chcesz zweryfikować jakiś pomysł marketingowy? Daj nam znać! Chętnie Cię wysłucha-

my i postaramy się doradzić. Nic Cię to nie kosztuje, tylko trochę Twojego czasu. Umów się na bezpłatną 

konsultację z naszym specjalistą od marketingu.”

Pierwszy etap projektu Promo Gifts Academy to konsultacje i doradztwo marketingowe, w przyszłości pla-

nowane są także kolejne moduły doradczo-szkoleniowe (m.in. sprzedaż gadżetów reklamowych). W ramach 

Promo Gifts Academy planowany jest także cykl wpisów edukacyjno-szkoleniowych oraz podcasty i webinary.

Szczegóły na stronie https://headwear.com.pl/2021/05/05/promo-gifts-academy/! ✖

 POLSKI BON TARGOWY - 

ZARYS PROJEKTU

Celem programu „Polski Bon Targowy” jest 

zapewnienie dalszego, stabilnego rozwoju pol-

skiej gospodarki i nauki oraz wsparcie bran-

ży targowo-konferencyjnej, która jest nie tylko 

szczególnie poszkodowana przez kryzys pan-

demii, ale której istnienie jest również kluczowe 

dla utrzymania tempa rozwoju życia gospodar-

czego i naukowego.

Beneficjentami proponowanego programu 

wsparcia są w związku z tym zarówno podmio-

ty odpowiedzialne za rozwój kluczowych dziedzin 

polskiej gospodarki i nauki (przedsiębiorcy, insty-

tucje naukowe oraz stowarzyszenia zawodowe, 

naukowe i branżowe), jak również polska branża 

spotkań (targi, eventy, kongresy i konferencje) – 

branża, która dostarcza rozwiązania stymulujące 

rozwój nowoczesnej

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsię-

biorców

www.rzecznikmsp.gov.pl ✖

http://m.in
https://headwear.com.pl/2021/05/05/promo-gifts-academy/!
http://www.rzecznikmsp.gov.pl
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Ułatw sobie życie dzięki  
magnesom neodymowym  

Zastanawiasz się gdzie można użyć magnesy po za zbierani-
em spinaczy lub szpilek? Przykładem mogą być czujniki tem-
peratury w sondzie kosmicznej ExoMars wysłanej na Marsa 
(w 2011, 2016 i 2019), do której dorabialiśmy je na zamówienie. 

Zastosowań magnesów są miliony – domykanie 

pudełek (do cygar, segregatorów, opakowań), domy-

kanie lodówek (drzwi, szafek, okien), przyczepianie 

okryć namiotu, przyczepianie nakryć na samochody 

czy identyfikatorów bez dziurawienia ubrań.  

 

W branży magnetycznej działamy od prawie 

20  lat. Dostarczamy, produkujemy, przerabiamy 

magnesy tworząc wyroby na bazie pierwiastków 

ziem rzadkich. Jesteśmy w stanie wyprodukować 

magnesy pod indywidualne zamówienie Klienta 

na czas. 

JAKIE KSZTAŁTY MOGĀ MIEċ 
MAGNESY? 

Od kształtu magnesu bardzo często zależy jego 

działanie – nie każdy będzie przyciągał równie 

mocno, co inny. Nie wszystkie materiały pozwalają 

kształtować także dowolne formy.  

Magnesy walcowe – 
duży zasięg pola magne-
tycznego 

Magnesy walcowe przypo-

minają bardzo płaski lub wydłu-

żony cylinder. Z racji największej ze 

wszystkich siły przyciągania, najczęściej 

można je spotkać w przemyśle w różnych 

daszkach, osłonkach, pudełkach, 

segregatorach czy uchwytach 

do identyfikatorów.

Magnesy pierścieniowe 
– łatwość montażu w wielu 
miejscach 

Przypominają te walcowe, jednak 

w środku mają niewielki otwór pozwa-

lający na przewleczenie przewodu albo zamonto-

wanie śruby. Z racji dużej wygody w użytkowaniu 

szczególnie często występują w szafkach, uchwy-

tach, a także w głośnikach oraz w silnikach. 

Magnesy płytkowe 
– wszechstronność 
użytkowania nieza-
leżnie od branży 

Zazwyczaj wyglądają jak 

płaski prostokąt albo kwadrat. 

Mimo że potrafią zajmować dużo 

miejsca, to często spotyka się je w domo-

wych zamkach. Oprócz tego znajdują zastosowa-

nie w odzieży ochronnej, a także jako różnego 

rodzaju uchwyty. 

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  

Dhit sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 6A; 

05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska 

T.: +48 224 99 98 98 

M. : +48 888 99 98 98 

www.dhit.pl 

e-mail: bok@dhit.pl 

q Z BRANZY

http://www.dhit.pl
mailto:bok@dhit.pl
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 TARGI REMADAYS KIJÓW PRZENIESIONE NA 7-9 WRZEŚNIA

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną organizator od-

bywających się w Kijowie targów reklamy i druku podjął decyzję 

o przeniesieniu wydarzenia z pierwszej połowy roku na wrzesień. 

Ustalenie nowej daty RemaDays Kijów – 7-9.09.2021 r. – po-

dyktowane jest względami bezpieczeństwa oraz dbałością o zdro-

wie i komfort wszystkich uczestników. Wyniki prowadzonych na 

bieżąco rozmów w sprawie organizacji imprezy w jesiennym ter-

minie przekazywane są na stronie targów. Zapraszamy do udziału 

w RemaDays Kijów. www.remadays.com/ua. ✖

 WIELORAZOWE OPAKOWANIA KURIERSKIE

Nie wiesz co zrobić ze zbędną makulaturą, plastikiem czy folią bąbelkową po-

zostałą po odbiorze przesyłek z paczkomatów i paczek kurierskich? Odpowiedzią 

może być  opakowanie wielokrotnego użytku wykonane z „zielonych” polimerów.

Pomysł studentów z Politechniki Łódzkiej – Piotra Długosza i Jacka Organiściaka 

na kurierskie opakowanie wielokrotnego użycia wykonane z pochodzącego z re-

cyklingu polietylenu został wyróżniony w 4. edycji ogólnopolskiego konkursu Stena 

Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Zaproponowane rozwiązanie jest wytrzymałe, odporne na warunki środowiska 

i proste w obróbce. Opakowanie zawiera również system stabilizacji eliminujący 

stosowane obecnie wypełniacze. Jedynym jednorazowym elementem opakowania 

będzie plomba zabezpieczająca również wykonywana z materiałów recyklingowych 

i możliwa do ponownego przetworzenia.

Źródło: NAUKA W POLSCE ✖

 KATALOG CZEKOLADOWYCH UPOMINKÓW NA 2021 

CHOCOLISSIMO BY MM BROWN

Oferta upominków dedykowana jest zarówno firmom, które planują obdarować swoich pra-

cowników czy partnerów biznesowych, jak i agencjom reklamowym, które poszukują ciekawych, 

niebanalnych rozwiązań dla swoich klientów, promujących ich produkty, marki czy wydarzenia.

Katalog zawiera propozycje upominków dedykowanych na wiele rożnych okazji w ciągu roku.

Pobierz zawartość katalogu: https://chocolissimo.pl/katalog-upominkow-firmowych

Zobacz katalog interaktywny: https://chocolissimo.pl/katalog-allyear

Każdy z produktów może zmienić swój wygląd specjalnie dla Państwa, istnieje bowiem 

możliwość personalizowania każdego zestawu. Wygrawerowany logotyp na drewnianej 

szkatułce, indywidualnie zaprojektowanie kartonowe opakowanie, czy pralinka z logo – tak 

wykreowany, personalizowany upominek zwróci uwagę obdarowanego na jego niepowsze-

dni i zaskakujący charakter.

Oferta jest bardzo szeroka, jak również zróżnicowana cenowo. W katalogu można znaleźć 

drobne upominki ale również bogate zestawy na kilkanaście i kilkadziesiąt pralin – wyjątkowych czekoladek pochodzących od wybitnych europejskich czekoladników.

https://chocolissimo.pl/upominki-firmowe ✖

KYIV

http://www.remadays.com/ua
https://chocolissimo.pl/katalog-upominkow-firmowych
https://chocolissimo.pl/katalog-allyear
https://chocolissimo.pl/upominki-firmowe
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 UDANYCH WAKACJI OD 

REDAKCJI GIFTS JOURNAL 

POLSKA

Wraz z całym zespołem koleżanek i kolegów 

z redakcji Gifts Journal Polska pragniemy życzyć 

udanych wakacji wszystkim Partnerom, Przyjacio-

łom oraz Przedstawicielom szeroko pojętej branży 

reklamowej. Abyśmy w sprzyjającej aurze zdołali 

odetchnąć i zrelaksować się w gronie najbliższych, 

ale także nabrać sił oraz optymizmu zawodowego, 

który przełoży się na nowe kreatywne pomysły 

i działania w obecnej sytuacji. Życzymy wielu inspi-

racji biznesowych, naładowania akumulatorów na 

jesienny targowy czas oraz słonecznej pogody. Do 

zobaczenia po wakacjach! ✖

q NEWS
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q REMAEXTRA WARSAW 2021

y Podjęli Państwo decyzję o organizacji targów we wrześniu 
– czym była podyktowana?

Podstawą tej decyzji było to, że klienci sami nam 

sugerowali termin wrześniowy. Ta kiełkująca myśl 

spowodowała, że zrobiliśmy ankietę wśród wszyst-

kich naszych klientów i mimo, iż część wystawia 

się na Festiwalu Marketingu, to wielu zadeklarowało 

chęć wystawienia się u nas. Postanowiliśmy zare-

agować na potrzeby naszych klientów, więc zde-

cydowaliśmy się targi zorganizować. Początkowo 

chcieliśmy zorganizować je w terminie 8-10.09.2021, 

jednak aby wyjść w stronę dostawców, którzy za-

planowali pobyt na Festiwalu – by nie obawiali się 

utraty zainteresowania części zwiedzających zamie-

rzających przyjechać na RemaExtra – zmieniliśmy 

termin imprezy na 15-17.09.2021. Dzięki tej decyzji 

uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału 

w obu wydarzeniach bądź wyborze jednego przy 

okazji swojego przyjazdu do Warszawy.

y Czy nie obawia się Pan postrzegania obu imprez jako 
rywalizujących ze sobą?

Naszą imprezę traktujemy jako uzupełnienie 

oferty dla branży, biorąc pod uwagę to, że targów 

w lutym nie było. Z drugiej strony odpowiadamy na 

potrzeby klientów, którzy chcieli, aby nasza impre-

za we wrześniu się odbyła. Ponieważ zakładamy, 

że ta edycja będzie jednorazowa, to tym bardziej 

nie należy traktować tego jako rywalizacji. Skoro 

dwie imprezy odbywają się w tym samym czasie, 

to dzięki szerszej ofercie dostawców będzie to 

podwójna motywacja zwiedzających do przyjaz-

du. Dlatego obu imprezom życzymy jak najlepiej. 

y Już od roku żyjemy w rzeczywistości, którą ukształ-
towała pandemia COVID-19. Wiele osób nadal obawia się 
o swoje bezpieczeństwo – jak chcą Państwo zadbać o tę 
kwestię podczas wrześniowych targów? 

Niestety targi, jak i wszelkie imprezy masowe 

zostały pierwsze zamknięte, więc zakładamy, że 

ostatnie będą otwarte. Widzimy, że po roku pan-

demii i obostrzeń nauczyliśmy się z wirusem jakoś 

żyć i funkcjonować. Kiedy zostanie otwarta bran-

ża eventowa, to 

wymagania reżimu 

sanitarnego będą 

przez nas całko-

wic ie przestrze-

gane.  Jesteśmy 

w pełni przygoto-

wani do przepro-

wadzenia targów 

w bezpiecznych 

warunkach. Jednak 

nie mamy wpływu 

na decyzję każ-

dej osoby i może-

my tylko apelować 

o zdrowy rozsą-

dek. Nic nie zastąpi 

osobistych spotkań 

biznesowych, gdzie 

można dokładnie poznać oferty dostawców, pro-

dukty czy w spokojny sposób przeprowadzić roz-

mowy face to face. Nawet ze względów czysto 

praktycznych warto w wygodny sposób poznać 

ofertę kilkuset dostawców w trakcie jednego dnia, 

tym bardziej, że w ciągu całego roku nie było 

to możliwe. Jednak jeżeli obawa o bezpieczeń-

stwo jest silna, to zachęcamy do skorzystania 

z narzędzia 

RemaOnline, które w jednym miejscu zbiera 

dane wszystkich wystawców.

y Czy firmy nie obawiają się o swój budżet, planując go 
z uwzględnieniem tegorocznych targów organizowanych 
wyjątkowo we wrześniu i następnej edycji przypadającej 
w lutym?

Od wielu lat towarzyszy nam myśl, którą staramy 

się przekazać klientom, by budżety na promocję 

targową były racjonalnie ustalone na właściwym 

poziomie. Część klientów termin wrześniowy od-

rzuca ze względu na specyfikę swojego produktu, 

jednak proszę pamiętać, że we wrześniu to będzie 

jedyna szansa promocji targowej w tym roku. Luty 

to już kolejny rok z nowymi nadziejami i szansami.

y Targi RemaDays Warsaw każdego roku przyciągały 
tysiące zwiedzających z kraju i zagranicy. Czy mają 
Państwo przypuszczenia, jak będzie wyglądać zaintere-
sowanie wrześniową edycją?

Na dziś trudno ocenić, jaka dokładnie będzie 

l iczba zwiedzających, jednak można się spo-

dziewać mniejszego zainteresowania. Głów-

nym powodem jest fakt, że jest to mniejsza 

impreza oraz postpandemiczna rzeczywistość. 

Zagraniczni goście w pierwszej kolejności będą 

zainteresowani lokalnymi imprezami. Jednak ci , 

którzy przyjadą, to będą firmy poszukujące no-

wych rozwiązań, ofert i „głodni” inspiracj i .

y Jak Pan widzi przyszłość branży?
Widzimy, że rynek się zmienił przez fakt 

rocznej izolacj i . Niektóre f irmy zawiesiły dzia-

łalność lub się przebranżowiły w oczekiwaniu 

na lepsze czasy. Dlatego targi powinny być 

impulsem do zmian i pobudzenia rynku. Wie-

rzymy jednak, że wszyscy powoli odnajdujemy 

się w nowej rzeczywistości, która wymusza na 

nas zmiany w podejściu, sprzedaży czy szu-

kaniu rozwiązań.

Wywiad z Prezesem targów 
Sławomirem Giefingiem

‹  Z Sławomirem Giefingiem rozmawiała Joanna Kłossowska ›

WYWIAD 
Z 

PREZESEM 
TARGÓW 

SŁAWOMIREM 
GIEFINGIEM
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q Z BRANZY

SZUKASZ DOSTAWCY UPOMINKÓW LUB NOWYCH 
INSPIRACJI W BRANŻY? ESB JEST DLA CIEBIE

Platforma European Sellers & Buyers to bezpłatne narzędzie dla agencji re-
klamowych i dystrybutorów produktów promocyjnych, którzy w jednym miej-

scu mogą dotrzeć do dostawców z całej Europy. Charakteryzuje się dynamiczną 

wyszukiwarką, ułatwiającą znalezienie produktów w poszczególnych kategoriach 

i sprawdza się jako codzienne źródło inspiracji branżowych.

Ponadto jedną z najważniejszych funkcjonalności platformy internetowej ESB 

stanowi możliwość bezpośredniego składania zapytań do wielu dostawców 
naraz. Szybki kontakt i łatwość dotarcia do interesujących ofert sprawiają, 

że Esbook.eu zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę każdej agencji reklamowej.

DLACZEGO WARTO ZAREJESTROWAċ SIĘ 
(BEZPŁATNIE) NA ESBOOK.EU?

CZAS – opcja bezpośrednich wiadomości do dostawców umożliwia bardzo 

sprawne składanie zapytań, ale dzięki rejestracji w serwisie zrobisz to jesz-
cze szybciej! Wiadomości zarejestrowanych firm nie są moderowane, tylko od 

razu trafiają do odbiorcy. Ponadto Twoje dane będą już automatycznie uzupełniane 

w formularzu zapytań

WIARYGODNOŚĆ – każdy dostawca, do którego skierujesz swoje zapytanie, 

otrzyma informację, że Twoja firma jest zweryfikowana

WYGODA – masz wgląd w historię oraz edycję swoich zapytań w jednym miejscu

Narzędzie internetowe, które 
łāczy europejskie firmy z branży 
upominków – Esbook.eu

Nowoczesna platforma internetowa ESB European Sellers & Buyers – dostępna 
pod adresem Esbook.eu – stanowi bardzo przydatne narzędzie pracy dla 
firm z branży artykułów promocyjnych. Szybkie dotarcie do tysięcy firm 
z Europy, przejrzysta prezentacja ofert czy na bieżąco aktualizowane nowości 
produktowe to tylko niektóre atuty, z jakich chętnie korzystają użytkownicy 
serwisu. Dynamiczny rozwój platformy i dostęp do wielu funkcjonalności 
znacznie usprawnia komunikację między eksporterami i importerami upominków.

Dzięki ESB dostawcy artykułów promocyjnych mogą łatwo dotrzeć na europejski rynek aktywnie działających 
agencji reklamowych, a dystrybutorzy w szybki sposób odnajdują interesujące ich produkty.

‹  Joanna Kłossowska ›

„Bardzo przydatna i wy-

godna platforma, wiele firm 

obecnych, dobrze zorganizowana strona 

i łatwe wyszukiwanie. Odpowiedzi docierają 

szybko. Oszczędza dużo czasu w porówna-

niu z tradycyjnym wyszukiwaniem.”

Easyline Promotion, Włochy

„Wysłaliśmy wiele wiado-

mości do dostawców na 

Platformie ESB i otrzymaliśmy wiele ofert 

na nasze zapytania. Działa doskonale i ład-

nie wygląda. Jesteśmy bardzo zadowoleni 

z Platformy ESB, bardzo nam pomogła.”

Brandsetter eU, Austria

„Platforma ESB działa 

bardzo wydajnie i jest ła-

twa w obsłudze. Dzięki platformie mogliśmy 

szybko wysyłać wiadomości do dostawców. 

Odpowiedzi otrzymaliśmy niemal natych-

miast. Jesteśmy zadowoleni z możliwości, 

jakie daje Platforma ESB.”

INSKOL-Reklama Ewa Olińska, Polska

http://Esbook.eu
http://Esbook.eu?
http://Esbook.eu
http://Esbook.eu
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q Z BRANZY

SKUTECZNE NARZĘDZIA 
PROMOCJI DLA DOSTAWCÓW 
Z EUROPY

Niewątpliwą zaletę szybko rozwijającego się 
serwisu Esbook.eu stanowi szeroki wachlarz możli-

wości promowania swojej oferty i firmy. Z nowoczes-

nych rozwiązań ESB korzystają dostawcy upominków 

reklamowych chcący dotrzeć do profesjonalnych od-

biorców z całej Europy. Do wyboru znajduje się aż 
8 funkcjonalności, wyjściowym narzędziem pro-
mocji  jest PLUS SUPPLIER.

PLUS SUPPLIER

Opcja PLUS SUPPLIER gwarantuje uzyskanie wyż-
szej pozycji w wynikach wyszukiwania, a także 

atrakcyjną prezentację wizytówki firmy. Dzięki promo-

cji produktów na stronie głównej serwisu możliwości 

dotarcia do zainteresowanych agencji reklamowych 

są znacznie większe. Przekłada się to na więcej od-

słon, a także częstsze zapytania, które w wygod-
ny i szybki sposób mogą składać zainteresowani 

ofertą dystrybutorzy.

Z kolei profesjonalna wizytówka firmowa zawie-

ra wszystkie najważniejsze dane – logo i opis oferty, 

a także zdjęcia, filmy i katalogi. Umożliwia też doda-

nie nieograniczonej liczby słów kluczowych oraz 
wybrania tagów, po których europejskie agencje 

reklamowe łatwiej mogą wyszukać dostawcę intere-

sujących ich produktów.

W ramach konta PLUS SUPPLIER dostawca może 

ponadto dodać 4 prezentacje produktów miesięcz-
nie wyświetlanych na stronie głównej.

WARTO SKORZYSTAċ – TOP 
SUPPLIER I NEWSLETTER

Poza bazowym narzędziem promocji firmy, do-

stawcy mogą skorzystać także z innych, przygoto-

wanych specjalnie dla nich funkcji serwisu. Opcja 
TOP SUPPLIER odpowiada na potrzeby firm, które 

chcą znaleźć się wyżej w wynikach wyszukiwania 

wśród firm europejskich prezentując swoje produkty 

w Esbook.eu. Gwarantuje ona pojawienie się oferty 

w trzech pierwszych wynikach wyszukiwania 
danego produktu i zapewnia wszystkie korzyści, 

jakie daje konto PLUS SUPPLIER (z narzędzia TOP 

mogą skorzystać firmy posiadające konto PLUS).

Skutecznym sposobem dotarcia do szerokiego 

grona wyspecjalizowanych w branży reklamowej 

odbiorców – aż 50 000 firm i agencji z 35 kra-
jów – jest także newsletter . Prosta forma new-

sów wysyłanych 4 razy w miesiącu umożliwia 

prezentację nowości produktowych i otrzymy-
wanie szybkich zapytań od zainteresowanych 

dystrybutorów.

6000 UNIKALNYCH ODWIEDZIN 
Z 60 KRAJÓW MIESIĘCZNIE

KLIKNIĘCIA
W NEWSY

UNIKALNE WEJŚCIA
NA STRONĘ

ZAPYTANIA NEWSLETTER

WYSZUKIWANIA

WWW.ESBOOK.EU: STATYSTYKI Z OSTATNICH 6 MIESIĘCY

6 000
średnio na m/c:

KRAJÓW
60 310 000 

ŚREDNIA WARTOŚĆ
ZAPYTAŃ NA M/C

P
L

N

300
ZAPYTAŃ

NA MIESIĄC

27,2 % 
agencji po wysłaniu 
wiadomości
powróciło na ESB
i złożyło kolejne
zapytanie

FIRM
50 000

KRAJÓW
35

REKORDÓW
83 000

NEWSY

20% RUCHU

NA STRONIE GENERUJĄ

3300
KLIKNIĘCIA

średnio na m/c:6 000
WYSZUKIWAŃ

KATEGORII

średnio na m/c:
70 000
WYSZUKIWAŃ
PRODUKTÓW

średnio na m/c:

ŚREDNIO

Platforma Esbook.eu miesięcznie odnoto-
wuje 6000 unikalnych odwiedzin z 60 krajów, 

a skorzystanie z opcji PLUS SUPPLIER i innych 

dostępnych form promocji pozwala jeszcze bar-

dziej wyróżnić się na rynku europejskich upomin-

ków reklamowych.

Unikalni użytkownicy są z takich krajów jak 

Polska, Niderlandy, Finlandia, Austria, Francja, Niem-

cy, Hiszpania i wielu innych. Wartość wysłanych 

zapytań w tym roku sięgnęła 1  655 870 EUR, 

a liczba wiadomości, jakie otrzymali dostawcy, 

wyniosła 2978 .

Przydatne statystyki serwisu pozwalają na śledzenie 

trendów w branży i dopasowanie oferty do potrzeb 

rynku. Wśród najczęściej poszukiwanych produk-
tów promocyjnych w tym roku  znalazły się ręczniki 

reklamowe, a także osłony przeciwsłoneczne, krzesła, 

bandany i tatuaże, czy leżaki plażowe i plecaki-worki.

ESB łączy europejskie firmy 
z branży upominków promo-
cyjnych

European Sellers & Buyers 
zapewnia szerokie korzyści za-
równo dostawcom, jak i dys-
trybutorom produktów reklamo-

wych. Udostępnia łatwe narzędzia 

do promocji i szybkiego nawiązy-

wania kontaktów międzynarodo-

wych między eksporterami oraz 

importerami upominków.

Wejdź na stronę Esbook.eu 

i zarejestruj się, by wykorzystać 

pełne możliwości nowoczesnej 

platformy dla branży reklamowej!

http://Esbook.eu
http://Esbook.eu
http://Esbook.eu
http://Esbook.eu
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q FELIETON

Ogrodnictwo dla ogrodnika –  
hobby, relaks czy ciężka praca?

Jedna z moich ulubionych aktorek, ikon mody i stylu, Audrey Hepburn powiedziała kiedyś: „To plant a 
garden is to believe in tomorrow” [Założyć ogród to uwierzyć w jutro]. Od lat ufam i wierzę, że miała 
rację, i żyję w przekonaniu, że każde tworzenie daje nam motywację oraz siłę do dalszego działania, a 
efekty – patrząc np. na ogród, widząc, że coś rośnie i nasza praca nie poszła na marne – umacniają nas 
jeszcze bardziej. Natura, zieleń, kolory mają w sobie szczególną moc, która inspiruje do kreatywności, 
odmienia poglądy, uszlachetnia duszę, uwalniając emocje. Wcześniej czy później każdy potrafi znaleźć 
w sobie artystę, a jednym z pól do popisu i realizacji swoich pomysłów jest właśnie ogród.

Ci, którzy kochają ogród, mogą powiedzieć, 

że sezon nie kończy się wraz z końcem pogo-

dy czy jesieni, bo przecież kiedy pogoda nie 

sprzyja, to zimową porę można poświęcić na 

hodowlę ziół, bardziej wymagających roślin czy 

innej, np. egzotycznej roślinności w domowym 

zaciszu. Dlatego prawdziwy ogrodnik potrzebuje 

narzędzi ogrodniczych przez cały rok. A pod-

stawowym elementem wyposażenia ogrodnika 

są oczywiście rękawiczki. Choć niestety często 

przeszkadzają i przy pracach z małymi roślina-

mi trzeba z nich czasem zrezygnować, to jed-

nak do rękawic wystarczy już tylko miniłopatka 

i doniczka, i jesteśmy w stanie działać.

Jak zawsze są wśród nas pewnie zwolennicy 

zieleni i ziemi, jak i te osoby, które nie znoszą 

tego typu prac lub po prostu ich to w żaden 

sposób nie satysfakcjonuje. Pasjonatów można 

podzielić na tych, co mają ogród, i na tych bal-

konowych, gdyż potrzeby obu grup na pewno 

będą inne:) Zacznijmy od  tych z mniejszym 

metrażem zieleni. W bloku możemy przepięknie 

zagospodarować balkon, 

tworząc pnące rośliny 

na jednej ze ścian, czy 

aranżując kąt z donic wi-

szących i stojących. By 

sprawić upominek mi-

łośnikowi ogrodnictwa 

mieszkającemu w bloku, 

na pewno warto wybrać 

zawsze trafiony prezent, 

czyli rękawiczki – bo one 

po prostu potrafią się za-

gubić, a często winowaj-

cą jest czworonożny pu-

pil :), ale tak naprawdę to 

bardzo szybko się zuży-

wają. Do zestawu można dołączyć najprostsze 

i niezbędne przedmioty, np. miniłopatkę, spry-

skiwacz albo fikuśną konewkę pasującą do wy-

stroju, lub też osłonki i doniczki na kwiaty, któ-

re zawsze się przydadzą, czy to na balkon, czy 

na parapet. W bloku powinniśmy również mieć 

nożyce lub nożyczki przeznaczone do cięcia 

zdrewniałych części roślin. 

Z kolei praca w ogrodzie jest wręcz niemożli-

wa bez odpowiednich narzędzi. Chcę się skupić 

jednak na narzędziach nieelektrycznych – za-

czynając od wczesnej wiosny. Sadzenie nowych 

roślin, drzewek czy też przekopywanie grządek 

pod siew warzyw i kwiatów nie odbędzie się bez 

szpadla. Przy takich czynnościach przydaje się 

również zestaw mniejszych łopatek i pazur-

ków do przesadzania roślin w nowe miejsca. 

Do drugiej najczęściej wykonywanej czynności 

niezbędne będą grabie – grabie sztywne me-

talowe do wyrównania powierzchni, jak i rów-

nież grabie wachlarzowe, lżejsze, do grabienia 

liści i trawy. Wersja minigrabi, którą też warto 

posiadać, okaże się pomocna przy mniejszych 

rabatkach. Mamy już przekopane, posiane, po-

grabione – to teraz tylko podlać. Konewki czy 

węża ogrodowego z pistoletem z inteligentnymi 

końcówkami nie może zabraknąć – no chyba, że 

ktoś poszedł już z duchem czasu i ma system 

nawadniający. Ale przezorny ubezpieczony, tak 

że myślę, że konewkę i wąż w domku narzędzio-

wym można zatrzymać.

Wiosna w peł-

ni, wszystko roś-

nie: kwiaty, krzewy 

i drzewa. Przycho-

dzi czas, by przyciąć 

żywopłoty, krzewy 

i drzewka, dlatego 

warto mieć kilka 

sekatorów – dosto-

sowanych do kilku 

grubości gałęzi lub 

jeden z regulowa-

ną rączką, i nożyce, 

‹  Justyna Lisek-Kantorska ›
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dzięki którym skrócimy kilka gałązek za jednym razem 

przy żywopłocie. Poza roślinami pięknie rosnącymi 

i kwitnącymi niestety pojawiają się rośliny takie, któ-

rych nie chcemy – chwasty, a one wszędzie znajdą 

sobie drogę, nawet przez włókninę. Tutaj trzeba już 

powalczyć, trochę motyką, trochę pazurkami albo 

własnymi rękami.

Trawa, która także rośnie w zatrważającym tempie, 

szczególnie po deszczu, wymaga już bardziej skom-

plikowanych elektronarzędzi, kosiarek czy podkaszarek, 

jednak przy tej czynności przydać się może na pewno 

lekka i pojemna taczka, która pomoże nam przetrans-

portować skoszoną trawę w odpowiednie miejsce. No 

i tak działamy do później jesieni, powtarzając czynności, 

podając niektórym roślinom odżywki mineralne, które 

czasem dodawane są do czasopism o tematyce ogrod-

niczej jako gratis, zbierając plony; grabimy liście i czeka-

my na kolejną wiosnę. A w nawiązaniu do czasopism 

ogrodniczych warto je kupować nie tylko ze względu 

na zawartą w nich wiedzę, ale także często przydatne 

dodatki w formie kalendarium prac 

ogrodniczych.

Na rynku jest dostępna sze-

roka gama narzędzi do ogrodu 

w przeróżnych zestawach i jeśli 

mamy wiedzę, że ktoś to uwiel-

bia albo jedziemy do kogoś, kto 

ma ogród, z pierwszą wizytą na 

tzw. parapetówkę, to nie wahajmy 

się sprezentować (poza kwiatem, 

krzewem czy nasionami) narzę-

dzi ogrodowych. Z doświadczenia 

powiem, że one naprawdę się 

zużywają – a element persona-

lizacji zrobi na pewno wrażenie 

i zostanie pozytywnie odebrany przez ogrodnika.

Co do pytania postawionego na początku, myślę, że 

to idealne połączenie: hobby, które pozwala się zrelak-

sować i zapomnieć o problemach dnia codziennego, 

a ciężka praca i przebywanie na świeżym powietrzu 

może tylko wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie. 

A końcowy efekty wizualny – to już dla każdego in-

dywidualny krajobraz za oknem:)

ZWYCIĘZCY WYKORZYSTUJĀ WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI
FIRMY Z CERTYFIKATEM

q SOLIDNI W BIZNESIE  

AMB ŚLĄSK 

ANB SP. Z O.O. www.anb.pl

AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. www.axpol.com.pl

GAMMA ALEKSANDER URBAŃSKI www.gamma.com.pl

PAPILLIO GROUP www.papilliogroup.pl

HELMEX EXHIBITIONS - IZABELA TĘCZAR www.helmex.poznan.pl

SHIELDS24.COM www.axxel.pl

KOLEKCJA www.collection.net.pl/

JETTSTUDIO www.jettstudio.pl

LEDIBERG SP. Z O.O. www.lediberg.com.pl

USB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA www.usbsystem.eu

NOMAR www.nomar.com.pl

AVALON SPORTSWEAR www.avalonsportswear.com.pl

FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. www.falk-ross.eu

PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA www.par.com.pl

http://www.anb.pl
http://www.axpol.com.pl
http://www.gamma.com.pl
http://www.papilliogroup.pl
http://www.helmex.poznan.pl
http://www.axxel.pl
http://www.collection.net.pl/
http://www.jettstudio.pl
http://www.lediberg.com.pl
http://www.usbsystem.eu
http://www.nomar.com.pl
http://www.avalonsportswear.com.pl
http://www.falk-ross.eu
http://www.par.com.pl
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‹ ELASTYCZNE GADŻETY SPORTOWE/ TURYSTYCZNE ›
Gadżety z dzianiny elastycznej z jonami srebra i bez. Czapki treningowe, 
kominy bezszwowe i szwowe z jonami, opaski na głowę, frotki PES, rękawki, 
maseczki. Dowolny nadruk sublimacyjny. Produkt polski, producent. ✖
P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

+48 509 546 086

‹ LATO- FLUO, GADŻETY W NEONOWYCH KOLORACH ›
Gadżety reklamowe wykonane z mocnej tkaniny kaletniczej z impregnatem 
(wodoodpornej) z dowolnym nadrukiem sublimacyjnym. Modne kolory 
fluo, żółty i pomarańczowy sprawią, że gadżet będzie "świecił" w słońcu 
i nie da się go nie zauważyć. Na worko-plecaki i torby naszywamy również 
taśmy odblaskowe, wedle uznania. ✖
P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

+48 509 546 086

‹ DTF - GADŻETY LUB NADRUK  
DO SAMODZIELNEGO WGRZANIA ›
Proponujemy Państwu gadżety bawełniane i poliestrowe z nadrukiem DTF, 
własnej produkcji. Znakujemy również produkty klientów a także przy-
gotowujemy nadruki DTF, gotowe do samodzielnego wgrzania pod prasą 
płaską. W ofercie: koszulki,. bluzy, czapki, worko-plecaki, torby poliestrowe 
i bawełniane, kosmetyczki i in. produkty z juty, kamizelki odblaskowe itd. ✖
P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

+48 509 546 086

‹ PRODUKTY Z MIKROFIBRY, MIĘKKIE, PRZYJEMNE ›
Z mikrofibry płaskiej, poliestrowej, przyjemnej w dotyku, chłonnej,  pro-
dukujemy m.in. ręczniki sportowe/ turystyczne etui na okulary, które są 
jednocześnie czyścikiem, czy chusty turystyczne. Zazwyczaj wykonujemy 
nadruk jednostronny sublimacyjny, ale posiadamy w ofercie również mi-
krofibrę barwioną w całości np. na czarno, wtedy ręcznik (w dowolnym 
rozmiarze) uzyskuje drobne logowanie DTF. ✖
P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

+48 509 546 086

http://www.pphu-chili.pl
mailto:biuro@pphu-chili.pl
http://www.pphu-chili.pl
mailto:biuro@pphu-chili.pl
http://www.pphu-chili.pl
mailto:biuro@pphu-chili.pl
http://m.in
http://www.pphu-chili.pl
mailto:biuro@pphu-chili.pl
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PRACA ZDALNA

O pracy zdalnej pisałem już w pierwszym 

artykule dot. COVID-19 (zob. GJ 2 (69)/2020), 

zatem pojęcie to już od ponad roku towarzy-

szy pracownikom i ich pracodawcom. Dotych-

czas ustawodawca nie przygotował przepisów 

nowelizujących, które wprowadzałyby formę 

pracy zdalnej do Kodeksu pracy. W odpowie-

dzi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 25 marca 2021 r. na interpelację jednej 

z posłanek można wyczytać, że Ministerstwo 

pracuje nad projektem zmiany Kodeksu pracy 

i koniecznym jest wypracowanie takich roz-

wiązań, które zaakceptują związki zawodowe 

i pracodawcy. Obecnie prowadzony jest oko-

ło półroczny dialog w Zespole problemowym 

ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

Ministerstwo wskazało na główne założenia 

projektu ustawy, nad którym pracuje:

• wykonywanie pracy zdalnej ma być moż-

liwe całkowicie lub częściowo w miejscu 

zamieszkania pracownika lub innym usta-

lonym miejscu;

• wykonywanie pracy zdalnej ma być okre-

ślane w porozumieniu zawieranym między 

pracodawcą i zakładowymi organizacjami 

związkowymi albo też w regulaminie usta-

lanym przez pracodawcę, jeżeli nie funkcjo-

nują związki zawodowe; 

• pracodawca ma mieć możliwość polecenia 

pracy zdalnej nawet wówczas, gdy nie spo-

rządzono dokumentów, na które wskazano 

w punkcie poprzednim;

• zarówno pracodawca, jak i pracownik ma 

mieć możliwość wycofania się z wykony-

wania pracy zdalnej;

• pracodawca ma mieć obowiązek dostarcze-

nia pracownikowi materiałów i narzędzi do 

wykonywania pracy zdalnej, w tym do okre-

ślenia i pokrywania kosztów związanych ze 

świadczoną pracą zdalną, np. partycypowa-

nie w rachunkach za energię elektryczną;

• podczas wykonywania pracy zdalnej pra-

cownik ma mieć możliwość składania w for-

mie elektronicznej wniosków, nawet jeżeli 

przepisy wymagają formy pisemnej.

Niestety nie wiadomo, w jakim czasie za-

kończą się prace nad ustawą. Podsumowując 

zagadnienie pracy zdalnej, należy podkreślić 

niepokojący fakt, iż pomimo upływu ponad 

roku w sferze legislacyjnej niewiele się zmie-

niło. Należy mieć nadzieję, że prace nad pro-

jektem przyspieszą.

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA 
SKŁADEK ZUS

Jedną z form pomocy oferowaną przez ustawo-

dawcę jest możliwość uzyskania wsparcia z Za-

kładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy 

mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania skła-

dek na ubezpieczenie społeczne i świadczenie 

postojowe. Należy wskazać, że na wiosnę 2020 

roku zwolnienie z opłacania ZUS uzyskiwała więk-

szość przedsiębiorców, która spełniła wymagania 

stawiane przez ustawę. Jednakże obecnie zwol-

nienie z opłacania składek do ZUS uzyskają tylko 

ci przedsiębiorcy, którzy posiadają odpowiedni kod 

PKD, przykładowo 56.10.A – restauracje i inne 

stałe placówki gastronomiczne, 74.20.Z – dzia-

łalność fotograficzna, 82.30.Z – działalność zwią-

zana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 

Ustawodawca określił , że część przedsiębior-

ców mogła ubiegać się o zwolnienie z opłacania 

składek ZUS za grudzień 2020, styczeń i luty 

2021. Niezmiennym warunkiem było wykazanie, 

że przychód w wybranych okresach był niższy 

o co najmniej 40%. Konieczne jest także bycie 

płatnikiem składek oraz prowadzenie działalności 

gospodarczej, która obejmuje odpowiedni kod PKD. 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek do ZUS 

składa się elektronicznie poprzez platformę pue.

zus.pl na formularzu RDZ-B7.

P o d o b n i e 

j a k  zwo l n i e -

nie z opłacania 

składek , usta-

wodawca określił 

możliwość otrzy-

mania świadcze-

nia postojowego. 

Część przedsię-

biorców posia-

dająca wybrany 

kod PKD może 

otrzymać je aż 

trzy razy. Przy-

gotowując wnio-

sek, przedsię-

biorca powinien wykazać, iż jego przychód był niż 

o 40% w jednym z dwóch miesięcy przed miesią-

cem złożenia wniosku, w stosunku do przychodu 

uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicz-

nym miesiącu roku 2020. Wniosek o świadczenie 

postojowe składa się w formie elektronicznej na 

formularzu RSP-DD7. Końcowy termin składania 

wniosków to 3 miesiące od dnia zniesienia stanu 

epidemii. Świadczenie postojowe jest wypłacane 

w wysokości 2080,00 zł albo 1300,00 zł.

Zachęcam do uważnego ś ledzenia in-

formacj i dot . pomocy dla przedsiębiorców 

i uważnego czytania przepisów oraz wypeł-

nianych formularzy, albowiem doświadcze-

nie pokazuje, że błędne wypełnienie rubryk 

wstrzymywało wypłatę środków.

Radca Prawny 

Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7, 63-300 

Lenartowice

tel. 537-978-473

Rozwiāzania dla firm po roku  
pandemii COVID-19

Mija mniej więcej rok od publikacji pierwszego artykułu dot. tematyki związanej z COVID-19. Zapewne nikt 
z  nas nie zakładał, że wirus SARS-CoV-2 będzie z nami tak długo i będzie miał aż taki wpływ na gospodarkę 
i prowadzone biznesy. Niniejszy tekst jest już czwartym artykułem dot. rozwiązań, jakie mają wspomagać 
firmy w tym trudnym czasie.

‹  Mateusz Wojciechowski ›

q PRAWO W CZASIE COVID-19

http://pue.zus.pl
http://pue.zus.pl
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‹ GUMY TRENINGOWE MATERIAŁOWE Z NADRUKIEM ›
Materiałowe gumy treningowe to świetny dodatek do ćwiczeń.  
Nadruk: dowolna grafika full-color w sublimacji ! 
Szerokość: 6 cm, długość po złożeniu: ok 32 cm 
MOQ – 10 sztuk 
OPORY GUM do wyboru: 

*standardowy (ok. 8 kg) 
*średni (ok. 11 kg) 
*mocny (ok. 13 kg)  ✖
GIFT STAR 

www.giftstar.pl 

giftstar@giftstar.pl 

tel. +48 22 663 50 82 

‹ ETUI DO OKULARÓW Z DOWOLNYM NADRUK CYFROWYM ›

Szukasz niepowtarzalnych gadżetów? Chcesz wypromować markę klienta 
w nietuzinkowy sposób? Stworzymy indywidualne etui na okulary słoneczne 
według projektu klienta. Kolor wkładki dopasujemy do zewnętrznej grafiki, 
a zamieszczone na niej logo, doda szyku i elegancji. Zapraszamy do kontaktu! ✖
www.albinex.pl 

tel. +48 22 783 31 71 

kontakt@albinex.pl 

‹ OKI PRO8432WT – LASEROWA DRUKARKA DO 
TERMOTRANSFERU ›
Drukarka OKI Pro8432WT z białym tonerem to kompaktowa drukarka A3 
która oferuje szeroki zakres możliwości zdobienia odzieży i produktów 
promocyjnych. Dzięki zastosowaniu białego tonera, umożliwia druk trwa-
łych, ostrych i wyraźnych grafiki, w prosty sposób, nawet na produktach 
w ciemnych kolorach. Użycie zaawansowanego oprogramowania do druku 
SpaceControl V4 sprawia, że każdy jest w stanie wykonać profesjonalne 
wydruki w kilka minut. ✖
biuro@ttmagic.pl

+48 514 116 695

www.ttmagic.pl

‹ REKLAMA NA RAMKACH DO TABLIC REJESTRACYJNYCH ›

mojaramka.pl to firma, która zajmuje się produkcją ramek premium do tablic rejestracyjnych. 
Wszystkie produkty wykonywane są ze stali nierdzewnej. Producent dba o najwyższą jakość 
wykonania, aby spełnić wysokie oczekiwania klientów. Prowadzi sprzedaż w całej Europie. ✖
info@mojaramka.pl

‹ CHOINKI REKLAMOWE ›
Choinki reklamowe - świeże, pachnące, wyjątkowe! Gdy będą się zbliżać święta, niech Twoja firma o nich pamięta. 
Drzewka, wianki kolorowe, wystarczy zamówić i gotowe. Ale pamiętaj, wrzesień to dobry czas, żeby zadzwonić do nas. ✖
tel. 887744177  |  www.choinki-reklamowe.pl 

http://www.giftstar.pl
mailto:giftstar@giftstar.pl
http://www.albinex.pl
mailto:kontakt@albinex.pl
mailto:biuro@ttmagic.pl
http://www.ttmagic.pl
http://mojaramka.pl
mailto:info@mojaramka.pl
http://www.choinki-reklamowe.pl
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Zapewne każdy z nas słyszał kiedyś o spół-

kach i w ogólnym założeniu wie, na czym one 

polegają i jak funkcjonują. Polskie ustawo-

dawstwo przewiduje kilka rodzajów spółek. 

Pierwsza grupa to spółki osobowe, do których 

zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, 

spółkę komandytową i spółkę komandytowo-

-akcyjną. Druga grupa to spółki kapitałowe, 

do których zaliczamy: spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Kodeks spółek handlowych nie podaje defi-

nicji spółki z o.o., można jednak wyróżnić jej 

pewne charakterystyczne cechy (wymieniono 

najistotniejsze). Spółka z o.o. ma osobowość 

prawną, posiada kapitał zakładowy, jest osobą 

prawną i podlega podwójnemu opodatkowaniu. 

Skład osobowy spółki z o.o. nie jest trwały, co 

oznacza, że wspólnik może sprzedać swoje 

udziały innemu podmiotowi. Jest ona co do 

zasady przewidziana dla kilku wspólników, któ-

rzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. 

Prowadzenie spraw spółki należy do zarzą-

du, jednakże wspólnikom przysługuje prawo 

kontroli. W spółce z o.o. uchwały wspólników 

mogą zapadać poza zgromadzeniem wspólni-

ków, a ponadto każdy z nich może domagać 

się rozwiązania spółki przez sąd.

Co do zasady wyróżnia się 5 etapów powsta-

wania spółki z o.o.:

1. Podpisanie umowy spółki. Umowa spółki 

może zostać sporządzona w formie aktu 

notarialnego albo też może zostać podpi-

sana elektronicznie. Na popularności zy-

skuje elektroniczne zakładanie spółek z o.o. 

w tak zwanym trybie S24. Podpisanie umo-

wy następuje wówczas przy pomocy profilu 

zaufanego (szerzej w jednym z kolejnych 

artykułów);

2. Wniesienie kapitału zakładowego. Wkład na kapitał 

zakładowy może mieć charak-

ter pieniężny albo niepieniężny. 

Obecnie minimalny kapitał za-

kładowy w spółce z o.o. wy-

nosi 5.000,00 zł. Kapitał za-

kładowy dzieli się na udziały;

3. Powołanie zarządu – członka-

mi zarządu mogą być wspólni-

cy zawiązujący spółkę albo też 

podmioty niebędące wspól-

nikami;

4. Ustanowienie rady nadzorczej 

lub komisji rewizyjnej. Powo-

łanie organu, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, następuje wtedy, gdy usta-

wa albo umowa spółki tak stanowi;

5. Wpis do rejestru przedsiębiorców.

Osoby, które chcą założyć spółkę z o.o., często za-

stanawiają się, pod jaką firmą działać. Firmą osoby 

prawnej jest jej nazwa. Tworzenie nazwy spółki to 

proces, który wymaga dogłębnego przemyślenia 

nie tylko z uwagi na wymogi prawne, ale także ze 

względu na aspekty biznesowe i marketingowe. Za 

przykład posłuży fikcyjna spółka „Wojciechowski 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Nazwa 

z naszego przykładu zawiera dwa obligatoryjne ele-

menty: rdzeń (w przedstawionym przykładzie jest to 

nazwisko), a także formę prawną (sp. z o.o.). Firmę 

z naszego przykładu można oczywiście wzbogacić 

o dodatkowe elementy, przykładowo „Wojciechowski 

Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzial-

nością”. Doświadczenie pokazuje, że liczba spółek 

i podobieństwo firm będących na rynku jest tak duże, 

że przed przystąpieniem do zawiązywania spółki 

należy sprawdzić, czy aby nie istnieje już spółka 

o takiej samej albo bardzo podobnej nazwie. Może 

się zdarzyć, że sąd odmówi rejestracji spółki, której 

firma jest identyczna albo bardzo podobna do innej. 

Oczywistym jest, że firma spółki nie może zawierać 

treści uznawanych społecznie za nieakceptowalne.

Należy także wziąć pod uwagę aspekt biznesowy 

i marketingowy. Dobrze, aby skrót firmy łatwo się 

wypowiadało. Przytoczony powyżej przykład „Woj-

ciechowski Budownictwo sp. z o.o.” idealnie nadaje 

się do „skrócenia”. Przykładowo kontrahent poleca 

nas innemu przedsiębiorcy, mówiąc: „Jedź do WB” 

(dla porównania: „DYZB – Dyziak Yerka Zenonik Bu-

downictwo Sp. z o.o.”). Zalecam także, aby nazwa 

firmy nie nasuwała skojarzeń z innymi, podobnie 

brzmiącymi słowami, jak dzieje się np. dla transport 

i trasport. Może być to przyczyną wielu błędów 

w korespondencji formalnej i utrudniać dochodzenie 

praw na drodze sądowej.

Powyższe rozważania wskazują, że jeszcze przed 

założeniem spółki wspólnicy muszą podjąć ciężką 

pracę i przemyśleć wiele aspektów nowo tworzone-

go podmiotu. Dalsze zagadnienia dotyczące spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną rozwinięte 

w kolejnych artykułach.

Radca Prawny 

Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7, 63-300 

Lenartowice

tel. 537-978-473

Spółka z ograniczonā  
odpowiedzialnościā – wstęp

Niniejszy artykuł otwiera cykl wpisów dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem tych 
publikacji będzie m.in. wyjaśnienie, czym jest spółka z o.o. i jak ją założyć, a także próba odpowiedzi na 
pytania, czy taka forma działalności faktycznie zabezpiecza wspólników przed ewentualnymi problemami 
i jaką ma ona przewagę nad innymi modelami biznesowymi.

‹  Mateusz Wojciechowski ›

http://m.in
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‹ ELEGANCKIE IDENTYFIKATORY Z ALUMINIUM ›
Eleganckie identyfikatory z aluminium i mosiądzu wykonujemy z pełnokolorowym nadrukiem 
już od jednej sztuki. Oferujemy profesjonalną obsługę oraz bezkonkurencyjne ceny. Zapra-
szamy na www.harbest.pl po bezpłatne próbki naszych identyfikatorów. ✖
www.harbest.pl

q OKNA PROMOCJI

‹ POKROWCE REKLAMOWE NA STOŁY ›
Szukasz nieszablonowej promocji swojego produktu i marki podczas eventów, 
ważnych wydarzeń czy targów wirtualnych? Zamów pokrowce reklamowe z widocz-
nym logo swojej firmy. Drukujemy je metodą sublimacji, a nadruki są trwałe i nie 
spierają się. Kolory dobieramy w skali Pantone. Możesz je użytkować wielkrotnie. 
Obrusy z nadrukiem nie wymagają prasowania. ✖
Pracownia Horeca

pracowniahoreca.pl

biuro@pracowniahoreca.pl

+48 515 897 821 

91-341 Łódź

ul. Brukowa 24/7

‹ UPOMINKI KORPORACYJNE VICTORINOX ›

JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ 
Wybierane jako prezenty firmowe zarówno przez najbardziej rozpoznawalne 
międzynarodowe korporacje, jak i lokalne przedsiębiorstwa. Wyobraź je sobie 
z logo lub nazwą Twojej firmy… to idealne produkty promocyjne o wysokiej 
postrzeganej wartości, które pozostawią niezatarte wrażenia i użytkowane 
będą przez długie lata.
FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884 ✖
Info.pl@victorinox.com 

+48 22 577 27 00 

‹ PRODUCENT TAŚM NAMIOTOWYCH I AKCESORIÓW 
REKLAMOWYCH ›
KEDRON jest to rodzinna firma funkcjonująca nieprzerwanie od 2006 roku. 
Specjalizujemy się w produkcji: taśm typu keder ,ekspandorów, naciągów 
ekspanderowych i wyrobów z PVC, w tym taśm 14x3 mm do obszywania 
tkanin. W ofercie posiadamy również okucia i oczka plandekowe stoso-
wane w wielu dziedzinach przemysłu. Współpracujemy z firmami z całej 
Europy. Firmy Reklamowe, drukarnie wielkoformatowe, producenci hal 
namiotowych i wiele innych firm branż pokrewnych to docelowa grupa 
naszej działalności. Zapraszamy do współpracy. ✖
www.kedron.pl 

kedron@op.pl 

http://www.harbest.pl
http://www.harbest.pl
http://pracowniahoreca.pl
mailto:biuro@pracowniahoreca.pl
mailto:Info.pl@victorinox.com
http://www.kedron.pl
mailto:kedron@op.pl
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q GIFTS WORLD

Gadżet, który zawsze jest pod rękā – 
różne odsłony breloków reklamowych

Są takie przedmioty, które towarzyszą nam codziennie i po które sięgamy wręcz odruchowo. Małe 
i   niepozorne, a jednocześnie niezbędne przy każdym wyjściu do pracy, szkoły, w podróży czy na 
zakupach – to breloki, które przypinamy do kluczy. Pełnią funkcję praktyczną, ale w dobie rozwiniętych 
technologii i świadomości konsumentów są także sposobem na wyróżnienie i wyrażenie siebie. W naj-
lepszych produktach estetyka łączy się z funkcjonalnością i tym samym breloki idealnie sprawdzają się 
jako upominki promocyjne. Ten klasyczny nośnik reklamy może przyjmować wiele form – zapraszam do 
zapoznania się z najciekawszymi propozycjami.

Klasyczny brelok skóropodob-
ny oferowany przez firmę A&J 

świetnie sprawdza się w funkcji 

reklamowej. Wykonany z me-

talu i imitacji skóry wystę-

puje w eleganckim ze-

stawieniu kolorów 

– srebrno-czarnym. 

Opcja znakowania 

(nadruk solwen-

towy) w posta-

ci wypukłej naklejki 

o wymiarze 27 mm 

umożliwia spersonalizo-

wanie prak- tycznego upominku. Do wyboru jest 

także kilka rodzajów folii: biała, srebrna błyszcząca, 

srebrna matowa, srebrna przecierana, oraz złota 

błyszcząca i złota matowa.

Bardzo orygi-

nalnym gadże-

tem reklamowym 

są breloki drew-
niane – z taką 
propozycją wy-
chodzi Agencja 
Rek lama360 , 

która doskonale 

wyczuwa obec-

ne w branży 

upominków pro-

mocyjnych eko-

trendy. Drewnia-

ny dodatek, który 

może przyjąć kształt logotypu firmy lub dowolną 

inną formę, jest nie tylko funkcjonalny, ale przede 

wszystkim efektowny. Na pewno na długo zapad-

nie w pamięć obdarowanych klientów, partnerów 

biznesowych lub bliskich osób.

P r o d u c e n t 

spersonalizowanych 

gadżetów reklamowych z miękkiego PCV – dzia-

łająca na rynku od 2002 roku firma Lema3D – 
prezentuje breloki 3D . Mogą one przyjąć różne 

formy, a spersonalizowanie za pomocą logoty-

pu firmowego pozwala wyróżnić się atrakcyjnym 

upominkiem. Stanowią one rozwinięcie breloków 

2D i mają bardziej przestrzenną formę, która 

umożliwia lepsze odwzorowanie skomplikowa-

nych kształtów.

Brelok POMPON to również 
oryginalna i efektowna propozy-
cja firmy Asgard. Upominek wy-

konany z miękkiego, sztucznego 

futerka świetnie sprawdzi się jako 

zawieszka do kluczy, lub prak-

tyczny i jednocześnie de-

koracyjny dodatek do to-

rebki. Dołączona do niego 

blaszka umożliwia nanie-

sienie znakowania. Brelok 

występuje w pięciu chętnie 

wybieranych kolorach: czar-

nym, szarym, niebieskim, różowym 

oraz miętowym.

Wykonane z filcu weł-
nianego pochodzące-
go z Hiszpanii brelo-
ki – które oferuje 
firma Rubens Design 

– są niezwykle miękkie 

i dodatkowo pozbawione 

ostrych krawędzi, co do-

daje im gładkości. Dosko-

nale uzupełnią pęczek kluczy 

każdego domownika, od dziecka po 

rodzica. Poza świetnie wyglądającym designem, 

zaprojektowanym według wzoru klienta, breloki fil-

cowe charakteryzują się również doskonałą funk-

cjonalnością. Nie są one w stanie zarysować żadnej 

powierzchni, idealnie sprawdzają się np. przy klu-

czykach samochodowych. Z pewnością zadowoleni 

z takiego prezentu będą też najmłodsi, którzy są 

najbardziej narażeni na niebezpieczne materiały. 

Przywieszka filcowa natomiast może ich narazić 

jedynie na antystresowe ,,głaskanie’’, co z pewnoś-

cią ucieszy każdego rodzica!

Całe bogactwo wzorów, kolorów i materia-
łów, z jakim można spotkać się w ofertach pro-
ducentów i dystrybutorów, sprawia, że znale-
zienie idealnego breloka, który wyróżni markę 
lub firmę, nie przysparza trudności. W propo-
zycjach tych zawierają się najważniejsze ce-
chy, których oczekujemy od współczesnych 
upominków – kreatywność, funkcjonalność, 
dopasowanie do potrzeb klienta, a także 
często ekologiczny trend. Bez wątpienia bre-
loki reklamowe, które zawsze są pod ręką, 
to jeden z najsubtelniejszych, a jednocześ-
nie najchętniej wykorzystywanych prezentów 
biznesowych.

‹  Joanna Kłossowska ›



‹ GROW KIT DREWNIANY EKO  ›
Pachnąca lasem, drewniana osłonka kryje w sobie środowisko do uprawy wybranej 
rośliny. Wystarczy odpakować i podlać. Efekt? Gadżet zostaje gwiazdą każdego 
biurka, blatu i parapetu. Budzi dobre emocje i przykuwa uwagę. Razem z nim - 
Twoja marka. ✖
www.tipu.pl 

kontakt@tipu.pl 

tel.: +48 578 471 278 

‹ GADŻETY POMOCNE W WALCE Z INSEKTAMI - NA KLESZCZE, 
KOMARY I MESZKI ›
Kleszcze, komary, meszki utrudniają beztroski wypoczynek, ale są też niebezpieczne. 
Ich ukąszenia swędzą, bolą, mogą być też przyczyną groźnych chorób. Jak odstraszyć 
komary i meszki, co stosować na kleszcze? Poza środkami chemicznymi skuteczne 
i bezpieczne są opaski na rękę nasączone wyciągiem naturalnego ekstraktu roślin-
nego z citronelli. Drugim przydatnym gadżetem są karty do wyciągania kleszczy, 
które pomagają w bezpieczny sposób pozbyć się kleszcza oraz kontrolę miejsca 
ugryzienia. Czeka Cię wycieczka na łono natury? Zaopatrz się w nasze gadżety:
info@rosnowski.pl lub zadzwoń (+48) 513 09 77 33

‹ TAŚMY SMYCZOWE BAZOWE ›
PPHU SPLOT jest wiodącym producentem wysokiej jakości taśm smyczowych 
poliestrowych oraz wykonanych z materiałów recyclingowych PET. Taśmy mają 
zastosowanie jako smycze, opaski nadgarstkowe, wysokiej jakości tasiemki stoso-
wane w przemyśle reklamowym.
Oferowane taśmy smyczowe mogą występować w wersjach gładkiej lub prążkowanej 
o szerokościach od 8 do 45 mm oraz w różnych gramaturach. Postaw na na jakość 
i pewność współpracy. ✖
PPHU SPLOT  

Tel: +(48) 42 672 24 94

splot-pas.com.pl 

e-mail: splot@splot-pas.com.pl

q OKNA PROMOCJI

http://www.tipu.pl
mailto:kontakt@tipu.pl
mailto:info@rosnowski.pl
http://splot-pas.com.pl
mailto:splot@splot-pas.com.pl
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q TEXTILE ZONE

Profesjonalna bluza kucharska Chef Jacket 
Gustav (Premium) Karlowsky z oferty Lynka 

wykonana została z wysokogatunkowego mate-

riału (połączenia poliestru oraz bawełny), który 

jest łatwy do utrzymania w czystości. Tkanina 

sanforyzowana sprawia, że charakteryzuje ona 

się elastycznością i przewiewnością, zapewniając 

większy komfort noszenia. Profesjonalna bluza 

ma krótkie rękawy, a także kieszenie o ukoś-

nym ksz ta ł -

cie na piersi 

i przeznaczo-

na jes t  d la 

szefów kuchni 

oraz kucharzy. 

Możliwość pra-

nia przemysło-

wego (bez nadruku) w temp. do 95°C.

Firma Sandex prezentuje często zamawia-
ny i niezwykle praktyczny produkt – fartuch 
jeansowy. To ciekawa propozycja dla osób, które 

cenią ponadczasowy styl oraz elegancję, a jed-

nocześnie chcą się wyróżnić, łącząc prostotę 

z oryginalnoś-

c ią .  Wykona-

ny z wysokiej 

jakości jeansu 

o gramaturze 

330 g/m2 far-

tuch ma uni-

wersa lne za-

stosowanie. Dostępny jest w wymiarze 70 cm 

x 80 cm, a 100% bawełna zapewnia wygodę 

użytkowania.

Spodnie ochronne Multi Master – które 
ma w ofercie Allers Grupa – cechują się so-

lidnym wykonaniem oraz udoskonalonym desig-

nem. Mają dużą liczbę kieszeni, 

co zwiększa ich funkcjonalność 

(w tym dwie boczne, podłużną 

na nogawce oraz trzy w górnej 

części, z czego jedna zapinana 

jest na suwak). Długość roboczych 

ogrodniczek o gramaturze 262 g/

m2 można regulować za pomocą 

szelek. Modne połączenie kolorów 

w różnych wariantach łączy este-

tykę z użytecznością i podkreśla 

ich atrakcyjny wygląd. Przydatny 

ściągacz w pasie oraz guziki umożliwiają regula-

cję i dopasowanie spodni.

Firma SEMA-PRINT oferuje profesjonalny 
bezrękawnik marki James & Nicholson z wy-

trzymałej i trwałej mieszanki materiałów z wy-

sokiej jakości wyposażeniem. Posiada wysoki, 

stawiany kołnierz, który jest wyłożony miękkim 

polarem, co zwiększa komfort noszenia. Partie ra-

mion zostały wzmocnione materiałem CORDURA®. 

Bezrękawnik ma także długi zamek z wiatroodpor-

ną listwą ochronną oraz duże otwory wentylacyjne 

na plecach. Materiał zewnętrzny ma gramatu-

rę 260 g/m2. 

D o d a t kową 

zaletą tego 

modelu jest 

szeroka roz-

m i a r ó w k a , 

a także wy-

bór kolorów.

Oficjalny strój do pracy biurowej powinien być 

nie tylko wizytowy, ale także wygodny. To zapew-

nia koszula marki Oxford Fruit of the Loom, 
którą posiada w swojej ofercie IES Polska . Po-

lecana jest w miejscach, w których należy zadbać 

o elegancki wygląd, 

znajdując zastosowa-

nie jako odzież korpo-

racyjna, hotelowa itd. 

Koszula z długim rę-

kawem oraz kieszonką 

na piersi i kołnierzy-

kiem zapinanym na gu-

ziki wpisuje się w kla-

syczny styl oksfordzki. 

Występuje w różnych 

kolorach (white, black, navy, oxford blue i oxford 

grey), a jej gramatura to 130/135 g m2.

Nowa marka odzie-
ży biurowej – NEOBLU, 
którą przedstawia 
SOLO Group – łączy 

w sobie styl, wygodę 

oraz elegancję. Pozwala 

zadbać o profesjonalny 

wizerunek z zachowa-

niem pełnego komfortu, 

sprawdzając się w każ-

dej sytuacji w pracy, jak 

i poza jej godzinami. 

Modne i ponadczasowe elementy marki NEOB-

LU cechują się doskonałą jakością oraz wyjątko-

wymi detalami.

Szeroka oferta reklamowej odzieży robo-
czej dowodzi, że podczas jej wyboru warto 
kierować się nie tylko samą funkcjonalnością, 
ale także estetyką. Niezależnie od specyfiki 
danego miejsca pracy, elementy garderoby 
powinny być trwałe i zapewniać komfort no-
szenia. Staranny dobór materiałów, jak i no-
woczesny design przekładają się na jakość 
prezentowanych produktów.

Co się nosi w pracy – reklamowa 
odzież robocza do biura, gastronomii 
i branży budowlanej

W branży tekstyliów reklamowych jedną z najważniejszych kategorii produktów stanowi odzież robocza. 
Daje ona duże możliwości w zakresie promocji marek i firm, ponieważ w wielu zawodach noszenie 
uniformów czy poszczególnych charakterystycznych elementów garderoby jest wymagane na co dzień. 
Przedstawiamy poniżej kilka przykładów z oferty producentów i dystrybutorów reklamowej odzieży 
roboczej, wykorzystywanej w branży gastronomicznej, budowlanej oraz w pracy biurowej.

‹  Joanna Kłossowska ›
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‹ NASZYJ TO - HAFT KOMPUTEROWY ›
Specjalizujemy się w wykonywaniu haftów komputerowych na tekstyliach dowol-
nego rodzaju. Nasz doskonale wyposażony park maszynowy i świetni specjaliści 
szybko i precyzyjnie wykonają dowolne logo, napis, inicjały i motywy. W odróżnieniu 
od innych metod znakowania odzieży, haft gwarantuje trwały efekt, nawet po wie-
lokrotnym noszeniu i praniu tkanin!' 
Oferujemy: 
Haft bezpośrednio na odzieży, Naszywki, Tekstylia reklamowe.
Sprzedaż detaliczna i hurtowa ✖
Ul. Żeliwna 6 

70-737 Szczecin 

FB i Instagram @naszyjto 

email: info@naszyjto.pl 

www.naszyjto.pl 

Tel: 792 298 859 

q OKNA PROMOCJI

‹ POLSKI PRODUCENT WYROBÓW DREWNIANYCH ›
Jestem producentem indywidualnych drewnianych dekoracji z drewna litego buk, sosna, 
świerk, jesion, dąb, dąb czerwony oraz MDF, sklejka brzozowe. Na wszystkich naszych 
produktach wykonujemy znakowanie poprzez grawerowanie laserem CO2 oraz kolorowy 
nadruk UV. Wszystkie nasze produkty możemy dowolnie zmodyfikować jak i również 
wykonać projekt według indywidualnych wytycznych. Wykonujemy również produkty 
okazjonalne np. na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki i na inne okoliczności. ✖
Czas Na Drewno

biuro@czasnadrewno.pl

www.czasnadrewno.pl

+48 734 734 835

‹ ARTYKUŁY REKLAMOWE - PRODUKCJA ›
Podkładki pod mysz: ERGONOMICZNE, uchylne z kalendarzem, z okienkiem 
Podkładki na biurko, śniadaniowe, pod kubek, na kozetkę lekarską 
Segregatory: kaszerowane, zgrzewane z folii PCV, sztancowane z PP 
Artykuły biurowe: teczki reklamowe, deski z klipem, pudełka, okładki  ✖
TIK Zbigniew Tolak

ul. Burakowska 9, 01-066 Warszawa 

tel. 22 636 83 18, 22 838 02 42, e-mail: biuro@tik.com.pl 

www.tik.com.pl  |  www.tik24.com.pl 

‹ SMYCZE REKLAMOWE ›
Smycze reklamowe - najniższe ceny - najwyższa jakość. Dowolna technika 
znakowania. ✖
PERFECT ŁÓDŹ 

kontakt@perfectlodz.pl

www.perfectlodz.pl 

tel.: +48 426639322 

mailto:info@naszyjto.pl
http://www.naszyjto.pl
mailto:biuro@czasnadrewno.pl
http://www.czasnadrewno.pl
mailto:biuro@tik.com.pl
http://www.tik.com.pl
http://www.tik24.com.pl
mailto:kontakt@perfectlodz.pl
http://www.perfectlodz.pl
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q TECH&PRINT

Połączenie z platformami chmurowymi jest tym, od 

czego w coraz większym stopniu zależy współczesny 

biznes. Dostęp do tej technologii staje się coraz bardziej 

złożony, zwłaszcza że coraz więcej pracowników pra-

cuje zdalnie lub w modelu hybrydowym. A gdyby tak 

urządzenia i floty drukujące mogły łączyć się z chmurą 

w uproszczony sposób, który usprawnia cały proces, 

zapewnia bezpieczeństwo i spełnia wszystkie wyma-

gania biznesowe?

Jest na to sposób. Lexmark, lider usług drukowania 

obsługujących IoT, przedstawia Lexmark Cloud Bridge, 

pakiet łączności umożliwiający usługi drukowania dla 

każdej wielkości organizacji. Wszystkie drukarki i urzą-

dzenia wielofunkcyjne Lexmarka mogą teraz łączyć się 

na wiele sposobów, umożliwiając dostęp do zaawanso-

wanych usług zarządzania drukiem bez konieczności 

stosowania dodatkowego sprzętu i oprogramowania. 

Ta nowa forma komunikacji urządzeń doskonale działa 

dzięki prostocie i skalowaniu, odpowiedniej konfiguracji 

urządzeń, usługom predykcyjnym i interaktywnym ana-

lizom, które służą zwiększaniu wydajności floty w całej 

obsługiwanej sieci.

Usługa Cloud Bridge zapewnia elastyczną architek-

turę dla każdego klienta – od dużych przedsiębiorstw 

po małe firmy. Lexmark otwiera nowe możliwości 

upraszczania dostępu do usług drukowania. Niezależ-

nie od tego, czy jest używany wewnętrznie w dużym 

przedsiębiorstwie, czy w rozproszonych lokalizacjach, 

czy w pracy zdalnej za pomocą jednego urządzenia, 

oferuje dynamiczną łączność i łatwość użytkowania dla 

każdego typu klienta, w organizacji o dowolnej wielkości.

Pakiet łączności z urządzeniami Lexmark Cloud 

Bridge zapewnia zaawansowane możliwości, dzięki 

czemu klienci i partnerzy mogą:

• Zmniejszyć obciążenie IT i koszty infrastruktury 

drukowania

• Zwiększyć czas pracy urządzenia dzięki progno-

zowaniu zużycia

• Zadbać o bezpieczeństwo drukarek dzięki konfigu-

racji urządzenia w chmurze i aktualizacjom opro-

gramowania układowego

• Zwiększyć widoczność floty dzięki skonsolidowane-

mu portalowi i interaktywnym analizom

• Włączyć zdalne zarządzanie mocno rozproszonej 

floty urządzeń

Unikalny pakiet Lexmark Cloud Bridge obejmuje:

• Native Agent standardowo dostarczany na wielu 

nowszych urządzeniach Lexmarka zaprojektowa-

nych z myślą o IoT

• Printer Agent, który działa jako dodatkowa aplikacja 

na starszych drukarkach 

• Fleet Agent działający na serwerze w celu za-

pewnienia elastyczności w agregowaniu danych 

z wielu urządzeń 

• Local Agent, który obsługuje bezpośrednią łączność 

(USB) między komputerem a drukarką

Elastyczną architekturę Lexmark Cloud Bridge można 

rozszerzyć tak, aby sprostać przyszłym wymaganiom 

w zakresie zdalnego zarządzania flotą.

Dla organizacji, które chcą uprościć swój ekosystem 

drukowania, Lexmark Managed Print Services to roz-

wiązanie oparte na danych, które zapewnia oszczęd-

ności i elastyczność przy jednoczesnym zmniejszeniu 

obciążenia zasobów IT dzięki wykorzystaniu chmury, 

Internetu rzeczy (IoT) i interaktywnych technologii anali-

tycznych – Lexmark nieustannie monitoruje wydajność 

urządzenia, aby przewidywać i zapobiegać różnym 

rodzajom awarii, zanim one wystąpią.

Dzisiejsze środowiska pracy są bardziej rozproszone 

i zróżnicowane niż kiedykolwiek wcześniej. Zarządzanie 

flotą w chmurze Lexmarka umożliwia usługodawcom 

zdalne monitorowanie, zarządzanie i zabezpieczanie 

infrastruktury druku – a wszystko to bez konieczno-

ści wizyty na miejscu. Oznacza to dłuższy czas pracy 

urządzenia, mniej zakłóceń i łatwe korzystanie dla 

użytkowników.

– Pakiet łączności Lexmark Cloud Bridge umożliwia 

nam świadczenie naszych wiodących w branży usług 

drukowania w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie 

i w dowolnym środowisku drukowania – od floty obej-

mującej 100 000 urządzeń na całym świecie po poje-

dyncze urządzenie w zdalnym biurze domowym – po-

wiedział Sebastian Szpila. – Baza architektury Lexmark 

Cloud Bridge to nowa, mocna podstawa, dzięki której 

możemy sprostać potrzebom naszych klientów i part-

nerów zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Z ofertą produktów i usług marki Lexmark można 

zapoznać się na stronie www.lexmark.com/pl_pl.html.

Pakiet Cloud Bridge Connectivity  
Suite od Lexmark

Pakiet łączności z urządzeniami umożliwi łatwe dostosowanie przestrzeni biurowej dzięki możliwości korzystania 
z zaawansowanych usług MPS i rozwiązań w chmurze.

‹  Joanna Kłossowska ›

http://www.lexmark.com/pl_pl.html
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SUSTAINABLE 

CORPORATE WEAR

     Elevate NXT is the next   

 step in promotional products.  

         With the products of Elevate NXT we 

follow the supply chain from the source to 

the branding. Made of recycled polyester 

or organic cotton, our Elevate NXT styles 

are truly sustainable. And of course, they 

have all the qualities you have come to 

expect from an Elevate product. Designed 

for branding and super comfortable to 

wear. And as we believe that the branding 

on a product is as much part of it as the 

buttons or the zipper, the inks used for 

the branding are certified too! This really 

is the next step in sustainable promotional 

products: certified from yarn to branding!
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ANNA JANISZEWSKA HEAD OF CORPORATE COMMUNICATIONS & PUBLIC AFFAIRS

WOJCIECH ZASKÓRSKI GENERAL MANAGER

TOMASZ KOROWCZYK RZECZNIK PRASOWY

Do agencji komunikacji zintegrowanej LoveBrands Group dołączyła Anna Janiszewska, obejmując 

stanowisko head of corporate communications & public affairs. Będzie odpowiedzialna za realizację obecnych 

projektów agencji z zakresu komunikacji korporacyjnej, jak również za rozwój działu, a także zakresu jego 

kompetencji. Anna Janiszewska jest ekspertką w obszarze strategicznego doradztwa komunikacyjnego, 

zarządzania reputacją i budowania relacji z kluczowymi interesariuszami oraz liderami opinii. Ma 10-letnie 

doświadczenie w tworzeniu i realizacji kompleksowych strategii PR, które łączą komunikację korporacyjną z PR 

produktowym i działaniami public affairs. Specjalizuje się również w projektowaniu i wdrażaniu programów 

edukacyjnych w ramach działań CSR oraz współpracy z czołowymi organizacjami pozarządowymi w Polsce. ✖

Na stanowisku general managera w Lenovo Polska zasiadł Wojciech Zaskórski. W ramach swoich obowiązków będzie 

odpowiadać za całokształt działań firmy, w tym zarządzanie sprzedażą, rozwijanie i wzmacnianie pozycji marki oraz 

portfolio jej produktów i usług przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Wojciech Zaskórski 

już od ponad dwudziestu lat związany jest z rynkiem IT. Ostatnio pełnił funkcję enterprise business division directora 

w Samsung Electronics Polska. Wcześniej pracował w polskiej grupie kapitałowej spółek z branży informatycznej Sygnity. 

Od maja 2021 roku stanowisko rzecznika prasowego Grupy Tubądzin zajmuje Tomasz Korowczyk. 

Zawodowo jest związany z firmą od 5 lat, a do tej pory zajmował się działaniami komunikacyjnymi oraz 

budowaniem relacji z influencerami. Wśród nowego zakresu obowiązków znajdą się kontakty z mediami, 

kształtowanie polityki komunikacyjnej, a także realizowanie strategii wizerunkowej Grupy we współpracy 

z agencją V5 Group.

Kamil Michalski objął stanowisko general managera w firmie Kantar Polska. Jego kluczowym zadaniem realizowanym 

we współpracy z zarządem będzie kontynuowanie procesu transformacji firmy w Polsce na bazie globalnej strategii, 

zmieniającego się otoczenia biznesowego i oczekiwań klientów. Do firmy dołączył we wrześniu 2016 roku, obejmując 

stanowisko digital directora, natomiast od kwietnia 2020 roku pełnił funkcję COO.

Daria Kulińska objęła w ramach zastępstwa stanowisko dyrektorki ds. korporacyjnych dla segmentu Mars Wrigley 

w firmie Mars. Wraz z zespołem corporate affairs odpowiada za cały obszar spraw korporacyjnych dla segmentu, 

tj. promowanie i ochronę reputacji firmy, zarządzanie komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną, rozwijanie relacji 

z interesariuszami, działania z obszaru zrównoważonego rozwoju, a ponadto rozwój funkcji corporate affairs. Daria 

Kulińska dołącza również do zespołu zarządzającego Mars Wrigley w Polsce. Posiada ponad 20 lat doświadczenia 

w obszarze komunikacji. Przed dołączeniem do firmy pełniła funkcję szefowej komunikacji Tesco w Polsce i Europie 

Środkowej oraz prezeski Fundacji Tesco.

Big Picture rozbudowuje zespół zarządzający merytorycznymi segmentami biznesu. Na czele działu corporate 

PR stanął Marcin Herman, który jest doświadczonym strategiem, konsultantem i managerem. Herman kieruje 

zespołem odpowiedzialnym za obsługę obecnych klientów korporacyjnych agencji, a ponadto zajmuje się projektami 

z zakresu rozwoju biznesu, m.in. w obszarze finansów, nowych mediów i technologii. W branży PR pracuje od blisko 

20 lat. Marcin Herman to doświadczony manager oraz ekspert w zakresie komunikacji korporacyjnej, który w trakcie 

swojej kariery doradzał klientom z sektora prywatnego, jak i publicznego w zakresie komunikacji korporacyjnej, 

kryzysowej i wewnętrznej. Realizował również i nadzorował wielokanałowe kampanie informacyjne oraz wizerunkowe.

KAMIL MICHALSKI GENERAL MANAGER 

DARIA KULIŃSKA DYREKTORKI DS. KORPORACYJNYCH DLA SEGMENTU MARS WRIGLEY

MARCIN HERMAN NA CZELE DZIAŁU CORPORATE PR 

q WHO IS WHO

WSZYSTKIE ZDJĘCIA I INFORMACJE UDOSTĘPNIONE DZIĘKI UPRZEJMOŚCI STRONY MARKETINGPRZYKAWIE.PL.

http://m.in
http://MARKETINGPRZYKAWIE.PL
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q WYWIAD 

y Za nami wymagający rok pandemii, której skutki 
nie ominęły także branży reklamowej. Jak ocenia Pani 
ostatnie 12 miesięcy z punktu widzenia Prezes Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych?

Niektóre firmy doskonale poradziły sobie w tym 

czasie, inne odnotowały bardzo duże spadki, jesz-

cze inne wprowadziły nowe produkty i usługi na 

rynek, by dopasować się do zaistniałej sytuacji 

i potrzeb Klienta. Zmieniło się nasze myślenie, 

rzeczy, które kiedyś wydawały się nierealne, dziś 

są częścią codziennej pracy. Mam na myśli spot-

kania online, prezentacje nowości, wydarzenia, targi 

i inne przedsięwzięcia organizowane za pomocą 

narzędzi online. Musiały one zostać wdrożone 

w życie, aby kontakt z Klientem czy Agencją po-

został nieprzerwany. Oczywiście niektórych zadań 

nie da się zrealizować bez kontaktu osobistego. 

Tutaj wracamy ponownie do kwestii relacji, ten 

czas udowodnił, jak bardzo są one ważne, nie 

tylko w przestrzeni biznesowej.

y Jak dostosowali Państwo pracę Izby do powstałej 
sytuacji? 

Pandemia w żaden sposób nie wpłynęła ne-

gatywnie na pracę naszego biura. Musieliśmy do-

stosować się do zmieniających warunków. Nasze 

wydarzenia takie jak coroczne Spotkania Regio-

nalne PIAP oraz Walne Zebranie Członków PIAP 

odbyły się w najbardziej bezpiecznej dla naszych 

firm Członkowskich formule online. W 2020 r. Wal-

ne Zebranie Członków PIAP odbyło się w ściśle 

określonych warunkach sanitarnych. Spotkania Re-

gionalne również zmieniły swoją formę – w 2020 r. 

przybrały postać webinarów.  

y Jakie działania podejmuje PIAP w zakresie wsparcia 
swoich członków i promocji upominków reklamowych?

Nasze działania rozpoczęliśmy na samym po-

czątku lockdownu. W marcu 2020 r. dołączyliśmy 

do inicjatywy #TUgether. Pracowaliśmy nad uwa-

gami do projektu ustawy dot. objęcia jednakowymi 

mechanizmami pomocy w zakresie składek na ubez-

pieczenia społeczne osób, które prowadzą działal-

ność gospodarczą. W sprawie tarczy antykryzysowej 

wystosowaliśmy 22 postulaty niezbędne do ochrony 

interesów firm z branży upominków reklamowych. 

W tym czasie wspieraliśmy również takie akcje jak 

#superbohater. Apelowaliśmy do Ministerstwa Roz-

woju i zachęcaliśmy do tego pozostałych przedsię-

biorców z szeroko rozumianej branży reklamowej. 

Przeprowadziliśmy badania na grupie 454 firm, które 

jednoznacznie świadczyły o bardzo trudnej sytuacji 

w branży reklamowej. Dlatego w sprawie tzw. tarczy 

antykryzysowej 2.0 powołany został Branżowy Sztab 

Kryzysowy. Wystosowaliśmy apel branż, w którym 

informowaliśmy o aktualnej sytuacji w naszych seg-

mentach rynkowych i proponowaliśmy kierunki kolej-

nych działań. Zaproponowaliśmy również spotkanie 

online w trybie pilnym i wskazaliśmy na konieczność 

szybkiej współpracy w sprawie nowelizacji ustawy 

dot. tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Zwróciliśmy się 

z apelem o ujęcie branży reklamowej we wsparciu 

przedsiębiorstw poszkodowanych skutkami pande-

mii, wskazując, że jest ściśle powiązana z branżą 

eventową, targową lub konferencyjną. Pod koniec 

grudnia 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Biura 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w któ-

rym poinformowano o przekazaniu marszałkowi Se-

natu RP listy 40 kodów PKD, którymi posługują się 

przedsiębiorcy potrzebujący niezwłocznej pomocy. 

Na liście znajduje się większość wymienionych przez 

PIAP kodów PKD. Polska Izba Artykułów Promocyj-

nych ogłosiła również powrót do RZECZYwistości, 

rozpoczynając ogólnopolską kampanię NA RZECZ 

upominków reklamowych. Jednym z jej pierwszych 

etapów był konkurs odbywający się na platformie 

Facebook. Po szerokiej kampanii w mediach spo-

łecznościowych rozpoczął się kolejny etap kampanii 

„odmrażamy upominki reklamowe”’. Tym razem PIAP 

zrealizował direct mailing. Akcja polegała na wysłaniu 

200 tajemniczych przesyłek. Paczki zawierały pakiet 

upominków, niektóre z nich w sposób bezpośredni 

nawiązywały do kampanii – np. odmrażacz do szyb, 

co wzmocniło przekaz i uruchomiło lawinę pozytyw-

nych komentarzy.

y Prowadzi Pani agencję reklamową EBLIS B&L, 
związaną m.in. z branżą eventową. Jakie rozwiązania 
Pani wdrożyła, by poradzić sobie w pandemicznej 
rzeczywistości?

Od marca 2020 r. wprowadziliśmy wiele nowych 

narzędzi i rozwiązań, które pozwoliły nam uspraw-

nić pracę w wersji home office oraz hybrydowej. 

Wspólne zebrania i omówienia projektów, które 

do tej pory odbywały się w biurze, przeobraziły 

się w wersje online – konferencje online, wirtu-

alne tablice, tematyczne grupy itp. Rozwinęliśmy 

się także w realizacji kampanii reklamowych pod 

szerszym kątem z wykorzystaniem wielu środków 

przekazu, skupiając się głównie na działaniach 

online i rozwiązaniach technologicznych. Przede 

wszystkim zmieniło się nasze myślenie, nauczyli-

śmy się dobierać najlepsze narzędzia reklamowe 

do przyszłych działań marketingowych, mając na 

uwadze zmieniającą się rzeczywistość i obostrze-

nia. Ten czas dużo nas nauczył.

y A jakie ma Pani plany na przyszłość względem 
rozwoju agencji?

Naszą mocną stroną zawsze była szeroko ro-

zumiana kreacja, nadal chcemy się w tym kierunku 

rozwijać. Nowe pomysły, kreatywne rozwiązania 

to dla nas najlepsza część pracy, lubimy nietypo-

we rozwiązania. Nadal będziemy rozbudowywać 

nasz dział kreatywny, graficzny oraz wszelkie 

obszary powiązane z marketingiem interneto-

wym. Czas lockdownu absolutnie nie był dla nas 

Ten czas udowodnił, jak ważne sā relacje – 
rok pandemii oczami prezes PIAP

‹  Z dr Edytā Lisowskā rozmawiała Joanna Kłossowska ›

Jak wygląda sytuacja w branży upominków reklamowych po ponad roku trwania pandemii? O podejmowanych działaniach, 
a także kreatywnych pomysłach na ekologiczne gadżety opowiada Prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych i Dyrektor 
zarządzająca EBLIS B&L, dr Edyta Lisowska.

http://m.in


czasem straconym. Aktywnie uczestniczyliśmy 

w szkoleniach, webinarach i spotkaniach online. 

Godziny rozmów z naszymi Klientami utrzyma-

ły nas w przekonaniu, że w obecnych czasach 

najważniejsze są relacje. To dzięki nim patrzymy 

w przyszłość z optymizmem. 

y Mają Państwo bardzo ciekawe propozycje upominków 
reklamowych – ostatnio widziałam Bee Bombę, dzięki 
której można zrobić własną łąkę kwietną i pomóc w ra-
towaniu dzikich pszczół. Skąd czerpie Pani inspirację 
i pomysły na biznes?

Myślę, że dziś kreatywne, ekologiczne produkty 

powinny stać się głównym trendem i wyborem mar-

keterów. Nikt nie chce otrzymać rzeczy, które wyrzuci 

do kosza – to generowanie kolejnych niepotrzebnych 

odpadów. Produkty mało użyteczne, ogólnodostępne 

i bez personalizacji nie są doceniane w takim stopniu 

jak kiedyś. Już nie liczy się ilość, a jakość, pomysł 

i funkcjonalność upominków. Nasze inspiracje czer-

piemy z życia, wsłuchiwania się w potrzeby Klientów, 

a do zebranych pomysłów i inspiracji dodajemy zia-

renko inwencji i kreatywności – naszą wspólną energię 

jako zespołu i tak powstaje „to coś”. Oczywiście do 

naszych działań zalicza się ciągłe śledzenie nowości 

producentów i dostawców, rozmowy i kontakt z nimi 

to podstawa kreatywnych pomysłów i nowych, cie-

kawych rozwiązań.

y Czy według Pani warto wybierać oryginalne upominki, 
czy lepiej trzymać się sprawdzonych i klasycznych 
gadżetów?

W czasach, w których mamy i możemy mieć 

praktycznie wszystko, efekt zaskoczenia to podsta-

wa. Oryginalność, efektywność z domieszką spoj-

rzenia na ekologiczną przyszłość naszej planety 

w połączeniu z funkcjonalnością produktu sprawia, 

że ta #SuperRzecz, którą otrzymaliśmy, nabiera 

większej wartości. Doceniamy ją, używamy i chcemy 

ją mieć, mówimy o niej przyjaciołom i znajomym, to 

jest efekt, który chcemy osiągnąć, myśląc o upo-

minku reklamowym.

y Ma Pani swój ulubiony upominek?
Na co dzień otaczam się wieloma #SuperRze-

czami, które są funkcjonalne, dobrej jakości i służą 

mi przez lata. Nie lubię kiczu, marnotrawstwa i roz-

dawnictwa. Lubię rzeczy, które są ładne, dobrze 

wykonane, pomysłowe, kreatywne, miłe dla oka 

i takie, których chce się używać. 

y A gdy odpoczywa Pani po pracy – raczej aktywnie 
czy w zaciszu domowym?

Lubię dobrą książkę, filmy, spacery po górach, kre-

atywne rozmowy, podróże, wyzwania. Obecnie wróci-

łam do malowania obrazów olejnych. Po roku namysłu 

i zbierania inspiracji, wpadł mi genialny pomysł, który 

właśnie rozpoczęłam realizować, zobaczymy, jakie 

będą rezultaty :) 

y Życzę w takim razie niegasnącej weny i dziękuję 
za rozmowę!

q WYWIAD
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q JUBILEUSZE

Historia założonej w 1986 roku firmy sięga bezpośrednio do lat 40. minionego wieku, gdy inżynier 

zatrudniony ówcześnie w Zakładach H. Cegielskiego, Antoni Nowak, tworzył pierwszą powojenną 

wizję samodzielnej działalności gospodarczej. Od 1935 roku prowadził on własne przedsiębiorstwo 

zajmujące się wierceniem studni głębinowych dla największych wielkopolskich firm. Funkcjonowanie 

doskonale prosperującego przedsiębiorstwa zostało przerwane wybuchem wojny. Przetrwała za to 

idea oraz niewielka cynowa matryca – pierwotny wzór obecnego logo. Od 2000 roku firmą zarządza 

przedstawiciel 4 pokolenia Nowaków – Waldemar, który postawił sobie za cel dywersyfikację i automa-

tyzację produkcji, traktując ją nie tylko jako pracę, ale i pasję. Dziś Noex to firma o międzynarodowym 

zasięgu, nowoczesna, dynamiczna i otwarta na nowe wyzwania produkcyjne.

Jesteśmy wiodącym producentem reklamowych zapachów samochodowych. Wieloletnia działalność 

w branży pozwoliła nam zdobyć ogromne doświadczenie i oferować Państwu odświeżacze powietrza 

najwyższej jakości. Zawieszki zapachowe to idealny gadżet reklamujący Państwa firmę. Mogą być 

one doskonałym prezentem dla klientów i jednocześnie reklamą firmy, która będzie towarzyszyła 

kontrahentom przez wiele tygodni. Nasze zapachy samochodowe produkujemy w oparciu o spraw-

dzone receptury kompozycji zapachowych z wykorzystaniem surowców renomowanych firm o naj-

wyższym standardzie. Oferowane przez nas choinki zapachowe są gwarantem jakości oraz trwałości. 

Jako producent zawieszek zapachowych dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty spełniały 

oczekiwania stałych oraz nowych klientów.

Corporate Image jest liderem w branży odzieży reklamowej. Skupiamy w jednym miejscu hurtownię 

odzieży reklamowej oraz profesjonalny serwis nadruków i haftu komputerowego. Jest to jedyna tego 

typu oferta w Warszawie, gdzie od ręki można kupić odzież oraz wykonać nadruki i hafty. Corporate 

Image jest też oficjalnym dystrybutorem odzieży marek Stedman, Fruit of the Loom, Russell, Gildan, 

Sol's, Anvil, Comfort Colors, Promodoro oraz Stanley/Stella. W naszej ofercie znajduje się duży wybór 

T-shirtów, koszulek damskich i dziecięcych, polo, koszul, czapek, bluz, polarów i kurtek. Misją naszej 

firmy jest szybkie i profesjonalne realizowanie produkcji odzieży reklamowej na zlecenie agencji oraz 

klientów indywidualnych.

Firma PAR BAKUŁA to dynamicznie rozwijający się na rynku polskim importer upominków reklamo-

wych. Sukces, który udało się firmie osiągnąć,  był możliwy nie tylko dzięki pomysłowym i oddanym 

właścicielom, ale głównie dzięki zaufaniu klientów, którzy doceniają profesjonalizm, bezkompromisowe 

dążenie do podwyższania standardu obsługi oraz dbałość i troskę o jakość oferowanych artykułów 

reklamowych. PAR BAKUŁA, tworząc kolekcje upominków Royal Design, wsłuchuje się w potrzeby  

agencji  i stara się zagwarantować najkrótsze możliwe terminy realizacji zamówień. Nie byłoby to 

możliwe bez zaangażowania, oddania i profesjonalizmu pracowników, którzy współtworzą nowoczesne 

oblicze firmy z ogromną pasją pozwalającą stać się czołowym dostawcą na polskim rynku.

Jesteśmy rodzinną firmą, w której od 1996 roku powstają oryginalne, ręcznie wykonywane upominki 

reklamowe. U nas ręczniki, koszulki i kocyki nabierają nowych, niepowtarzalnych kształtów, a następnie 

wyruszają w świat, aby cieszyć i zaskakiwać ludzi. Założycielką, a także główną projektantką Małej 

Pracowni jest Małgorzata Popek-Jobczyk, absolwentka Liceum Plastycznego w Nałęczowie o pro-

filu zabawkarstwo. O tym, że uformowany ręcznik lub T-shirt poddany brandingowi może stanowić 

wspaniały upominek reklamowy, przekonały się już firmy z różnych branż, kluby sportowe, fundacje, 

urzędy oraz placówki edukacyjne. Klienci cenią naszą ofertę, ponieważ mogą wybrać formę upominku 

związaną ze swoją działalnością lub kampanią, a nawet otrzymać „ręcznikowego” sobowtóra swojej 

firmowej maskotki.

Sandex jest producentem spersonalizowanych tekstyliów reklamowych. Naszą misją jest dostarczanie 

naszym klientom produktów najwyższej jakości w najlepszej cenie, bez minimalnej ilości. Wszystkie 

nasze produkty są wynikiem połączenia pasji, dążenia do perfekcjonizmu oraz wieloletniego doświad-

czenia. Sukces naszej firmy to traktowanie każdego klienta jak VIP-a w celu dostosowania oferty do jego 

potrzeb. Nasza oferta skierowana jest wyłącznie do agencji reklamowych i pośredników handlowych B2B.
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q JUBILEUSZE

Jesteśmy jednym z liderów polskiego rynku w dystrybucji artykułów reklamowych, wyspecjali-

zowanym w obsłudze dużych, strategicznych klientów. Od 2003 roku jesteśmy uczestnikiem 

programu Solidni w Biznesie (który zrzesza podmioty z branży reklamowej o najwyższych 

kompetencjach i wiarygodności finansowej). W swojej 20-letniej historii firma otrzymała m.in. 

sześć Koron Reklamy (lata 2010-2015) oraz dwie Gazele Biznesu (2007 i 2012). Działamy 

w myśl zasady: „Na czas, na miejsce, na pewno”. Na potrzeby nawet najbardziej wymagających 

klientów szybko reaguje u nas zespół managerów z wieloletnim doświadczeniem działający 

profesjonalnie, skutecznie, z ogromnym zaangażowaniem.

Firma WirelessCom jest właścicielem marki Rainbowcups, która powstała w 2013 roku. W naszej 

ofercie pojawiły się początkowo kubki papierowe z indywidualnym nadrukiem. Dostępne były 

w 3 kategoriach – kubki jednowarstwowe, kubki dwuwarstwowe oraz kubki termiczne, które 

najlepiej trzymają ciepło. Kolejno rozszerzyliśmy ofertę o miski do lodów, kubki plastikowe czy 

akcesoria takie jak wieczka, mieszadełka do kawy oraz cukry z indywidualnym nadrukiem. Od 

początku naszej działalności wiedzieliśmy, że chcemy, aby nasze wysokiej jakości kubki z in-

dywidualnym nadrukiem oraz akcesoria pomagały w budowaniu marek klientów z całej Europy. 

W 2018 roku powodem do radości stał się fakt pojawienia naszych produktów w 29 krajach na 

3 kontynentach. Aktualnie wychodzimy naprzeciw potrzebom, wprowadzając do naszej oferty 

kubki biodegradowalne oraz wieczka z PLA.

EXPEN działa na rynku od 2011 roku. Firmę tworzy zespół z wieloletnim doświadczeniem 

w segmencie marek premium. Firmowe upominki reklamowe w klasie premium nie mają przed 

nami tajemnic. Od wielu lat jesteśmy wyłącznym dystrybutorem luksusowych marek artykułów 

piśmiennych i notesów Cross® oraz Sheaffer® na rynku B2B. W swojej ofercie posiadamy także 

marki: Pigra (ex Premec), fILOFAX®, Pininfarina Segno®, LE ITALY. W 2017 roku zaprezento-

waliśmy własną markę exo®. Prowadzimy także sprzedaż multinarzędzi brytyjskiej marki True 

Utility® i latarek amerykańskiej marki NEBO®. Wprowadzane przez nas produkty są laureatami 

licznych nagród oraz wyróżnień, m.in. SuperGift, Gifts Of The Year, RedDot Award. Nasz katalog 

zdobył srebrny medal w konkursie „Catalogue of the Year” organizowanym w ramach targów 

RemaDays’20.

Ultima Displays Polska to dostawca i producent systemów reklamowych oraz stoisk wystawien-

niczych. W ofercie znaleźć można dostępne od ręki standardowe produkty z grafiką. Dzięki 

stałości i dostępności zapewnionej dużym magazynem w Polsce firma może zapewnić swoim 

partnerom stałe dostawy popularnych rozwiązań reklamowych. Producent stawia coraz bardziej 

na rozwój możliwości produkcyjnych i wyspecjalizował się w rurowych konstrukcjach oraz ra-

mach z profili aluminiowych z grafiką tekstylną. Doświadczenie i otwartość na nowe wyzwania 

sprawia, że producent tworzy propozycje dla coraz to nowszych branż jak Retail czy HoReCa, 

które ciągle poszukują nowych nietypowych rozwiązań.

Drukarnia POSandBOXES specjalizuje się w druku offsetowym w formacie 2050 mm x 1500 mm 

i w połączeniu różnych technik druku i jego uszlachetnienia w celu realizacji skomplikowanych 

projektów poligraficznych. Dysponujemy rozbudowaną introligatornią i zapleczem konfekcyjno-

-magazynowym. Posiadamy także własne studio graficzne, które zajmuje się tworzeniem iden-

tyfikacji wizualnych firm oraz projektowaniem materiałów użytkowych i reklamowo-promocyjnych.

Wristband Factory Sp. z o.o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się w 100% polska fir-

ma. U podstaw naszej działalności leży rodzinny biznes. Jesteśmy dumni z jakości naszych 

produktów oraz wysokiego poziomu obsługi, jak i z naszych pracowników. Moce produkcyjne 

naszej fabryki dają pewność, że jesteśmy w stanie wykonać zarówno małe, jak i duże zamó-

wienia z możliwością szybkich terminów realizacji wszystkich prac. To sprawia, że jesteśmy nr 

1 w identyfikacyjnej branży w Polsce i Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do innych firm 100% 

naszych opasek wykonanych jest bezpośrednio w naszej fabryce. Naszą misją jest zapewnienie 

każdemu klientowi, niezależnie od jego wielkości, stanu i położenia, skutecznego i ekonomicz-

nego dostępu do możliwości kontroli i identyfikacji.
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q OSOBOWOSCI

WOJCIECH WĀSOWSKI 
(12M) 

y Jako członek PIAP widzi Pan polepszenie sytuacji na 
rynku gadżetów?

Biorąc pod uwagę okres całkowitego uśpienia 
branży gadżetowej, czyli II kwartał 2020 r., obecnie 
mamy lepszą sytuację. Czy już normalną? Rozmowy 
z przedstawicielami firm zrzeszonych w PIAP zdają 
się tego nie potwierdzać, ale czuć duży optymizm 
i energię do działania.

y Kiedy powstała kampania SuperRzecz.pl, w której Pan 
uczestniczy?

Przygotowania do ogólnopolskiej kampanii na rzecz 
upominków reklamowych zaczęły się już przed wa-
kacjami 2020 r. Chcieliśmy wykreować impuls do 

odmrożenia budżetów reklamowych i pokazać upo-
minki jako kreatywne narzędzia do budowania relacji 
i wizerunku firm oraz marek. Kampania wystartowała 
w lutym 2021 r. i skierowana jest do menedżerów 
i specjalistów w agencjach reklamowych, marketin-
gowych i agencjach PR, agencjach interaktywnych, 
domach mediowych oraz do osób zajmujących się 
szeroko rozumianym wsparciem sprzedaży.

y W 12M podejmują Państwo wiele działań charytatywnych?
Nasza firma od początku działalności bierze udział 

w charytatywnych przedsięwzięciach. Często są to 

cykliczne akcje, jak współpraca z fundacją Fioletowy 

Pies, lub działania, do których jesteśmy zapraszani. 

Niejednokrotnie to pomoc skierowana do indywidualnych 

osób, których historia nas poruszyła. Sprawia nam to 

ogromną satysfakcję, jest częścią naszego społecznego 

podejścia w prowadzonej działalności biznesowej. ✖

ADRIANNA WOŁCZYK 
(ALEWOREK)

y Czy  marka aleWorek powstała z Pani miłości do lnu?
Marka aleWorek powstała z potrzeby, to Tata za-

czął piec chleby, a nie mieliśmy jak ich przechowywać. 
Podłapałam pomysł o wykorzystaniu tradycyjnego 
lnu, uszyłam pierwszy worek i tak zaprezentowałam 
światu. Len został mi bliski do dziś, tkanina ta ma 
wiele odsłon w naszej ofercie. 

y Jakie pomysły na upominki dla klienta można znaleźć 
w aleWorku?

Na aleWorek.pl moi faworyci to oczywiście wor-
ki lniane do przechowywania, bo są wielorazowe 

i świetnie sprawdzają się w kuchni czy spiżarni. Na 
miasto zabierzesz ze sobą plecak-worek z wo-
doodpornej kolorowej tkaniny, lekki i kompaktowy. 
Nieoczywistym pomysłem na upominki są też ze-
stawy DIY, czyli zrób to sam, na świece sojowe, do 
których olejki eteryczne i surowce przetestowałam 
sama, dbając o naturalność.

y Wprowadziła Pani nową kolekcję produktów dla mam 
i córek – co obejmuje?

Minikolekcja zwierzęta mocy w zestawie to mniej-
sza i większa okrągła torebka dla mamy i córki. 
Kontaktujemy się z klientami, pytając o następne 
rodzinne propozycje w naszym wachlarzu pro-
duktów. ✖

ŁUKASZ LINDNER 
(MACMA POLSKA)

y W marcu odbył się webinar prezentujący nowości MACMA 
2021 – czy znalazły się wśród nich ekogadżety?

Aktualne trendy w branży sprawiły, że gadżetów 
ekologicznych po prostu nie mogło zabraknąć wśród 
nowości. Na tym jednak nie poprzestaliśmy. Widząc, 
że ta kategoria upominków jest dla naszych klientów 
tak istotna, poświęciliśmy jej osobny webinar, który 
odbył się w formie LIVE 12 kwietnia br. Na wirtualnym 
spotkaniu zaprezentowaliśmy 25 najciekawszych 
propozycji Macma z kategorii eko.

y Ma Pan następne pomysły na promocję w tym roku?
Tak, oczywiście! Na ten rok pomysły przekształci-

liśmy już w realne plany, które stopniowo wdrażamy 

w życie. W zanadrzu mamy klika ciekawych akcji mar-
ketingowych rodem (dosłownie) z filmów o Jamesie 
Bondzie. Kontynuować będziemy również webinary 
online. Ten rok, jak i ubiegły jasno pokazały, w jakim 
kierunku powinna zmierzać działalność marketingowa 
firmy w nadchodzących latach. 

y Który gadżet spośród proponowanych na lato zabrałby 
Pan ze sobą w podróż?

Ze względu na moje hobby – prywatnie zajmuję się 

sportowym szkoleniem psów – podróżuję dość często po 

całej Europie. Tak przynajmniej było przed pandemią. Nie-

ustannie mam przy sobie w aucie minimum kilka gadżetów, 

tj. krzesełko składane biwakowe, butelkę stalową Dopper, 

nóż składany Schwarzwolf Styx, powerbank IKIMBA i kor-

kowy kubek termiczny (idealnie sprawdza się w uchwytach 

samochodowych). Co mogę poradzić – po prostu jestem 

gadżeciarzem i bardzo mi z tym dobrze :) ✖

http://SuperRzecz.pl
http://aleWorek.pl
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q MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Niezależnie od tego, co dzieje się na świecie, 

w kraju, lub też w firmie, w której przyszło nam 

pracować, warto pamiętać, że zawsze mamy wpływ 

na efekty swojej pracy. Nawet w tak ciężkim okresie, 

jakim jest pandemia, można podjąć szereg działań 

w celu podniesienia wyniku sprzedażowego.  Po 

pierwsze kluczowa jest sama postawa oraz wspiera-

nie firmy, w której się pracuje. W trudnym momencie 

jesteśmy nie tylko my, ale także dyrektor czy sam 

właściciel przedsiębiorstwa. Zaangażowany han-

dlowiec, utożsamiający się z własną firmą, dobrze 

rozumie sytuację oraz sam wychodzi z pomysłami 

na to, co można zrobić razem. To jest wręcz idealny 

moment na uruchomienie dodatkowych pokładów 

kreatywności, o ile wyjdziemy z założenia, że nie 

ma głupich pomysłów, bo może któryś okaże się 

właśnie światełkiem w tunelu. Oczywiście zawsze 

można poczekać, aż dyrektor sprzedaży wskaże 

kierunek i powie dokładnie, co trzeba robić, ale jeśli 

nie ma się wskazówek płynących z góry, to trzeba 

działać tu i teraz, szukając najlepszych rozwiązań. 

Są też momenty, kiedy samemu nie ma się żad-

nych pomysłów i nic kreatywnego nie przychodzi 

nam do głowy. Ważne jest wtedy, aby nie saboto-

wać pomysłów kolegów i koleżanek z działu czy 

też nie podważać autorytetu swojego szefa. To 

jest miejsce wyłącznie na konstruktywną krytykę. 

Nie podoba mi jakiś pomysł, to mówię o tym głoś-

no, ale wraz z propozycją działania, które można 

zrobić w zamian. 

Skuteczny handlowiec powinien bardzo dobrze 

orientować się nie tylko w tym, co dzieje się we 

własnej firmie, ale spojrzeć na sytuację z bardzo 

szerokiej perspektywy, żeby móc zasłużyć na miano 

eksperta w branży. Klienci oczekują partnera, który 

nie tylko wysłucha i zrozumie ich sytuację, ale bę-

dzie umieć rzeczowo wymienić się argumentami 

i wskazać kilka możliwości podjęcia współpracy, 

pomimo trudnego momentu dla obu firm. 

Wszelkie działania podejmowane przez handlow-

ca powinny być mocno dopasowane do sytua-

cji, a podejmowane prace zwinne i szybkie, gdyż 

krótkofalowe działania w takim okresie przynoszą 

najlepsze rezultaty. Bardzo trudno przewidzieć, co 

wydarzy się za miesiąc, kwartał czy rok. Pomysły 

i praca musi być skrojona na tu i teraz po to, żeby 

w łatwy sposób można ją było skorygować i do-

pasować do zmiennej sytuacji, która mam miejsce 

na rynku. 

Na koniec warto pamiętać o tym, żeby trudne 

momenty, kiedy sprzedaż zwalania, a pracy nie 

ma aż tak dużo, dobrze wykorzystać na inwesty-

cję w samego siebie i rozwój. Najlepsi handlowcy 

nie czekają, na to, aż firma zrobi im szkolenie we 

własnym zakresie. Istnieje wiele możliwości sta-

łego podwyższania swoich kompetencji. Można 

poszukać kursów on-line w sieci lub sięgnąć po 

fachową książkę, lub artykuł w prasie branżowej. 

Bardzo popularne, w ostatnim okresie, stały się 

audiobooki i webinary, które w łatwy sposób prze-

kazują dużą ilość informacji. Zaskakujące jest to, jak 

wiele materiałów jest na wyciągnięcie ręki zupełnie 

za darmo, ale tylko od samego handlowca zależy, 

jak wykorzysta dla siebie ten okres kryzysu. Czy 

potraktuje to wyłącznie jako czas stagnacji i na-

rzekania, czy wręcz przeciwnie, jako szansę do 

konkretnego działania?

Postawa skutecznego handlowca  
w czasie kryzysu

W ostatnich miesiącach w wielu firmach dość regularnie pojawia się słowo kryzys i przez większość osób, ko-
jarzone jest z czymś negatywnym. W języku chińskim słowo to składa się z dwóch znaków. Pierwszy oznacza 
niebezpieczeństwo lub zagrożenie, drugi natomiast to początek nowej drogi lub szansę. Do którego znaczenia pow-
inno być bliżej skutecznym handlowcom? 

‹  Gabriela Niewiadomska ›
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 NOWE OBOWIĀZKI DLA PRACODAWCÓW – 

KODY ZAWODÓW NA DRUKACH ZUS
Z dniem 16 maja zaczeły obo-

wiązywać nowe druki ZUS, któ-

re należy wypełnić podczas 

zgłaszania pracownika bądź 

zleceniobiorcy do ubezpieczeń 

społecznych. Zmienione formu-

larze będą wymagały podania 

6-cyfrowego kodu zawodu. In-

formacje o stanowisku pojawią się po to, by wnikliwiej przeprowadzać analizę 

przyczyn absencji chorobowych w określonych grupach zawodowych, a także 

orzekanego stopnia niezdolności do pracy względem wieku i wykonywanego 

zawodu przez daną osobę. W maju weszły w życie także inne zmiany do-

tyczące kwestii ZUS, tj. możliwość wnioskowania o zwolnienie ze składek za 

marzec oraz kwiecień, a także kolejne świadczenia postojowe. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 

businessinsider.com.pl

 FIRMY W CZASACH PANDEMII WPROWADZAJĀ 

NOWE PRODUKTY
Tak zwana nowa rzeczywistość ukształtowana przez trwa-

jącą pandemię wymusiła zmiany praktycznie w każdym 

obszarze życia. Część firm, dostosowując swoją ofertę do 

sytuacji, wprowadziła na rynek produkty mające zwiększyć 

bezpieczeństwo czy ułatwić codzienne funkcjonowanie. 

Wraz z wybuchem pandemii zwiększyło się np. zaintereso-

wanie antybakteryjnymi nakładkami na klamki czy pulsoksy-

metrami, kiedy okazało się, że mają zostać wdrożone do walki z koronawirusem. 

W obliczu nowej sytuacji firma Trasko Automatyka wyszła z propozycją systemu do 

pomiaru temperatury uczniów w momencie wejścia do szkoły. O wynikach ma do-

wiadywać się jedynie dyrekcja, dzięki czemu dzieci unikną problemów wśród swoich 

rówieśników. Firma Advanced Disinfection Solutions zaprezentowała z kolei autono-

micznego robota mającego zająć się dezynfekcją powierzchni w firmie. Wykorzysty-

wane do tego lampy UV-C mają właściwości grzybo-, bakterio- i wirusobójcze. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 

www.money.pl

 POLSKA WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH 

EKSPORTERÓW NA RYNEK NIEMIECKI

Szybkie tempo wzrostu 

eksportu do Niemiec spra-

wiło, że Polska uplasowa-

ła się na trzecim miejscu, 

prześcigając Stany Zjed-

noczone. Wyprzedzają 

nas jedynie Chiny i Nider-

landy. W pierwszym kwar-

tale tego roku do naszego 

kraju wpłynęło 16,6 mld euro ze sprzedaży towarów na rynek zachodniego sąsiada. 

W samym marcu było to 6,2 mld euro, a w tym miesiącu eksport z Polski do Nie-

miec zwiększył się o 28,7% r/r. Tym samym względem dynamiki wyprzedziliśmy 

nawet Chiny (które dla porównania odnotowały w marcu wzrost o 24,6% r/r). ✖

Źródło / czytaj dalej na: 

businessinsider.com.pl

 OGRÓDKI RESTAURACYJNE OTWARTE OD 15 MAJA. KTO 

W NICH BĘDZIE PRACOWAŁ?
15 maja otwierają się ogródki restauracyjne, jednak poza problemami o charakterze finansowym właś-

ciciele lokali mierzą się z dodatkową trudnością. Wielu z nich cierpi na braki kadrowe, ponieważ część 

kucharzy i kelnerów w zaistniałej sytuacji dorabia w innych branżach, np. zajmując się przesyłkami 

kurierskimi. Sekretarz generalny Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej mówi o problemach przed-

siębiorców, którzy mają zaległości finansowe, nie mogą skompletować wyszkolonej załogi pracowni-

ków itd. Na planowanym w połowie czerwca zjeździe członków Izby mają być także lokale pominięte 

przez rząd przyznający pomoc w zależności od PKD, a jedną z kwestii będą pozwy zbiorowe prze-

ciwko Skarbowi Państwa. ✖

 TRWA NARODOWY SPIS POWSZECHNY – 

UWAGA NA OSZUSTÓW

Na obecnym etapie Narodowego Spisu Po-

wszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roz-

poczęły się wywiady telefoniczne. Od 4 maja 

rachmistrzowie dzwonią do osób, które nie 

zdążyły jeszcze (nie chcą, nie mogą lub nie 

potrafią) spisać się za pośrednictwem strony 

internetowej. Na ten moment przeprowadza-

ne są jedynie rozmowy telefoniczne, a wywiady bezpośrednie w domach respon-

dentów nie odbywają się. Główny Urząd Statystyczny przestrzega przed osobami, 

które odwiedzają osobiście i podają się za rachmistrzów – najpewniej będą to 

oszuści, więc GUS radzi, by zgłaszać tego typu przypadki na policję. Dane rachmi-

strza można sprawdzić samemu, dzwoniąc na infolinię spisową (22 279 99 99) 

lub korzystając z aplikacji na stronie rachmistrz.stat.gov.pl. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 

businessinsider.com.pl

O tym się mówi: prawo, finanse, gospodarka

q  O TYM SIE MÓWI

http://businessinsider.com.pl
http://www.money.pl
http://businessinsider.com.pl
http://rachmistrz.stat.gov.pl
http://businessinsider.com.pl
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‹  Anna Gāsiorowska ›

Dla jednych croissant, dla innych lagun, 
dla jeszcze innych – po prostu rogalik 
Wszystkich jednak zapewniamy – jest 
oswojony i przyjazny, a co najważniejsze - 
przepyszny 
Z poranną kawusią smakuje najlepiej.  
Nie ma się czego bać!

Utęskniony powrót do restauracji, barów 
i pubów mobilizuje właścicieli do nowych 
atrakcji aby na nowo przyciągnąć 
klientów. Ten Bar proponuje atmosferę z głębi 
afrykańskiego Safari:)

Pier Luigi 1993 w: Park Inn 
By Radisson Katowice. 

Odmrażanie branży reklamowej 
w praktyce. 
10 maja w Katowicach 

eFanshop.com

Wspieramy i wspierać będziemy 
Wielkie gratulacje dla ŁKS Commercecon Łódź 
za zdobycie medalu mistrzostw Polski.

ŁKS Commercecon Łódź 2020/2021 

Okulary pozwalają na wykonanie 
takich czynności, jak czytanie, oglądanie 
telewizji, czy korzystanie z komputera 
na leżąco bez konieczności podnoszenia. 
To naprawdę działa!

Lato czeka... 
a wraz 
z latem, 
utęskniony urlop. 
Mamy nadzieję, 
że w te wakacje 
pozwolą nam 
wyruszyć w wymar-
zone kierunki 
i cieszyć się pełnią 
słońca i szumem fal. 
Atrakcje zapewnią 
nam dodatkowe 
sprzęty lub zabawy:) 

Miejskie przestrzenie nieus-
tannie są inspiracją dla projek-
tantów. Oto przykład nowocz-
esnego miejskiego designu, który 
jednocześnie chroni pasażerów 
tworząc bezpieczną przestrzeń, 
oraz nadaje niesamowity 
charakter. Ze zwykłego przys-
tanku autobusowego stworzył 
modernistyczną rzeźbę. 

Kojarzycie akcję “Przekaż wiosnę!” organizowaną  
przez @WoshWosh? 

Polegała na zbiórce używanego obuwia, które następnie zostanie 
odnowione i przekazane potrzebującym!
Łącznie zebrano ponad 12 tys. par butów! Nam udało się dorzucić 
swoją cegiełkę - prawie 500 par!  Pokryliśmy też koszty ich 
czyszczenia, z radością dając im drugie życie. Wszystko dla dobra 
planety i z myślą o niesieniu pomocy. 
 Obuwie już niedługo trafi m.in. do Towarzystwa im. Św. Brata 
Alberta koło Gdańskie, Wspólnoty Chleb Życia w Warszawie 
i Krakowie oraz Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego 

„Prometeusz” w Gdańsku.

PÓŁ ŻARTEM

PÓŁ SERIO

q PO GODZINACH

http://eFanshop.com
http://m.in


53 72/2021

q PROMOCJE, KTÓRE WIDAC

‹ Promocje, które widaÃ… ›
Oto przegląd najciekawszych produktów dostępnych w sprzedaży łączonej w sieciach skle-
pów detalicznych oraz wykorzystywanych podczas wydarzeń plenerowych. „Dokumentacja” 
zdjęciowa posegregowana została zgodnie z przynależnością do sektora branżowego Gifts 
World oraz Packaging Materials. Przynależność do sektora jest określana na podstawie 

rodzaju upominku, zastosowania lub ekspozycji – interpretacji autora :)

‹  Magdalena Konieczna ›

Tchibo – marka kawy, lecz nie tylko 
produkt: PUSZKA

Marka Sheba – należąca do globalnej spółki Mars  
produkt: NOTES

Frugo – marka napojów owocowych, stworzona 
przez firmę Alima-Gerber, obecnie należąca do 
FoodCare 
produkt: SZKLANKA

Vegeta – mieszanka przypraw i warzyw produ-
kowana przez firmę Podravka 
produkt: PUSZKA 

Hipp Polska Sp. z o.o. – HiPP marka między in-
nymi artykułów spożywczych dla niemowląt oraz 
małych dzieci 
produkt: ŁYŻECZKI W OPAKOWANIU

Browar Amber  – rodzinny browar mieszczący się 
w miejscowości Bielkówko  
produkt: SZKŁO DEGUSTACYJNE

Knorr – marka produktów spożywczych należąca do 
międzynarodowej korporacji Unilever 
produkt: OBIERACZKA DO WARZYW

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

PACKAGING MATERIALS

Jeśli realizujesz projekty, które mogą zostać wykorzystane 

w materiale „Promocje, które widać”, zapraszam do kontaktu:

  

magda@gjc.pl.

mailto:magda%40gjc.pl?subject=
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DZIAŁ REKLAMY
Anna Gąsiorowska 
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tel. +48 61 825-73-22
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q SPIS REKLAM

WYDANIE : 3(73)2021
W PRZYGOTOWANIU

Postaw na wizerunek! 
 
Gwarantujemy sprawdzoną grupę docelową, nakład 
oraz bezpłatną dystrybucję.  
Dodatkowo dla reklamodawców  
NEWS na www.giftsjournal.pl GRATIS

Reklama na łamach Gifts Journal Polska stanowi 
świadome uzupełnienie działań podejmowanych 
online. To idealne rozwiązanie na dotarcie do 
sprawdzonych odbiorców, jako spójny sposób 
budowania świadomości marki.

ZAMÓW REKLAMĘ 
- sales@gjc.pl - 

DZIAŁ TECHNICZNY 
Jacek Spychała

SKŁAD 
feststudio.pl

WYDANIE
2 (72) 2021 maj, czerwiec, 
lipiec, sierpień

NAKŁAD / DYSTRYBUCJA: 
- 5 000 sztuk wysyłka pocztą
- dotarcie do sprawdzonej bazy odbiorców - mailing do 
wyselekcjonowanych odbiorców: 68 tys firm - w tym agencji 
reklamowych poszukujących upominków oraz szefów marketingu 
i działów zakupów największych firm zaopatrujących się w materiały 
reklamowe w Polsce

- wysyłka wydania w newsletterze realizowanym przez Wydawcę 
- wydanie do pobrania na stronie www.giftsjournal.pl

DRUK 
ulotki.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść nadsyłanych reklam. 
Wydawca zastrzega sobie możliwość skracania nadesłanych tekstów. 
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
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http://MOJARAMKA.PL/
mailto:sales@gjc.pl
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