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przed nami jedna z najprzyjemniejszych pór roku, która już teraz nasuwa myśli o wakacjach. Nie oznacza 
to oczywiście, że branża upominków udaje się na sjestę – wręcz przeciwnie! Po minionych niedawno 
targach RemaDays Warsaw 2022 widać, i le pomysłów i nowatorskich rozwiązań mają do zaproponowania 
przedstawiciele rynku reklamy i druku.  Warto  sprawdzić l istę laureatów prestiżowych konkursów, którzy 
święcil i tr iumfy przez 3 dni trwania targów. Na łamach magazynu prezentujemy zwycięzców rywalizacji 
o Korony Reklamy oraz zdobywców zaszczytnych tytułów Gifts of the Year i Catalogue of the Year. W dziale 
Tech & Print można z kolei poznać medalistów konkursu The Prize for Innovations 2022 – tegoroczne 
zmagania l iderów rynku były utrzymane na bardzo wysokim poziomie.

Sezonowe inspiracje produktowe zaczerpniemy z artykułu o niezbędnikach na wakacje. Propozycje produ-
centów i dystrybutorów artykułów promocyjnych idealnie wpisują się w potrzeby osób planujących wyjazdy 
bądź wypoczynek na świeżym powietrzu. Z kolei w materiale Texti le Zone przyglądamy się najnowszym 
produktom, jakie oferują europejscy eksporterzy. Warto sprawdzić, co jest na topie w serwisie Joomp.eu, 
prezentującym nowy poziom współpracy w branży reklamowej.

Radca prawny Mateusz Wojciechowski przygotował dla nas kolejną publikację z cyklu o spółkach z ograni-
czoną odpowiedzialnością. Tym razem omawiamy zagadnienie zarządu w spółce z o.o., a w szczególności 
kwestię jego powoływania, pełnionych funkcji, kadencji czy odpowiedzialności jego członków. Odsyłam 
również do stałych rubryk, gdzie znajdują się informacje dotyczące niedawnych awansów i aktualności. 
Tradycyjnie składamy gratulacje firmom, które w tym roku obchodzą jubileusze prowadzenia działalności. 
Warto też poznać Osobowości tego numeru – w materiale możemy przyjrzeć się inspirującym działaniom 
przedstawiciel i naszej branży, którzy osiągają cele i niosą pomoc zarówno wewnątrz swoich firm, jak 
i w szeroko zakrojonym zakresie.

Życzę udanej lektury 75. wydania Gifts Journal oraz dużo słońca i dobrej pogody letnią porą.

Drodzy 
Czytelnicy!

q OD REDAKCJI

Redaktor
Joanna Kłossowska
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OSTATNIE TARGI REMADAYS 
ORGANIZOWANE PRZEZ 
ZESPÓŁ GJC INTERNATIONAL

Na temat minionej edycji targów RemaDays, 
trudności wynikających ze zmiany terminu, 
promocji imprezy, wysokiej frekwencji oraz 
zmian organizacyjnych w kolejnym roku, 
rozmawiamy ze Sławomirem Giefingiem, 
właścicielem firmy GJC International.

REMADAYS WARSAW – WYWIAD

JAKĀ ROLĘ ODGRYWAJĀ NOWE 

TECHNOLOGIE W ORGANIZACJI PRACY 

I KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ BRANŻY 

REKLAMOWEJ?
Już ponad dwa lata mineły od chwili wprowadzenia pierwszego 

lockdownu, który wpłynął zarówno na życie prywatne, jak i tryb 

pracy wielu przedsiębiorstw. 

17. EDYCJA TARGÓW REMADAYS  

WARSAW 2022 – PODSUMOWANIE

„DOPÓKI PIŁKA W GRZE, 

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE”
Czy są tu jacyś kibice? :) Myślę, że tak – każdy z nas ma 

jakąś ulubioną dyscyplinę, którą śledzi albo inspiruje się pod 

kątem swoich sportowych pasji.

LAUREACI KONKURSÓW  

REMADAYS WARSAW 2022
Organizowany na targach RemaDays Warsaw od 

2004 roku prestiżowy konkurs Korony Reklamy pozwala 

wyłonić liderów rynku w poszczególnych sektorach 

aktywności. Zwycięzców, którzy otrzymali symbolizujące 

sukces statuetki, poznaliśmy w pierwszym dniu wydarzenia. 

Wręczenie nagród odbyło się w czasie Wieczoru Targowego, 

a wyróżnienia były przyznawane w 4 kategoriach: Producent 

upominków reklamowych, Importer upominków reklamowych, 

Technology oraz Out&InDoor. Poznajmy listę laureatów Koron 

Reklamy 2022.

10

28

22

14

14EUROPEAN SELLERS & BUYERS 
WSKAKUJE NA NOWY POZIOM – 
POWITAJCIE JOOMP.EU!
Wiosna to czas zmian i przeobrażeń, jak się okazuje również w świecie branży reklamowej. Znany serwis 
z wyszukiwarką dostawców artykułów reklamowych European Sellers & Buyers działa teraz pod nową 
domeną – joomp.eu. Co się za tym kryje? Oprócz zmienionej, dynamicznej nazwy został wprowadzony 
szereg usprawnień, które obejmują jeszcze szybsze wyszukiwanie dostawców, nowe możliwości łatwego 
wysyłania zapytań zbiorczych oraz lepszą personalizację usług.

y

http://joomp.eu
http://joomp.eu
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WHAT'S HOT W BRANŻY 
TEKSTYLIÓW 
REKLAMOWYCH? NOWOŚCI 
Z JOOMP.EU

Nowoczesna platforma Joomp.eu łą-

cząca dostawców i dystrybutorów szeroko 

pojętych artykułów promocyjnych ma wie-

le do zaoferowania. Widać to szczególnie 

po zaprezentowanych w niej nowościach, 

które królują w sezonie wiosenno-letnim. 

Funkcjonalne, estetyczne, innowacyjne – tak 

w skrócie można określić produkty, które 

przygotowali dla nas przedstawiciele eu-

ropejskiej branży tekstyliów reklamowych. 

Zobaczmy, what's hot na rynku i co może 

nam się przydać nie tylko wakacyjną porą.

TEXTILE ZONE 32

ZARZĀD W SPÓŁCE  
Z OGRANICZONĀ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĀ

W prezentowanej publikacji analizować 

będę kolejne zagadnienie dotyczące spół-

ki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do 

tej pory opisałem już w ogólności spółkę 

z o.o., prawa i obowiązki wspólników, a także 

analizowałem zagadnienia kapitału zakła-

dowego oraz udziałów. Czas pochylić się 

nad ciekawym i wcale nie tak oczywistym 

zagadnieniem zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.

PRAWO 30

WAKACYJNE NIEZBĘDNIKI, 
CZYLI UPOMINKI IDEALNE NA 
LATO

Jeszcze niedawno korzystaliśmy z uroku 

majówek, a obecnie nasze myśli płyną już 

w stronę cieplejszych miesięcy – bez dwóch 

zdań sezon snucia wakacyjnych planów roz-

kwitł na dobre. 

GIFTS WORLD 26
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 TO BYŁO UDANE ŚWIĘTO REKLAMY! DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ 

W REMADAYS WARSAW 2022

Za nami 17 edycja Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku Rema-

Days Warsaw. 25 marca był wieńczącym wydarzenie, ostatnim dniem 

spotkań przedstawicieli branży. To także moment czynienia podsumo-

wań oraz formułowania wniosków dotyczących przebiegu tegorocznej 

imprezy. W zgodnej opinii wystawców, jak i przybyłych z różnych stron 

świata gości największe w Europie święto reklamy było bardzo udane. 

Na targach pojawiło się ok. 10 000 zwiedzających z 43 krajów 
(w tym 1700 przedstawicieli z zagranicy). Uczestnicy mogli wziąć 

udział w interesujących punktach programu, jak chociażby w panelu 

wykładów RemaCongress. Mieli także wyjątkową szansę zapoznania się z nowoczesną ofertą rynku pre-
zentowaną przez blisko 500 wystawców. Cenionymi aspektami targów był wysoki poziom produktów 

i usług. Szczegóły i relację z 3-dniowej imprezy branżowej można zobaczyć na stronie organizatora: www.

remadays.com. Dziękujemy za obecność w tym roku i zapraszamy na kolejną edycję RemaDays Warsaw! ✖

 POMOC O WARTOŚCI PÓŁ MILIONA EURO DLA UKRAINY OD NEW WAVE GROUP

New Wave Group, którego częścią jest Texet Poland, dystrybutor marek takich jak James Harvest Sportswear 

i Cottover, ofiarował asortyment sportowej marki Craft na rzecz poszkodowanej działaniami wojennymi Ukrainy 

zaatakowanej przez Federację Rosyjską.

Dary o wartości pół miliona euro w postaci odzieży wierzchniej, butów oraz innych przydatnych akcesoriów zo-

stały podzielone i segmentowane przez magazyn Texet Poland, z którego trafiły do Lwowa na Ukrainie oraz do 10 

miejsc w Polsce z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przekazanie wsparcia bezpośrednio na Ukrainie było możliwe dzięki pomocy charytatywnej organizacji Lions 

Club Poznań Rotunda (którego członkiem jest prezes Texet Poland, dr Mariusz Szeib) oraz Lions Club Lviv. Między 

innymi z inicjatywy dr Mariusza Szeib powstał pierwszy Lions Club we Lwowie (LC Lviv) w 2004 roku.

New Wave Group i Texet Poland pracują nad kolejną pomocą dla Ukrainy i uchodźców z Ukrainy potrzebują-

cych wsparcia w Polsce. ✖

 EUROPEAN SELLERS&BUYERS ZAMIENIA SIĘ W JOOMP! NOWY 

POZIOM WSPÓŁPRACY W BRANŻY REKLAMOWEJ

Branża upominków promocyjnych dynamicznie się 

rozwija. By odpowiedzieć na potrzeby jej przedsta-

wicieli, potrzebne są rozwiązania postępowe, łatwo 

dostępne i odwzorowujące aktywność uczestników 

rynku. Z tego względu w marcu 2022 roku serwis 

European Sellers&Buyers zmienił się w Joomp.eu – 
nowoczesną platformę kontaktu dla firm z branży 
reklamowej. Liczne usprawnienia serwisu – m.in. szyb-

kie wyszukiwanie dostawców czy możliwości łatwego 

wysyłania zapytań zbiorczych i lepsza personalizacja 

usług – mają na celu ułatwienie codziennej pracy agencji i firm. Nowa nazwa odzwierciedla dynamiczny 
charakter relacji biznesowych, takich jak: szybkość działania, przyjazność, łatwość obsługi oraz dostępność. 

Również zmieniona kolorystyka idealnie opisuje ideę platformy Joomp oraz cele jej użytkowników (dyna-

mic orange symbolizuje kreatywność, a energy blue wyraża profesjonalizm, jest symbolem technologicznej 

gwarancji transparentności i efektywności). Istotne jest, że Joomp pozostaje usługą bezpłatną dla Klientów 

korzystających z funkcji wyszukiwania oraz składania zapytań. Zarazem platforma oferuje nowe rozwiązania 

i ofertę komercyjną dla dostawców, dając szansę efektywnego inwestowania w ekspansję międzynarodową. 

Zapraszamy do odkrycia pełni możliwości na www.joomp.eu. ✖

 NOWY ROK 2022 

Z NAGRODĀ PROMOTIONAL 

GIFT AWARD 2022 DLA 

FIRMY SANDEX

Promotional Gift Award to międzynarodowa nagroda 

za upominek reklamowy przyznawany przez kolońskie 

wydawnictwo WA Media od 2003 roku. Honoruje pro-

dukty, które odpowiadają kryteriom nowoczesności oraz 

perfekcyjnie wpisują się w strategię udanej komunikacji 

z klientami, czym powinny cechować się najlepsze ar-

tykuły promocyjne. Jury weryfikuje zgłoszone upominki, 

poddając ocenie pięć kryteriów: sam pomysł na produkt, 

jego design, jakość wykonania oraz trwałość, jak i poten-

cjał komunikacyjny. Nagrody przyznawane są w siedmiu 

kategoriach, tj. Give-aways, Communicative Products, 

Premium Products, Custom-made Designs, Customi-

sing Technologies, Best Practice oraz Merchandising.

 Dla firmy Sandex Nowy Rok przyniósł niemałe wy-

różnienie – innowacyjny produkt Bluzo – Worek marki 

Quikflip zdobył nagrodę PROMOTIONAL GIFT AWARD 

2022 w kategorii PREMIUM PRODUCTS. Jak mówią 

laureaci: „Zaczynając Nowy Rok zawsze wierzymy, że 

będzie lepszy od poprzedniego. Aczkolwiek wiemy 

również to, iż aby był dobry, należy wykonać mądrą 

i trudną pracę. Dla Nas Nowy Rok przyniósł dodatkowy 

wiatr w skrzydła”. 

Z docenionym przez profesjonalne jury upominkiem 

można zapoznać się na stronie www.quikflip.pl ✖

http://www.remadays.com
http://www.remadays.com
http://Joomp.eu
http://m.in
http://www.joomp.eu
http://www.quikflip.pl
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 SZTUKA NA PRZYSTANKACH

Muzeum Narodowe w Warszawie, we współpracy 

z firmą AMS, prezentuje na citylightach umieszczonych 

na przystankach komunikacji miejskiej obrazy artysty 

Marca Chagalla. Jest to część promocji wystawy „Cha-

gall”, którą obecnie oglądać w muzeum. Od lat AMS 

wspiera szereg inicjatyw z zakresu szeroko rozumianej 

społecznej odpowiedzialności biznesu, a jednym z jej 

filarów jest kultura i sztuka. W tym roku AMS objął partnerstwem trzy narodowe instytucje: Muzeum Narodowe 

w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. Poza plakatami na 

citylightach, jeden z przystanków na Krakowskim Przedmieściu zmienił się w prawdziwą wystawę - powierzchnia 

wiaty w całości została zdominowana przez pracę artysty i motywy charakterystyczne dla jego twórczości. Na 

wystawie, która potrwa do 24 lipca w Muzeum Narodowym w Warszawie, prezentowanych jest zbiór 16 prac 

Marca Chagalla wykonanych na podłożu papierowym. Dzieła powstały w powojennym okresie twórczości artysty 

i oddają bogactwo stosowanych przez niego technik graficznych i rysunkowych. Wystawa „Chagall” w Muzeum 

Narodowym w Warszawie odbywa się w ramach Jubileuszu 160-lecia istnienia instytucji. ✖

 DEBIUT JOOMP.EU NA TARGACH REMADAYS WARSAW

Nowa marka Joomp.eu (dawniej: European Sellers&Buyers ) zadebiutowała 

w marcu na targach RemaDays Warsaw 2022. Stoisko nowoczesnej platformy 

łączącej przedstawicieli z szeroko pojętej branży reklamowej odwiedziło ponad 

1000 gości. W tym ponad 800 osób reprezentowało agencje reklamowe 
zainteresowane intuicyjną wyszukiwarką 3000 dostawców z branży i innymi 

możliwościami serwisu. Odwiedzający docenili zalety specjalistycznej platformy, 

w której można zapoznać się z 8200 inspiracjami produktowymi z 70 krajów, 

generującymi 650 zapytań o wartości 1 690 000 zł miesięcznie. Joomp.eu 

daje duże możliwości nawiązywania kontaktów handlowych, a także prezentacji 
własnej oferty pozwalającej dotrzeć do 50 000 agencji w całej Europie. 

Dziękujemy wszystkim za odwiedziny i zapraszamy na stronę Joomp.eu! ✖

 W 2022 ROKU PIAP ŚWIĘTUJE 15-TE URODZINY!

Potęga Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych to tak naprawdę wszyst-

kie firmy członkowskie. Jesteśmy silni razem, ale dzięki rzetelności Izby, 

każda ze zrzeszonych firm w PIAP jest dziś wiarygodna i mocna rów-

nież jako samodzielna jednostka. Przynależność firm do PIAP to szereg 

profitów. I choć wymieniać byśmy mogli je długo, dziś czas oddać głos, 

tym, którzy znają nas od początku. 

Artur Ogiegło z firmy Artigraf do PIAP dołączył w pierwszych latach jej 

działalności. - 15 lat temu przynależność do jakiejś organizacji bran-
żowej bardzo dobrze świadczyła o firmie, zwiększając tym samym jej 
wiarygodność u klientów. Zawsze chodziło mi po głowie, by wesprzeć 
się tego typu organizacją - mówi Artur Ogiegło. Przez cztery lata był 
też w zarządzie PIAP. - Patrząc na to od środka, z jakich powodów 
inne firmy dołączały do organizacji. Każda z nich miała inne oczekiwania. Część np. liczyła na wy-
mierne korzyści finansowe, ale tego niestety nie da się policzyć. Nigdy nie wiemy, co skłania klienta do 
podjęcia decyzji o współpracy z daną firmą, ale być może właśnie owy klient sprawdził nas wcześniej 
i dzięki PIAP ma gwarancję naszej wiarygodności. Jednak to nie wszystko. Przynależność sprawia, że 
angażujemy się w branżę, że wiemy o niej więcej i zawodowo jesteśmy lepiej przygotowani do obsługi 
klienta – wymienia. - Wciąż chętnie się chwalę, że należmy do PIAP, logo nieustająco widnieje na naszej 
stronie i myślę, że się to nie zmieni. Wszystkie działania, które PIAP dotychczas podjął i które wciąż 
podejmuje, pozytywnie rozwijają całą branżę. Do klientów końcowych dociera świadomość artykułów 
reklamowych, a to pomaga każdej firmie z osobna i wspiera cały sektor artykułów promocyjnych.

Więcej informacji: www.piap-org.pl ✖

http://JOOMP.EU
http://Joomp.eu
http://Joomp.eu
http://Joomp.eu
http://www.piap-org.pl
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 Z MIŁOŚCI DO WARTOŚCI. Z MIŁOŚCI DO TRADYCJI.

Firma Expen z dumą wprowadza nową kolekcję artykułów piśmien-

niczych Husaria Polska we własnej marce exo®. Są to produkty idealne 

na prezent wyrażające sobą więź łączącą z Polską. Obdarowywany 

doceni wyjątkowość starannie dobranych wykończeń w barwach naro-

dowych. Etui wykonano w Polsce, co dodatkowo akcentuje solidarność 

z polskimi producentami.

Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy kolekcję artykułów piśmienniczych 

exo Husaria Polska, która powstała z myślą o szlachetności, o barwach narodowych, o historii naszego narodu. 

Z miłości do tradycji. – mówi Adam Chmielewski, Dyrektor Zarządzający firmy Expen.

Nazwa kolekcji została wybrana, ponieważ w czasach swojej świetności polska husaria była zaliczana do najsku-

teczniejszych formacji wojskowych w dziejach kawalerii. Swoją skuteczność zawdzięczała doskonałemu uzbrojeniu, 

wyszkoleniu oraz taktyce walki. Husaria była formacją elitarną, rekrutującą się z przedstawicieli zamożnej szlachty.

Tak i my mamy nadzieję, że ekskluzywne produkty z kolekcji Husaria Polska, uzbrojone w szlachetnie dobrane 

elementy, będą doskonale podkreślały prestiż wydarzenia. – uważa Joanna Biernacka, Brand Manager.

exo to autorska marka zespołu polskich ekspertów na rynku upominków. Powstała z myślą o Klientach po-

szukujących innowacyjnych rozwiązań, a zarazem przedmiotów o najwyższej jakości. Stworzone tak, aby kom-

pozycja kolorów, klasa produktu, metody ich zdobienia zaspokajały najbardziej wymagające gusta użytkowników.

expengifts.pl/search.php?text=husar ✖

q NEWS

 SEMKRK POWRACA 

W WERSJI BIG!

semKRK wraca po raz 19! Największy bar-

camp o tej tematyce zawita ponownie do Starej 

Zajezdni w Krakowie. Razem z nim 12 ekspertów 

z branży SEO i SEM. Rozpocznij czerwcowy dłu-

gi weekend z DevaGroup i semKRK!

semKRK to wyjątkowa konferencja dla specjalistów SEM i SEO, agencji marketingu  internetowego, działów mar-

ketingu, branży e-commerce oraz właścicieli biznesów. Idea  spotkań organizowanych nieprzerwanie od 18 edycji 

ciągle pozostaje niewyczerpana! Wysokie oceny zbierane w ankietach przez organizatora - krakowską agencję 

DevaGroup - świadczą o potrzebie integracji branży SEM i SEO oraz przede wszystkim o chęci wymiany wiedzy 

w luźnej, barcampowej atmosferze. Spotkaniom przyświeca jeden główny cel: edukacja. Korzystając z niestandar-

dowego sposobu wyboru prelegentów (jakim jest głosowanie na tematy nie znając osoby, która za tym tematem 

stoi) dajemy szansę pokazania się nowym twarzom na naszej scenie. Kolejne wydarzenie odbędzie się w Starej 

Zajezdni w Krakowie. Już nie możemy doczekać się tego spotkania na żywo!

Podczas semKRK#19 BIG: 

• zobaczycie 12 marketingowych prelekcji,

• spotkacie  marketingowe gwiazdy, które dzieliły się swoją wiedzą  i doświadczeniem na wcześniejszych 

edycjach semKRK,

• zobaczcie 4 zwycięskie prezentacje z plebiscytu na Facebooku, gdzie fani głosowali tylko na tematy (nie 

znając prelegentów),

• weźmiecie udział w rozdaniu nagród semKRK Awards 2022,

• poznacie nowinki branżowe, które zainspirują Cię do działania,

• będziecie mogli zadawać pytania ekspertom na żywo!

Więcej informacji: semkrk.pl ✖

 ECORANGE – NOWA 

LINIA PRODUKTÓW 

OD HEADWEAR 

PROFESSIONALS

Firma Headwear Professionals wprowadziła do oferty 

nową serię produktów - EcoRange. Są to czapki z dasz-

kiem, czapki zimowe oraz kapelusze, które zostały 

wykonane z tkanin pochodzących w 100% z recyklin-

gu lub z bawełny organicznej. Do ich produkcji użyto 

certyfikowanych materiałów, które zostały wytworzone 

z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Troską o środowisko naturalne kierujemy się w co-

dziennych działaniach naszej firmy. Korzystamy z su-

rowców, które są możliwie jak najbardziej przyjazne 

dla środowiska. Proces produkcyjny ustawiamy tak, aby 

ograniczyć ilość odpadów, a jeśli już powstają – to pod-

dawać je recyklingowi. Mówi Michał Matwiejczyk z firmy 

Headwear Professionals

Agencje reklamowe, z którymi pracujemy na co dzień 

oraz ich klienci wymagają od dostawców takich pro-

duktów, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. 

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest nasza nowa 

linia czapek reklamowych EcoRange. W nowej ofercie 

można znaleźć kilka modeli czapek z daszkiem, kla-

syczne czapki zimowe oraz kapelusz reklamowy, któ-

rych głównym składnikiem jest materiał rPET i bawełna 

organiczna. Dodaje Michał Matwiejczyk

Odpowiedni dobór surowców jest naszym prioryte-

tem. Na każdym etapie procesu produkcji staramy się 

działać zgodnie z zasadami ekonomii cyrkularnej, aby 

jak najlepiej gospodarować ograniczonymi zasobami 

naturalnymi. Podsumowuje Michał Matwiejczyk

Z nowymi produktami można zapoznać 

się na stronie firmy Headwear Professionals 

headwear.com.pl/kategoria-produktu/ecorange ✖

 AKCJA CHARYTATYWNA #CHUSTYDLAUKRAINY

Kupując chustę z grafiką przygotowaną we współpracy z @VarllaiArt wspierasz dzieci na Ukrainie allegro.pl/oferta/

chusta-wielofunkcyjna-chustydlaukrainy-11889383303

Nawiązując do sytuacji panującej w Europie - Słoneczniki w projekcie odwołują się do narodowego kwiatu Ukrainy; a Żmija 

z herbem na głowie, owijająca słoneczniki symbolizuje hołd oddany Żołnierzom broniącym Wyspy Węży (Ostriw Zmijinyj).

Zebrane środki zostaną przekazane dla UNICEF Polska na zapewnienie dzieciom m.in. wsparcia psychologicznego, 

opieki medycznej, żywności i środków higienicznych. UNICEF współpracuje z lokalnymi partnerami, dzięki czemu może 

oszacować najpilniejsze potrzeby i dostarczyć dzieciom skuteczną pomoc.

Wsparcie bezpośrednie UNICEF Polska: unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy?utm_source=biznes_

SDX&utm_medium=banner&utm_campaign=ukraina ✖

http://expengifts.pl/search.php?text=husar
http://semkrk.pl
http://headwear.com.pl/kategoria-produktu/ecorange
http://allegro.pl/oferta/chusta-wielofunkcyjna-chustydlaukrainy-11889383303
http://allegro.pl/oferta/chusta-wielofunkcyjna-chustydlaukrainy-11889383303
http://m.in
http://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy?utm_source=biznes_SDX&utm_medium=banner&utm_campaign=ukraina
http://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy?utm_source=biznes_SDX&utm_medium=banner&utm_campaign=ukraina
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 NOWE FIRMY CZŁONKOWSKIE PIAP!

W pierwszym kwartale 2022 roku do grona Członków Pol-

skiej Izby Artykułów Promocyjnych przystąpiły: Endoprint, NTI – 

Nowoczesne Technologie Identyfikacyjne oraz SCORPIO Sp.z.o.o.

Firma Endoprint działa na rynku reklamy zewnętrznej. Jest 

jedyną firmą z wyłącznością w Polsce, która ma możliwość za-

oferowania innowacyjnego sytemu do wieszania reklamy SpiderSystem, który można zamontować samo-

dzielnie, w 5 minut, o powierzchni do 20 m² na maksymalnej wysokości 12 m. Firma Endoprint to nie tylko 

systemy i reklamy wielkopowierzchniowe - zajmuje się również najnowszą, mało znaną metodą do zapisu 

zdjęć w formie wtapiania obrazu w aluminium 

Głównym obszarem działalności firmy NTI jest produkcja etykiet. Firma posiada w swojej ofercie szeroki 

wachlarz produktów w zastosowaniu dla wielu branż. Są to zarówno etykiety termiczne, samoprzylepne białe 

i kolorowe w każdym rozmiarze i kształcie. Głównie są to etykiety logistyczne i ostrzegawcze, ale także ety-

kiety marketingowe, reklamowe – personalizowane z możliwością nadruku logotypu firmy i własnego tekstu. 

W ofercie firmy znaleźć można również: etykiety wysyłkowe, etykiety na produkty spożywcze, na diety pu-

dełkowe, kosmetyki, świąteczne, na alkohol oraz etykiety odzieżowe i wszywki ubraniowe. Etykiety dla branży 

reklamowej wykorzystać można na produkty typu hand made, upominki, na świece reklamowe i wiele innych. 

SCORPIO Sp. z o.o. to jeden z wiodących dostawców rozwiązań dla poligrafii i przemysłu, z ponad 30-let-

nim doświadczeniem. Dla branży reklamowej oferuje różnorodne technologie od uznanych producentów: 

tamponiarki niemieckiej firmy Tampoprint, urządzenia do laserowego znakowania austriackiej firmy Penteq, 

plotery drukujące UV-LED szwajcarskiej firmy swissQprint, urządzenia do domingu włoskiej firmy Demak, 

zgrzewarki do banerów amerykańskiej firmy Miller Weldmaster.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i kompleksowym podejściu do technologii zespół SCORPIO za-

pewnia profesjonalne doradztwo techniczne i dobór optymalnych rozwiązań do profilu produkcji klientów.

 Więcej informacji: www.piap-org.pl ✖

q NEWS

 UDANYCH WAKACJI – OD 

REDAKCJI GIFTS JOURNAL 

POLSKA

Wielkimi krokami zbliża się pora wakacyjna – z tej 

okazji chcielibyśmy życzyć wszystkim Czytelnikom 

Gifts Journal Polska oraz naszym Partnerom i Przyja-

ciołom jak najwięcej okazji do relaksu i dobrej pogody! 

Niezależnie od poczynionych planów wyjazdowych bądź 

wizji spędzenia urlopu na miejscu, mamy nadzieję, że 

ten czas pozwoli każdemu z nas się zregenerować 

i „naładować baterie” słońcem na kolejną, pełną wy-

zwań jesienną porę roku. Wszystkiego dobrego i do 

zobaczenia po wakacjach. ✖

 JUBILEUSZOWE WYDANIE KATALOGU ESB W PRZYGOTOWANIU – 

WARTO W NIM BYċ

To już 10. wydanie katalogu European 

Suppliers Book – we wrześniu ukaże 

się kolejna, jubileuszowa edycja wydaw-

nictwa, które stanowi podręczną bazę 

danych dla dystrybutorów oraz agencji reklamowych. Prezentowana w niej oferta aktywnych na rynku europejskich 

dostawców przydaje się w całorocznej pracy i umożliwia łatwe nawiązywanie kontaktów handlowych. Drukowany 
katalog trafi do 5000 najprężniej działających firm z branży z 24 krajów Europy. Przygotowywana jest 

również wersja elektroniczna, która wysyłana jest mailingiem do 50 000 przedstawicieli rynku z 35 krajów. 

Publikacja w European Suppliers Book gwarantuje trafienie do pewnego odbiorcy (potwierdzona 95% skuteczność 
dotarcia do firm z branży reklamowej) oraz umożliwia zaprezentowanie swojej oferty nowym, potencjalnym 

klientom. – Dla nas największą wartością ESB jest legalny dostęp do realnie zainteresowanych Klientów z kilku-

dziesięciu państw – mówi Jacek Trzeszczyński z firmy Emidas. W jubileuszowej edycji katalogu ESB zdecydowa-

nie warto być! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie www.esbcatalog.eu oraz do kontaktu 

mailowego: info@esbook.eu. ✖

 TARGI PSI 2022 

PRZEŁOŻONE NA STYCZEŃ 

2023!

Po ścisłych konsulta-

cjach z wystawcami i part-

nerami zdecydowaliśmy, 

że kolejne targi PSI odbę-

dą się od 10 do 12 stycz-

nia 2023 r. Decyzja ta 

oznacza, że   wiodące eu-

ropejskie targi branży artykułów promocyjnych powrócą 

na swoje tradycyjne miejsce na początek roku 2023.

Około 90 krajów jest reprezentowanych wśród od-

wiedzających PSI Show, wiodące targi branży artykułów 

promocyjnych w Düsseldorfie, co w normalnych czasach 

oznaczałoby gwarantowany sukces, ale w naturalny 

sposób ma na nie wpływ pandemia. Wysoki udział 

międzynarodowych gości na wydarzeniu – w połą-

czeniu z ogólnie powściągliwym podejściem do bi-

znesu – skłonił organizatora RX Austria i Niemcy do 

przywrócenia PSI Show z powrotem na pole position 

styczeń 2023 roku.

Aktualne informacje i często zadawane pytania dla 

wystawców i odwiedzających PSI można znaleźć pod 

adresem:

www.psi-messe.com

www.planet-advertising.com ✖

http://www.piap-org.pl
http://www.esbcatalog.eu
mailto:info@esbook.eu
http://www.psi-messe.com
http://www.planet-advertising.com
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q Z BRANZY

Już ponad dwa lata mineły od chwili wprowadze-

nia pierwszego lockdownu, który wpłynął zarówno na 

życie prywatne, jak i tryb pracy wielu przedsiębiorstw. 

Liczne obostrzenia obowiązujące przez długie miesiące 

dotknęły cały szereg branż, a w szczególności odczuł 

to rynek reklamowy. Klienci, w obawie przed nieznaną 

przyszłością zmniejszyli budżety w działach marketin-

gu, tym samym wiele podmiotów straciło możliwość 

sprzedaży swoich produktów czy też usług - również 

ze względu na ograniczenie spotkań, targów i eventów. 

Nie bez znaczenia pozostaje zmiana trybu pracy ze 

stacjonarnej na zdalną - wpłynęła ona na sposób ko-

munikacji oraz wymianę pomysłów, które są podstawą 

funkcjonowania zarówno agencji reklamowych, pro-

ducentów/importerów upominków reklamowych oraz 

organizatorów targów branżowych.

W miesiącach najostrzejszych restrykcji pande-

micznych wiele podmiotów branży reklamowej zo-

stało zmuszonych do dostosowania trybu pracy do 

zadań przydzielonych online. W nowej rzeczywistości 

przedsiębiorstwa zredefiniowały metody pracy, tak aby 

w jak największym stopniu chronić zdrowie swoich pra-

cowników. Home office stał się naturalną koleją rzeczy.

Dostępne rozwiązania, takie jak komunikatory, tablice 

zadań i spotkania online zastąpiły codzienne rozmowy 

w biurze, ale czy nastąpiło faktyczne dostosowanie 

nowych technologii do potrzeb branży reklamowej? 

Czy jednak wartość pracy face-to-face w ramach jed-

nego biura i spotkań z klientem jest nie do zastąpienia?

W Polsce do tej pory nie zostały przeprowadzone 

badania na temat roli nowych technologii w komunika-

cji wewnętrznej i organizacji pracy branży reklamowej. 

Każdy z nas wie, że dobrodziejstwa technologii cyfro-

wych są fundamentem funkcjonowania współczesnego 

biznesu. Obecnie bez podstawowej wiadomości e-mail, 

która stała się standardem komunikacji, przedsiębior-

stwo nie jest w stanie funkcjonować.

W czasach przedpandemicznych już większość 

podmiotów branży reklamowej wykorzystywało narzę-

dzia służące komunikacji w ramach prac wewnętrznych, 

umożliwiających przekazywanie pomysłów, informa-

cji, organizowanie dokumentacji oraz wymianę plików 

będących składowymi większego projektu dla danej 

marki. Dodatkowo dotyczy to także szybkiej wymiany 

zdań na temat bieżących zleceń oraz omówienia po-

mysłów ich realizacji. 

Pliki, zasoby i dane są obecne w każdej organizacji 

i niejednokrotnie trzeba w ramach pracy zespołowej 

przesyłać je między sobą, a także udostępniać do 

akceptacji ze strony Klienta. Dlatego ważnym jest, aby 

wszelkie aplikacje i narzędzia cyfrowe spełniały wy-

magania branży reklamowej. Kluczowe pytanie brzmi, 

czy sama branża reklamowa jest otwarta na tego typu 

organizację pracy i komunikacji, czy ewentualne wpro-

wadzenie dedykowanych rozwiązań nie jest efektem 

przymusu pandemicznego?

Aby odpowiedzieć na to pytanie w 2022 roku, po 

dwóch latach od wprowadzenia pierwszych obostrzeń 

i zmiany trybu pracy zostaną przeprowadzone badania, 

które sprawdzą jaką rolę odgrywają nowe technologie 

w komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy w bran-

ży reklamowej. 

Celem badania jest ukazanie stopnia wdrożenia i roli 

jaką odgrywają nowe technologie w komunikacji we-

wnętrznej i organizacji pracy branży reklamowej. Czy 

nowe technologie odgrywają znaczącą rolę w funk-

cjonowaniu organizacji? W jaki sposób oraz w jakim 

stopniu pandemia COVID-19 wpłynęła na cyfryzację 

wewnętrznej pracy organizacji, a może już przed ob-

ostrzeniami firmy funkcjonowały w oparciu o wszelakie 

programy i aplikacje?

Badanie skierowane jest do prawomocnych przedsta-

wicieli producentów/importerów upominków reklamowych, 

agencji reklamowych, agencji marketingowych, mediów 

i organizatorów targów branżowych. Ankieta zawiera 

kilkanaście pytań, ich wypełnienie nie powinno zająć 

więcej niż 10 minut. Badanie jest całkowicie anonimowe.

Wyniki zostaną przed-

stawione w specjalnie stwo-

rzonym raporcie oraz udo-

stępnione w magazynie 

Gift Journal. Zapraszamy do 

wzięcia udziału w badaniu, 

więcej informacji pod adresem: l.bryk@student.uw.edu.pl 

lub https://www.linkedin.com/in/laura-bryk/. 

Jakā rolę odgrywajā nowe technologie 
w organizacji pracy i komunikacji 
wewnętrznej branży reklamowej?

‹  Laura Bryk ›

mailto:l.bryk@student.uw.edu.pl
https://www.linkedin.com/in/laura-bryk/
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q REMADAYS WARSAW

y To już kolejny rok, kiedy targi RemaDays z uwagi na 
pandemię zostały zmuszone do przełożenia terminu. Jak 
wygląda taka reorganizacja, kiedy dochodzi do podobnej 
konieczności? Jakie wyzwania organizacyjne i logistyczne 
ze sobą niesie?

Okoliczności związane z przewidywaniami Mini-

sterstwa Zdrowia, mówiące o drastycznym wzroście 

zakażeń na Covid-19 oraz związane z tym komu-

nikatem oczekiwania ponad 200 wystawców, czyli 

blisko połowy z 450 umów podpisanych na tamten 

czas, spowodowały, że podjęliśmy trudną decy-

zję o przeniesieniu imprezy na marzec. Przy tak 

wielkim wydarzeniu jakim jest organizacja targów, 

zmiana terminu wiąże się z ogromnymi wyzwania-

mi organizacyjnymi, jak i finansowymi. Nasz dział 

odpowiedzialny za komunikację ze zwiedzającymi 

ponownie skontaktował się ze wszystkimi gośćmi 

w celu poinformowania o zmianie terminu. Wiązało 

się to z kilkudziesięcioma tysiącami połączeń tele-

fonicznych, które trzeba było wykonać. Musieliśmy 

dokonać zmian we wszystkich materiałach druko-

wanych, renegocjować umowy z podwykonawca-

mi, ale też pomóc w trudnościach logistycznych 

związanych z przechowywaniem lub transportem 

towarów przez wystawców. To tylko kilka kwestii 

z setek drobnych spraw, z których według mnie 

nasz zespół wywiązał się doskonale.

y Czy takie targi jak RemaDays muszą jeszcze się reklamo-
wać? Jeśli tak, w jaki sposób promowane jest wydarzenie?

Nasza praca na rzecz promocji targów co roku 

wymaga większych nakładów, jak i szukania no-

wych rozwiązań i dróg dotarcia do rynku. Co roku 

zauważamy, że około 10-15% to nowe firmy na ryn-

ku, które niekoniecznie o targach słyszały. W dobie 

pandemii i nawyków klientów, które się zmieniają, 

praca mająca na celu pokazanie korzyści z uczest-

nictwa w spotkaniach osobistych to nasze coroczne 

wyzwania. Do promocji targów wykorzystujemy m.in. 

narzędzia internetowe, które trafiają coraz bardziej 

punktowo w docelową grupę zwiedzających, trady-

cyjnie korzystamy z reklam zewnętrznych, takich 

jak billboardy czy realizujemy wysyłkę zaproszeń 

drukowanych, których w tym roku było blisko 150 

tysięcy. Dodatkowo 

nasz dział telemar-

ketingu dzwoni do 

każdego zwiedza-

jącego w całej Eu-

ropie zapraszając 

na targi oraz udzie-

lając niezbędnych 

informacji organiza-

cyjnych. Jesteśmy 

partnerem prawie 

wszystkich imprez 

branżowych w Eu-

ropie, gdzie marka 

RemaDays była pre-

zentowana w różny 

sposób. Współpra-

cujemy z kilkudziesięcioma pismami branżowymi 

oraz organizacjami w kraju i Europie. Pewnie wielu 

z Państwa otrzymało od nas również smsy oraz 

zaproszenia wysyłane drogą mailową. To tylko wy-

cinek tego jak wygląda promocja targów RemaDays. 

Nasze zaangażowanie w promocję z każdym ro-

kiem jest większe, ale i niezbędne.  

y Jakie standardy bezpieczeństwa targi musiały 
wprowadzić w tym roku?

Organizując we wrześniu targi RemaExtra, dużą 

wagę przyłożyliśmy do bezpieczeństwa związane-

go z pandemią na targach. Spełnialiśmy wszyst-

kie standardy narzucone nam przez Ministerstwo 

Zdrowia, ale też znacznie wykraczaliśmy poza te 

wytyczne. W tym roku dyrektywy były znacznie 

mniej restrykcyjne w związku z powyższym sta-

raliśmy się, by zwiedzający jak i wystawcy mieli 

większy komfort. Wydaje się, że na targach było 

bardzo bezpiecznie.

Ostatnie targi RemaDays organizowane 
przez zespół GJC International

‹  Z Sławomirem Giefingiem rozmawiała Joanna Muszyńska ›

Na temat minionej edycji targów RemaDays, trudności wynikających 
ze zmiany terminu, promocji imprezy, wysokiej frekwencji oraz zmian 
organizacyjnych w kolejnym roku, rozmawiamy ze Sławomirem Giefingiem, 
właścicielem firmy GJC International.

http://m.in
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y Jak można w cyfrach podsumować kolejną edycję 
targów? Czy dopisali wystawcy i zwiedzający zza 
granicy? Czy targi odnotowały spadek zagranicznych 
gości ze wschodu w związku z sytuacją na Ukrainie?

Targi RemaDays liczyły blisko 500 wystawców 

i biorąc pod uwagę dwa lata pandemii oraz trudno-

ści finansowe, z którymi zmaga się branża reklamo-

wa to uważamy tę ilość za bardzo dobrą. Jesteśmy 

na dzień dzisiejszy największymi targami reklamy 

i druku w Europie. Nasze targi odwiedziło około 10 

tys. zwiedzających. Blisko 16% to zwiedzający za-

graniczni. Niestety w związku z agresją rosyjską na 

Ukrainę, na targach nie pojawili się zwiedzający nie 

tylko ze wschodu Europy, ale też wschodu Polski. 

Szczegółowe statystyki zwiedzających dostępne 

będą na stronie internetowej www.remadays.com 

już za kilka dni.

y Co ciekawego w tym roku można było zobaczyć 
i usłyszeć podczas RemaCongress?

Nieodłącznym elementem podczas targów 

jest również cykl prelekcji, gdzie w ciągu 3 dni 

można było wysłuchać blisko 30 prelekcji, gdzie 

wykwalif ikowani specjaliści przekazywali swoją 

wiedzę i dzieli l i się doświadczeniem z naszy-

mi gośćmi. Na RemaCongress można było m.in. 

dowiedzieć się jak przygotować handlowców do 

zmieniających się trendów w reklamie, czy w jaki 

sposób reklamować się w Internecie. Interesujące 

wykłady dotyczyły również praktycznego zasto-

sowania upominków reklamowych czy materia-

łów POS. Myślę, że każdy z gości mógł znaleźć 

coś dla siebie.

y Coroczne targi RemaDays to 
przegląd trendów w upominkach 
reklamowych. Jakie tendencje były 
szczególne widoczne w tym roku?

Każdy z naszych wystawców 

prezentował nowości w dzie-

dzinie upominków reklamowych 

oraz rozwiązań dla druku czy 

reklamy zewnętrznej. Nie chciał-

bym wskazywać szczególnych 

trendów, gdyż siłą targów jest 

ich różnorodność, która dopa-

sowana jest do potrzeb szeroko 

rozumianej reklamy.

y Co dokładnie oznacza decyzja o ścisłej współpracy 
firmy GJC International z Ptak Warsaw Expo? Kto bę-
dzie organizatorem przyszłorocznych targów RemaDays?

Tegoroczna edycja targów RemaDays była po 

raz ostatni organizowana przez nasz zespół. W ko-

lejnej edycji Ptak Warsaw Expo skupi się przede 

wszystkim na stronie organizacyjnej oraz handlo-

wej targów, a my na promocji targów w wymiarze 

międzynarodowym oraz wsparciu i pomocy. Cały 

czas pozostajemy w branży reklamowej z nowym 

produktem internetowym jakim jest joomp.eu czyli 

narzędzie, dzięki któremu bardzo szybko łączymy 

dostawców upominków z dystrybutorami w całej 

Europie. Z tego miejsca serdecznie zapraszam 

do współpracy.

y Skąd decyzja o takiej zmianie?
Jako organizator zewnętrzny czuliśmy, że na-

sze możliwości pomocy branży poprzez targi już 

się wyczerpują. Wierzymy, że Ptak Warsaw Expo, 

będąc właścicielem hal i mając znacznie więk-

sze możliwości, może wznieść na wyżyny branżę 

targową, która podniesie również branżę reklamo-

wą. Jednocześnie z tego miejsca pragnę wszyst-

kim podziękować za 18 lat wzajemnej i owocnej 

współpracy przy targach RemaDays. Dziękujemy 

wszystkim wystawcom i zwiedzającym za obec-

ność, zaangażowanie i kreatywność.  

y Czego sobie życzycie w przyszłym roku?
Przede wszystkim chciałbym życzyć wszyst-

kim firmom stabilizacji, która będzie prowadziła do 

rozwoju. By branża reklamowa wróciła do czasów 

sprzed pandemii.

Przedruk z Gazety PIAP 22/2022

http://www.remadays.com
http://m.in
http://joomp.eu
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17. edycja targów RemaDays  
Warsaw 2022 – podsumowanie

23-25.03.2022
Zwiedzający

kraje pochodzenia 
gości zwiedzających 

1 688 osób  

8 312 osób

targi RemaDays

POLSKA — 83,12%

ZAGRANICA — 16,88%

10 000
zwiedzających

43
kraje

ZWIEDZAJĄCY W DNIU:

ZWIEDZAJĄCY WG BRANŻ:

Branża reklamowa
67,74%

Drukarnie
8,85%

23.03 — 36%

24.03 — 45%

25.03 — 19%

MARZEC

Klient końcowy
23,41%

Targi

prelekcji

1 260
minut

35 000 7000
miejsc 

parkingowych

2 640
m2

stref wypoczynku

Albania
Austria
Białoruś
Belgia
Bułgaria

Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia

Francja
Grecja
Gruzja
Hiszpania
Holandia

Islandia
Indie
Irlandia
Japonia
Kosowo

Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Mauritius

Monako
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia

Rumunia
Rosja
Serbia
Słowacja
Słowenia

Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Turcja
Ukraina

Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Wybrzeże Kości
Słoniowej

 
powierzchni

m2
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q JOOMP DLA DOSTAWCÓW

European Sellers & Buyers wskakuje na 
nowy poziom – powitajcie joomp.eu!

Wiosna to czas zmian i przeobrażeń, jak się okazuje 

również w świecie branży reklamowej. Znany serwis 
z wyszukiwarką dostawców artykułów reklamo-
wych European Sellers & Buyers działa teraz pod 
nową domeną – joomp.eu. Co się za tym kryje? 

Oprócz zmienionej, dynamicznej nazwy został wpro-

wadzony szereg usprawnień, które obejmują jeszcze 

szybsze wyszukiwanie dostawców, nowe możliwości 

łatwego wysyłania zapytań zbiorczych oraz lepszą 

personalizację usług.

Hasło „Next level of advertising trade” doskonale 

pokazuje kierunek działania nowej odsłony serwisu. 

Joomp.eu powstał dla tych, którzy chcą się dyna-
micznie rozwijać, szukają nowych dróg eksportu 
i chcą inwestować w ekspansję międzynarodową. 
Na stronie dostępny jest szereg użytecznych narzędzi, 

które spełniają 3 główne funkcje – umożliwiają dotarcie 

z ofertą do tysięcy odbiorców z 35 krajów, reklamują 

produkt i pozwalają na otrzymywanie zapytań, a po-

nadto ułatwiają kontakt między dostawcami i agencjami 

reklamowymi w całej Europie.

OFERTA PLUS I KRYJĀCE SIĘ ZA 
TYM KORZYŚCI

Dostawcy różnego rodzaju artykułów reklamowych 

– chcący poszerzyć sieć swojej promocji i zdobyć no-

wych klientów – mają możliwość założenia oferującego 
więcej korzyści konta Plus Supplier, które gwarantuje:

• wyróżnienie reklamy produktowej na pierwszych 

miejscach wyszukiwania i tym samym więcej za-

pytań od agencji

• umieszczenie reklamy w cotygodniowym newslette-

rze, który trafia do bazy 50 000 rekordów

• reklamę z produktem na stronie głównej

• baner reklamowy na stronie głównej lub na stronie 

wyszukiwanego produktu

• pozycjonowanie w słowach kluczowych

Ponadto rejestracja konta na joomp.eu umożliwia 

„bycie na bieżąco” ze wszystkimi nowościami branży 

reklamowej. Daje również szansę przynależności do 

społeczności, która liczy już ponad 3000 dostaw-
ców szeroko pojętych produktów promocyjnych. 

Każdego dnia z serwisu korzystają agencje z całej 

Europy, a w skali miesiąca statystyki wyglądają bardzo 

zachęcająco:

• 8200 unikalnych wejść na stronę joomp.eu  

z 70 krajów

• 100 000 wyszukiwań produktów

• 6000 kliknięć w newsy

• 650 zapytań o wartości 1 690 000 PLN w miesiącu

Joomp.eu oferuje nowe rozwiązania i ofertę ko-
mercyjną dla dostawców, umożliwiając im efektyw-

ne inwestowanie w ekspansję międzynarodową i tym 

samym wspierając sprzedaż oraz promocję na rynku 

europejskim.

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się 

do międzynarodowej społeczności firm z branży re-

klamowej zapraszamy do kontaktu: info@joomp.eu

Zachęcamy również do obserwowania strony na 
Facebooku: @Joomp.eu

http://joomp.eu
http://joomp.eu
http://Joomp.eu
http://joomp.eu
http://joomp.eu
http://Joomp.eu
mailto:info@joomp.eu
http://Joomp.eu
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Jak efektywnie zwiększyć bazę dostawców, uspraw-

nić proces składania zapytań i wzbogacić ofertę dla 

swoich klientów? Działająca pod nową nazwą europej-
ska wyszukiwarka dostawców produktów reklamo-
wych joomp.eu (dawniej: European Sellers & Buyers) 
w szybki i prosty sposób umożliwia wyszukanie 
produktów, złożenie zapytania lub przygotowanie 
oferty. Kompleksowość serwisu joomp.eu sprawia, że 

coraz więcej firm reklamowych z całej Europy korzysta 

z niego jako z codziennego narzędzia pracy.

Prosta w obsłudze wyszukiwarka umożliwia odna-

lezienie dostawcy lub produktu na terenie całej Europy 

albo – po zastosowaniu wybranych filtrów wyszukiwania 

– w danym kraju. W bazie znajduje się ponad 3000 
dostawców, którzy codziennie dodają nowe oferty 
w kilkunastu różnych kategoriach produktowych.

Złożenie zapytania jest proste, szybkie i można je 

wygenerować zarówno ze strony głównej, gdzie pub-

likowane są newsy, jak i po wynikach wyszukiwania. 

Wiadomość z pytaniem można wysłać do wielu 
dostawców interesującego nas produktu jedno-
cześnie, a dzięki rejestracji konta cały proces zostaje 

znacząco przyspieszony poprzez automatyczne wy-

pełnienie danych agencji.

Kolejną zaletą joomp.eu jest możliwość szybkiego 
wygenerowania spersonalizowanej oferty w PDF 
na podstawie wyszukanych produktów. Tym samym 

w zaledwie kilku krokach agencja może szybko 

edytować i przygotować ofertę dla swojego klienta.

Ponadto joomp.eu przyciąga codzienną porcją in-

spiracji produktowych. Na głównej stronie znajduje się 

wiele przydatnych informacji o nowościach, aktualnych 

promocjach i najciekawszych ofertach. Każde ogło-
szenie posiada opcję wygodnej odpowiedzi, która 
przyspiesza i tym samym ułatwia komunikację 
z dostawcami – dzięki temu importerzy artykułów 

promocyjnych mogą od razu zadać zapytanie w spra-

wie interesującego produktu.

Cotygodniową porcję aktualności branżowych za-

pewnia również newsletter zawierający najciekawsze 

nowości produktowe.

DARMOWA REJESTRACJA 
I SAME KORZYŚCI

Joomp.eu zmienia się codziennie dla swoich użyt-

kowników, natomiast nie zmienia się dostępność wy-

szukiwarki, która pozostaje usługą bezpłatną dla 
agencji reklamowych. Rejestracja konta nie generuje 

żadnych kosztów, a wnosi szereg korzyści:

• • usprawnia codzienne działania agencji po-

przez szybkie zapytania i edytowalne oferty

• • umożliwia szybki kontakt z dostawcami

• • jest prosta w użytkowaniu

• • ma szeroki zasięg

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się 

do międzynarodowej społeczności firm z branży re-

klamowej zapraszamy do kontaktu: info@joomp.eu

Zachęcamy również do obserwowania strony na 
Facebooku: @Joomp.eu

q JOOMP DLA AGENCJI REKLAMOWYCH

Idealne narzędzie pracy  
dla agencji reklamowych

http://joomp.eu
http://joomp.eu
http://joomp.eu
http://joomp.eu
http://Joomp.eu
mailto:info@joomp.eu
http://Joomp.eu
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Faktem jest, że w świecie sportu nie ma nudy, cały 

czas coś się dzieje. Stadiony i inne obiekty rekrea-

cyjne są oblegane; olimpiady, paraolimpiady, wyścigi, 

rajdy, igrzyska czy turnieje rozgrzewają nas do czer-

woności przez cały rok. Dla Polaków spory zastrzyk 

wrażeń dostarczyła ostatnio Iga Świątek. Obecnie 

wielu z nas wiernie ogląda rozgrywki w piłce nożnej 

Ekstraklasy i Ligi Mistrzów,  a już na  koniec tego 

roku czekają na nas jeszcze bardziej emocjonujące 

chwile. Nie da się ukryć, że od wielu lat to właśnie 

piłka nożna zajmuje pierwsze miejsce jako najpo-

pularniejsza dyscyplina z liczbą 4 miliardów fanów 

(!) – to więcej niż połowa populacji świata. Jak uznali 

twórcy jednego z rankingów, fenomenem tego sportu 

jest to, że nie wymaga on konieczności posiadania 

specjalistycznego sprzętu – wystarczy po prostu 

piłka. Dlatego ta dyscyplina zyskała dużą popular-

ność zarówno w bogatych, jak i w biedniejszych kra-

jach, przyciągając rzesze fanów na trybuny i boiska 

amatorskie, a także przed telewizor. Potwierdza to 

słowa polskiego trenera wszech czasów, Kazimierza 

Górskiego, który powiedział: „Piłka to prosta gra. Nie 

potrzeba do niej filozofii”.

Społeczność kibiców stanowią i kobiety, i mężczyźni. 

Niezależnie od wieku czy wykształcenia, środowisko 

fanów zdaje się być dodatkowo podzielone. Pierwszą 

grupę stanowią kibice, którzy wiedzą to, co oczywi-

ste – a co stwierdził Kazimierz Górski – że „piłka jest 

okrągła, a bramki są dwie. Albo my wygramy, albo oni”. 

Drugą grupę stanowią prawdziwi zapaleńcy, entuzjaści, 

którzy najchętniej biegaliby z piłkarzami po murawie 

podczas meczu – to tak, oczywiście, trochę z przy-

mrużeniem oka :)

Zachowanie fanów-entuzjastów podczas meczu bywa-

ją jeszcze bardziej ekstremalne, gdy na boisku znajduje 

się ulubiony zawodnik czy rodak; gdy ulubiona drużyna 

rywalizuje. Często fani nakręcają się wtedy jeszcze 

bardziej, chcąc pokazać swoje zaangażowanie. Praw-

dziwi kibice utożsamiają się całkowicie z drużyną, co 

widać po ich wypowiedziach i zachowaniu. Siedząc 

przed telewizorem, mówią z satysfakcją „my” – np. 

„musimy wygrać” – kiedy chcą pokazać mobilizację. 

Natomiast jeśli coś idzie nie po ich myśli, z nieza-

dowoleniem wypowiadają się w formie „oni”, padają 

słowa „jak oni grają” itp. Doskonale wiemy, że te ko-

mentarze nie zostaną usłyszane przez graczy i nie 

wpłyną na wynik, jednak to normalne zachowanie pod 

wpływem emocji. Te z kolei sięgają zenitu, gdy pad-

nie gol – oczywiście dla naszej drużyny. Stajemy się 

wtedy wyjątkowo głośni, krzyczymy i podskakujemy. 

Jednak jeśli gol strzeli drużyna przeciwna, potrafimy 

nawet niezamierzenie przekląć, wyzywamy przeciwnika, 

a na koniec ogarnia nas smutek i złość.

Wracając do jesiennych wydarzeń, z racji tego, że na-

sza narodowa drużyna przeszła eliminacje, większość 

z nas pewnie śledzić będzie rozgrywki XXII Mistrzostw 

Świata w Piłce Nożnej w Katarze. Nie każdy zapewne 

będzie mógł pozwolić sobie, by kibicować na żywo 

polskiej drużynie, dlatego dla tych, którzy zostaną 

w kraju, z pewnością nie zabraknie miejsc w strefach 

kibica w lokalach i pubach, a gros z nas zasiądzie po 

prostu wygodnie na kanapie w domu.

Wyobraźmy sobie więc już dziś, co nas czeka :) Ge-

neralnie sytuacja jest dobrze znana, bo nie pierwszy 

mecz i nie pierwsze mistrzostwa, w których kibicujemy 

naszym, ale przygotować się trzeba. Flaga biało-czer-

wona to podstawa w każdym domu i nie zawahamy 

się jej powiesić. Jeśli chodzi o wygląd 100% kibica, to 

tworzą go przede wszystkim: koszulka, szalik, kape-

lusz lub czapka, a dla odważniejszych – czerwona 

peruka. Nie zapomnijmy także pomalować twarzy lub 

zamiast farbek można użyć też specjalnych naklejek 

w kształcie flagi na policzki (miejmy nadzieję, że po-

zostaniemy już bez masek). Inne gadżety-niezbędniki 

kibica to wuwuzele i łapki, ale tak naprawdę jedynym, 

q FELIETON

„Dopóki piłka w grze, wszystko 
jest możliwe”

Czy są tu jacyś kibice? :) Myślę, że tak – każdy z nas ma jakąś ulubioną dyscyplinę, 
którą śledzi albo inspiruje się pod kątem swoich sportowych pasji.

‹  Justyna Lisek-Kantorska ›
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co ogranicza fana piłki nożnej, jest jego wyobraźnia.

W co jeszcze warto się zaopatrzyć? Na przykład 

w „klaskacz kibica”, który zrobi trochę hałasu, jak już 

głos zachrypnie od okrzyków. Nikt nie zabroni nam 

udekorowania domu czy auta barwami reprezentacji. 

W środku można zawiesić minikoszulkę lub szalik, a na 

lusterka samochodowe nałożyć specjalne pokrowce, 

które jeszcze bardziej podkreślą klimat świętowania 

i podświadomie zmobilizują nas do wspierania drużyny 

na odległość. Kibicowanie integruje nas samych i bu-

duje relacje społeczne, daje także wiele radości, śmie-

chu, okazję do przeżywania wielu emocji i dzielenia 

się pozytywną energią. Na koniec podpowiem jeszcze, 

by zaopatrzyć się w zdrowe przekąski i napoje, bo na 

pewno będziemy kuszeni biało-czerwonymi opakowa-

niami z każdej strony, ale jeśli już po nie sięgamy – to 

spróbujmy chociaż dodać np. orzechy włoskie czy su-

szone morele do 90-minutowego „menu meczowego”.

I pamiętajmy, że – powtarzając za Kazimierzem Gór-

skim – „chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej 

od przeciwnika”.

Pozwoliłam sobie przeprowadzić niezależną ankietę, 

w której wzięło udział 55% mężczyzn i 45% kobiet. 

Poniżej wyniki i odpowiedzi, które potwierdzają fakt 

popularności piłki nożnej (75% ankietowanych) oraz 

gadżetów kibicowskich. W czołówce wyników znala-

zły się szaliki, w których posiadaniu jest 60% osób, 

a na drugim miejscu z 35% poparciem uplasowały się 

koszulki. Trzecie miejsce przypadło ex aequo (15%) 

upominkom takim jak trąbki, bluzy, odzież oraz flagi 

narodowe i drużynowe. 65% ankietowych uczestniczy 

czynnie w meczach piłki nożnej (na poziomie ligowym, 

ekstraklasy lub reprezentacji Polski). 60% ankietowych 

wymieniło Roberta Lewandowskiego jako sportowca 

numer 1, a 10% badanych osób wskazało Igę Świą-

tek. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi na ostatnie 

pytanie, 75% ankietowych będzie aktywnie kibicować 

biało-czerwonym od 21 listopada 2022 podczas FIFA 

World Cup Qatar 2022.

q FELIETON

q OKNA PROMOCJI

‹ ELEGANCKIE IDENTYFIKATORY Z ALUMINIUM ›

Eleganckie identyfikatory z aluminium i mosiądzu wykonujemy z pełnokolorowym nadrukiem już 
od jednej sztuki. Oferujemy profesjonalną obsługę oraz bezkonkurencyjne ceny. Zapraszamy na 
www.harbest.pl po bezpłatne próbki naszych identyfikatorów. ✖
www.harbest.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

Jaką dyscyplinę sportową oglądasz najczęściej 
w TV / śledzisz rozgrywki sportowe w Internecie?
• 75% PIŁKA NOŻNA 

• 10% Tenis 

• Pojedyncze głosy uzyskały dyscypliny:  

siatkówka, skoki, kajakarstwo, biegi, MMA,  

Reebok CrossFit Games 

• 5% ankietowych nie śledzi żadnej dyscypliny

Czy posiadasz jakieś gadżety kibicowskie? Jakie 
to gadżety?
• 60% Szaliki 

• 35% Koszulki 

• 15% Trąbka-wuwuzela 

• 15% Bluzy i inna odzież 

• 15% Flagi 

• 10% Czapki 

• Pozostałe gadżety w mniejszości: breloki, otwieracz 

do piwa, kubek, kufel z logo, pościel, plecako-worek

• 25% ankietowych nie posiada żadnego gadżetu kibica

W jakim wydarzeniu sportowym brałeś/brałaś udział 
jako kibic na żywo / bierzesz udział najczęściej?
• 65% mecz piłki nożnej  (ligowy, ekstraklasy lub re-

prezentacji Polski)

• 20% nie bierze udziału 

• Pojedyncze głosy: Wyścig Formuły 1, Survival Race, 

lokalny mecz koszykówki

Wymień nazwisko sportowca, który pierwszy przy-
chodzi Ci na myśl 
• 60% Robert Lewandowski

• 10% Iga Świątek 

• Pojedyncze głosy otrzymali: Cristiano Ronaldo, 

Krzysztof Kotorowski, Mariusz Pudzianowski, Usain 

Bolt, Carlos Alcaraz, Joanna Jędrzejczyk, Kamil Stoch

Czy będziesz śledzić rozgrywki Mistrzostw Świa-
ta w Katarze? :)
• 75% Tak 

• 20% Nie 
Źródło zdjęć: Fun Fan Line Europe, ArtForFans, 

eFanShop, Tomadex.

http://www.harbest.pl
http://www.harbest.pl
http://mojaramka.pl
mailto:info@mojaramka.pl
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q GIFTS WORLD

Jeszcze niedawno korzystaliśmy z uroku majówek, 

a obecnie nasze myśli płyną już w stronę cieplejszych 

miesięcy – bez dwóch zdań sezon snucia wakacyj-

nych planów rozkwitł na dobre. Trudno sobie wyobrazić 

ten czas bez wyjść do lasu, parku czy na plażę. Dla 

miłośników spędzania słonecznych dni na świeżym 

powietrzu nieocenionym gadżetem będzie koc pikni-
kowy V8095, który oferuje firma AXPOL Trading. 

Sprawdzi się doskonale podczas pikniku wśród zieleni, 

nad jeziorem czy morzem, jak i w czasie wojaży. Jest 

miękki i przyjemny w dotyku – wykonany z polaru. 

Dodatkowo na odwrocie posiada warstwę odporną 

na wilgoć z czarnej folii PE. Wyróżnia się uniwersal-

nym wzorem w granatową kratę. Dzięki praktycznemu 

uchwytowi i zapinaniu na rzep bez trudu można go 

zabrać wszędzie ze sobą. To nieodłączny towarzysz 

letnich pikników i wycieczek.

Bez wątpienia wakacje nieodłącznie kojarzą się także 

z plażą, a ta – oczywiście z leżakami! Wygodne miejsce 

do posiedzenia, poczytania, opalania się... brzmi jak ma-

rzenie, które wielu z nas ma ochotę spełnić po długich 

zimowych miesiącach. Jeśli tak dużo osób korzysta ze 

specjalnych letnich leżanek, to dlaczego by nie użyć ich 

w funkcji reklamowej? Firma Wooden World wychodzi 
naprzeciw tym potrzebom, oferując leżak z wy-
mienną tkaniną. Wykonany z wysokogatunkowego 

drewna bukowanego, pozbawiony jest ostrych krawędzi. 

Posiada 3-stopniową regulację wysokości oparcia 

i oczywiście możliwość składania, by łatwo go było 

przenosić. Atutem tego leżaka jest także zabezpie-

czenie, które zapobiega samoczynnemu złożeniu się. 

Opcja samodzielnej zmiany tkaniny zadrukowanej 

dowolną grafiką, logo lub reklamą daje duże możliwo-

ści. Nadruki wykonywane są w technologii sublimacji, 

co zapewnia ich wysoką trwałość, odporność na 

warunki atmosferyczne, a ponadto idealne odwzo-

rowanie kolorów.

Z kolei fani 

aktywności na 

świeżym powie-

trzu na pewno 

będą zaintereso-

wani praktycz-
nym plecakiem 
p o d ró ż n y m 
z funkcją pikni-
kową, który prezentuje Midocean. W jego wyposa-

żeniu znajduje się koc oraz uchwyt na butelkę, a także 

dobrej jakości akcesoria stołowe dla 4 osób. Dzięki temu 

można cieszyć się czasem spędzonym na łonie natury, 

będąc spokojnym o niezbędne elementy udanego re-

laksu. Wielofunkcyjny i poręczny plecak stanowi idealną 

opcję na wyprawy małe i duże – zarówno samodzielne 

wędrówki, jak i romantyczne czy rodzinne wypady za 

miasto. Każda podróż zakończona piknikiem na trawie 

wyzwoli miłe wspomnienia, które będziemy pielęgnować 

w swojej pamięci jeszcze długo po zakończeniu wakacji.

Workoplecaki i torby to duet wręcz doskonały, 
o czym przekonuje firma Beseda. Poza funkcją użyt-

kową mogą stanowić ciekawy gadżet reklamowy. Do 

wykorzystania mamy dwie duże powierzchnie (przód 

i tył), a to pozwala na sporą kreatywność w projektowa-

niu logo doskonałego. Uszyte są z tkaniny wodoodpor-

nej, znakowanej metodą sublimacji. Tego rodzaju nadruk 

pozwala na wykorzystanie całej palety kolorów i za-

pewnia ich trwałość. Workoplecaki posiadają regulowane 

sznurki bawełniane 9 mm oraz dodatkową powierzchnię 

do oznakowania szlufki, również znakowane metodą 

sublimacji. Plecaki są wykonane z wodoodpornego po-

liestru 200 g/m2, można je prać w temperaturze 40°C 

bez utraty kolorów. Nie powinny 

być bielony i prasowany.

Leżakowo proponuje bardzo przydatny w se-
zonie letnim parawan reklamowy. To już stały ele-

ment nadmorskiego krajobrazu, po który sięgają osoby 

chcące osłonić się przed wiatrem lub wydzielić sobie 

kameralną przestrzeń w czasie wypoczynku na piasku. 

Konstrukcja z drewnianych kijków i rozpostartej na nich 

tkaniny o gramaturze 90-220 g/m2 pełni funkcję nie tyl-

ko praktyczną, ale sprawdza się też jako nośnik reklamy. 

Możliwość spersonalizowania poprzez dowolny nadruk 

(sitodruk na bawełnie oraz sublimację na poliestrze lub 

mikrofibrze) pozwala wyróżnić się w bardzo ciekawy 

sposób. Parawan ma wymiary +/- 75 cm x 98 cm 

i może osiągnąć maksymalną wysokość 180 cm. Wy-

stępuje w wersji ekonomicznej, jak i premium.

Producenci i dystrybutorzy produktów promocyj-
nych oferują praktycznie wszystko, czego potrzeba, 
aby letni urlop lub weekendowy odpoczynek był 
udany – od praktycznych plecaków po wygodne 
siedziska. Szeroki wybór upominków reklamowych 
z pewnością umili wakacyjne chwile, więc korzy-
stajmy z uroków natury jak najwięcej!

Wakacyjne niezbędniki, czyli 
upominki idealne na lato

‹  Joanna Kłossowska ›
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I miejsce: A.S.S.-3 BIURO EXPORTU  

IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ

II miejsce: BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI

III miejsce: MAXIM CERAMICS

Wyróżnienia:
– USB SYSTEM

– JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ

– BEEPACK WOSKOWIJKI

I miejsce: ADSYSTEM SP. Z O.O

II miejsce: ULTIMA DISPLAYS  

POLSKA SP Z .O.O.

III miejsce: NOEX SP. Z O.O. SP.K.

Wyróżnienia:
– PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O.

– DRUKOWALSCY.PL

– TENT BALONY LECH PODBIEŁŁO

I miejsce: ASTAT SP. Z O.O.

II miejsce: SITA WUJA TOMA

III miejsce: GRAWERTON ARGO S.A.

Wyróżnienia:
– COLOP POLSKA

– SOFTSOUND

– FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE

I miejsce: ASGARD SP Z O.O.

II miejsce: MACMA POLSKA SP. Z O.O.

III miejsce: AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.

Wyróżnienia:
– EASY GIFTS

– PAUL STRICKER SP. Z O.O.

– JETTSTUDIO SP. Z O.O.

Laureaci konkursów  
RemaDays Warsaw 2022

Organizowany na targach RemaDays Warsaw od 2004 roku prestiżowy konkurs Korony Reklamy pozwala wyłonić 
liderów rynku w poszczególnych sektorach aktywności. Zwycięzców, którzy otrzymali symbolizujące sukces 
statuetki, poznaliśmy w pierwszym dniu wydarzenia. Wręczenie nagród odbyło się w czasie Wieczoru Targowego, 
a wyróżnienia były przyznawane w 4 kategoriach: Producent upominków reklamowych, Importer upominków 
reklamowych, Technology oraz Out&InDoor. Poznajmy listę laureatów Koron Reklamy 2022:

‹  Joanna Kłossowska ›

W Kategorii Producent  
Upominków Reklamowych:

W Kategorii  
Out&Indoor:

W Kategorii  
Technology:

W Kategorii Importer  
Upominków Reklamowych:

q Z BRANZY

http://DRUKOWALSCY.PL
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Również w ostatnim dniu Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays 

Warsaw nie zabrakło konkursowych emocji. W trakcie uroczystego poczęstunku 

zostały ogłoszone wyniki głosowania na najlepszy upominek roku. Konkurs Gifts 
of the Year organizowany jest pod patronatem magazynu Gifts Journal Polska od 

2008 roku. Uczestnicy rywalizacji zaprezentowali atrakcyjne produkty promocyjne, 

które sprawdzają się w budowaniu świadomości marki. Odświętny charakter spotkania 

przedstawicieli branży zachęcał do wspólnej celebracji oraz prowadzenia owocnych 

rozmów handlowych. Wśród nagrodzonych firm znaleźli się:

Produkty masowe – drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50 zł
1 MIEJSCE – BRELOKO-ŻETONY – RASTER

2 MIEJSCE – ECO TORBA NA KATALOG – DTB EU / TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O.

3 MIEJSCE – PRZYPINKI BEZPIECZNE DLA DZIECI – ALTMEDIA  

PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH – PINKIPRZYPINKI.PL

Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5 zł
1 MIEJSCE – CAR TISSUES CUP  – CAPIRA CREATIVE PRODUCT

2 MIEJSCE – KARTECZKI ELEKTROSTATYCZNE – PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA

3 MIEJSCE – SHAPES  – INVAME ORGINAL CAR PERFUMES

Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł
1 MIEJSCE – ROZGAŁĘŹNIK USB – A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ

2 MIEJSCE – ODBLASKOWA TORBA ROWEROWA  – VIC SP. Z O.O.

3 MIEJSCE – BLOCKER TRIO SET – ANTYHACKER

Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50 zł
1 MIEJSCE – KUBEK CERAMICZNY SOFTINI 300 ML  – ASGARD SP. Z O.O.

2 MIEJSCE – 100% RECYKLINGU – KALENDARZ Z MATERIAŁÓW PRZETWORZONYCH – A.S.S.-3 BIURO 

EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ

3 MIEJSCE – PROMET – ORGANIZER NA BIURKO & ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA W OBUDOWIE 

Z KORKA  – JETT STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł
1 MIEJSCE – ICARUS – ZEGAR & ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA W OBUDOWIE Z DREWNA – JETT 

STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2 MIEJSCE – KALENDARZ KSIĘŻYCOWY – A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA 

SKOCZEŃ

3 MIEJSCE – BUTELKA NA WODĘ Z FILTREM WĘGLOWYM  – MOJABUTELKA.PL

Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł
1 MIEJSCE – XENON PLECAK ANTYKRADZIEŻOWY 17” – REITER POLSKA SP. Z O.O. / LAVA GROUP

2 MIEJSCE – KOSZ WIOSENNY – POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O.

3 MIEJSCE – MINA L AUDIO – LAMPA OUTDOOR I GŁOŚNIK BLUETOOTH – PREMIUMBRANDS.PL

TOP IDEA
1 MIEJSCE – QUIKFLIP – THEONEGROUP.PL

2 MIEJSCE – BLOCKER TRIO SET – ANTYHACKER

3 MIEJSCE – SADZONKA SOSNY W DOMKU LĘGOWYM DLA PTAKÓW – CRUX

TOP FUN
1 MIEJSCE – MINA L AUDIO – LAMPA OUTDOOR I GŁOŚNIK BLUETOOTH – PREMIUMBRANDS.PL

2 MIEJSCE – SIMPLE DIMPLE – BADGE4U

3 MIEJSCE – PERSONALIZOWANA TACKA DO KOSTEK LODU CHILL – PF CONCEPT INTERNATIONAL 

COÖPERATIEF U.A.

TOP DESIGN
1 MIEJSCE – KOSZ WIOSENNY – POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O.

2 MIEJSCE – KUBEK CERAMICZNY SOFTINI 300 ML  – ASGARD SP. Z O.O.

3 MIEJSCE – ZEGAR BAMBUSOWY LA CASA – PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA

Nie tylko prezentacja produktów promocyjnych nagrodzonych 

tytułem Gifts of the Year wywołała spore zainteresowanie. Trze-

ciego dnia targów mogliśmy także poznać laureatów konkursu 
Catalogue of the Year 2022. Najlepsze katalogi roku zostały 

wybrane przez odwiedzających RemaDays Warsaw, którzy brali 

pod uwagę ich formę oraz przekaz, a także oryginalny pomysł, 

jak i funkcjonalność. Wśród firm, które stanęły na podium 
i odebrały prestiżowe medale, są: 

PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA ZŁOTY

MODERN FORMS Sp. z o.o. ZŁOTY

AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. ZŁOTY

A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU  
I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ ZŁOTY

RASCAL INDUSTRY ZŁOTY

LIMEBOX ZŁOTY

CRUX ZŁOTY

GREMO Partner Handlowy /  
FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH SREBRNY

TEXTILE PRINT HOUSE SREBRNY

AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. SREBRNY

INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. SREBRNY

USB SYSTEM SREBRNY

TRYUMF SP Z O.O. SREBRNY

JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ BRĄZOWY

IVORY CERAMICS SP. Z O.O. BRĄZOWY

TOPPOINT BRĄZOWY

FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. BRĄZOWY

ASTAT SP. Z O.O. BRĄZOWY

Wszystkim zwycięzcom konkursów RemaDays Warsaw 
2022 serdecznie gratulujemy!

q Z BRANZY

http://PINKIPRZYPINKI.PL
http://MOJABUTELKA.PL
http://PREMIUMBRANDS.PL
http://THEONEGROUP.PL
http://PREMIUMBRANDS.PL
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q PRAWO

Zarząd jest organem spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością i to organem, który musi zostać obliga-

toryjnie powołany – w przeciwieństwie do rady nad-

zorczej, w przypadku której taka obligatoryjność nie 

występuje, choć są od tej zasady odstępstwa. Zarząd 

spółki pełni funkcję wykonawczą, posiada uprawnie-

nia do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji 

na zewnątrz. Ponadto, zgodnie ze stosowanym do-

mniemaniem kompetencji, jeśli pewnych kompetencji 

nie przydzielono komuś innemu, to przysługują one 

także zarządowi.

Członkowie zarządu uzyskują swoje uprawnienia na 

podstawie powołania, na mocy uchwały, nad którą 

głosuje zgromadzenie wspólników. Jak wskazuje art. 

204 Kodeksu spółek handlowych, prawo członka 

zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej repre-

zentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych 

i pozasądowych spółki, a prawa członka zarządu do 

reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze 

skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Wspólnicy, 

zastanawiając się nad powołaniem konkretnej osoby 

do zarządu, powinni dogłębnie rozważyć kandydata, 

albowiem członek zarządu kieruje spółką, w którą 

de facto oni zainwestowali.

Sposób reprezentowania spółki powinien wynikać 

z umowy spółki, ale jest on także zależny od tego, 

ilu członków liczy zarząd. Stosuje się także ogra-

niczenia zakresu uprawnień zarządu wyrażane np. 

kwotowo. Umowa spółki może stanowić zatem, że: 

każdy członek zarządu może reprezentować spół-

kę jednoosobowo, jednakże w przypadku czynności 

prawnych, których wartość przekracza kwotę 20 

000,00 zł, spółkę musi reprezentować przynajmniej 

dwóch członków zarządu, którzy działają jedno-

cześnie. Brak jakichkolwiek postanowień w umowie 

zobowiązuje członków zarządu do działania zgod-

nie z treścią przepisów art. 205 oraz 208 Kodeksu 

spółek handlowych i wówczas do składania oświad-

czeń w imieniu spółki wymagane jest współdziała-

nie dwóch członków zarządu albo jednego członka 

zarządu łącznie z prokurentem.

Zwracam uwagę, że w przypadku zawierania kon-

traktów związanych z wysokim wynagrodzeniem 

dobrą praktyką powinno być poproszenie kontrahen-

ta o udostępnienie umowy spółki celem weryfikacji, 

kto i na jakich zasadach może przy danej transak-

cji reprezentować spółkę. Zabieg taki ma uchronić 

potencjalnych partnerów biznesowych przed wielo-

ma problemami.

Ważną kwestią dla wspólników spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest to, czy osoba będąca człon-

kiem zarządu będzie lojalnie działać na rzecz spółki. 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członek 

zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się 

interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć 

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywil-

nej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkuren-

cyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz 

ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce 

kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka 

zarządu co najmniej 10% udziałów tej spółki albo 

prawa do powołania co najmniej jednego członka 

zarządu. Zgody na zajmowanie się interesami kon-

kurencyjnymi udziela organ uprawniony do powołania 

zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Członkowie zarządu powoływani są na kadencję, któ-

ra wskazana jest w umowie spółki, jednak nie może 

być ona krótsza niż jeden rok. Praktyka wskazuje, 

że najczęściej kadencja zarządu trwa od czterech 

do pięciu lat. Do zarządu powołani mogą zostać 

wspólnicy, jak też osoby spoza ich grona. Członek 

zarządu może zostać w każdym momencie odwo-

łany uchwałą wspólników. Dodatkowo umowa spółki 

może określać ważne powody takiego odwołania. 

Wszystkie ważne powody należy w takiej sytuacji 

określić w umowie (może to być np. złamanie zakazu 

konkurencji). Co do zasady, po odwołaniu członka 

zarządu jest on uprawniony i obowiązany do złoże-

nia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania 

zarządu z działalności spółki i sprawozdania finan-

sowego, obejmującego okres pełnienia przez niego 

funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgro-

madzeniu wspólników. Od kadencji należy odróżnić 

mandat członka zarządu. Mandat to kompetencja, 

uprawnienie, umocowanie do pełnienia funkcji człon-

ka zarządu. Koniec trwania mandatu i kadencji nie 

pokrywa się ze sobą.

Członek zarządu zobowiązany jest jak najlepiej pro-

wadzić sprawy spółki i reprezentować ją. Jednakże 

w przypadku zaniedbania swoich szeroko rozumia-

nych obowiązków zarząd może ponosić odpowie-

dzialność odszkodowawczą względem spółki. Jednym 

z najczęstszych pytań związanych ze spółką z o.o., 

jest pytanie o art. 299 Kodeksu spółek handlowych. 

W ogólności przepis ten dotyczy odpowiedzialności 

członków zarządu za zobowiązania spółki w razie, 

gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezsku-

teczna. Obrazując bardzo prosto, jeżeli zarząd po-

dejmie ryzykowną decyzję, spółka nie wywiąże się 

ze swoich zobowiązań, a wierzyciel przejdzie postę-

powanie cywilne i w postępowaniu egzekucyjnym nie 

uzyska zaspokojenia z majątku spółki, to wówczas 

może on skierować swoje roszczenia do członków 

zarządu. Przepis ten wskazuje także okoliczności 

wyłączające odpowiedzialność członka zarządu.

Na zakończenie należy wskazać, że zarząd po-

dejmuje także uchwały i może on ustanowić swój 

wewnętrzny regulamin działania. Zwyczajowo w za-

rządzie spółki wyróżnia się prezesa zarządu spółki, 

wiceprezesa zarządu i pozostałych członków zarzą-

du. Wzmocnienie uprawnień prezesa zarządu musi 

wynikać z umowy spółki. Wyrażam nadzieję, że te 

krótkie informacje naświetliły Tobie Drogi Czytelniku, 

jak istotnym elementem każdej spółki jest jej spraw-

nie działający zarząd.

Radca Prawny 

Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7, 63-300 

Lenartowice

tel. 537-978-473

Zarzād w spółce  
z ograniczonā odpowiedzialnościā

W prezentowanej publikacji analizować będę kolejne zagadnienie dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Do tej pory opisałem już w ogólności spółkę z o.o., prawa i obowiązki wspólników, a także analizowałem zagadnienia 
kapitału zakładowego oraz udziałów. Czas pochylić się nad ciekawym i wcale nie tak oczywistym zagadnieniem zarządu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

‹  Mateusz Wojciechowski ›
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q TEXTILE ZONE

Sandex prezentuje oryginalny bluzo-worek Qui-
kflip®, którego innowacyjność została nagrodzona 

w konkursie Promotional Gift Award 2022 w kategorii 

Premium Products. Dzięki opatentowanej technologii 

konwersji Quikflip® w ciągu kilku sekund bluza z kap-

turem zamienia się w funkcjonalny i dopasowany do 

sylwetki plecak. Posiada on dwie wbudowane przegródki 

(jedną na większe przedmioty, a drugą na mniejsze, np. 

telefon, portfel czy klucze). Jego paski są w pełni re-

gulowane za pomocą zgłoszonych do opatentowania 

zamków sznurkowych Slide&Bite™ – można je optymal-

nie dopasować dla większej wygody i bezpieczeństwa 

w trakcie intensywnej aktywności.

Drobne przed-

mioty pomieści 

także worko-ple-
cak w wersji mini, 
który oferuje fir-
ma SDX Group. 

Może być wyko-

nany z materiałów 

o gramaturze 190 g/m2 lub 200 g/m2. Umożliwia na-

druk na całej powierzchni, a jego atutem jest ponadto 

certyfikat OEKO-TEX. Posiada mocne sznurki przełożone 

przez metalowe oczka w dolnej części, które można 

wybrać w jednym spośród ośmiu kolorów. Wodood-

porny mały plecak dostępny jest w trzech wersjach: 

BASIC, STANDARD oraz PREMIUM. Jego niewielki roz-

miar 28 x 38 cm umożliwia wygodne przenoszenie 

wszelkich niezbędników w czasie wycieczek.

Miłośnicy aktywności fizycznej – z przyjemnością 

uprawianej teraz na świeżym powietrzu – docenią pro-

pozycję firmy Estera, która posiada w ofercie skar-
pety sportowe z wełny merynosa i przetworzonych 
butelek PET. To odpowiedź na potrzeby osób, którym 

dobro planety leży na sercu – skarpety wykonane są 

z wełny Rewoolife, stanowiącej połączenie delikatnej 

wełny merynosa oraz Newlife™, czyli włókna poliestru 

pozyskanego w całości z plastikowych odpadów zna-

lezionych w obszarze wód północnych Włoch. Zasto-

sowany proces recyklingu, a także pozyskiwanie wełny 

merynosów z zachowaniem troski o dobro zwierząt 

sprawiają, że produkt ten stanowi nie tylko praktyczny 

element garderoby i dobry nośnik reklamy, ale także 

przejaw odpowiedzialnej postawy proekologicznej.

Propozycją idealną 

na lato będzie ręcz-
nik plażowy dostępny 
w asortymencie firmy 
Mediaconcept. Grama-

tura materiału wynosi 

400 g/m2. Jedna strona 

wykonana jest ze 100% 

mikrofibry, która umoż-

liwia kolorowy nadruk 

od krawędzi do krawę-

dzi, a druga z chłonnej 

bawełny (również 100%), 

zapewniającej komfort 

i miękkość. Ręcznik pro-

dukowany jest w Rumunii. Występuje w różnych wy-

miarach, tj.: 30 x 50 cm, 30 x 130 cm, 50 x 100 cm, 

70 x 140 cm, 80 x 160 cm, 100 x 180 cm.

Śmiało można powiedzieć, że to jest to, czego 

każdy Polak wiosną i latem potrzebuje – wszak 

słyniemy z zamiłowania do grillowania! Promokick 
przedstawia funkcjonalne rękawice do grilla, które 

niejeden raz przydadzą się w niedawno rozpoczę-

tym sezonie na barbecue. Chronią dłonie przed wy-

soką temperaturą sięgającą do 250°C. Dzięki temu 

przekładanie przysmaków na rożnie jest znacznie 

wygodniejsze, a ryzyko poparzenia zostaje znaczą-

co zminimalizowane. Wyprodukowane w Europie ze 

100% bawełny oraz lnu, mogą mieć nadrukowane 

logo. Rękawice zapewniają także komfort noszenia, 

więc jest to produkt, który zdecydowanie warto mieć 

w swoim wakacyjnym wyposażeniu..

Przyglądając się nowościom ze świata teksty-
liów reklamowych, można łatwo zauważyć, że do-
skonale wpisują się one w potrzeby oraz zaintere-
sowania współczesnych konsumentów. Oczekujemy 
jakości, funkcjonalności, wygody, a ponadto cenimy 
dbałość o ekologię – i właśnie te cechy odnaj-
dujemy w ofercie firm z branży, które prezentują 
swoje produkty na Joomp.eu. Warto śledzić je na 
bieżąco, by wyłapać jeszcze więcej sezonowych 
(i nie tylko) „perełek”.

What's hot w branży tekstyliów 
reklamowych? Nowości z Joomp.eu

Nowoczesna platforma Joomp.eu łącząca dostawców i dystrybutorów szeroko pojętych artykułów promocyjnych 
ma wiele do zaoferowania. Widać to szczególnie po zaprezentowanych w niej nowościach, które królują w sezonie 
wiosenno-letnim. Funkcjonalne, estetyczne, innowacyjne – tak w skrócie można określić produkty, które przygotowali 
dla nas przedstawiciele europejskiej branży tekstyliów reklamowych. Zobaczmy, what's hot na rynku i co może 
nam się przydać nie tylko wakacyjną porą.

‹  Joanna Kłossowska ›

http://Joomp.eu
http://Joomp.eu
http://Joomp.eu


Bądź dobrze 
poinformowany
Wygodna aplikacja dla czytelników, którzy 
nie chcą marnotrawić czasu.  
Dostępna do pobrania za darmo ze sklepu 
GooglePlay.
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q TECH&PRINT

Innowacje na RemaDays Warsaw 
– laureaci konkursu The Prize for 
Innovations 2022

‹  Joanna Kłossowska ›
Jednym z ważnych punktów każdej edycji targów RemaDays Warsaw są branżowe konkursy. To właśnie w ich trakcie można 

spotkać firmy, które wykazują się inicjatywą, pomysłowością oraz prezentują najwyższą jakość swoich produktów i usług. Nie inaczej 

było w marcu w Nadarzynie. Tegoroczni goście imprezy wystawienniczej mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami 

i rozwiązaniami stosowanymi na rynku reklamy i druku. Pierwszego dnia targów zostały ogłoszone wyniki konkursu The Prize for In-
novations. Jak zwykle poziom był bardzo wysoki, a jury doceniło m.in. nowoczesność, funkcjonalność i innowacyjność prezentowanych 

urządzeń i rozwiązań. Serdeczne gratulacje składamy zdobywcom złotych, srebrnych i brązowych medali:

Z – złoty (gold), S –srebrny (silver), B – brązowy (bronze)

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W 
POLSCE

EPSON SURECOLOR SC-V7000 TECHNOLOGY PARK Z

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W 
POLSCE

EPSON SURECOLOR SC-F10000H TECHNOLOGY PARK Z

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W 
POLSCE

EPSON SURECOLOR SC-R5010 TECHNOLOGY PARK Z

COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O FLORA X20 UV LED TECHNOLOGY PARK Z
ATLER LIYU PLATINUM KC TECHNOLOGY PARK Z
PRINT IS EASY LIYU PLATINUM KC TECHNOLOGY PARK Z
HFT71 SP. Z O.O. KORNIT ATLAS MAX TECHNOLOGY PARK Z
PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA 
JAWNA

GALAXY UD F96 TECHNOLOGY PARK S

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W 
POLSCE

EPSON ML-8000 TECHNOLOGY PARK S

STUDIO55 SP. Z O.O. STARX FLAG – FLAGA PNEUMATYCZNA OUTDOOR ADVERTISING S
AUTOMATIC LETTER BENDER ALW-FIBER PRO 1500W TECHNOLOGY PARK S
AUTOMATIC LETTER BENDER ALB-02 COMBO PREMIUM 160 ADC TECHNOLOGY PARK S
ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE PLOTER MUTOH XPERTJET 1341SR PRO PRINTING HOUSE S
BERGMEN SP. Z O.O. MYFRAME LIGHTING SYSTEMS S
RUNVIDO RUNVIDO IT SOLUTIONS S
NEW PRINTING ERA D.O.O. CYLINDRYCZNA DRUKARKA ATRAMENTOWA DOUBLE HELIX® TECHNOLOGY PARK S
SOFTPLAST AUTOMAT SZYJĄCY CRONOS 4.0 TECHNOLOGY PARK S
VINOVE SP ZOO VINOVE TVISTER GIFTS WORLD S
DIPRINTER.COM FOCUS INC NEBULA 35F DTF PRINTER TECHNOLOGY PARK S
API.PL SP. Z O.O. VESLINE SIMPLE DECOR BLOCKOUT PRINTING HOUSE S
POLSKA GRUPA CNC PLOTER FREZUJĄCY 1325 ATC TECHNOLOGY PARK B
AVERY DENNISON POLSKA SP. Z O.O. FOLIA MACTAC COLOURWRAP TECHNOLOGY PARK B

http://m.in
http://API.PL
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‹ PODDUPNICZEK - SKŁADANE SIEDZISKO 
KIESZONKOWE ›

Poręczne, zajmujące niewiele miejsca siedzisko turystyczne/ 
eventowe, składane do rozmiarów "tosta". Wykonane z dwóch 
warstw mocnej tkaniny 200g, impregnowanej PU, wodoodpornej. 
Dowolny nadruk sublimacyjny z każdej strony siedziska. Idealne 
na imprezę i w podróży, filigranowy rozmiar po złożeniu, przy-
datne na co dzień, na wycieczce, czy na ulubionym meczu.  ✖

P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

tel. +48 509 546 086

‹ "FROTKA" INNA NIŻ WSZYSTKIE ›

Opaska na nadgarstek z jonami srebra. Polska dzianina, przyjemna w do-
tyku, chłonna z ochroną jonów srebra. Dowolny nadruk sublimacyjnym 
na całej powierzchni opaski. Czyż nie jest to atrakcyjna alternatywa 
dla haftowanej frottki? ✖

P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

tel. +48 509 546 086

‹ PODUSZKI REKLAMOWE NA OKRĀGŁO... ›

Okrągłe poduszki reklamowe z nadrukiem sublimacyjnym. Dostępna 
wersja z tkaniny outdoorowej, impregnowanej lub mikrofibry. W ofer-
cie standardowej również poduszki 25x25 cm, 40x40 cm, rogale 
turystyczne a nawet poduszki trójkątne. Zapytaj o inny rozmiar. ✖

P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

tel. +48 509 546 086

‹ LUNCH BAG REKLAMOWY ›

Torebka reklamowa do przenoszenia np. śniadania. Nie zajmuje dużo 
miejsca, więc nie przeszkadza tak, jak tradycyjne pudełko. Mocna 
tkanina, wodoodporna, nadruk sublimacyjny wg. życzenia klienta. 
Świetny gadżet na każdą okazję, nie tylko dla dzieci. ✖

P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

tel. +48 509 546 086

q OKNA PROMOCJI 

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://www.pphu-chili.pl
mailto:biuro@pphu-chili.pl
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q OKNA PROMOCJI

‹ PERSONALIZOWANE ETUI DO OKULARÓW ›

Nieprzerwanie od 1978 r. produkujemy etui do okularów, a w swojej ofercie posiadamy 
produkty nie tylko dla optyków. Chcesz wyróżnić swoją firmę? Szukasz oryginalnego 
produktu, aby wypromować swoją markę? Wybierz model i spersonalizuj swoje etui.
Zapraszamy do współpracy. ✖

www.albinex.pl

tel. 22 783 31 81

info@albinex.pl

‹ WYJĀTKOWE KALENDARZE ADWENTOWE Z NADRUKIEM WEDŁUG 
PROJEKTU KLIENTA ›
Nasza firma jak co roku ma w swojej ofercie wyjątkowe kalendarze adwentowe z nadrukiem według 
projektu klienta. Jednym z naszych modeli jest książka 3D, to ekskluzywny kalendarz adwentowy 
który oferuje mnóstwo możliwości nadruku. Grzbiet i wnętrze księgi drukujemy całkowicie indywi-
dualnie według projektu. Nadzienie to markowe słodycze z najlepszej czekolady sprawia, że   serca 
biją szybciej. Wkładka Reinpapier® jest biodegradowalna i może być poddana recyklingowi razem 
z makulaturą. W naszej ofercie posiadamy ponad 100 modeli kalendarzy adwentowych, wszystkie 
wykonamy z nadrukiem logo z dostępnych szablonów lub przesłanego projektu i wytycznych klienta. ✖

www.zukero.pl 

handlowy@zukero.pl

tel. +48 (0) 22 297 25 53

mobile: +48 (0) 530 553 553 

‹ OKIENKA DO KALENDARZY ›

Okienka do kalendarzy w różnych wymiarach i kształtach. Zapraszamy do sklepu 
internetowego oraz do ściągnięcia katalogu. ✖
PRAUT M. K. KONKEL  

praut@praut.com.pl 

‹ GABARA FIRMA DO EKOLOGICZNYCH ZADAŃ SPECJALNYCH. EKO GADŻETY 
TWORZYMY OD RĘKI, ROŚLINY REKLAMOWE MUSIMY WYHODOWAċ? ›

Jeśli szukasz ekologicznych upominków, chcesz zaskoczyć niebanalnymi gadżetami lub potrzebujesz 
roślin z logo, to dobrze trafiłeś. Zrealizujemy wszystkie Twoje pomysły. A może potrzebujesz pomocy? 
Zaproponujemy coś idealnego dla Ciebie.Mamy do zaoferowania najróżniejsze rośliny reklamowe, zestawy 
do uprawy ziół, warzyw oraz kwiatów. Każdy eko upominek pięknie dla Ciebie zapakujemy. Nasze eko 
gadżety możesz dowolnie personalizować. Jest tyle możliwości, że trudno wszystko opisać w jednym 
miejscu. Musisz po prostu sam się przekonać. ✖
Napisz do mnie lub zadzwoń. Mam głowę pełną pomysłów

GABARA Monika Gabara 

mgabara@ekoupominki.pl 

tel: 695-132-568 

http://www.albinex.pl
mailto:info@albinex.pl
http://www.zukero.pl
mailto:handlowy@zukero.pl
mailto:praut@praut.com.pl
mailto:mgabara@ekoupominki.pl
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q WHO IS WHO

ADAM MISZCZYSZYN PREZES SPÓŁKI 

ANNA BALYCHEVA GROUP ACCOUNT DIRECTOR

ŻANETA SZYSZ SZEFOWA DZIAŁU BUSINESS DEVELOPMENT

Z dniem 1 maja 2022 r. stanowisko prezesa spółki Lidl Słowacja objął Adam Miszczyszyn. Jego kariera w firmie rozwija się 

od 20 lat, z czego pierwsze 8 lat pracował w Lidl Polska (od 2007 roku do 2010 roku jako dyrektor pionu zakupów). Do jego 

obowiązków należało zarządzanie całym asortymentem, był również odpowiedzialny za relacje z dostawcami. Od 12 lat rozwija 

się zawodowo w międzynarodowych strukturach firmy, m.in. sprawując pieczę nad rozwojem pionów zakupów we wszystkich 

spółkach narodowych. Zarządzał również dużymi kategoriami produktowymi w Lidlu międzynarodowym. ✖

Nową group account director w McCann Poland została Anna Balycheva, dołączając do działu client business. Pełni funkcję 

head of beauty team i nadzoruje zespół realizujący działania dla klientów firmy z tego segmentu. Anna Balycheva pochodzi 

z Ukrainy, przyjechała do Polski w marcu, po wybuchu wojny, mając wsparcie grupy McCann. W branży marketingowej pracuje od 

prawie 16 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w międzynarodowych oddziałach agencji reklamowych grupy IPG. Przez 

8 lat pracowała na rynku ukraińskim w McCann Kiev na rzecz m.in. takich marek, jak Kyivstar/DJuice (z branży telekomunikacji), 

Unilever, Mastercard czy też J&J. ✖

Szefową działu business development w agencji mediowej Mindshare Polska została Żaneta Szysz. Z firmą związana jest 

od 2016 roku. Z początku pełniła funkcję media managera, koncentrując się na kategoriach food i refreshments koncernu Unilever. 

Od kwietnia 2017 roku stała się odpowiedzialna za jego całościową strategię. W roku 2018 awansowała, obejmując stanowisko 

dyrektora w pionie client leadership. Razem z 30-osobowym zespołem zajmowała się realizacją działań komunikacyjnych dla 

wszystkich marek należących do firmy Unilever. ✖

Również z początkiem maja na czele marketingu i PR JLL Polska stanęła dr Paulina Smaszcz. Odpowiada za działania 

marketingowe oraz public relations. Do jej zadań należy wspieranie nowo powołanego zarząd w repozycjonowaniu marki, a także 

tworzenie nowej propozycji wartości. Paulina Smaszcz posiada ponad 25-letnie międzynarodowe doświadczenie w komunikacji 

marketingowej i PR. Prowadziła strategiczne projekty w środowisku korporacyjnym. Do jej osiągnięć można zaliczyć nagrody 

branży PR, które zdobywała wraz z zarządzanymi przez siebie zespołami. W czasie swojej kariery pracowała również dla mediów 

jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Posiada doświadczenie w obszarze komunikacji strategicznej i kryzysowej, a ponadto 

w budowaniu multifunkcjonalnych zespołów. ✖

Szeregi agencji social media i content marketingu Digitalk zasilił Rafał Ferber, stając się nowym head of sales. Do jego obowiązków 

należy uporządkowanie procesów sprzedaży i obsługi klientów, a także rozwój oferty firmy, jak i budowanie nowych partnerstw. 

Nowo utworzone stanowisko wiąże się także ze ścisłą współpracą działu sprzedaży z pozostałymi działami wykonawczymi 

agencji. Rafał Ferber jest konsultantem biznesowym oraz managerem sprzedaży, który posiada kilkunastoletnią praktykę zawodową. 

Pracował zarówno dla dużych korporacji, jak i sektora MŚP. Swoje doświadczenie wykorzystuje w ramach rozwijanej przez Digitalk 

usługi konsultacji marketingowych. ✖

Dyrektorem komunikacji i PR w Polskiej Radzie Centrów Handlowych został Ryszard Kamiński. W ramach swoich obowiązków 

odpowiada za koordynację całości działań public relations i public affairs. W ostatnim czasie pracował w zespole komunikacji 

Carrefour Polska, gdzie związany był m.in. z rynkiem nieruchomości handlowych. Wcześniej przez wiele lat rozwijał karierę w branży 

telekomunikacyjnej. Podczas pracy w strukturach public relations Orange Polska i Telekomunikacji Polskiej zajmował się kreowaniem 

oraz wdrażaniem wielu nowatorskich projektów komunikacyjnych. Ryszard Kamiński posiada doświadczenie w zakresie budowania 

strategii komunikacji, tworzenia wizerunku w mediach społecznościowych, a także w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. ✖

PAULINA SMASZCZ SZEFOWA DZIAŁU MARKETINGU I PR

RAFAŁ FERBER HEAD OF SALES

RYSZARD KAMIŃSKI DYREKTOR KOMUNIKACJI I PR 

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

http://m.in
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http://MARKETINGPRZYKAWIE.PL
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MICHAŁ BARTKOWIAK 
(AXPOL TRADING)

y Axpol Trading posiada certyfikat #RowerowyPracodawca, 
firmy wspierającej aktywność pracowników. Co ten certyfikat 
oznacza w praktyce?

Dla nas certyfikat to nie tylko deklaracja na papierze. 
Wspieramy aktywność rowerową naszych pracowni-
ków, zwłaszcza ich dojazdy do pracy. Wprowadziliśmy 
udogodnienia takie jak stojaki na rowery, szatnia oraz 
zaplecze sanitarno-higieniczne. Jesteśmy świadomi, 
że korzyści płynące z jazdy na rowerze to mniej 
zanieczyszczeń, lepsza kondycja fizyczna i psychiczna 
pracowników.

y W tym roku zdobyli Państwo wiele nagród na targach 
RemaDays Warsaw – która najbardziej cieszy?

Wszystkie nagrody są dla nas równie satysfakcjo-
nujące: Złoty i srebrny medal w konkursie Catalogue 
Of The Year 2022, Korona Reklamy i wyróżnienie 
w konkursie Gifts Of The Year 2022. Doskonale 
wiemy, że sukces naszych Klientów jest naszym 
sukcesem, dlatego dokładamy wszelkich starań, by 
proponować im wyselekcjonowane produkty wy-
sokiej jakości.

y Obecnie ekologia to wiodący trend w wielu branżach. 
Jak to wygląda w Państwa firmie?

Świadomość ekologiczna towarzyszy nam na co 
dzień. Staramy się funkcjonować zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, co ma odzwierciedlenie 
w naszej kolekcji GREEN PROMO, skupiającej produkty 
wykonane z materiałów naturalnych, pochodzących 
z recyklingu, zgodnych ze świadomym stylem życia 
i w opakowaniach przyjaznych środowisku. ✖

PIOTR TATERKA 
(SYMBIO MEDIA GROUP)

y Dwa lata temu wspierali Państwo regaty Windmagedon, 
w zeszłym roku byli sponsorem Mistrzostw Świata Juniorów 
i Mastersów Formuła Foil. Dlaczego właśnie sporty wodne?

Sporty wodne są bardzo bliskie całemu zarządowi 
Symbio Media Group. Jeden z udziałowców od ponad 
35 lat jest zawodnikiem windsurfingu, natomiast po-
zostali to pasjonaci żeglarstwa. Formuła foil to sport 
bardzo dynamiczny, nowoczesny, innowacyjny, a my 
jako firma chcemy być z takimi właśnie wartościami 
kojarzeni.

y W tym roku też się Państwo w coś zaangażują?
W tym roku jeszcze nie zdecydowaliśmy, gdyż 

bardzo pochłonęła nas pomoc uchodźcom z Ukrainy. 
Pomagamy rodzinom naszych pracowników, wynajmu-
jąc im mieszkania, organizując szkołę, dając pracę oraz 
środki na utrzymanie. Ponadto, w imię solidarności 
z Ukrainą wyprodukowaliśmy elektrostatyczne flagi 
w kolorach niebieskim oraz żółtym i przekazaliśmy 
je wielu szkołom.

y Jak jeszcze wspierają Państwo dzieci i młodzież?
Bardzo bliski jest nam sektor edukacji, gdyż je-

steśmy przekonani, że nasze kolorowe karteczki 
elektrostatyczne to kreatywne narzędzie nauczania. 
Dlatego organizujemy akcje charytatywne i przeka-
zujemy nasze materiały do potrzebujących szkół, 
przedszkoli oraz ośrodków, które z wielką radością 
je wykorzystują do różnych zajęć. ✖

HENRYK SURDEJ 
(ALLERS GRUPA)

y Czy organizowana przez Was jakiś czas temu akcja 
wspierająca schronisko dla zwierząt w Krakowie to był 
Pana pomysł?

Był to wspólny pomysł rodzinny ;) Od 7 lat posia-
damy w rodzinie Labradora, więc temat psów i ich 
potrzeb jest nam bliski. Moja córka wiele razy wspo-
minała, aby jakąś akcję zorganizować, i szybko narodził 
się taki pomysł, aby wesprzeć lokalne schronisko.

y W Waszej ofercie też widać dbałość o naturę – 
ekologiczne rozwiązania w produktach spotykają się z 
zainteresowaniem?

Ofertę ECO mamy już od ponad 5 lat, ale ostatnio 
widać, że ewidentnie zainteresowanie jest większe. Do 

ubiegłego roku były to najczęściej smycze i breloki 
z tkanin z recyclingu rPET, ale widać, że od roku coraz 
więcej firm decyduje się na smycze z BAWEŁNY, 
BAMBUSA, KORKA… Zwłaszcza, że jest to produkcja 
polska, a nie import z Chin.

y Zespół Grupy Allers jest bardzo kreatywny i pełen 
energii – jak utrzymuje Pan motywację?

Temat rzeka ;) Prowadzimy firmę jak rodzinę, 
każdy czuje się u nas potrzebny, często pracow-
nicy przejmują inicjatywę. W firmach często się 
zdarza, że pomysły pracowników lądują w koszu, 
u nas tak nie ma, zawsze chętnie przyjmujemy 
sugestie i ciekawe praktyki, dzięki czemu pracow-
nicy wciąż podsuwają nowe pomysły! Wiedzą, że 
są ważną częścią zespołu, bez względu na swoje 
stanowisko, i czują misję ;) Dlatego motywacja jest 
na wysokim poziomie. ✖
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Firma Argos powstała w 1987 roku, rozpoczynając małą produkcję odzieży bawełnianej. Z każdym 
rokiem doświadczenia wachlarz usług poszerzał się o kolejne materiały; bawełnę z elastanem, po-
liester oraz tkaniny. Zgrany zespół pracujący z regularnie aktualizowanym parkiem maszynowym 
wytworzył ekspertyzę w dynamicznym rynku produkcji odzieży. Otwartość na nowe technologie, 
zwinność w odpowiedzi na zmieniające się warunki i wnikliwa obserwacja własnego warsztatu oraz 
produkcji europejskich i światowych liderów branży pozwoliły nam na nieustanny, płynny rozwój i miej-
sce do eksperymentu. Dziś z większą łatwością oferujemy wysokiej jakości produkty, współpracując 
z klientem nad dopasowaniem detali do potrzeb projektu w Polsce i Europie.

Combinath Sp.j. posiada status Zakładu Pracy Chronionej. Dzięki tworzeniu wyspecjalizowanych 
miejsc pracy zyskujemy oddanych pracowników. Posiadając Certyfikaty BRC v6, FSC-STD-40-004 
ver.3.1, ISO 9001:2015 szczycimy się ogromną dbałością o jakość naszych produktów. Dbamy rów-
nież o stały rozwój parku maszynowego i udoskonalanie możliwości produkcyjnych. Dysponujemy 
nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, opartymi na: automatach sztancujących, z sekcją oczyszcza-
nia, sloterze, maszynie kaszerującej oraz tekturnicy. W ramach dotacji NCBR  poszerzyliśmy park 
maszynowy o najnowszej generacji automat sztancujący, pierwszy taki w Polsce. Współpracujemy 
m.in. z branżami: spożywcza, cukiernicza, kosmetyczna, meblarska, wyposażenia wnętrz, automotive.

Firma Grado istnieje na rynku od 1992 roku. Przez wiele lat działaliśmy jako firma reklamowa. Zdobyta 
wiedza i doświadczenie pozwoliły nam uruchomić produkcję logosmyczy na najwyższym poziomie. 
Od 8 lat należymy do największych firm w Polsce drukujących logosmycze metodą sublimacji. Jako 
jedna z niewielu firm drukujemy również logosmycze metodą transferu. Posiadamy maszyny, które 
pozwalają nam na wielotysięczną produkcję tasiemek na dobę; produkujemy również etui do telefo-
nów, ściereczki do okularów oraz gąbki samochodowe. Nasze logosmycze drukujemy na wysokiej 
jakości atłasowych tasiemkach produkcji krajowej. Na ich gładkiej powierzchni wszystkie szczegóły, 
zdjęcia, kolory są ładniejsze i wyraźniejsze niż na tasiemkach powszechnie stosowanych. Oferta 
nasza skierowana jest do agencji reklamowych, działów marketingu i reklamy, firm produkcyjnych, 
budowlanych, farmaceutycznych i innych.

Wymyśl swój wyrób z folii, a my go wykonamy! Nasza firma działa od 1992 roku i jest firmą produkcyjną. 
Specjalizujemy się w zgrzewaniu wyrobów z folii PCV. Oferujemy duży wybór kieszonek samoprzy-
lepnych oraz różnorodne akcesoria z folii PCV dla branży poligraficznej, reklamowej i informatycznej, 
a także dla hurtowni papierniczych. Zapraszamy również do zakupu okienek do kalendarza w róż-
nych wariantach. Miło nam słyszeć z ust klientów, że znajdują u nas akcesoria, których zawsze się 
szuka, a nie wiadomo, gdzie je znaleźć. Jeżeli nasza oferta zainteresowała Państwa, zachęcamy do 
odwiedzenia naszego sklepu internetowego – praut.pl – w którym zamieściliśmy przykłady naszych 
wyrobów. Życzymy sukcesów handlowych.

Nasza firma istnieje na rynku od 1997 roku. Od samego początku działamy w branży IT. W 2002 roku 
rozpoczęliśmy dynamiczny rozwój nowego działu zajmującego się projektowaniem i szeroko pojęty-
mi wdrożeniami interaktywnych terminali informacyjnych, zwanych potocznie infokioskami. Obecnie 
możemy pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania i produkcji info-
kiosków. Własne biuro projektowe, w którym powstają nowe wzory, tworzone także pod konkretne 
zamówienia Klientów, dział prototypingu z maszynami sterowanymi numerycznie sprawiają, że nasze 
rozwiązania są unikalne i zaawansowane technicznie. Potencjał firmy stanowią przede wszystkim 
ludzie. To właśnie oni stanowią o naszym sukcesie. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu całej kadry 
jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższy poziom produktów i usług.
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Grupa Araplus to ogromny wybór usług związanych z marketingiem oraz promowaniem własnej dzia-
łalności. W ramach naszych propozycji możliwe będzie wykonanie reklamy takiej jak neon czy grawer 

– jesteśmy w stanie wygrawerować nazwę firmy, ofertę czy hasło spółki w szkle, drewnie oraz metalu. 
Dla osób, które chcą promować się poprzez nagranie spotu, z chęcią stworzymy film z lotu ptaka – 
nasz dron sprosta wszystkim zadaniom i idealnie uchwyci miejsca, które chcemy pokazać. Oklejamy 
również samochody oraz tworzymy witryny i nakładamy na szyby warstwy, m.in. przeciwsłoneczną, 
matową i w pełni zadrukowaną. Z nami zadbasz o wizualne wykończenie swojego biznesu. Szeroka 
gama propozycji pozwala na dobranie odpowiedniej formy promocji do Waszych działalności.

Firma POP Time Sp. z o.o. istnieje od 2002 roku, od tego czasu dostarczamy szeroko rozumiane 
nośniki reklamy BTL, które wspierają sprzedaż i promocję produktów. Specjalizujemy się w produkcji 
rozwiązań na miarę oraz dystrybucji materiałów POS. Realizujemy projekty zgodnie z indywidualnymi 
oczekiwaniami Klienta przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych materiałów i technologii. Własne 
zaplecze magazynowe pozwala nam na szybkie reagowanie na potrzeby naszych Klientów. Działamy 
zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Zapraszamy do współpracy partnerów handlowych, 
agencje reklamowe, drukarnie oraz introligatornie. 

Jesteśmy producentem smyczy i gadżetów reklamowych z piętnastoletnim doświadczeniem w branży. 
Działamy na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym. Bardzo dużą wagę przykładamy do zacho-
wania najwyższej jakości produktów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferujemy krótkie 
terminy realizacji, bezpłatne projekty graficzne i próby druku.

Firma Mart’s Bags jest obecnie liderem w produkcji ekologicznych toreb bawełnianych w Europie. Firma 
produkuje milion toreb bawełnianych rocznie, które zamawiane są zarówno przez agencje reklamowe, 
większe korporacje, jak i mniejsze firmy na potrzeby marketingowo-wizerunkowe w wielu krajach Unii 
Europejskiej. Produkty bawełniane szyte są z wysokiej jakości certyfikowanych materiałów bawełny, 
dzięki czemu co roku zyskują zaufanie coraz szerszego grona klientów. Firma została założona w 2007 
roku przez Martynę Konowrocką, która mając zaledwie 22 lata stworzyła markę i produkt oparty na 
ekologicznej produkcji i wspieraniu oraz promowaniu polskiego biznesu. Promowanie wartości jest 
nieodłącznym elementem codziennego funkcjonowania firmy Mart’s Bags i komunikacji z klientem.

Jesteśmy nowoczesną, rozwijającą się drukarnią oferującą wysokiej jakości wyroby poligraficzne. Oferu-
jemy Państwu wysokiej jakości druki offsetowe, które najlepiej sprawdzają się w przypadku zamówień 
średnio- i wysokonakładowych. Realizujemy również wydruki cyfrowe, doskonale sprawdzające się przy 
niskich nakładach. Wieloletnie doświadczenie, własne zaplecze produkcyjne, a także wykwalifikowany 
zespół ludzi, dla których praca w branży stała się pasją, pozwala nam realizować najbardziej śmiałe 
i niekonwencjonalne pomysły dla rozległej i zróżnicowanej grupy klientów. Zachęcamy Państwa do 
kontaktu z nami. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca zaowocuje wymiernymi korzyściami dla 
Państwa firmy i jej wizerunku.

Jesteśmy firmą do ekologicznych zadań specjalnych. Ekogadżety tworzymy od ręki, rośliny reklamowe 
musimy wyhodować. Skąd się biorą nasze pomysły? Z doświadczenia. Mamy za sobą niemal 25 lat 
doświadczenia w branży ogrodniczej i ponad 15-letni staż w branży reklamowej. Ponieważ praca jest 
naszą pasją, to do każdej realizacji podchodzimy kreatywnie. Jesteśmy dalecy od rutyny i monotonii! 
Proponujemy oryginalne gadżety, zamiast oklepanych i niepotrzebnych drobiazgów. Większość roślin 
uprawiamy sami, dlatego znamy się na tym, jak mało kto. Doradzimy i wymyślimy takie ekoupominki, które 
będą doskonałym prezentem na każdą okazję (na przykład na Boże Narodzenie, Wielkanoc, walentynki, 
Dzień Dziecka, na rodzinny piknik, do nowo aranżowanego biura). Co nas ogranicza? Tylko wyobraźnia!

Firma Pro Media Plus S.K.A. jest jednym z największych importerów i dystrybutorów mediów reklamo-
wych i systemów display w Europie. Firma powstała na bazie ponad 20 lat doświadczenia w branży 
reklamowej, a nasza oferta kierowana jest do drukarni i agencji reklamowych. Szeroki wachlarz produk-
tów najwyższej jakości obejmuje m.in.: kasety do rollupów, stelaże do ścianek reklamowych, trybunki 
promocyjne, stojaki na ulotki i katalogi, maszty do flag reklamowych, stelaże do namiotów, potykacze 
i wiele, wiele innych produktów branży reklamy wizualnej.
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 PIERWSZY AUTOMATYCZNY PARKING 

ROWEROWY JUŻ ODDANY DO UŻYTKU
W Polsce pojawił się pierwszy auto-

matyczny parking rowerowy. Jego wy-

konawcą jest firma MA-SISTEMAS po-

siadająca na koncie podobne realizacje 

w Szwajcarii, Hiszpanii, Izraelu i Singa-

purze. Całodobowy parking zlokalizo-

wany jest na terenie Fabryki Norblina 

od strony ul. Prostej między dwoma 

zabytkowymi budynkami: Halą Odlewni 

i dawnym Laboratorium Metaloznawczym. Jest on dostępny dla użytkowników 

kompleksu (ma 96 miejsc). Najemcy mogą natomiast korzystać z podziemnego 

parkingu rowerowego na 200 stanowisk. Rowerzyści, chcący przechować swój 

pojazd, powinni zainstalować aplikację Fabryki Norblina, by wygenerować kod 

PIN, który będzie służył do obsługi windy. Przy parkingu znajduje się samo-

obsługowa stacja do naprawy rowerów, której zewnętrzna obudowa wizualnie 

nawiązuje do otaczającej scenerii fabryki. ✖

Źródło / czytaj dalej na: www.money.pl

 MINISTERSTWO FINANSÓW PODAJE: BLISKO 

330 TYSIĘCY PRZEDSIĘBIORCÓW ZMIENIŁO FORMĘ 

OPODATKOWANIA

Z początkiem roku weszły w życie zmiany 

podatkowe ustanowione w ramach Polskiego 

Ładu. Ich zakres objął m.in. ustalenie nowych 

stawek w przypadku ryczałtu od przycho-

dów ewidencjonowanych czy odliczenia od 

podatku składki zdrowotnej. Wielu przedsiębiorców stanęło przed pytaniem, 

czy zmienić dotychczasową formę opodatkowania – zrobiło to 328 tysięcy 

firm. Rząd zapowiedział kolejne zmiany w celu porządkowania i naprawiania 

Polskiego Ładu. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, która przewiduje m.in. 

możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania 

dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Wy-

jątkowo przedsiębiorcy, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy albo 

zryczałtowany, będą mogli przejść na rozliczenia według skali podatkowej. ✖

Źródło / czytaj dalej na: www.money.pl

 DYNAMICZNY ROZWÓJ CYFRYZACJI 

W BRANŻY RETAIL
Od pewnego czasu obserwujemy dy-

namiczny proces transformacji cyfrowej, 

która przebiega w różnych dziedzinach 

– również w branży retail. Czas pande-

mii, a także wojna na Ukrainie mają 

wpływ na kierunek rozwoju cyfryzacji. 

Na przykładzie sieci Żabka Polska wi-

dać, jakie znaczenie ma to dla całościo-

wej strategii działania w ramach współczesnej firmy. W tym momencie Grupa Żabka 

posiada ponad 8200 sklepów, natomiast w 2016 roku za jeden z fundamentów jej 

rozwoju został uznany proces digitalizacji. Budowa narzędzi cyfrowych dla klientów, 

wprowadzona aplikacja Żappka, uruchomienie sklepów bezobsługowych, inwestycje 

w sztuczną inteligencję – to przejawy dążenia do utrzymania pozycji najszybciej 

rozwijającej się sieci modern convenience w Europie Środkowo-Wschodniej, które 

odpowiadają na potrzeby konsumentów. Obecnie jest to najbardziej zaawansowana 

technologicznie sieć handlowa w Polsce. ✖

Źródło / czytaj dalej na: www.money.pl

 MASZ PYTANIE DO ZUS-U? ZADAJ JE NA 

TWITTERZE

Na swoim profilu na Twitterze 

ZUS regularnie zamieszcza 

informacje np. o terminach 

składania wniosków i roz-

liczeń, pobieranych świad-

czeniach emerytalnych i ren-

towych itp. Urząd zachęca 

ponadto do umawiania e-wi-

zyt, które mogą być prowadzone także w języku migowym. W czasie wideorozmów 

z ekspertami można dowiedzieć się np. gdzie i do kiedy wykorzystać bon turystyczny, 

co obejmuje tzw. świadczenie żłobkowe, czy kiedy mija termin zgłaszania informa-

cji o przychodach uzyskanych przez osoby, które dorabiają do emerytury. Na profilu 

ZUS-u można także znaleźć wpisy przestrzegające przed przekazywaniem osobom 

postronnym danych dostępowych do osobistych kont w PUE. ✖

Źródło / czytaj dalej na: businessinsider.com.pl

 SPOSOBY NA UDANY DZIEŃ PRACY PRZY KOMPUTERZE
Z raportu przygotowanego przez No Fluff Jobs, który dotyczy rynku pracy w IT w 2021 roku, wynika, że 

znacznie zwiększyła się liczba publikowanych ofert pracy zdalnej – w porównaniu z rokiem 2020 jest to 

260 proc. wzrost. Wiele osób pracuje w trybie home office, ale co zrobić, aby działania zawodowe podejmo-

wane w domu były efektywne? Warto zastosować się do kilku wskazówek, tj. zadbać w pierwszej kolejności 

o wysypianie się (podstawa dobrego funkcjonowania), a także o choćby krótki codzienny spacer, regularne picie 

wody i zdrowe przekąski. Znaczenie ma także właściwa organizacja pracy i umiejętność delegowania zadań. ✖

Źródło / czytaj dalej na: businessinsider.com.pl

O tym się mówi: prawo, finanse, gospodarka

q  O TYM SIE MÓWI
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ZRÓB LISTĘ ZADAŃ – robimy listę wszystkich 
zadań, jakie handlowiec ma w danym dniu lub ty-
godniu do zrobienia. Od najprostszych czynności 
i podstawowych obowiązków, po duże większe 
projekty. Kolejność zupełnie przypadkowa, na li-
ście ląduje dosłownie wszystko, co przychodzi 
managerowi do głowy.

PODZIEL ZADANIA KLUCZEM 
A,B,C

Kiedy wszystkie zadania są spisane, przy-
chodzi czas na podział i nadanie priorytetów 
przy założeniu, że staranne wykonanie tego 
zadania, będzie miało wpływ na osiąganie za-
mierzonych rezultatów. Najwyższy priorytet, 
czyli A, mają te zadania, które przynoszą naj-
większy efekt i najszybciej przybliżają handlow-
ca do osiągnięcia cel, jakim jest założony tar-
get. Dodatkowo handlowiec musi wiedzieć, że 
zanim przejdzie do realizacji zadań z grupy B, 
czyli mniej ważnych, musi zrobić zadania z gru-
py A. Na koniec zostają zadania mało ważne, 
wypełniacze, z których spokojnie można albo 
zrezygnować, albo bez konsekwencji przeło-
żyć. Planując zadania o najwyższym priorytecie, 

warto zaplanować maksymalnie dwa do czte-
rech, stawiając na jakość, i zgodnie z zasadą, 
że mniej znaczy więcej.

ZAPLANUJ PRACĘ, ALE NIE CAŁĀ

Na tym etapie kluczowym aspektem jest świa-
dome planowanie pracy pamiętając o zasadzie 
60/40, która mówi o tym, że można zaplanować 
maksymalnie 60% pracy, reszta dnia musi zostać 
na niespodziewane sytuacje, zadania, które zlecają 
nam inni, prośby klientów, telefony oraz wszystkie 
inne prace około sprzedażowe. Tego zaplanować 
nie można, ale trzeba mieć bufor czasowy. Jeśli 
handlowcy zaplanują dzień w 100% rzadko kiedy 
nie wykonają go w 100%,, a to rodzi niepotrzebną 
frustrację i działa wręcz demotywująco. 

NAUCZ HANDLOWCOW NIE 
ROZPRASZANIA SIĘ

Mając ułożony plan dnia i wyznaczone priory-
tety handlowiec dostaje do ręki kompas i głównie 
od niego zależy czy będzie się trzymał kursu 
czy zboczy z drogi. Sztuka polega na tym, żeby 

nauczyć handlowca, co robić z zadaniami które 
wpadają ad hoc niezależnie od wcześniej sporzą-
dzonej listy zadań. Jeśli są to nowe zamówienie 
lub oferty pewniaki ewentualnie reklamacje to wia-
domo, że to wskakuje na listę z wysokim priory-
tetem. Wszystkie inne zadania lądują na liście TO 
DO i zostają wciągnięte na listę, ale nie zaburzają 
ustalonego wcześniej harmonogramu. 

WYKORZYSTAJ TECHNOLOGIĘ 

Istnieje wiele systemów i aplikacji, które mocno 

wspierają pracę na zadaniach i projektach, są to cho-

ciażby systemy CRM lub takie systemy jak Trello. Sy-

stemy te monitorują czas realizacji zadań, przypomi-

nają o priorytetach i pomagają raportować. Menedżer 

otrzymuje zaś informacje o etapie realizacji projektu, 

ale ma możliwość również ustawiania nowych  celów 

i nadawania im priorytetów.

Nie zależnie od tego, na jaki system się zde-
cydujemy trzeba pamiętać, że jest to dopiero po-
czątek drogi. Potrzebna jest dyscyplina i determi-
nacja, zarówno ze strony samego handlowca, ale 
też menadżera, który nieustannie musi czuwać 
na pracą podwładnych. ✖

Jak ustalaÃ priorytety handlowcom?

Pamiętaj, Twój zespół ma zaledwie 480 minut do zagospodarowania w ciągu dnia. Może je przetrwonić 
mistyfikując pracę, ale można wycisnąć je jak cytrynę stając na szczycie efektywności. Jak wskazać han-
dlowcom zadania, które są najważniejsze, a na co przymknąć oko? Jeśli będziemy kierować się zasadą 
Parto, to jak na dłoni zobaczymy, że 20% działań handlowców przekłada się aż na 80% efektów. W tym 
świetle wydaje się wręcz oczywiste, że wyznaczanie priorytetów jest sprawą nadrzędną. Jak jednak to 
zrobić mając w jednym worku potrzeby menedżera, codzienne zadania handlowców plus oczekiwania 
klientów oraz wszystkie  sytuacje niespodziewane, które są w pracy handlowca na porządku dziennym?

‹  Gabriela Niewiadomska ›

q MATERIAŁ SZKOLENIOWY
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