„Wasze pomysły,
Nasze magnesy”
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Drodzy
Czytelnicy!
Wkraczając w jesienną porę, szykujemy się równocześnie do ważnego punktu w harmonogramie branży reklamowej – być może najważniejszego w tym roku. Połowa września to termin zarezerwowany na
kluczowe wydarzenia branżowe. Już w dniach 15-17.09.2021 odbędą się Międzynarodowe Targi Reklamy
i Druku RemaEXTRA. Tradycyjnie miejscem spotkań przedstawicieli rynku z Polski i zagranicy będzie centrum wystawiennicze PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie k. Warszawy. Trzy dni spotkań biznesowych,
prelekcji oraz możliwość poznania aktualnej oferty dostawców produktów reklamowych sprawia, że RemaEXTRA stanowi rozgrzewkę dla reklamy, której wszyscy wyczekujemy. Więcej informacji dotyczących
targów znajduje się wewnątrz numeru – serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.
Obecny okres oznacza także powrót do nauki, dlatego w materiale o upominkach przyglądamy się najciekawszym pomysłom na gadżety szkolne, oferowane przez polskich producentów i dystrybutorów. Natomiast osoby, które lubią zimowe wyjazdy i aktywności, na pewno zainteresuje artykuł nawiązujący do
branży tekstylnej. Prezentujemy w nim funkcjonalną odzież reklamową w stylizacji na chłodniejsze dni.
Radca prawny Mateusz Wojciechowski przygotował dla nas materiał o nurtującej obecnie wielu przedsiębiorców kwestii. Odpowiada w nim na pytanie, czy pracodawca może wymagać od pracownika zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19. Pozostając w tematyce prawnej, odsyłam również do lektury
drugiego artykułu z cyklu wpisów dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym razem
wśród poruszanych wątków znajdziemy przydatne informacje o wspólnikach oraz kapitale zakładowym.
W rubrykach branżowych poznajemy Osobowości rynku upominków oraz firmy, które w tym roku obchodzą Jubileusze swojej działalności. Zapraszam również do materiału Who is who, gdzie można poczytać
o niedawnych awansach. W felietonie Justyna Lisek-Kantorska opowiada o oprawie przyjęć i dekoracjach
oraz akcesoriach, które można wykorzystać, by stworzyć doskonałe pierwsze wrażenie. Również w tym
numerze Magda Konieczna przygotowała dla nas tradycyjne Promocje, które widać, a Anna Gąsiorowska-Wójcik – aktualności z branży prosto z Facebooka.
Udanej lektury i do zobaczenia na RemaEXTRA 2021!

Redaktor
Joanna Kłossowska
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SPIS TRESCI

REKLAMACJA - NAJLEPSZA RZECZ,
JAKA MOŻE PRZYTRAFIÃ SIĘ FIRMIE

18

Dlaczego handlowcy cały czas boją się reklamacji jak diabeł
święconej wody? Dlaczego uważają, że ma ona niższy
priorytet niż oferta, a mając do wyboru maila z wyceną
i reklamacją wybierają to pierwsze? Bardzo dużo można
stracić nie przykładając się do dobrej obsługi klienta, ale
jeśli chcemy zyskać, a nawet zwiększyć sprzedaż, to warto
pochylić się głębiej nad tym tematem.

PARTY TIME… BYċ MOŻE,
O KAŻDEJ PORZE

22

Nie ma chyba wśród nas osoby, która nie lubi przyjęć. Myślę,
że nawet największy introwertyk odnajdzie się na niejednym
grillu czy przyjęciu urodzinowym. Nie wiem jak Wy, ale ja
bardziej od samej uroczystości uwielbiam chyba ten czas
przygotowań, pełen emocji i kreatywnych działań. Parapetówka,
kinder party, party w stylu hawajskim, włoskim, a może baby
shower czy tradycyjny wieczór panieński i kawalerski – każdy
ma swój styl, tematykę przewodnią i okazję do świętowania.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĀ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĀ – CZĘŚċ II

y TARGI REMAEXTRA 2021 –
ROZGRZEWKA DLA REKLAMY
Już w dniach 15-17.09.2021 roku przedstawiciele branży reklamowej z Polski
i zagranicy spotkają się na targach RemaExtra 2021. Impreza wystawiennicza
odbędzie się w PTAK WARSAW EXPO przy al. Katowickiej 62 w Nadarzynie.
Przez trzy kolejne dni zwiedzający będą mogli zapoznać się z najnowszą ofertą
rynku w bezpiecznych i zapewniających komfort warunkach. Wrześniowa edycja
RemaExtra to jedna z niewielu okazji w tym roku do podtrzymania osobistych
relacji z kontrahentami i pierwsza możliwość promocji targowej, która może być
nieocenioną pomocą w rozgrzewce dla reklamy.

14
49

PROMOCJE
KTÓRE WIDAċ
Oto przegląd najciekawszych produktów
dostępnych w sprzedaży łączonej
w sieciach sklepów detalicznych
oraz wykorzystywanych podczas
wydarzeń plenerowych. „Dokumentacja”
zdjęciowa posegregowana została
zgodnie z przynależnością do
sektora branżowego Gifts World,
Event Show oraz Packaging Materials.
Przynależność do sektora jest
określana na podstawie rodzaju
upominku, zastosowania lub ekspozycji
– interpretacji autora :)
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To drugi artykuł z cyklu dotyczącego spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. W niniejszym artykule przedstawione
zostanie zagadnienie wspólników spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i kapitału zakładowego.

ŚWIATOWA PREMIERA MASZYNY
RAPIDA 105 NOWEJ GENERACJI

34

Firma Koenig & Bauer niedawno zaprezentowała nową
arkuszową maszynę offsetową Rapida 105, pracującą
w średnim zakresie formatów. Jej światowa premiera miała
miejsce na targach China Print, które odbyły się w Pekinie w
dniach 23-27.06.2021 r. Mottem przewodnim firmy Koenig &
Bauer jest hasło „we print your world“.

PO GODZINACH 48
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TEXTILE ZONE
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STYLIZACJA ZIMOWA OD STÓP
DO GŁÓW!
Wraz z nadejściem pierwszych dni chłodu
przychodzi potrzeba sięgnięcia po cieplejszy
strój. Jak skompletować pełną stylizację na
zimę, która będzie w równym stopniu praktyczna, co estetyczna? Wystarczy zajrzeć
do oferty dostawców odzieży reklamowej,
którzy w zakresie ubrań i dodatków na zimę
mają wiele do powiedzenia. Zapraszam do
zapoznania się z najciekawszymi propozycjami branży tekstylnej, które pomogą stworzyć
modny i chroniący przed chłodem komplet
– idealny na wszelkie wyjazdy i aktywność
na świeżym, mroźnym powietrzu.

NIEZASTĀPIONE UPOMINKI
NA ROZPOCZĘCIE SZKOŁY
Niezbędne są także akcesoria umożliwiające odrabianie lekcji i oddawanie się swoim
pasjom – długopisy, teczki, segregatory, zestawy do prac plastycznych… Niezbędne
są także akcesoria umożliwiające odrabianie lekcji i oddawanie się swoim pasjom
– długopisy, teczki, segregatory, zestawy do
prac plastycznych… Tego typu produkty
są przysłowiowym strzałem w dziesiątkę,
kiedy szukamy upominków promocyjnych
do szkoły.
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REJESTRACJA ZAPROSZEŃ NA MIĘDZYNARODOWE TARGI
REKLAMY I DRUKU REMAEXTRA 2021

Zwiedzający, którzy wybierają się na Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku RemaExtra 2021,
mogą już dokonywać rejestracji swoich zaproszeń na stronie www.remaextra.com. W uruchomionym na stronie targów formularzu wystarczy wpisać unikalny kod REX021, a następnie wypełnić
informacje o firmie i przesłać je do organizatora. Po pozytywnej weryfikacji drogą mailową wysłany zostaje identyfikator na targi, który należy wydrukować i okazać w punkcie rejestracyjnym
przy wejściu na wydarzenie. W nim zwiedzający otrzymują także komplet materiałów targowych.
Bezpłatna rejestracja online to prosty sposób na zaoszczędzenie czasu, a także pieniędzy. Co
ważne, możliwa jest ona wyłącznie poprzez stronę wydarzenia przed jego terminem. Wrześniowa
edycja imprezy wystawienniczej odbędzie się 15-17.09.2021 r. w centrum PTAK WARSAW EXPO przy
al. Katowickiej 62 w Nadarzynie k. Warszawy. Na uczestników czeka bogata oferta producentów
i dystrybutorów reprezentujących poszczególne sektory – Gifts&Textile, Sign&Visual i Tech&Print.
Warto już teraz zarejestrować otrzymane zaproszenie na stronie targów. ✖

COTTOVER ZAANGAŻOWANE
W SADZENIE DRZEW
W POLSKICH LASACH

Cottover to marka, która kładzie ogromny nacisk na ekologię swoich produktów oraz wysokich
standardów pracy w krajach, gdzie odbywa się
produkcja ubrań (Bangladesz). Potwierdzają to
międzynarodowe certyfikaty jak GOTS, Fairtrade,
Nordic Swan Label, ACCORD oraz inne.
Aby robić jeszcze więcej, także lokalnie, marka
postanowiła wziąć udział w inicjatywie serwisu
posadzimy.pl. Rozwiązania umożliwiające proste
sadzenie drzew bez konieczności wychodzenia z biura.
Od teraz 1% z wartości zamówionych produktów Cottover trafi na cel sadzenia drzew w polskich lasach.
Firmy wybierające ekologiczną odzież mogą
się wyróżnić i poinformować klienta, że przez
wybór ekologicznej marki Cottover zostaną posadzone w jego imieniu drzewka za sprawą dedykowanego certyfikatu.
Więcej informacji o inicjatywie na stronie:
posadzimy.pl. ✖

HP UZNANY ZA JEDNĀ Z NAJBARDZIEJ ETYCZNYCH FIRM NA ŚWIECIE W 2021 R.
Drugi rok z rzędu firma HP została uznana za jedną z najbardziej etycznych firm na
świecie przez Ethisphere Institute, organizację zajmującą się rozwijaniem wysokich standardów uczciwości biznesowej na całym świecie. HP jest jedną z zaledwie sześciu firm
wyróżnionych w branży technologicznej.
Dlaczego powinno Cię to zainteresować? Obecnie bardziej niż kiedykolwiek w historii
nasze globalne powiązania sprawiają, że rządy, firmy i konsumenci badają etykę prowadzenia działalności przez firmy, ponieważ te praktyki mają wpływ na nas wszystkich. Zaangażowanie HP w etyczne i zrównoważone traktowanie ludzi, planety i społeczności, od
pozyskiwania materiałów po sprzedaż produktów, jest niezwykle ważne. Wdrażając przejrzystość i wysokie standardy uczciwości, potwierdzamy markę HP naszym klientom i światu!
Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić naszym Partnerom tę etyczną i zrównoważoną gwarancję, która towarzyszy oferowaniu wielkoformatowej
technologii HP Latex oraz nośników do druku HP — wysokiej jakości produktów, które pomogły w rozwoju nie jednej firmy.
Znajdź różnorodne zrównoważone, ekologiczne produkty na naszej stronie www.ekologicznadrukarnia.pl ✖

6

73/2021

q

NEWS

KOLEJNE FIRMY DOŁĀCZAJĀ DO PIAP
Każdy kwartał roku owocuje nową współpracą, a szeregi PIAP rosną w siłę, dzięki czemu
organizacja może działać prężniej. Polska Izba
Artykułów Promocyjnych wita na pokładzie nowe
firmy: One Group oraz LOGO WIPES.
One Group
One Group jest producentem spersonalizowanych
tekstyliów reklamowych. Misją firmy jest dostarczanie
klientom produktów najwyższej jakości w najlepszej
cenie bez narzucania minimów ilościowych. Wszystkie
produkty One Group powstały z połączenia pasji, z dążenia do perfekcjonizmu i wieloletniego doświadczenia. Oferta firmy skierowana jest wyłącznie do agencji
reklamowych, pośredników w sprzedaży B2B.
LOGO WIPES
LOGO WIPES to producent antybakteryjnych chusteczek z logo lub dowolną grafiką: nowy gift, który staje się
coraz bardziej popularny. Idealny dla branży HoReCa, podróży, obsługi klienta (biura, banku, sieci komórkowej,
ubezpieczeń), farmaceutycznej, kosmetycznej, strefy urody i innych. LOGO WIPES oferuje również chusteczki do demakijażu, do higieny intymnej, odświeżające lub na powierzchnię. Firma charakteryzuje się błyskawicznym czasem realizacji zamówień, możliwością złożenia zamówienia już od 1000 sztuk i niskimi cenami.
Więcej informacji: www.piap-org.pl ✖

HEADWEAR PROFESSIONALS
Z NOWYM BIUREM
HANDLOWYM

HeadwearProfessionalsznowymbiuremhandlowym
Firma Headwear Professionals otwiera nowe biuro
zlokalizowane w Poznaniu, które będzie pełnić rolę
biura handlowego oraz showroom’u.
Zadania jakie stawiamy przed kolejnym biurem
w Polsce to pozyskiwanie i obsługa klientów z rynków D-A-CH – mówi Marcin Matwiejczyk, Dyrektor
Zarządzający Headwear Professionals. W biurze znajdzie się także showroom, do którego zapraszamy
krajowe agencje reklamowe, zwłaszcza te z Polski
zachodniej – dodaje.
Decyzja o otwarciu nowego, kolejnego biura w dużej mierze podyktowana jest rozwojem, na który
mocno stawiamy pomimo nie najłatwiejszych czasów dla nas wszystkich. A showroom będzie doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu a naszymi
produktami – dodaje Michał Matwiejczyk, Dyrektor
Sprzedaży.
Nowe biuro będzie zlokalizowane na poznańskich
Jeżycach przy ul. Kościelnej 28/15, za jego prace
będzie odpowiedzialny Marcin Jędrzejczyk, Marketing Manager w firmie Headwear Professionals. ✖

HELLOO GIFT – UPOMINKI NA
KAŻDĀ OKAZJĘ
Warto zaskoczyć bliskich czymś nieszablonowym.
Helloo Gift to świat pełen sprawdzonych upominków.
Stworzony z myślą o osobach, które szukając prezentu chcą, aby był on niepowtarzalny i wyjątkowy.
– To dla nas coś całkowicie nowego – mówi Pan
Zbigniew, który jest założycielem i pomysłodawcą całego projektu. Tworzymy ekipę energicznych
osób, a nasze zawodowe doświadczenie pozwala
nam realizować naszą pasję, którą jest dawanie
radości innym.
Nie ważne, czy to Dzień Babci, Walentynki lub
urodziny bliskiej osoby – Helloo Gift jest przygotowane na każdą okoliczność. Asortyment na stronie
ciągle się powiększa po to, aby doświadczać nowych,
wspaniałych doznań.
helloo.gift ✖

odzież robocza
i ochronna
dla profesjonalistów

EN 14058

3
2
X
X

EN ISO 2047 1

3
Max: 25

mark-helper.com
lppprint.com

73/2021

7

q

NEWS

NIE PRZEGAP CTCO LYON 1/2/3 LUTEGO 2022!
Po udanej edycji targów online pod nazwą CTCO
Pulse, które odbyły się w tym roku, targi CTCO wracają do tradycyjnej formuły w 2022.
To ważne wydarzenie dla branży produktów promocyjnych i odzieży we Francji, którego 14 edycja odbędzie się od 1 do 3 lutego w Lyonie, Eurexpo.
W programie kolejnej edycji: nowości produktowe
przezentowane przez spodziewanych 300 Wystawców. Wydarzenia specjalne, które umilą wizytę: pokazy
mody, strefa "Must", w której wyróżnione zostaną najlepsze produkty z całego roku (z osobnym sektorem
dla produktów zrównoważonego rozwoju), konferencje o największych problemach nowoczesnego rynku,
oraz nowość w 2022: Pokazy produktów, wyświetlane na ekranach na żywo podczas targów.
CTCO 2022 oferuje okazję na spotkanie dla całej branży oraz da impuls do odbudowy. Wydarzenie wykorzysta również przetestowaną już formułę online, co pozwoli zwiedzającym na dostęp do targów CTCO
również poza 3 dniami targowymi.
CTCO Lyon odbędzie się w tym samym miejscu i czasie co C!Print, gdzie ofertę zaprezentuje 250 wystawców: producentów i dystrybutorów urządzeń drukujących, znakujących i usług personalizacji.
Więcej informacji na https://www.salon-ctco.com/en/ ✖

BRANŻA UPOMINKÓW REKLAMOWYCH W OBLICZU EPIDEMII
COVID-19 - EDYCJA 2021
W lipcu 2021 roku Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) zrealizowała badanie skierowane do firm działających w branży upominków
reklamowych.
Celem badania było zbadanie nastrojów panujących w branży w drugim roku epidemii COVID-19,
poznanie najpoważniejszych trudności z jakimi
borykają się uczestnicy rynku, ich oceny działań
pomocowych prowadzonych przez polski rząd,
a także monitoring zmian w działalności firm ze
względu na restrykcje w organizowaniu imprez
masowych, osobistych spotkań, czy eventów.
Dwie na trzy ankietowane firmy przyznają, że odnotowały spadek obrotów w okresie styczeń-czerwiec
2021 w porównaniu do tego samego okresu w już pandemicznym roku 2020. Co trzecia firma ocenia spadek na 25-50%. Jedna czwarta firm odnotowała wzrost obrotów, z reguły niewielki, bo do 25%.
Prawie połowa przedsiębiorców zaobserwowała zakłócenia w działalności spowodowane społeczną izolacją klientów i zmianą ich zachowań. Najczęściej wymieniane trudności to brak kontaktu bezpośredniego
z Klientem i spadek liczby zamówień spowodowany niepewnością, zmniejszaniem budżetów marketingowych.
Więcej informacji: www.piap-org.pl ✖

JUŻ NA DNIACH KOŃCOWOROCZNY
KATALOG EOY 2021 -ROYAL DESIGN
PAR BAKUŁA intensywnie przygotowuje się do sezonu zimowego.
Już z końcem sierpnia będzie dostępny nowy katalog końcoworoczny,
w którym pojawi się aż 85 nowości. Kolejny raz importer zaskoczy
layoutem katalogu gdyż świeży wygląd i ciekawe grafiki nie pozostaną
nie zauważone na rynku. Nowości z tej kolekcji w postaci uchwytu na
butelkę, domku dla owadów czy też torby sportowej z przegrodą na
garnitury zostały także zgłoszone do wrześniowego konkursu targowego.
Importer zaprezentuje całą kolekcję na targach, które odbędą się już we wrześniu.
www.par.com.pl ✖
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AWIH TORBY I OPAKOWANIA:
NOWA STRONA
INTERNETOWA I NOWA
JAKOŚċ

AWIH – producent toreb papierowych i opakowań właśnie odświeżył swoją stronę internetową.
– Po 15 latach funkcjonowania poprzedniej wersji postawiliśmy na nowoczesny wygląd i funkcjonalność. Dobra estetyka, przyjazne kolory i intuicyjna organizacja prezentowanej oferty firmy to
motyw przewodni tej zmiany – mówi Zbigniew
Zieliński z firmy AWIH.
www.awih.pl ✖

ESBOOK.EU – PRAKTYCZNE
NARZĘDZIE DLA
DYSTRYBUTORÓW I AGENCJI
REKLAMOWYCH

P l a t fo r m a i n t e r n e t owa Eu ro p e a n
Sellers&Buyers stanowi nowoczesne, bezpłatne narzędzie, które przydaje się agencjom reklamowym oraz dystrybutorom upominków w codziennej pracy. Za jej pomocą w szybki sposób
można zapoznać się z ofertą 3000 dostawców
produktów promocyjnych z całej Europy. Dynamiczna wyszukiwarka oraz możliwość wysyłania
zapytań pozwalają na szybki kontakt, a szeroki
przekrój produktów na ESBook.eu stanowi cenne źródło inspiracji branżowych. Dzięki darmowej rejestracji w serwisie można uzyskać wgląd
w historię zapytań, a zweryfikowany status daje
możliwość jeszcze szybszego wysyłania wiadomości bez konieczności uzupełniania danych kontaktowych. W razie pytań warto skorzystać z opcji
„Can we help?” na stronie głównej – zespół ESB
oferuje nie tylko odpowiedzi na wszystkie pytania,
ale także pomoc w darmowej rejestracji. Więcej
informacji znajduje się na www.esbook.eu. ✖
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DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI

PROGRAM NOT RECOMMEND

Zespół SDX Group nie ustaje w procesie ciągłego
doskonalenia umiejętności swojej kadry. Kilka ostatnich
miesięcy upłynęło pod znakiem intensywnej pracy nad
kompetencjami – za pracownikami sześć szkoleń, celem których było poprawienie nie tylko efektywności,
ale również rozwijanie i doskonalenie takich umiejętności jak motywacja, komunikacja, zarządzanie. W ramach
wdrożonego programu Akademia Menadżera nastawionego na rozwijanie indywidualnych cech i umiejętności
pracowników prowadzone były szkolenia: Leadership,
motywowanie pracowników, efektywna komunikacja,
zarządzanie pokoleniami, efektywny zespół oraz coaching. Skrojony na miarę potrzeb firmy rozbudowany program szkoleń pozwala nauczyć się skutecznej
komunikacji międzyludzkiej, bezproblemowego rozwiązywania konfliktów, a także umiejętności negocjacji po to, by ułatwić codzienną pracę wewnątrz organizacji, ale co najistotniejsze z perspektywy
Klienta – postawić jakość obsługi na najwyższym poziomie. Współpraca z firmą, której priorytetem
obok jakości produktów jest jakość samej obsługi na pewno zaowocuje.
www.sdxgroup.pl ✖

KATALOG EUROPEAN SUPPLIERS BOOK ŁĀCZY BRANŻĘ
REKLAMOWĀ
9th edition

Praktyczne narzędzie, z którego korzystają firmy z branży upominków – katalog drukowany European Suppliers Book – już od 9 lat
wspiera rynek artykułów promocyjnych. Profesjonalne wydawnictwo
łączy dostawców z dystrybutorami oraz agencjami reklamowymi
z całej Europy. Daje ono wiele korzyści eksporterom upominków,
którzy mają do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi promocyjnych.
Zapewnia także dużą wygodę, ponieważ jedna decyzja o umieszczeniu wpisu firmy w katalogu umożliwia nawiązanie kontaktów handlowych aż w 35 krajach Europy. Tym samym korzystanie z ESB
stanowi doskonałe wsparcie dla działań eksportowych. Kolejna edycja katalogu w wersji drukowanej już we wrześniu trafi na biurka
przedstawicieli branży produktów promocyjnych. ✖

EUROPEAN SUPPLIERS BOOK
CATALOG OF PROMOTIONAL INDUSTRY

esbook.eu

W branży reklamowej, podobnie jak w wielu innych, za najważniejszą wartość uznaje
się uczciwość oraz solidność. Te cechy mają
równie wysokie znaczenie jak jakość samych
produktów i usług, ponieważ przekładają się
na komfort współpracy i zapewniają poczucie
bezpieczeństwa w biznesie. Aby sprawdzić rzetelność potencjalnego kontrahenta, wystarczy
skorzystać z programu INDUSTRY DOES NOT
RECOMMEND, który umożliwia weryfikację
wiarygodności podmiotów z rynku upominków promocyjnych.
Dostęp do wykazu firm niepolecanych daje
możliwość szybkiego oszacowania ryzyka
współpracy. Udział w programie pozwala ponadto sprawnie odzyskać zaległe należności –
NOT RECOMMEND stanowi bowiem skuteczne
narzędzie polubownego załatwiania spornych
spraw. Jak pokazują statystyki, wezwanie do
zapłaty z adnotacją o umieszczeniu w wykazie
niepolecanych firm z branży reklamowej często
przyczynia się do uregulowania zaległych zobowiązań. Dotychczas dzięki wykorzystaniu
programu NOT RECOMMEND odzyskanych
zostało 4 796 270,07 zł. To prosty sposób,
by zwiększyć bezpieczeństwo swojego biznesu w branży reklamowej. Wszystkie informacje
dostępne są na stronie:
www.notrecommend.com. ✖

BRANŻA PROMOCYJNA ZACZYNA PONOWNIE... Z PROMOROADSHOW 2021!
PromoRoadShow to okazja by pokazać swoje nowe produkty, usługi oraz by zapisać się w pamięci
branży promocyjnej - dzięki bezpośredniemu kontakcie z dystrybutorami i agencjami reklamowymi.
Podążając za sukcesem w 2019 i na początku 2020, PromoRoadShow wrócił z 2 dniową
sceną w Mediolanie 1 i 2 września.
Następnie PromoRoadShow przeniesie się do Rzymu (14 i 15 września), BresciI (22 września),
Paduy (23 września), Turynu (28 września), Bologni (5 października) oraz Florencji (6 października).
Oprócz wielu okazji biznesowych, PromoRoadShow będzie także ważną okazją dla zdobycia
konkretnych informacji i doświadczeń, a także do zobaczenia podejścia przedsiębiorców i instytucji do problemów świata promocyjnego.
Dołącz do nas!
Zarejestruj się na edycję w Mediolanie:
https://promoshowparma.com/2021/en/richiesta_promo.asp?ID=31
Zarejestruj się na kolejne wydarzenia:
https://promoshowparma.com/2021/en/letappe.asp#tappe ✖
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WRZEŚNIOWE TARGI REMADAYS KYIV POD HASŁEM
#BACKTOBUSINESS

REMACONGRESS NA
TARGACH REMAEXTRA 2021

Wielkimi krokami zbliża się
termin RemaDays Kyiv 2021
– 12. edycja ukraińskich targów, tradycyjnie odbywających
się w marcu, została w tym
roku przeniesiona na wrzesień.
Udział w niej zapowiedziały firmy
z Ukrainy, jak i zagranicy. Przedstawiciele branży reklamowej spotkają się w Kijowie w dniach 7-9.09.2021 r., a imprezie będzie przyświecać
hasło #BackToBusiness. Ok. 1500 zwiedzających, w tym specjalistów z rynku reklamy i końcowych klientów,
będzie miało okazję zapoznać się z aktualną ofertą rynku zaprezentowaną w 3 sektorach – Gifts&Textile,
Sign&Visual oraz Tech&Print. Impreza wystawiennicza zostanie zorganizowana w Międzynarodowym Centrum
IEC EXPO, przy Browarskoj Prospekt 15. Będą to pierwsze i zarazem jedyne w 2021 roku targi branży reklamowej odbywające się w Kijowie. Wrześniowa edycja już niebawem, a tymczasem trwają także prace organizacyjne i rezerwacja powierzchni wystawienniczej na RemaDays Kyiv 2022. Data wiosennego wydarzenia
zostanie podana wkrótce. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie targów: www.remadays.com.ua. ✖

KYIV

7- 9.09.2021

INTERNETOWA PLATFORMA ZAKUPOWA W EUROPAPIER POLSKA
20 sierpnia br. Europapier Polska uruchamia
platformę zakupową o nazwie B2B SHOP. Jest to
nowoczesne narzędzie, które umożliwia składanie
internetowych zamówień na produkty z asortymentu Europapier Polska. W ofercie znajdziemy
ponad 2000 artykułów: papiery poligraficzne, biurowe, ozdobne, media do reklamy, materiały opakowaniowe, a także produkty higieniczne dla firm.
Platforma za sprawą intuicyjnego interfejsu pozwala na wygodne, szybkie i kompleksowe zakupy.
Jest dostępna 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Na swoim profilu klienci mogą m.in. na bieżąco sprawdzić status swojej przesyłki, śledzić historię zamówień z ostatnich 6 miesięcy, a także samodzielnie
pobierać zdjęcia, certyfikaty czy karty techniczne produktów. Na klientów czekają też dodatkowe
benefity, w tym niższe minimum logistyczne. Rejestracja jest bezpłatna. W przypadku pytań klienci
mogą szybko i sprawnie skontaktować się za pomocą interaktywnego chatu z doradcami Europapier
Polska i pozyskać niezbędne informacje oraz odpowiedzi na nurtujące pytania.
Opracowano na podstawie informacji firmy Europapier Polska ✖

Targi RemaExtra stoją pod hasłem rozgrzewki
dla reklamy, która ma zastosowanie w każdym
znaczeniu. Podczas wrześniowej imprezy wystawienniczej zwiedzający będą mieli szansę zapoznać się z różnorodną ofertą rynku reklamowego,
ale także wziąć udział w bezpłatnych prelekcjach.
Panel RemaCongress odbędzie się w hali E na
stoisku A16. Dziewięć godzin szkoleń prowadzonych przez dziewięciu prelegentów pozwoli na
zaczerpnięcie solidnej dawki wiedzy wprost od
ekspertów oraz podniesienie własnych kompetencji. Z planem wykładów można zapoznać się na
stronie www.remaextra.com w zakładce Dla zwiedzających: RemaCongress. Wstęp na wszystkie
prelekcje jest bezpłatny! ✖

SICO POLSKA ZAPRASZA NA SZKOLENIE ON LINE: FOLIE FLEX DO TERMOTRANSFERU
Jak przyspieszyć proces transferu?
Transfer na trudne podłoża, transfery na podłoża sublimujące i wiele więcej porad jak radzić
sobie z problemami i trudnymi podłożami, jak przyspieszać i ułatwiać sobie pracę. Warsztat kreatywny – masa pomysłów na ciekawe zastosowania foli do termotransferu - nietypowe podłoża,
ciekawe połączenia i zastosowania, inspirujące przykłady.
O pracy z foliami flex opowiada Jacek Szydłowski – jak sam się przedstawia: Handlowiec,
nauczyciel i manager. Prowadzi szkolenia handlowe i produktowe z obszaru profesjonalnej poligrafii. Współzałożyciel Sico Polska i dyrektor oddziału Sico Polska. Od ponad 22 lat w handlu,
z poligrafią związany jest od 18 roku życia. 14 lat temu zorganizował pierwsze warsztaty dla
sitodrukarzy w Krakowie.
Rejestracja na bezpłatne szkolenie ON LINE
14 października– godz. 10.00
adres rejestracji: marketing@sico.pl
Czas trwania ok: 90 min
tytuł mila: szkolenie flex
prowadzący: Jacek Szydłowski
Szkolenia odbywają się online w aplikacji TEAMs. ✖
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Targi RemaExtra 2021 – Rozgrzewka
dla reklamy
‹ Joanna Kłossowska ›
Już w dniach 15-17.09.2021 roku przedstawiciele branży reklamowej z Polski i zagranicy spotkają się na targach
RemaExtra 2021. Impreza wystawiennicza odbędzie się w PTAK WARSAW EXPO przy al. Katowickiej 62 w Nadarzynie.
Przez trzy kolejne dni zwiedzający będą mogli zapoznać się z najnowszą ofertą rynku w bezpiecznych i zapewniających
komfort warunkach. Wrześniowa edycja RemaExtra to jedna z niewielu okazji w tym roku do podtrzymania osobistych
relacji z kontrahentami i pierwsza możliwość promocji targowej, która może być nieocenioną pomocą w rozgrzewce
dla reklamy.

NA JWAŻNIEJSZE INFORMACJE
– LOKALIZACJA I GODZINY
OTWARCIA
Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku RemaExtra
Warsaw 2021 odbędą się tradycyjnie w miejscu, które
na 3 dni staje się ośrodkiem świata reklamy – PTAK
WARSAW EXPO w Nadarzynie koło Warszawy.
W nowoczesnym centrum wystawienniczym, na powierzchni 10 tys. m2 prezentują ofertę firmy z 3 sektorów targowych – Gifts&Textile, Sign&Visual,
Tech&Print. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać
się z nowościami produktowymi, nowoczesnymi technologiami przedstawicieli branży reklamy i druku.

MIEJSCE TARGÓW:
PTAK WARSAW EXPO
al. Katowicka 62
05-830 Nadarzyn, Wolica 114D

GODZINY OTWARCIA DL A
ZWIEDZA JĀC YCH:
1. dzień targów – 15.09 – od 9.30 do 17.30
2. dzień targów – 16.09 – od 9.30 do 17.30
3. dzień targów – 17.09 – od 9.30 do 16.00
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DOJAZD NA TARGI REMAEXTRA
Osoby, które planują przyjazd
na RemaExtra autobusem, pociągiem lub samolotem, będą mogły skorzystać z bezpłatnych,
oznaczonych autobusów kursujących w godzinach otwarcia
targów. Z ich rozkładem jazdy można zapoznać się na
stronie remaextra.com w zakładce Dla zwiedzających:
Lokalizacja i dojazd.
Natomiast dla zmotoryzowanych odwiedzających
dostępne będą miejsca parkingowe tuż przy hali
wystawienniczej. Cena za bilet parkingowy – 20 zł
brutto. W celu sprawnego dojazdu na teren targów sugerujemy korzystanie z nawigacji Google Maps.

REJESTRACJA I BILETY
Rejestracja zaproszeń
Aby wziąć udział w targach, należy zarejestrować
wcześniej otrzymane zaproszenie. Można to zrobić
na 2 sposoby:
• online, przed wydarzeniem – na stronie remaextra.
com w zakładce Dla zwiedzających: Rejestracja zaproszeń
• bezpośrednio w punkcie rejestracji zwiedzających przy wejściu na targi
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Bezpłatna rejestracja online przed targami
Uwaga! Bezpłatna rejestracja online możliwa jest
tylko przed terminem rozpoczęcia targów.
Zachęcamy do skorzystania z tej opcji, czyli wcześniejszej bezpłatnej rejestracji online, która odbywa
się w 4 szybkich krokach:
• Wejdź na stronę remaextra.com
• Wybierz zakładkę Dla zwiedzających i kliknij w Rejestrację zaproszeń
• Wpisz unikalny kod REX021, który widnieje na zaproszeniu i uzupełnij swoje dane
• W odpowiedzi na podany adres mailowy zostanie
dostarczony indywidualny identyfikator na targi – wystarczy go wydrukować i zabrać ze sobą
Rejestracja na targach
Osoby, które nie zdążą zarejestrować się online
wcześniej, udają się do punktu rejestracji zwiedzających przy wejściu na targi. Tam należy okazać
zaproszenie i uiścić opłatę za wstęp w wysokości 20
zł brutto. W sytuacji, gdy gość targów zapomni zaproszenia, będzie miał możliwość zakupu biletu w kasach
targowych w cenie 30 zł brutto.
Kasy w punktach rejestracji czynne będą w godz.
9:30-17:00 (15-16 września) oraz w godz. 9:30-15:30
(17 września).
Uwaga! Rejestracja na targach jest płatna, dlatego rekomendujemy szybką i wygodną rejestrację
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REMAEXTRA

BEZPIECZNI NA REMAEXTRA 2021!
online – pozwoli ona zaoszczędzić
czas i pieniądze,
REMACONGRESS I STREFA
INFORMACJA
DLA ZWIEDZAJĄCYCH
oraz uniknąć stania w kolejkach do punktów rejestraREL AKSU
cyjnych przed wejściem na halę targową.
Zaproszenie w formie elektronicznej można drukować wielokrotnie. Kod umożliwiający rejestrację, który
znajduje się na zaproszeniu, jest wielorazowego użytku. Zaproszenia w formie drukowanej nie są imienne.

W czasie trwania targów zwiedzający będą mogli
wziąć udział w bezpłatnych prelekcjach RemaCongress. Wykłady prowadzone przez ekspertów branży
reklamy i druku odbędą się w 3 kolejnych dniach imprezy w hali F na stoisku A16.

BEZPIECZNI
NA
REMAEXTRA
2021
BEZPIECZNI
BEZPIECZNI
NA
NA
REMAEXTRA
REMAEXTRA
2021!
202
INFORMACJA
DLA
ZWIEDZAJĄCYCH
INFORMACJA
INFORMACJA
DLA
DLA
ZWIEDZAJĄCYCH
ZWIEDZAJĄCYCH

Dla gości targowych zostanie także przygotowana specjalna strefa relaksu, w której będzie można
odpocząć. Uruchomione zostaną również 2 punkty
gastronomiczne w hali F: na stoiskach A18 oraz F2.

BEZPIECZEŃSTWO NA TARGACH

Bilet promocyjny
Przed targami można zakupić online bilet promocyjny w atrakcyjnej cenie 10 zł brutto – sprzedaż
trwa do 10 września na stronie remaextra.com,
gdzie możliwa jest wygodna płatność internetowa PayU.
Po dokonaniu zakupu przesłany zostanie specjalny kod,
który umożliwi szybką rejestrację.

Obok kwestii organizacyjnych niezwykle ważna jest
także dbałość o bezpieczeństwo wszystkich uczestników targów RemaExtra Warsaw 2021. Przygotowanie do imprezy obejmuje wdrożenie ustalonych zasad
bezpieczeństwa oraz wytycznych dla gości targowych,
z którymi można zapoznać się poniżej.
Wszystkie szczegóły organizacyjne i informacje dotyczące targów znajdują się na stronie wydarzenia
– remaextra.com.
Do zobaczenia 15-17.09.2021 na RemaExtra
Warsaw 2021!
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MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Reklamacja - najlepsza rzecz,
jaka może przytrafiÃ się firmie
‹ Gabriela Niewiadomska ›
Dlaczego handlowcy cały czas boją się reklamacji jak diabeł święconej wody? Dlaczego uważają, że ma ona niższy
priorytet niż oferta, a mając do wyboru maila z wyceną i reklamacją wybierają to pierwsze? Bardzo dużo można
stracić nie przykładając się do dobrej obsługi klienta, ale jeśli chcemy zyskać, a nawet zwiększyć sprzedaż, to warto
pochylić się głębiej nad tym tematem.

Reklamacja to nic innego, jak informacja zwrotna,
która wskazuje kierunek działań do poprawy produktu lub usługi. Klient poświęca swój czas, żeby
napisać lub zadzwonić, warto zatem z tego skorzystać. Wiele osób nawet nie wie, że klient często nie
zadaje sobie nawet trudu, żeby zgłosić reklamację,
jeśli jest to rzecz mała lub błaha. Tym samym nie
dociera do firmy informacja, że coś poszło nie tak.
Ciężko znaleźć na rynku firmę, która nie ma żadnej
reklamacji, bo tam, gdzie pracują ludzie zdarzają się
pomyłki. Trzeba jednak cały czas pracować nad
tym, żeby procent tych błędów stale się zmniejszał i korzystać z każdej okazji do podnoszenia
jakość obsługi.
Nie jest sztuką pracować z kontrahentem, kiedy
wszystko jest dobrze. Sztuką jest pracować, kiedy
są potknięcia i zawirowania. Wtedy bardzo szybko
wychodzi na światło dzienne, na której firmie można polegać, a która zawiodła na całej linii. Klient,
który nie został zostawiony sam sobie z problemem, który czuje, że mimo, że firma nie stanęła
na wysokości zadania, stara się pomóc i rozwiązać
problem, zyskuje duże zaufanie i pewność, że po
drugiej stronie jest odpowiedzialny partner. Dlatego
warto pamiętać, że klienci, którzy poświęcają czas
na reklamację, mają wciąż trochę zaufania do naszej
firmy. Dobrze załatwiona reklamacja może stworzyć

16

silne więzy między nami,
a klientami. Jest to nie tylko satysfakcja klienta , ale
też jednoczesna ochrona
interesów firmy.
Jak zatem zwiększyć
sprzedaż na reklamacji?
Przede wszystkim traktować ją jako priorytet,
żeby nie zaogniać sytuacji i zdusić problem
w zarodku. Załatwienie
sprawy profesjonalnie
z pełnym zaangażowaniem, nie tylko zmniejsza
szansę na utratę klienta,
ale też zachęca do kolejnych zakupów. Klienci doceniają zaangażowanie
i pomoc, a mając na uwadze długofalową współpracę, wybierają takich kontrahentów, na których
mogą polegać. Dlatego w portfolio klientów dobrze
prosperujących marek, są właśnie firmy, które pomimo zawirowań i reklamacji, nie tylko zostały, ale
też zwiększyły zakupy.
Bardzo łatwo stracić Klienta szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja jest ogromna,
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a klienci bardzo samodzielni. Istnieje wiele sposobów do osiągnięcia tego celu, ale dwa podstawowe
to zignorowanie reklamacji lub złe jej załatwienie.
Pamiętaj, klienci nie oczekują, że będziesz doskonały. Spodziewają się jednak, że naprawisz to, co
poszło nie tak. Dlatego uważam, że reklamacja to
jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogą przytrafić
się firmie, bo nie tylko jest to szansa na poprawę
jakość obsługi, ale też zbudowanie silnych, długotrwałych relacji z klientami.

q

Z BRANZY

ESBook.eu – szybkie i skuteczne
narzędzie dla agencji reklamowych
i dystrybutorów artykułów reklamowych
‹ Joanna Kłossowska ›
Nowoczesna platforma internetowa ESBook.eu stanowi bardzo przydatne
narzędzie pracy dla agencji reklamowych i dystrybutorów upominków. Dzięki
swoim funkcjonalnościom zapewnia szybki kontakt z dostawcami z całej Europy
i codzienne inspiracje branżowe. Dynamicznie rozwijający się serwis ESB European
Sellers & Buyers pomaga w działaniach marketingowych i znacznie usprawnia
komunikację między importerami oraz eksporterami produktów promocyjnych.

PYTANIA

NEWSLETTER

SZUKASZ DOSTAWC Y
ARTYKUŁÓW REKL AMOW YCH
LUB NOW YCH INSPIRACJI
W BRANŻY?
ESB JEST DL A CIEBIE

Platforma European Sellers & Buyers to bezpłatne narzędzie dla agencji reklamowych i dystrybutorów produktów promocyjnych, którzy w jednym miejscu mogą dotrzeć do dostawców z całej
Europy. Na ESBook.eu można korzystać z szeregu
funkcjonalności, które usprawniają codzienną pracę.

000

PLN

„Moim zdaniem platforma
jest bardzo łatwa i przejrzysta, pozwala skontaktować się z dostawcami
w kilku oddziałach i w kilku krajach. Osobiście
skupiam się na polskim rynku, bo mam kilka
dobrych doświadczeń z polskimi producentami. Produkty wysokiej jakości, szybka dostawa i dobre ceny. A najważniejsze: Ładny
kraj i mili ludzie.”

WARTOŚĆ
NA M/C

W YSZUKIWARKA DOSTAWCÓW

SZYBKIE ZAPYTANIA

Na ESBook.eu możesz
szybko znaleźć dostawców poszukiwanych produktów z wybranych krajów lub kategorii
branżowych. Platforma daje
dostęp do sprawdzonej bazy
ponad 3000 eksporterów
artykułów promocyjnych z około 40 krajów. Skorzystaj z łatwej w obsłudze i bezpłatnej wyszukiwarki,
łatwo odnajdując produkty po ich nazwie, kategorii,
tagach lub nazwach firm.

Dzięki możliwości bezpośredniego zadawania
pytań na ESBook.eu możesz skontaktować się z setkami dostawców w 3 prostych krokach:
• Wybierz dowolną liczbę dostawców
• Napisz wiadomość
• Uzupełnij dane kontaktowe i wyślij zapytanie

50 000
FIRM

„Jestem bardzo wdzięczna za www.esbook.eu. Uważam, że jest to świetna platforma internetowa
do celów marketingowych. Łatwa w obsłudze, wiele przydatnych informacji wewnątrz
i szybki wskaźnik odpowiedzi. Gratulacje dla
tego wspaniałego pomysłu i dalej wykonujcie
tę niesamowitą pracę!”
Lorena, RAINBOWIDEA SRL, Rumunia

Pascal Aldelaar, byADELAAR, Holandia
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Opcja szybkich wiadomości do wielu dostawców
oszczędza Twój czas, ponieważ jedno zapytanie może
zostać wysłane jednocześnie do setek europejskich
firm z branży reklamowej.

„Wcześniej pracowałem
z książką ESB. W ostatnim
roku nastąpiła duża ewolucja wraz z odnowieniem strony internetowej i interesującym
newsletterem.”

83 000

REKORDÓW
Marc, Xima, Holandia
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CODZIENNE
INSPIRACJE
PRODUKTOWE

domości zarejestrowanych firm nie są moderowane, tylko od razu trafiają do odbiorcy. Ponadto
Twoje dane będą już automatycznie uzupełniane
w formularzu zapytań
• WIARYGODNOŚĆ – każdy dostawca, do którego
skierujesz swoje zapytanie, otrzyma informację,
że Twoja firma jest zweryfikowana
• WYGODA – masz wgląd w historię oraz edycję
swoich zapytań w jednym miejscu

Platforma European Sellers & Buyers każdego dnia
inspiruje nowymi produktami. Korzystając z ESB online,
codziennie otrzymujesz możliwość poznania nowych
propozycji europejskich dostawców.
Zarejestruj się za darmo na ESBook.eu
– zyskaj historię zapytań, zweryfikowany status
i wysyłaj wiadomości jeszcze szybciej

Możliwość bezpłatnej rejestracji dostępna jest
od niedawna – pomimo sezonu wakacyjnego zarejestrowało się już 350 agencji reklamowych. Dołącz
do ESB i korzystaj!

DL ACZEGO WARTO
ZAREJESTROWAċ SIĘ
NA ESBOOK.EU?
• CZAS – opcja bezpośrednich
wiadomości do dostawców umożliwia bardzo
sprawne składanie zapytań, ale dzięki rejestracji
w serwisie zrobisz to jeszcze szybciej! Wia-

8 200
70

ZAPYTANIA

650

WYSZUKIWANIA
średnio na m/c:

3 000

WYSZUKIWAŃ
KATEGORII

50 000
FIRM

1 690 000
średnio 60
agencji na miesiąc
wysyła zapytania

średnio na m/c:

NEWSLETTER

ZAPYTAŃ
NA MIESIĄC

KRAJÓW

1 00 000
WYSZUKIWAŃ
PRODUKTÓW

PLUS SUPPLIER – SKUTECZNE
NARZĘDZIA PROMOCJI DL A
DOSTAWCÓW Z EUROPY
Niewątpliwą zaletę szybko rozwijającego się serwisu ESBook.eu stanowi szeroki wachlarz możliwości promowania swojej oferty i firmy. Z nowoczesnych
rozwiązań ESB korzystają dostawcy upominków reklamowych chcący dotrzeć do profesjonalnych odbiorców
z całej Europy.

• Wyższa pozycja w wynikach
wyszukiwania, czyli szansa
na otrzymanie większej liczby zapytań
• Możliwość dodawania 4 reklam produktowych
w miesiącu na stronie głównej
• Możliwość modyfikacji wizytówki: dodaj swoje
logo, opis, zdjęcia, video i katalogi czy nieograniczoną ilość produktów i tagów

ŚREDNIO

83 000

PLN

średnio na m/c:

JESTEŚ DOSTAWCĀ KTÓRY
MYŚLI O EKSPORCIE?
ZOSTAŃ PLUS SUPPLIEREM

KORZYŚCI Z BYCIA
PLUS SUPPLIER:

WWW.ESBOOK.EU: STATYSTYKI 2021
UNIKALNE WEJŚCIA
NA STRONĘ

Z BRANZY

REKORDÓW

ŚREDNIA WARTOŚĆ
ZAPYTAŃ NA M/C

35

ESB Ł ĀCZY EUROPEJSKIE
FIRMY Z BRANŻY UPOMINKÓW
PROMOC YJNYCH

KRAJÓW

KLIKNIĘCIA
W NEWSY

22%

RUCHU
NA STRONIE GENERUJĄ

średnio na m/c:

NEWSY

6000
KLIKNIĘCIA

European Sellers & Buyers zapewnia szerokie
korzyści zarówno dostawcom, jak i dystrybutorom
produktów reklamowych. Udostępnia łatwe narzędzia
do promocji i szybkiego nawiązywania kontaktów międzynarodowych między eksporterami oraz importerami
artykułów reklamowych.
Wejdź na stronę ESBook.eu i korzystaj z nowoczesnej platformy dla branży reklamowej!
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O tym się mówi: prawo, finanse, gospodarka
CORAZ WIĘKSZA POPULARNOŚċ WEBINARÓW
W wyniku pandemii i związanych z nią
obostrzeń znacząco
wzrosła liczba spotkań
odbywanych za pośrednictwem Internetu. Według
ClickMeeting – polskiej
firma działającej od 2011
roku, która dostarcza
rozwiązania webinarowe
– w 2020 roku liczba wydarzeń online wzrosła
o 963 proc. Szczególną popularnością cieszą się płatne webinary. Za pośrednictwem ClickMeeting
w Polsce w 2021 roku do początku sierpnia odbyło się 10,4 tys. wydarzeń
dla ponad 100 uczestników. Oznacza to blisko 50-proc. wzrost w porównaniu
z analogicznym okresem ubiegłego roku. Polska firma udostępnia platformę
webinarową na całym świecie w 7 językach. ✖
Źródło / czytaj dalej na:
www.money.pl

ELEKTRYCZNE SAMOLOTY WE FLOCIE DHL-A
12 w pełni elektrycznych
samolotów Eviation Alice
w wersji towarowej ma znaleźć się we flocie znanego
przewoźnika do 2024 roku.
Firma DHL Express jako
pierwsza w świecie złożyła
takie zamówienie. Jak mówi
Edwin Osiecki, wiceprezes
ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express Polska: „Bardzo poważnie traktujemy
kwestie związane z minimalizacją wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Do 2030 roku w ramach grupy DP DHL planujemy zainwestować 7 mld euro
w projekty związane z zieloną logistyką, a 60 proc. naszej floty mają stanowić pojazdy elektryczne”. Pierwszy lot samolotu elektrycznego DHL planowany jest jeszcze w tym roku. Eviation Alice może być obsługiwany nawet przez jednego pilota
i może przewieźć 1200 kg ładunku. Jego zasięg wynosi do 815 km. Według wyliczeń DHL Express ładowanie baterii na godzinny lot potrwa maksymalnie 30 minut
i może odbywać się podczas załadunku i rozładunku. ✖
Źródło / czytaj dalej na:
businessinsider.com.pl

DWA RAZY WIĘCEJ PRZELEWÓW
EKSPRESOWYCH W LIPCU 2021 R.

ZUŻYWAMY MNIEJ FOLIÓWEK – PONAD
30-KROTNY SPADEK

W lipcu tego roku wartość wykonanych przez
Polaków przelewów wyniosła ponad pół biliona
złotych – blisko 11 mln
operacji zostało zrealizowanych z użyciem
Express Elixir. Według
danych z najnowszego
podsumowania Krajowej Izby Rozliczeniowej
w systemie Elixir przetworzono 173,3 mln transakcji o wartości 574,3 mld zł. W porównaniu z ubiegłym
rokiem liczba wykonywanych operacji wzrosła o 1 proc., a o 12 proc. podniosła się
ich wartość. Dotyczy to transakcji takich jak przelewy bądź realizacja poleceń zapłaty, które trwają zazwyczaj 1 dzień roboczy. Jednak coraz częściej korzystamy
z opcji natychmiastowego przelania pieniędzy z konta na konto – jest to możliwe
przy użyciu jednego z systemów KIR, tj. Express Elixir, który służy do realizacji ekspresowych przelewów, a także przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK). Z informacji podanych przez Krajową Izbę
Rozliczeniową wynika, że w lipcu 2021 roku rozliczono 10,7 mln transakcji o wartości
8,6 mld zł. Oznacza to, że liczba transakcji tego typu wzrosła dwukrotnie w stosunku do lipca 2020 roku. ✖

Jak wynika ze sprawozdania
z działania ustawy uchwalonej
w 2017 roku, opłata recyklingowa
dotycząca lekkich toreb na zakupy
z tworzywa sztucznego spowodowała znaczące zmiany w zakresie
ich zużywania. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska roczne
zużycie reklamówek w przeliczeniu
na jednego mieszkańca wynosiło
wcześniej ok. 300 sztuk. Natomiast nałożenie opłaty na torby
foliowe przyczyniło się do tego,
że przeciętny Polak zużywa ich
ponad 30 razy mniej – liczba ta spadła w 2018 roku do ok. 9 sztuk na osobę.
Przepisy nałożyły początkowo opłatę foliówkową na każdą wydawaną bezpłatnie
torbę o grubości do 50 mikrometrów. Nie obejmowało to tzw. zrywek, czyli bardzo
lekkich foliówek o grubości poniżej 15 mikrometrów. Sklepy zaczęły jednak wydawać klientom grubsze torby (powyżej 50 mikrometrów), nieobjęte dodatkową
opłatą. Uchwalono więc kolejną nowelizację, w wyniku czego opłata recyklingowa
objęła wszystkie torby foliowe, z wyjątkiem tzw. zrywek. Wprowadzony został także obowiązek ewidencjonowania liczby kupionych oraz wydanych toreb i składania
sprawozdań. ✖

Źródło / czytaj dalej na:
www.money.pl

Źródło / czytaj dalej na:
businessinsider.com.pl
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SOLIDNI W BIZNESIE

ZWYCIĘZCY WYKORZYSTUJĀ WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI
FIRMY Z CERTYFIKATEM
AMB ŚLĄSK
ANB SP. Z O.O.
AVALON SPORTSWEAR
AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.
FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O.
GAMMA ALEKSANDER URBAŃSKI
HELMEX EXHIBITIONS - IZABELA TĘCZAR
JETTSTUDIO

www.anb.pl
www.avalonsportswear.com.pl
www.axpol.com.pl
www.falk-ross.eu
www.gamma.com.pl
www.helmex.poznan.pl
www.jettstudio.pl

KOLEKCJA

www.collection.net.pl

LEDIBERG SP. Z O.O.

www.lediberg.com.pl

NOMAR
PAPILLIO GROUP
PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA
USB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

www.nomar.com.pl
www.papilliogroup.pl
www.par.com.pl
www.usbsystem.eu
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Party time… ByÃ może,
o każdej porze
‹ Justyna Lisek-Kantorska ›
Nie ma chyba wśród nas osoby, która nie lubi przyjęć. Myślę, że nawet największy introwertyk odnajdzie się na
niejednym grillu czy przyjęciu urodzinowym. Nie wiem jak Wy, ale ja bardziej od samej uroczystości uwielbiam chyba
ten czas przygotowań, pełen emocji i kreatywnych działań. Parapetówka, kinder party, party w stylu hawajskim, włoskim,
a może baby shower czy tradycyjny wieczór panieński i kawalerski – każdy ma swój styl, tematykę przewodnią
i okazję do świętowania.
Chociaż garden party powoli dobiegają końca, to sądzę,
że póki pogoda pozwoli, na pewno z przyjemnością
będziemy spędzać czas na tarasie, słuchając śpiewu
ptaków. Choć wiem, że najwytrwalsi grillują nawet zimą.
Przygotowanie każdej imprezy, niezależnie od wielkości,
wymaga niezwykłej kreatywności, ale też za każdym
razem wiąże się z nowymi wyzwaniami. Nie sztuką
jest znaleźć inspiracje w internecie, lecz sztuką jest
dobór odpowiedniego klimatu, kolorów, kwiatów, detali,
materiału i motywu kojarzonego z osobą, dla której
przyjęcie jest urządzane.
Podstawa to zawsze dobry plan. Nie mówię tutaj
o menu, choć jest to zdecydowanie ważny element
każdego przyjęcia, ale oczywiście o otoczce aranżacyjno-dekoracyjnej. Jeśli mamy już wybrany pomysł
przyjęcia i spisaną listę gości, należy przystąpić do
zapraszania. Coraz częściej zaprasza się poprzez
media społecznościowe, tworząc grupy z gośćmi.
Taka wymiana informacji pozwala na bieżąco dzielić
się wiedzą, dla kogo termin spotkania jest dogodny,
a komu nie do końca pasuje. Moim zdaniem jednak tradycyjna forma zaproszenia, czyli zaproszenie papierowe będzie bardziej intrygujące, inspirujące
i zachęcające – co więcej można takie zaproszenia
wykonać nawet własnoręcznie, dodając akcent, który
będzie wyeksponowany podczas samego przyjęcia,
np. lawendę, liść, motyw urodzinowy, pastelową kolorystykę lub inny motyw przewodni.
Kwintesencją przyjęcia jest przede wszystkim dobra
atmosfera, klimatycznie zaaranżowane pomiesz-
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czenie, gustownie przybrany
stół, oświetlenie, muzyka i drobiazgi, które muszą współgrać
z ideą naszej uroczystości. Można również pomyśleć o dodatkowych atrakcjach, takich jak gry,
rebusy, losowanie pytań, wspólne
muzykowanie czy tańce, które
z pewnością ożywią gości. Niewątpliwie jeśli planujemy przyjęcie
w jakimś stylu, można poprosić
gości o obowiązkowy dress code
– najczęściej takowy spotykam na
wieczorach panieńskich i zawsze
budzi on pozytywne emocje. Czy
nie byłoby miło na przyjęciu dla
ogrodnika, gdyby wszyscy ubrali się na zielono, lub jeśli
babcia z dziadkiem obchodzą pełne urodziny, to gdyby
wszyscy goście ubrali się w stylu lat 30.?
Skupię się poniżej na detalach w pomieszczeniu lub
w ogrodzie – gdzie, przypuszczam, najbardziej efektowne będą kolorowe lub ekologiczne girlandy, lampiony
i lampki z wplecioną pomiędzy zielenią, które z pewnością dodadzą w pierwszej kolejności bardzo ciepłego
klimatu. Samo wejście do miejsca, gdzie odbywa się
impreza, też można ozdobić kwiatami i lampionami,
by jeszcze bardziej zachęcić gości. Dodatkiem, choć
nie w każdej aranżacji pasującym, będą balony – tradycyjne albo o odpowiedniej treści, hasłowe; stricte
urodzinowe, w kształcie serca albo po prostu duże
cyfrowe „40” :). Ostatnie lata te wypełnione helem
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cieszą się największą popularnością. Zamiast balonów
można zastosować kolorowe rozety dekoracyjne lub
pompony. Jednak pamiętajmy, że wszystko musi być
odpowiednio lekko i gustownie dobrane do całości, nie
zapomnijmy o przysłowiu „co za dużo, to niezdrowo”
i wybierajmy najczęściej 3 elementy przewodnie.
Kolejnym ważnym elementem przyjęcia jest stół,
który musi być przygotowany perfekcyjnie, bo to przy
nim będziemy spędzać większość czasu. Jeśli mamy
większą liczbę osób, dobrze jest przygotować winietki
z imionami, aby osoby, które mają wspólne tematy lub
nie znają reszty gości, czuły się dobrze. Odpowiednio dobrany lekki obrus czy bieżnik, jak najbardziej
ekologiczny, oraz serwetki – często z dedykowanym
napisem – to bardzo ważny element dekoracji. Same
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serwetki można dodatkowo ładnie przewiązać sznurkiem, ułożyć lub dołożyć do nich jakiś dodatek w postaci
kwiatka czy koralika.
Inne dekoracje są również kluczowe do oceny całego stołu, tak że z pewnością nie może zabraknąć drobnych
kompozycji kwiatowych – tu można wykorzystać kwiaty z ogródka lub polne, które są równie kolorowe i urokliwe,
a także świeczników z delikatnymi podgrzewaczami czy drobnych ozdób dobranych do stylu przyjęcia. Trochę
wyobraźni pomoże nam w stworzeniu ciekawych kompozycji własnymi rękami.
Zastawa – papierowa, jednorazowa – sprawdza się nie tylko na
wolnym powietrzu. Papierowe zestawy piknikowe zawierające
talerzyki, kubeczki oraz drewniane sztućce będą niezastąpione również w domu, a co więcej wspierają ekologię.
Gama kolorystyczna papierowych talerzyków i kubków
jest tak bogata, że można je dobrać tematycznie do
danej imprezy.
Na przyjęciach organizowanych dla dzieci jest jeszcze szersze pole do popisu. Jeśli chodzi o dekoracje,
można wykorzystać kolorowe czapeczki, słomki, konfetti,
papierowe leśne zwierzaki, serpentyny, bańki mydlane, okulary,
uszy zwierząt czy peruki. Z kolei na wieczory tematyczne, takie jak
np. panieński, bardzo oryginalnym pomysłem na wyróżnienie wszystkich uczestniczek są przypinki, bransoletki,
breloki, hawajskie naszyjniki lub tatuaże, które stanowią także pamiątkę. Ważnym elementem przyjęcia są też
pamiątkowe zdjęcia, które zawsze wnoszą wiele pozytywnej zabawy, szczególnie gdy mamy przygotowane
do dyspozycji śmieszne rekwizyty.
Ze słyszenia wiem, że dla wielu osób na przyjęciach najważniejsze jest jedzenie, jednak moim skromnym zdaniem najważniejsze jest pierwsze wrażenie – i bez dobrej oprawy dekoracyjno- muzycznej nie będzie efektu,
szczególnie, gdy robimy przyjęcie niespodziankę :).
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Prosty sposób, aby Twoje materiały
drukowane były skuteczne
‹ Joanna Kłossowska ›
Nie od dziś wiadomo, że dobrze prowadzone działania marketingowe potrafią w widocznym stopniu wpływać na wyniki
finansowe firmy. Skuteczny marketing sprawia, że potencjalni klienci zwracają uwagę na markę i zaczynają kojarzyć ją
z konkretnymi emocjami. Wiadomo – jak Cię widzą, tak Cię piszą. Nic więc dziwnego, że każda firma szuka sposobów
na wyróżnienie się. Stworzenie skutecznych i funkcjonalnych materiałów drukowanych to nie lada sztuka. Wybór
odpowiedniego produktu, papieru, gramatury, sposobu składania oraz właściwy dobór uszlachetnień i wykończeń, które
nadadzą wyjątkowość naszym materiałom, wymaga specjalistycznej wiedzy i masy czasu. Wiedzy, której marketerzy
często nie posiadają, ze względu na to, że większa część firm działa wyłącznie w zakresie marketingu internetowego.
Czasu w działach marketingu wiadomo – jak na lekarstwo. W ostatnim czasie na rynku drukarskim pojawiła się nowa marka,
Paperlove, która rozwiązuje ten problem i szturmem podbija serca pierwszych klientów. Jak
działa Paperlove i co sprawiło, że w przeciągu 2 miesięcy od startu przyciągnęła do siebie
ponad 50 dużych marek? W tym celu udałam się do samego źródła – siedziby firmy Paperlove.

ZACZNIJMY OD POCZĀTKU.
CZYM WŁ AŚCIWIE JEST
PAPERLOVE?
Jak mówi o niej CEO, Paweł Kruk:
– Paperlove to nowa marka założona przez drukarnię
ulotki.pl. Przez ostatnie miesiące dużo rozmawialiśmy
z naszymi klientami i przyglądaliśmy się naszym procesom, czego efektem jest usługa inna niż wszystkie.
Paperlove to drukarnia, która całkowicie zmienia sposób współpracy na linii klient-drukarnia. Nie jesteśmy
kolejną „fabryką” materiałów reklamowych. Skupiamy
się na celach naszych klientów i wspólnie z nimi dążymy do ich realizacji. Wypracowaliśmy sposób pracy,
który pozwala nam robić to lepiej, niż jakakolwiek inna
drukarnia na rynku, i to jest naszą siłą. Doradzamy
i służymy pomocą w tworzeniu koncepcji na skuteczne materiały, które zwracają na siebie uwagę. Chcemy,
aby odbiorca, który otrzymał nasz produkt, powiedział:
„Wow! To naprawdę dobre!”.

CZYM RÓŻNI SIĘ PAPERLOVE
OD INNYCH DRUKARNI?
Doradztwo produktowe i koncepcje
Sposób współpracy z Paperlove znacznie różni
się od tego, co spotykamy w innych drukarniach. Nie
znajdziemy tu sklepu i nie „wyklikamy” produktu samodzielnie. Po mailowym wysłaniu zapytania czeka nas
rozmowa telefoniczna, w czasie której konsultant zada
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pytania o cele i potrzeby dotyczące produktu. Dopiero
na podstawie tych informacji przygotowuje ofertę –
również inną niż wszystkie. Otrzymujemy kilka propozycji, które według jego najlepszej wiedzy sprawdzą
się w danej sytuacji.

najczęściej potrzebne są na już. Nasza pomoc całkowicie rozwiązuje ten problem. Jeżeli sytuacja tego wymaga,
tworzymy prototypy i wysyłamy próbę, aby mieć pewność,
że efekt końcowy będzie dokładnie tym, czego oczekuje
klient. W ten sposób oszczędzamy masę czasu działów
marketingu – mówi opiekun klienta Paperlove, Emil Wąsik.

– Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku poligraficznym i marketingowym, śledzimy aktualne trendy i rozmawiamy z naszymi klientami o efektach ich
kampanii. Dzięki temu wiemy, co działa i co możemy
poprawić w kolejnych realizacjach, aby ich materiały
jeszcze skuteczniej spełniały swoją funkcję. Tę wiedzę
przekładamy na kolejnych klientów, którzy często zaskoczeni są, jak sprawnie nam to idzie (śmiech) – mówi
opiekun klienta Paperlove, Ela Włodarska.
Co ciekawe, to nie wszystko. Paperlove zachęca
swoich klientów do kontaktu jeszcze przed stworzeniem koncepcji na produkt. Dzięki temu pomogą dobrać
format, papier, gramaturę, uszlachetnienia i wykończenia,
aby produkt końcowy spełniał założone cele.
– Zachęcamy naszych klientów do kontaktu w ramach
wypracowania koncepcji na produkt. Czasami prosta zmiana
formatu, sposobu składania lub szycia sprawia, że nabiera
on całkowicie innego charakteru, przez co jest ciekawszy
i chętniej oglądany. Takie podejście daje naszym klientom
również bezpieczeństwo. Dość często zdarza się, że otrzymujemy do wyceny coś, czego nie da się wykonać lub wykonanie tego wiąże się z dużym ryzykiem niepowodzenia.
Zmiana założeń i projektu trwa trochę czasu, a materiały
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Monitorowanie aktualnych realizacji i ręczna
weryfikacja plików
Poważne podejście do doradztwa produktowego
to nie wszystko. Ciekawą opcją jest również sposób
obsługi aktualnie realizowanych zleceń. Przesłane pliki
do druku przechodzą tu ręczną weryfikację przez grafików DTP. Wydaje się to niewielką zmianą? Zobaczcie,
jak to wygląda od środka:
– Każdy plik do druku w Paperlove przechodzi przez
ręce naszego działu. To sprawia, że potrafimy wyłapać
w plikach takie błędy, których zwykłe automaty jeszcze długo nie będą w stanie zrobić. W przypadku tych
drobnych – samodzielnie poprawiamy pliki i wysyłamy
je do akceptacji, aby maksymalnie przyspieszyć proces
realizacji zamówienia. W przypadku dużych, których nie
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możemy poprawić – wysyłamy stosowną informację do
klienta i opisujemy sposób ich rozwiązania. Zdarza się
nam też znaleźć literówki i błędy w tekstach, o czym
informujemy klientów, chociaż nie należy to do naszych
obowiązków – powiedział Damian Gołąbek, grafik DTP.

Druk offsetowy, cyfrowy i wielkoformatowy
W Paperlove znajdziemy zarówno druk offsetowy, cyfrowy, jak i wielkoformatowy. To sprawia, że ich
oferta jest atrakcyjna zarówno dla dużych, jak i małych
nakładów.

Informację o statusie weryfikacji otrzymujemy mailowo, a sam proces akceptacji plików odbywa się przez
całkiem wygodny internetowy panel klienta. Jeżeli zapomnimy o ich akceptacji bądź nie odbierzemy maila
w przeciągu 24 godzin – skontaktuje się z nami telefonicznie osoba odpowiedzialna za terminowość zleceń. Jej zadaniem jest dbanie, by zarówno ze strony
klienta, jak i drukarni nie doszło do opóźnień w realizacji zamówienia.

– Szerokie spektrum możliwości produkcyjnych pozwala naszym klientom przenieść całą swoją produkcję
materiałów drukowanych do nas. To wygodne, bo klient
może otrzymać jedną zbiorczą fakturę, od jednej firmy na
koniec miesiąca za całość usług. To również oszczędne,
bo gdy jako Paperlove znamy całe zapotrzebowanie naszego klienta na druk, jesteśmy w stanie zaproponować
mu jeszcze lepsze ceny, optymalizując produkcję. Nie
zawsze jest to wykonalne, ale jeżeli istnieje taka możliwość, to tak właśnie robimy – mówi CEO Paweł Kruk.

– Wiemy, jak wygląda praca w średnich i dużych
organizacjach i rozumiemy to. Ilość rzeczy, które pracownicy takich firm mają na głowie, jest zatrważająca.
W Paperlove ściągamy z głowy naszych klientów potrzebę ciągłego monitorowania zamówienia, aby mogli
skupić się na tym, co naprawdę jest dla nich ważne. Są
spokojni, bo wiedzą, że gdy tylko zajdzie taka potrzeba,
Paperlove skontaktuje się z nimi samodzielnie. To całkowicie zmieniło sposób także i naszej pracy. Oni znają
nas i ufają nam. Wiemy, że to dla nich ważne, dlatego
nie możemy ich zawieść – mówi CEO Paweł Kruk.

Konfekcjonowanie i wysyłka w wiele miejsc
Wszystkie firmy, którym zależy na rozbudowanych
możliwościach konfekcjonowania, znajdą w Paperlove
wszystko, czego potrzebują. Konfekcjonowanie, znakowanie, dzielenie nakładów na partie, wysyłka w wiele
miejsc i awizacje. Wszystko, czego potrzebują średnie
i duże firmy.
– Rozbudowane możliwości konfekcjonowania w Paperlove sprawiają, że średnie i duże firmy chętniej rozpoczynają z nami współpracę. Wszystkie czynności
w Paperlove są przemyślane, przetestowane i oprocedurowane. To sprawia, że możemy się podjąć nawet
rozbudowanego konfekcjonowania i mamy pewność, że
będzie to dobrze zrobione. Kilku z naszych klientów
właśnie tak rozpoczęło z nami współpracę – po prostu
nikt nie chciał im dostarczyć produktu w taki sposób, jak
sobie tego życzyli – mówi CEO Paweł Kruk.

CO WPŁY WA NA SKUTECZNOŚċ
MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH?
– Większość naszych decyzji zarówno biznesowych,
jak i organizacyjnych podejmujemy w oparciu o konkretne badania, dane i liczby. To sprawia, że nasza oferta
dostosowana jest do aktualnego zapotrzebowania na
rynku. Tą wiedzą dzielimy się też z naszymi klientami i pomagamy im osiągać jeszcze lepsze rezultaty.
Im lepsze efekty osiągają nasze materiały, tym klient
chętniej do nas wraca, a nasza współpraca zacieśnia
się – mówi CEO Paweł Kruk.
Według badania przeprowadzonego przez Lucidpress aż 45% klientów oczekuje od firm świetnego
wzornictwa w zakresie działań marketingowych i sprzedażowych. Osiągnięcie tego nie jest łatwe. Dobry projekt
graficzny to nie wszystko. Na skuteczność materiałów
wpływa również ich czytelność, która sprawia, że klient
z łatwością odnajdzie na nich wszystkie informacje, które go interesują. Ważna jest też ich forma. To oczywiste, że lepiej zapamiętujemy rzeczy, które są podane
w ciekawy sposób.
– Nie od dziś wiadomo, że oprócz samej treści liczy się
również sposób jej prezentacji. Ciekawy format produktu
zwraca uwagę, dobry projekt graficzny budzi w odbiorcy
pozytywne skojarzenia z marką, a wykorzystanie ciekawego w dotyku papieru i uszlachetnień wpływa dodatkowo na zmysł dotyku, co sprawia, że jeszcze lepiej zapamiętują czytaną treść. W Paperlove pomagamy klientom
dobrać specyfikację zamawianych materiałów w taki sposób, aby zwiększyć ich atrakcyjność oraz aby ściągnąć
ten ciężar z bardzo obłożonych działów marketingów.
W razie potrzeby organizujemy wewnętrzne spotkania,
aby wypracować optymalne rozwiązanie, które będzie
skuteczne i zmieści się zakładanym budżecie klienta
– mówi marketing manager Paperlove, Michał Kijowski.
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Z BRANZY

KTO MOŻE ZOSTAċ KLIENTEM
PAPERLOVE?
Żeby jednak nie było tak pięknie, Paperlove nie świadczy usług dla wszystkich firm, które się do nich zgłoszą.
– Nasi „typowi” klienci to działy marketingu i sprzedaży średnich i dużych firm, które osiągają przychód
roczny powyżej 20 mln złotych i zatrudniają powyżej
20 osób. Obsługujemy również agencje reklamowe
i pośredników druku. Poprzez wieloletnie doświadczenie we współpracy z nimi znamy ich potrzeby, sposób
komunikacji oraz świetnie odnajdujemy się w ich procesach – mówi CEO Paweł Kruk.
– Praktycznie nie zdarza się, żeby nowi klienci, którym odpowiada taki sposób współpracy, rezygnowali
z naszych usług. Naszą siłą jest to, że opieramy się
na rozmowie, przez co lepiej niż inni rozumiemy ich
potrzeby, dzięki czemu możemy się dostosować do
ich wymagań. Dodatkowo jesteśmy mocno sprocedurowani, przez co nie popełniamy błędów. Najlepiej o tym
świadczą opinie naszych klientów – mówi marketing
manager Michał Kijowski.
– Aby rozpocząć z nami współpracę, wystarczy
wypełnić formularz bezpłatnej konsultacji na stronie
paperlove.pl. Podczas rozmowy wspólnie z klientem
sprawdzamy, czy nasza współpraca będzie miała sens
oraz czy usługi, które świadczymy, sprawdzą się w jego
przypadku. Jeżeli uznamy, że możemy sobie wzajemnie pomóc – rozpoczynamy współpracę, a konsultant
staje się opiekunem klienta, który będzie stałym partnerem zakupowym, znającym potrzeby i problemy
klienta. Nie posiadamy infolinii i losowych konsultantów.
W Paperlove nastawiamy się na bliską współpracę
z naszym klientem – mówi CEO Paweł Kruk.
Jeżeli chcesz porozmawiać z przedstawicielami Paperlove, to targi RemaExtra będą najlepszym wyborem.
– Przygotowaliśmy nasze stoisko tak, abyśmy mogli
w cztery oczy porozmawiać z każdym, komu zależy
na przemyślanych, dobrze wykonanych i skutecznych
materiałach, które wyróżnią go na rynku – mówi marketing manager Michał Kijowski.
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PRAWO

Spółka z ograniczonā
odpowiedzialnościā – częśÃ II
‹ Mateusz Wojciechowski ›
To drugi artykuł z cyklu dotyczącego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W niniejszym artykule przedstawione
zostanie zagadnienie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i kapitału zakładowego.

WSPÓLNIC Y SPÓŁKI Z O.O.
W poprzednim artykule wspomniałem, że spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością może być tworzona przez osoby fizyczne. Zaznaczenia wymaga, iż zawiązać spółkę może przykładowo jedna
osoba fizyczna, kilka osób fizycznych, dwie inne
spółki, jednak spółki z o.o. nie może zawiązać wyłącznie inna jednoosobowa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Nie tylko osoby fizyczne mogą
być wspólnikami spółki z o.o. Wspólnikami mogą
być także inne podmioty. Przykładowo może istnieć spółka, której wspólnikami są Marian Kowalski
i Karol Malinowski albo też spółka, w której wspólnikami jest Marian Kowalski i MotoTrans Sp. z o.o.
Spółka z o.o. utworzona przez jedną osobę określa
się mianem jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
W sytuacji, gdy osoba fizyczna zawiązuje spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, samodzielnie uzyskuje ona wiele korzyści wynikających z przepisów
dotyczących spółek z o.o. (przykładowo wspólnik
w takiej formie prawnej nie odpowiada za zobowiązania spółki). Jednakże taka osoba – wspólnik
uznawany jest za osobę prowadzącą działalność gospodarczą i podlega obowiązkowym ubezpieczeniom
społecznym. Działania kontrolne ZUS-u i wydawane
decyzje wskazują także, że nawet wspólnik, który
posiada 90% udziałów w spółce z o.o. traktowany jest jako jedyny wspólnik spółki, choć formalnie
wspólników jest dwóch i może zostać uznany za
prowadzącego działalność gospodarczą, a w konsekwencji zobowiązany będzie do uiszczania składek
na ubezpieczenie społeczne.

KAPITAŁ ZAKŁ ADOW Y
Przepisy nie zawierają definicji legalnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
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Przyjmuje się, że kapitał zakładowy to oznaczona
cyfrowo kwota pieniężna i odpowiada ona sumie
wartości nominalnych udziałów objętych przez wspólników. Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co
najmniej 5.000,00 złotych, zatem nie może istnieć
spółka z o.o., której kapitał zakładowy wynosiłby mniej.
Przepisy nie wskazują górnej granicy wysokości
kapitału zakładowego. Istnieją spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, których kapitał zakładowy wynosi
50.000,00 zł i więcej.
Kapitał zakładowy ma charakter abstrakcyjny. Kapitał zakładowy w spółce spełnia co do zasady trzy
funkcje: funkcję gwarancyjną, gospodarczą i prawną.
Funkcja gwarancyjna, przy założeniu, że spółka z o.o.
posiada kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł,
nie daje w mojej ocenie żadnej gwarancji. Funkcja
gospodarcza wiąże się z wnoszonymi wkładami
i stanowią one pierwotny majątek spółki. Funkcja
prawna wskazuje na to, że kapitał zakładowy dzieli
się na udziały, które obejmują wspólnicy. Posiadanie
przez wspólników udziałów w kapitale zakładowym
daje im podstawę prawną do uczestniczenia w spół-
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ce. Kapitał zakładowy spółki z o.o. zawsze wyrażony
jest cyfrowo i w pieniądzu polskim. Kapitał zakładowy
spółki winien być zawsze w pełni pokryty. W spółce z o.o. istnieć może tylko jeden kapitał zakładowy.
Wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można sprawdzić w wydruku
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
Dział 1, Rubryka 8. Można by założyć, że im większy
kapitał zakładowy, tym większe prawdopodobieństwo
wywiązania się przez potencjalnego kontrahenta
z umowy, jednakże doświadczenie pokazuje, że nie
zawsze tak się dzieje.
W następnych artykułach poruszone zostaną kolejne
zagadnienia związane ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym między innymi z udziałami.

Radca Prawny
Mateusz Wojciechowski
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wrzosowa 7, 63-300
Lenartowice
tel. 537-978-473
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PRAWO W CZASIE COVID-19

Czy przedsiębiorca może pytaÃ
pracownika o zaświadczenie
o szczepieniu przeciw COVID-19?
‹ Mateusz Wojciechowski ›
Każdy z nas odczuł w większym lub mniejszym zakresie skutki wirusa SARS-CoV-2. Specjaliści wskazują, że koniec
lata oraz jesień bieżącego roku może przynieść ze sobą kolejną falę pandemii. Pomimo, że koronawirus niewątpliwie
wpływa na gospodarkę, brak jest nadal kluczowych rozwiązań, które mogłyby wspomóc przedsiębiorców. Przykładowo
nie doprecyzowano regulacji dotyczących pracy zdalnej, nie wiadomo, czy przedsiębiorcy dostaną ewentualną pomoc
w przypadku kolejnej fali zakażeń, a także brak jest przepisów, które wprost odpowiedziałyby na pytanie: czy pracodawca
może żądać od pracownika zaświadczenia o szczepieniu?

Z uwagi na informacje o możliwości wystąpienia
kolejnej fali pandemii, a także informacje dotyczące
możliwości zaszczepienia się przed koronawirusem,
coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się, jakie
działania podjąć, aby ewentualny wzrost zakażeń
w jak najmniejszym stopniu wpłynął na funkcjonowanie ich firm. Zasadnym jest zatem rozważenie
kwestii okazywania przez pracownika zaświadczenia o szczepieniu pod kątem ochrony danych osobowych. Artykuł 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, wskazuje,
że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne
z prawem, jeżeli:
• osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na
przetwarzanie w określonym celu;
• jest to niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest ta osoba lub podjęcia działań na żądanie tej osoby;
• jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze;
• jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby lub innej osoby fizycznej;
• jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub stronę trzecią.
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Z kolei art. 9 ust. 1 RODO wskazuje, że zabrania
się przetwarzania danych osobowych dotyczących
między innymi zdrowia, a dane o szczepieniu niewątpliwie do takiej kategorii należą. Ustęp 2 artykułu
9 RODO wskazuje z kolei na to, kiedy zakaz przetwarzania danych nie ma zastosowania. Z uwagi na
jego długą treść odsyłam Czytelnika do zapoznania się z nim.
Przyjmując, że dane o szczepieniu są danymi
o stanie zdrowia, należy wnioskować, że istnieje zakaz
przetwarzania takich danych osobowych pracownika.
Jak wskazano powyżej, dane osobowe można przetwarzać między innymi wtedy, gdy zostanie wyrażona
w sposób świadomy i dobrowolny na to zgoda. Brak
świadomego, a co więcej dobrowolnego udzielenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących szczepienia może prowadzić do tego, iż
pracownicy będą dochodzić roszczeń odszkodowawczych od pracodawców, a powstałą szkodę oczywiście będą musieli wykazać przed sądem. Dodatkowo
przetwarzanie danych dotyczących zdrowia wymaga
od pracodawców zastosowania dodatkowych środków
zabezpieczających te dane.
Zwolennicy możliwości przetwarzania danych o stanie zdrowia pracowników w zakresie szczepień na
koronawirusa podnoszą, że oprócz potrzeby ochrony
danych osobowych pracownika ważnym aspektem
jest także ochrona dobra wspólnego jako całego zakładu pracy. Należy postawić jednak pytanie, czy tak
samo należy podchodzić do innego rodzaju szczepień,
przykładowo na grypę? Znane są sytuacje, w których
wirus grypy wyłącza część załogi.
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Obecnie sądy zajmują się przedstawionym problemem i zapewne ich orzeczenia będą kierunkowskazem dla pracodawców. Z uwagi na wagę problemu
zalecam śledzenie informacji dotyczących tego zagadnienia.

Radca Prawny
Mateusz Wojciechowski
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wrzosowa 7, 63-300
Lenartowice
tel. 537-978-473
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GIFTS WORLD

Niezastāpione upominki
na rozpoczęcie szkoły
‹ Joanna Kłossowska ›
Wraz z końcem wakacji nadchodzi czas, by powrócić do szkoły i odpowiednio się do tego przygotować.
Kompletujemy jednak nie tylko książki i pomoce naukowe z poszczególnych przedmiotów. Niezbędne
są także akcesoria umożliwiające odrabianie lekcji i oddawanie się swoim pasjom – długopisy, teczki, segregatory, zestawy do prac plastycznych… Tego typu produkty są przysłowiowym strzałem
w dziesiątkę, kiedy szukamy upominków promocyjnych do szkoły.

Jedną z najważniejszych rzeczy
w szkolnej wyprawce są oczywiście
przybory do pisania. Długopis Optimus z kolekcji DreamPen wyróżnia
się na tle innych długopisów ze względu na swój nowoczesny oraz designerski kształt. W połączeniu z technologią
Clip4You, długopis Optimus staje się
idealnym gadżetem reklamowym, docenianym przez klientów zwracających
uwagę na najmniejsze detale.
Firma Tadeo Trading kilka lat temu wprowadziła markę własną Penmate. Obejmuje ona
szeroki przekrój produktów, które przydają się na co
dzień zarówno w szkole, jak i w biurze: długopisy,
komplety piśmienne, korektory, pastele, a także niezbędne na lekcjach cyrkle
i ołówki, teczki z gumką
i inne akcesoria. Tadeo
Trading oferuje również
własnej produkcji artykuły
z tektury takie jak teczki
z rączką, teczki łamane,
deski z klipem czy segregatory i kołozeszyty.
Producent artykułów biurowych, szkolnych
i reklamowych „Panta Plast” ma w swojej ofercie przydatny zestaw do prac plastycznych.
W opakowaniu znajduje się plastikowa deseczka
w formacie B5 lub A4 do wyboru oraz komplet
trzech narzędzi do modelowania. Każda szpatułka
posiada inne zakończenie, co ułatwia krojenie, uzupełnianie ubytków
w rzeźbie oraz dekorowanie. Taki zestaw małego artysty
to idealny upominek
na rozpoczęcie roku
szkolnego dla każ-
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dego dziecka. Trzeba też zaznaczyć, że rozwija
wyobraźnię i kreatywność!
Natomiast firma
Segregatory24 ma
w swoim asortymencie bardzo duży wybór segregatorów,
niezastąpionych do
przechowywania prac
domowych, rysunków
i innych ważnych dla
dzieci skarbów. Wyposażone w kolorowe przekładki
stanowią funkcjonalny i estetyczny upominek, który
można podarować na początek roku szkolnego. Segregatory24 oferuje zarówno segregatory ringowe,
jak i dźwigniowe oraz zamykane, a także szeroką
gamę podobnych produktów (wkłady i przekładki
do segregatora, etui, różnego rodzaju teczki i kuferki, i wiele innych).
Jeśli wszystkie pomoce naukowe i akcesoria są już zebrane, trzeba je jeszcze
gdzieś pomieścić…
W tym celu warto zajrzeć na aleWorek.pl
– producent plecaków, toreb i odzieży
z naturalnych tkanin
proponuje lekkie i pojemne plecako-worki.
Praktyczny upominek
ma uniwersalne zastosowanie, ponieważ przydaje się nie tylko w szkolne
dni, ale także na wyjazdy i wycieczki, basen czy
rodzinne wędrówki. Miękki i przyjemny w dotyku
worek posiada w środku kieszonki i występuje
w wielu wzorach i radosnych kolorach.
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Wyprawiając dzieci do szkoły, trzeba pamiętać
nie tylko o zeszytach, książkach i podstawowych
artykułach piśmiennych, ale także o kwestii bezpieczeństwa. Tutaj z pomocą wychodzi firma Siband, która produkuje opaski identyfikacyjne dla
dzieci z atestem PZH. Unikalna na skalę światową
opaska niezgubka na rękę powstała z myślą o zapewnieniu najmłodszym bezpieczeństwa, a jednocześnie jako kreatywny gadżet dla firm wspierających działania CSR. Designerski upominek pomaga
w budowaniu wizerunku marki i zarazem stanowi
swoisty kolorowy skarb dla malucha.

Wybór gadżetów do szkoły jest bardzo duży,
a polscy producenci i dystrybutorzy przekonują,
że jakość i funkcjonalność idą w parze z modnym
designem. Zapytaliśmy również o to, jakie są popularne upominki szkolne z perspektywy agencji
reklamowej – Joanna Łukowska z firmy HELMEX
opowiada o produktach promocyjnych dla dzieci,
które w obecnym czasie cieszą się szczególnym
zainteresowaniem klientów końcowych:
Najbardziej popularnym upominkiem dla dzieci w wieku szkolnym są wszelkiego rodzaju bidony i butelki do wody. Dużą popularnością cieszą
się również worki odblaskowe na wf. Jeżeli coś
jeszcze miałabym wskazać, to trzecią rzeczą są
lunchboxy. Klienci zamawiając dziecięce gadżety
zwracają uwagę na to, z czego są wykonane. Im
bardziej eko, tym lepsze.
Joanna Łukowska, HELMEX
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TEXTILE ZONE

Stylizacja zimowa od stóp do głów!
‹ Joanna Kłossowska ›
Wraz z nadejściem pierwszych dni chłodu przychodzi potrzeba sięgnięcia po cieplejszy strój. Jak skompletować
pełną stylizację na zimę, która będzie w równym stopniu praktyczna, co estetyczna? Wystarczy zajrzeć do
oferty dostawców odzieży reklamowej, którzy w zakresie ubrań i dodatków na zimę mają wiele do powiedzenia.
Zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi propozycjami branży tekstylnej, które pomogą stworzyć modny
i chroniący przed chłodem komplet – idealny na wszelkie wyjazdy i aktywność na świeżym, mroźnym powietrzu.

Firma Falk&Ross
p re z e n t u j e k u r t kę
3 w 1 Aspen (zewnętrzną i wewnętrzną), dostępną w różnych zestawieniach kolorystycznych
i szerokiej rozmiarówce.
Kurtka zewnętrzna posiada w pełni szczelne
szwy i jest oddychająca (3.000 g/m²/24h), a także wiatro- i wodoodporna (3.000mm). Ma odczepiany, regulowany kaptur z podszewką i sznurkiem, a także porządny, ciężki zamek. Dodatkową
ochronę przed wiatrem zapewnia zewnętrzna plisa,
zapinana na zatrzaski. Posiada również dodatkowy zamek do podpięcia kurtki wewnętrznej, która
wykonana jest z kolei z mikropolaru o gramaturze
280 g/m². Z wyściełaną stójką oraz bocznymi kieszeniami na zamek (i możliwością haftu) idealnie
nadaje się do zimowych aktywności.

Polski producent odzieży personalizowanej,
Rascal Industry oferuje ciepłą bluzę polarową, która jest również wyjątkowo miła w dotyku.
Co najważniejsze, to produkt bardzo trwały, więc
posłuży przez wiele kolejnych sezonów. Występuje w szerokiej gamie kolorystycznej przy zamówieniach w ilości minimalnej, natomiast przy
większych Rascal Industry zapewnia możliwość
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uszycia odzieży reklamowej w dowolnym kolorze. Na bluzie można nanieść wzór za pomocą
haftu komputerowego i haftu 3D, a dodatkowo do
wyboru są także różne wartości gramatury materiału: 290 g/m², 320 g/m², 350 g/m², 390 g/
m² oraz 420 g/m².
Avalon Sportswear ma
w swojej ofercie spodnie zimowe Wintersport James &
Nicholson, wykonane z oddychającej (2.000 g/m²/24h),
wiatro- i wodoodpornej tkaniny
(softshell). Na brzegach nogawek
znajduje się ochrona przeciwśniegowa. Spodnie mają również tylne kieszenie z zapięciem
na rzep. Posiadają dodatkowe
wzmocnienie oraz wygodną
regulację rozmiaru w talii, co
umożliwia ich optymalne dopasowanie, podobnie
jak szwy nadające kształt na kolanach.
Oczywiście na zimowym wyjeździe nie może
zabraknąć ciepłych dodatków, takich jak skarpety
narciarskie i snowboardowe NH2 Thermolite,
które oferuje firma NORDHORN, polecając je
wszystkim miłośnikom białego szaleństwa. Przeznaczone dla narciarzy i snowboardzistów, wykonane w 70%
z włókna THERMOLITE gwarantują komfort i ciepło podczas mroźnej aury. Dodatek
COOLMAXu zapewnia odprowadzanie wilgoci od stóp,
dzięki czemu pozostają one
suche nawet podczas wielogodzinnych zmagań na sto-
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kach. Podwójny długi górny ściągacz utrzymuje
skarpetę na stałej wysokości, a kolejne – na
śródstopiu oraz nad kostką – zapobiegają przemieszczaniu się jej w bucie. Dodatkowe strefy
wzmocnień na przedniej i tylnej części cholewki
skarpety chronią przed otarciami i mikrourazami, zapewniając dodatkowy komfort użytkowania.
Wieńcząc kompletowanie stroju na
zimę, trzeba także
zadbać o odpowiednią ochronę głowy
i dłoni. Niezbędnym
elementem stylizacji na chłodniejsze
dni jest oczywiście komplet rękawiczek i czapki. Zestaw zimowy, jaki posiada w swojej ofercie firma Sandex, ma rozmiar uniwersalny i zapakowany jest
w kolorystycznie dobrany woreczek o wymiarach
18 x 25 x 1,8 cm. Dostępny jest w dwóch kolorach
– czerwonym oraz granatowym. Dzięki możliwości
znakowania może stać się eleganckim i bardzo
przydatnym upominkiem reklamowym!
Jak widać, bogata oferta tekstyliów promocyjnych umożliwia dobranie wszystkich
elementów, od stóp do głów. Uwagę zwraca
nie tylko strona wizualna, czyli nowoczesny
i stylowy wygląd poszczególnych produktów,
ale także ich niezwykła praktyczność. Przemyślane rozwiązania, które utrzymują ciepło, zapewniają komfort oraz chronią przed
wiatrem czy śniegiem, to efekt stosowania
najnowszych technologii, a także poziomu
jakości, gwarantowanego przez czołowych
producentów i dystrybutorów zimowej odzieży reklamowej.

q

TECH&PRINT

Światowa premiera maszyny
Rapida 105 nowej generacji
‹ Joanna Kłossowska ›
Firma Koenig & Bauer niedawno zaprezentowała nową arkuszową maszynę offsetową Rapida 105, pracującą
w średnim zakresie formatów. Jej światowa premiera miała miejsce na targach China Print, które odbyły się
w Pekinie w dniach 23-27.06.2021 r. Mottem przewodnim firmy Koenig & Bauer jest hasło „we print your world“.

Sześciokolorowa maszyna drukująca wyposażona
jest w wieżę lakierującą oraz przedłużenie wykładania (maks. format arkusza 720/740 x 1,050 mm).
Urządzenie obsługuje szeroką paletę produktów na
podłożach z kartonu (pudełka składane wysokiej
jakości oraz zawieszki na drzwi) i papieru (plakaty
przedstawiające krajobrazy oraz zwierzęta). Podczas
pokazów na targach China Print przewidziane były
zmiany zleceń na maszynie, polegające nie tylko na
zmianie motywu druku, ale także na prezentacji pracy
urządzenia z różnymi podłożami oraz wyłączaniem
i ponownym uruchamianiem poszczególnych zespołów drukujących. Dzięki temu zwiedzający mieli okazję
poznać niezwykłe możliwości tej wysokowydajnej
maszyny zarówno podczas druku, jak i w trakcie
przygotowywania jej do realizacji kolejnych zleceń.

TECHNIK A B1 ZORIENTOWANA
NA PRZ YSZŁOŚċ
Maszyna bazująca na urządzeniach z rodziny Rapida 106 i Rapida 106 X charakteryzuje się m.in. dodatkowymi cechami związanymi z automatyzacją,
zwiększoną wydajnością druku oraz typowymi dla
urządzeń Rapida rozwiązaniami jak np.:
• szerokie możliwości dokonywania ustawień wstępnych
• uniwersalne systemy łapek, bez konieczności dokonywania ustawień, dla wszystkich podłoży drukowych
• przyjazne dla środowiska systemy myjące, bazujące
na tkaninie myjącej
• technologia suszenia VariDry
• rozwiązania z zakresu techniki pomiarowej i regulacyjnej dla sterowania jakością
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Dodatkowo poprawione zostało prowadzenie arkusza, co szczególnie widoczne jest w przypadku
stołu spływowego z jedną tylko centralną taśmą
ssącą. Takie wyposażenie maszyny gwarantuje
potencjalnym klientom optymalne przygotowanie
na czekające ich wyzwania – zarówno już dziś, jak
w i przyszłości.
Dzięki swojej wysokiej elastyczności w zakresie
podłoży drukowych (0,06 mm – 0,7 mm w standardzie do 1,2 mm z wyposażeniem do kartonów
lub tektury falistej) oraz różnorodności wariantów
wyposażenia do ośmiu zespołów drukujących wraz
z odwracaniem arkusza dla druku 4/4, wyposażeniem w zespoły lakierujące, foliowaniem na zimno,
przekrawaczem i opcjami logistyki maszyna Rapida
105 jest znakomitą propozycją zarówno dla drukarzy
akcydensowych, jak i opakowaniowych czy drukarni
etykietowych. Dzięki takiej maszynie nowej generacji zakłady te są o wiele bardziej elastyczne, a co
za tym idzie – lepiej uplasowane na rynku niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto różnorodne warianty
pomiaru i regulacji registru, pomiaru nafarbienia oraz
inspekcji arkusza (QualiTronic PrintCheck) gwarantują
znakomitą jakość druku.
„Maszyna Rapida generacji 105 to właściwy produkt we właściwym czasie“ – mówi Dietmar Heyduck, Dyrektor Sprzedaży i prokurent w Koenig &
Bauer Sheetfed. „Odznacza się ona obecnością
najnowocześniejszej technologii, ale także najnowszym wzornictwem.“ To technika, jakiej potrzebują
użytkownicy. Więcej informacji można znaleźć na
stronie: https://pl.koenig-bauer.com.
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WHO IS WHO

MARTA ZAGOŻDŻON RZECZNIK PRASOWY
Rzecznikiem prasowym Izby Gospodarki Elektronicznej została
Marta Zagożdżon. Na nowo utworzonym stanowisku będzie odpowiadać za przygotowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnej oraz
relacje z mediami, jak i budowanie pozytywnego wizerunku e-Izby. Jako
ekspertka w zarządzaniu informacją Marta Zagożdżon posiada 18-letnie
doświadczenie w zakresie realizacji projektów komunikacyjnych dla firm
z wielu branż, w tym: motoryzacyjnej, transportowej, spedycyjnej i e-commerce. Utworzenie stanowiska rzecznika prasowego to odpowiedź
na ciągły rozwój Izby Gospodarki Elektronicznej. Przyczyniły się do tego
także wzrost jej znaczenia na polskim i europejskim rynku e-commerce,
a także rosnące zainteresowanie mediów tematami handlu elektronicznego
i gospodarki cyfrowej. ✖

TERESA ALDEA MENEDŻERA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Teresa Aldea objęła stanowisko menedżera ds. zrównoważonego
rozwoju w Carlsberg Polska. Będzie odpowiedzialna za realizację strategii
zrównoważonego rozwoju „Together Towards Zero”. Ma ponad 12-letnie
doświadczenie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W czasie pracy w Polsce oraz Wielkiej Brytanii
tworzyła i prowadziła projekty dla dużych, międzynarodowych firm, jak
i podmiotów z sektora MŚP. Zarządzała projektami z różnych obszarów
– poczynając od pomiaru śladu węglowego, ocen i szkoleń z zakresu
systemów zarządzania, po globalne projekty audytów środowiskowych
i rolniczych. Teresa Aldea była odpowiedzialna za opracowanie strategii
zrównoważonego rozwoju, budowanie zaangażowania interesariuszy oraz
realizację programów wolontariatu pracowniczego. ✖

TOMASZ KONIK PREZES ZARZĀDU
Deloitte w Polsce i krajach bałtyckich działa teraz jako jeden klaster – na
jego czele stanął Tomasz Konik. Funkcję tę będzie łączył ze stanowiskiem
prezesa zarządu Deloitte w Polsce, które piastuje od ponad roku. Wcześniej
jako wiceprezes odpowiadał za rozwój obszaru kluczowych klientów
i programów branżowych, oraz strategii i operacji w dziale konsultingu.
Z firmą Deloitte związany jest od ponad 20 lat. Tomasz Konik jest licencjonowanym doradcą podatkowym, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach i międzynarodowy program MBA St. Gallen Business School.
Jest absolwentem programów na IMD w Lozannie, Harvard Business School
oraz IESE w Barcelonie. ✖

MARIUSZ MISTEWICZ ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU PROMOCJI
Funkcję zastępcy dyrektora departamentu promocji w Narodowym
Banku Polskim objął Mariusz Mistewicz. Departament ten realizuje zadania
związane z opracowywaniem koncepcji i organizacją akcji promocyjnych,
które wspierają działalność NBP (m.in. związanych z promocją Centrum
Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka czy przygotowaniem założeń
Dni Otwartych). Mariusz Mistewicz posiada ponad 20 lat doświadczenia
w marketingu i biznesie – miał własną firmę marketingową w Londynie,
a wcześniej jako szef marketingu wprowadził Domino’s Pizza na polski rynek.
Zarządzał również multimediami i marketingowymi działaniami contentowymi
w sieci Play, a także piastował menedżerskie stanowiska w digital marketingu
British-American Tobacco i Pernod Ricard Wyborowa. ✖

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

JOANNA SAWICKA

(PRACOWNIA SZKŁA UNIKAT)

y Nie bez powodu firma, którą prowadzi Pani wraz z Agnieszką Surmacz, nazywa się Unikat. Od czego zaczyna się
proces tworzenia niepowtarzalnej statuetki?
Proces tworzenia statuetki to część kreatywna
– etap, na którym powstaje idea, a tę następnie ubieramy w szklaną formę. Część druga to realizacja,
ręczna praca rzemieślnicza. Unikatowość polega nie
tylko na stworzeniu oryginalnego projektu, ale również
na drobnych różnicach w każdym szkle, bo każde
z nich jest osobno ręcznie wykonane.

y Mają Panie w ofercie także inne produkty – które są
najchętniej wybierane jako upominki reklamowe?
Oczywiście mamy również drobne gadżety-upominki okolicznościowe, takie jak choinki świąteczne,
zwierzątka, wizytowniki, patery, szklane kwiaty.

y A jaki szklany gadżet warto wybrać dla partnera biznesowego?
Forma szklana, której inspiracją jest logo firmy,
ale również abstrakcyjna rzeźba będzie wyjątkowym, eleganckim prezentem dla każdego partnera
biznesowego. ✖

ANDRZEJ BŁASZCZAK
(SŁODYCZE Z POMYSŁEM)

y Historia Pana firmy zaczęła się od usług poligraficznych. Kiedy zdecydowali się Państwo na „słodki biznes”?
Historia naszej firmy zaczęła się w roku 1982, ale
nie od słodyczy. Przez kilkanaście lat prowadziliśmy
zakład świadczący usługi fototechniczne i reprodukcyjne dla firm poligraficznych i wydawniczych. Słodycze pojawiły się u nas w latach dziewięćdziesiątych,
a od lutego 1997 roku zajmujemy się już wyłącznie
słodyczami reklamowymi.

y Jaką najciekawszą reklamę na słodyczach Państwo
zrealizowali?
Słodycze reklamowe dostarczamy od blisko

BOGUSŁAW TĘCZAR
(ANB)
y 20 lat temu założył Pan agencję ANB – gdyby miał
Pan wskazać najpopularniejszy upominek wtedy i dziś, to
byłoby to…
Wtedy najpopularniejszymi produktami były parasole,
które importowaliśmy z Chin. Natomiast obecnie to
się zmieniło – aktualnie najpopularniejsze są wyroby
tekstylne.

y Od 7 lat jest Pan również prezesem i właścicielem
Instytutu Promowania Zdrowia, wydającego czasopismo
„Harmonia. Twoje zdrowie, Twoja odpowiedzialność”. Czym
jeszcze zajmuje się ta firma?
IPZ organizuje targi „Umiejętności dbania o zdro-
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wie” oraz konferencję „Czego Ci lekarz nie powie”
(w październiku 2021 r. planujemy X edycję targów
i konferencji). Firma za niespełna miesiąc uruchamia
portal pod nazwą Harmonia24.pl. Zajmujemy się też
doradztwem w zakresie marketingu i reklamy dla firm
z branży zdrowia.

y Czy użycie suplementów do zestawów upominkowych
to Państwa pomysł?
Tak. Jeżeli chodzi o produkty ekologiczne, takie
jak miód czy kawa, to używaliśmy ich do zestawów
upominkowych od lat, jak zresztą wiele innych firm
reklamowych. Natomiast z tego, co wiemy, my pierwsi
dołożyliśmy do tych zestawów suplementy, np. witaminy.
Szczególnie w aktualnej sytuacji ten pomysł okazał się
trafiony. Nazwaliśmy ten projekt i kierunek działania:
„Zdrowe upominki”. ✖
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25 lat i sporo tego się uzbierało. M.in. firma B&B
Słodycze z Pomysłem została wybrana, by nasze
słodycze promowały przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej, reklamowały film „Chopin. Pragnienie
Miłości”, zjednywały sympatię do Polski i osładzały
służbę polskim żołnierzom na Bliskim Wschodzie
oraz wiele innych.

y Mógłby Pan wymienić, który z produktów cieszy się
największym zainteresowaniem?
W ofercie mamy blisko 500 słodkich gadżetów
reklamowych, zaczynaliśmy od krówek i to one – obok
wyrobów czekoladowych – również obecnie cieszą się
największym uznaniem klientów. To właśnie dlatego
wkrótce oddamy do użytku zmodernizowany dział
produkcji czekolady oraz zbudowany od podstaw nowy
dział produkcji krówek. ✖
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Jubileusze
EMERALD
KRAKÓW

DYSTRYBUTOR
od 2007 roku

Firma powstała w 1991 roku. Produkcją i importem odzieży zajmujemy się od 1991 roku. Zdobyte w tym
czasie doświadczenia pomagają nam dostosować ofertę najbardziej zbliżoną do wymagań klientów.
Dostarczamy szeroki wybór odzieży promocyjno-reklamowej, ubrań firmowych oraz sportowych takich
jak koszulki typu T-Shirt, polo, bluzy, czapki, kurtki, polary. W 2007 roku sprowadziliśmy do Polski markę
JHK. Jesteśmy największym dystrybutorem tej marki w Europie. Oferta JHK charakteryzuje się szerokim
asortymentem, dużą kolorystyką i niezwykle atrakcyjną ceną. Dostępność towaru i realizacja zamówień
w ciągu 24 godzin gwarantują Państwu konkurencyjność na rynku – zapraszamy na stronę JHK.pl.

UTAL to światowy lider w produkcji tablic rejestracyjnych, jak również systemowych rozwiązań
powiązanych z ich wytwarzaniem i dystrybucją. Jesteśmy też jednym z największych w Europie
producentów ramek do tablic rejestracyjnych. Działamy od 30 lat, a nasze produkty dostępne są już
w ponad 50 krajach świata. Skala produkcji ramek pod tablice rejestracyjne to ponad 8 000 000
sztuk rocznie. Obsługujemy tym samym ponad 12 000 klientów w kraju i zagranicą. Ramki do tablic
rejestracyjnych są bardzo popularnym i atrakcyjnym, a jednocześnie skutecznym nośnikiem reklamy
i informacji o wysokiej jakości wykonania. Ramki pod rejestracje, które produkujemy, są łatwe w montażu i można dowolnie personalizować ich treść. Realizujemy spersonalizowane zlecenia na ramki pod
tablice w technologii tradycyjnego sitodruku UV, nowoczesnego nadruku cyfrowego UV, wypukłego
3D oraz z powierzchnią doming.

3

Wydawnictwo Wokół nas to producent kalendarzy książkowych. Kalendarz jest stałym elementem
naszego życia i każdy z nas go potrzebuje – potrzeby są bardzo różne i dlatego w naszym magazynie czeka na naszych klientów blisko 500 wzorów. Tym sposobem większość zamówień możemy zrealizować z dnia na dzień. Dzięki własnej produkcji kalendarzy w Gliwicach mamy możliwość
realizacji indywidualnych zamówień w bardzo krótkim czasie. Jakość naszych produktów jest bardzo
wysoka. Większość materiałów wykorzystywana do produkcji pochodzi z Europy. Naszymi głównymi
odbiorcami są Agencje Reklamowe, dla których mamy bardzo atrakcyjne warunki współpracy oraz
bezpłatne narzędzia sprzedaży.

3

Jako firma Prażmowscy jesteśmy jedynym w Polsce producentem Pomponiaków – minimaskotek
reklamowych (idealnych na różnego rodzaju eventy) oraz dystrybutorem unikatowych gadżetów wytwarzanych w całej Europie. Oferujemy niespotykane nigdzie indziej w naszym kraju artykuły wysokiej
jakości, wśród których wyróżniają się przede wszystkim kubki termiczne Americano, butelki termiczne,
bidony z serii H2O Active, breloki Adloop oraz różnego rodzaju breloki i magnesy akrylowe. Od 2019
r. jesteśmy oficjalnym przedstawicielem hiszpańskiej firmy Gamax. Firma Gamax jest liderem rynku
w produkcji oprzyrządowania do ręcznej produkcji magnesów, przypinek i breloków reklamowych.
Gadżety reklamowe to nasza pasja. Cieszy nas to, że możemy sprzedawać produkty, z których jesteśmy dumni. Nasz zespół w Warszawie i w Świdnicy codziennie pracuje nad realizacją zamówień
i poszerzaniem oferty, dbając o satysfakcję naszego klienta.

2

NORDHORN jest marką, która powstała z połączenia pasji do sportów z wielopokoleniowym doświadczeniem w produkcji skarpet. Energii młodości, pchającej nas do uprawiania coraz bardziej ekstremalnych
dyscyplin sportowych, skrzydeł dodała wiedza. Nieustanne poszerzanie swoich umiejętności, korzystanie z najświeższych zdobyczy nauki oraz nowoczesny park maszyn dziewiarskich i wykańczalniczych pozwoliły nam produkować skarpety doceniane przez najbardziej wymagających miłośników
sportów. W pracach nad każdym nowym produktem bierze udział zarówno sztab profesjonalistów
odpowiedzialnych za stronę techniczną, jak również najlepsi w swoich dziedzinach sportowcy. To dlatego nasze skarpety przeznaczone dla konkretnych aktywności są tak dopracowane pod względem
bezpieczeństwa, ochrony, wygody i dbałości wykonania.

38

3

73/2021

1

q

JUBILEUSZE

Firma Reflect Group świadczy szeroki wachlarz usług z branży reklamowej, począwszy od produkcji
i znakowania odzieży, poprzez poligrafię reklamową, skończywszy na produkcji i znakowaniu gadżetów
reklamowych. Zajmujemy się kompleksową obsługą reklamy, zarówno pod kątem produkcji, jak i projektowania. Swoją działalność zaczynaliśmy na poznańskim rynku na początku 2006 roku. W ciągu
kilkunastu lat zdobyliśmy doświadczenie, które zaowocowało rozszerzeniem naszej działalności na
obszar ogólnopolski oraz zagraniczny. W tym czasie oferta świadczonych przez nas usług nieustannie
się poszerzała, dzięki czemu obecnie możemy zapewnić naszym Klientom pełną kompleksowość: od
wykonania projektów krojów oraz nadruków, poprzez ich realizację i na końcu finalizację.

1

Historia początków firmy sitodrukowy.pl sięga 2010 roku, gdzie jako start-up Akademickich Inkubatorów
Przedsiębiorczości rozpoczęła swoją działalność. Decyzja o powstaniu firmy poparta była wieloletnim
doświadczeniem na rynku tekstylnym, między innymi producentów odzieży roboczej i reklamowej,
oraz praktycznej wiedzy w zakresie zdobienia odzieży. Już kilka miesięcy później w 2011 roku – rozpoczęła swoją działalność pod nazwą Helios Advertising. Dysponujemy własnym działem graficznym
obsługującym wszystkie popularne pliki graficzne, naświetlarnią matryc wyposażoną w magazyn siatek
gotowych do naświetlania – dzięki temu matryce sitodrukowe mogą być gotowe do druku nawet w 30
minut od potwierdzenia zamówienia przez klienta. Działania mające na celu oszczędność zasobów
i ochronę środowiska naturalnego w rozumieniu postępowania do zrównoważonego rozwoju są również elementem kultury naszej firmy.

1

Viscar od 2011 r. specjalizuje się w dystrybucji materiałów termotransferowych (bardzo szerokiego
asortymentu folii do nadruków – flock, flex, flex do druku, papierów transferowych, farb plastizolowych,
materiałów do DTF) oraz specjalistycznych urządzeń – pras termotransferowych, ploterów, drukarek
i urządzeń sitodrukowych. Viscar wprowadza na polski rynek przełomowe technologie zdobienia odzieży. Doradzamy i pomagamy naszym klientom w doborze odpowiednich technologii. Na zamówienie
wykonujemy także serwis – przygotowanie aplikacji do nadruku, wydruki solwentowe, lateksowe, nadruki plastizolowe. Od 2011 r. nasza wąska specjalizacja pozwala nam koncentrować się na głównych
celach – dostarczaniu swoim klientom starannie wyselekcjonowanych i sprawdzonych rozwiązań oraz
wspierania ich naszą wiedzą w zakresie użytkowania proponowanych przez nas materiałów.

1

BIDONEX to europejski producent nowoczesnych bidonów sportowych ze spersonalizowanym nadrukiem. W naszej stałej ofercie posiadamy 6 modeli z kolekcji BID w pojemnościach 500 ml – 1000
ml z nakrętką typu push/pull. Bidony dla sportowców to doskonała forma reklamy, która zawsze jest
w ruchu i przez cały czas jest widoczna. Od 2020 roku, zgodnie z wizją zrównoważonego rozwoju,
BIDONEX stał się firmą w 100% ECO FRIENDLY. Rozwój ten dotyczy zarówno całego procesu produkcji, jak i gotowego bidonu, który stał się produktem BIO. Nasze bidony są wielokrotnego użytku oraz
posiadają Certyfikat PZH do kontaktu z żywnością i Certyfikat d2w dotyczący biodegradacji tworzywa,
co wpływa na zmianę nawyków konsumentów.

Marka „Czas na drewno”, jak podpowiada nazwa, oferuje całą gamę produktów drewnianych, a główne
usługi w portfolio firmy to frezowanie CNC, nadruk UV oraz cięcie i grawerowanie laserem CO2. Jesteśmy polskim producentem dekoracji, gadżetów reklamowych i elementów wystroju wnętrz. Zajmujemy
się przede wszystkim realizacją indywidualnych projektów z wszelkiego rodzaju drewna i materiałów
drewnopochodnych. Wśród naturalnych mediów, na jakich pracujemy, jest sosna, buk, jesion, dąb czy
modrzew. Nieobce są nam także materiały drewnopochodne jak płyty MDF, HDF, sklejka brzozowa,
sklejka topolowa czy innowacyjny i popularny w ostatnim czasie Valchromat. Firma odważnie wkroczyła
na rynek, od razu stawiając sobie za cel ekspansję europejską.

MD Labels to cyfrowa drukarnia etykiet. Pracujemy na najnowszych urządzeniach producentów cyfrowych maszyn drukarskich MARK ANDY oraz KONICA MINOLTA. Nasz DIGITAL SERIES P7 oferuje
możliwość połączenia druku cyfrowego i flexo wraz z uszlachetnieniem w jednym przebiegu. Rozszerzenie możliwości druku w jednym przebiegu o kolor cyfrowy biały i dodatkowe kolory flexo lub też
doskonale znane z tej technologii uszlachetnienia otwierają przed Państwem możliwości do tej pory
nieosiągalne dla etykiet drukowanych cyfrowo. Produkcja etykiet w MD Labels to gwarancja najwyższej jakości i krótki czas potrzebny na realizację zleceń. Niespotykane możliwości druku cyfrowego
inkjet UV, przy wsparciu wyspecjalizowanej kadry grafików oraz doświadczonych drukarzy dają 100%
pewność spełnienia wszystkich Państwa wymagań.
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‹ DTF – GADŻETY LUB NADRUK DO SAMODZIELNEGO
WGRZANIA ›
DTF zyskuje od wielu miesięcy na popularności, jest wypadkową DTG i sitodruku, stanowi
atakcyjną alternatywę, świetnie wygląda i jest trwały. Oferujemy Państwu nasze gadżety
reklamowe z dowolnym nadrukiem DTF lub sam nadruk przygotowany do samodzielnego
wgrzania na prasie płaskiej. DTF wykonujemy na bawełnia, jak i poliestrach. ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086

‹ ELASTYCZNOŚC TO PODSTAWA... ›
Gadżety z przyjemnej w dotyku, polskiej dzianiny elastycznej z jonami srebra i bez. Czapki
treningowe, kominy bezszwowe i szwowe z jonami, opaski na głowę, frotki PES, rękawki,
maseczki. Dowolny nadruk sublimacyjny. Produkt polski, producent. ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086

‹ ŚNIADANIE TO NAJWAŻNIEJSZY POSIŁEK DNIA ›
Dlatego warto zadbać również o śniadaniówkę. Nasze torebki reklamowe wykonane są
z tkaniny wodoodpornej, można oznakować je dowolnym projektem (sublimacja). Nie są
przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, ale stanowią ładne i praktyczne
opakowanie, alternatywę dla pudełka, czy reklamówki :-) ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086

‹ AUTO-GUMKA, PROSTA, NOWA, PRZYDATNA ›
Auto gumka to nowy, prosty, tani, bardzo praktyczny gadżet reklamowy dla każdego.
Jest to zadrukowana jednostronnie, dowolonym projektem reklamowym, guma podszyta
dwoma odcinkami haczyków (rzep). Dzięki temu przyczepia się w aucie do wykładziny
bagażnika, czy półki i może przytyrzymać cokolwiek chcesz. ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086
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‹ SUPERSZYBKI POWER BANK SPRINTER ›
Power bank SPRINTER to model zapewniający superszybkie 22.5W ładowanie urządzeń
elektronicznych jak i samego power banku. Wyposażony jest w porty USB A oraz USB typ-C umożliwiające ładowanie różnorodnych urządzeń i elektronicznych gadżetów. Wspiera
nowoczesne standardy szybkiego ładowania QC (Quick charge) & PD (Power Delivery). Pozostałe zalety tego modelu to duża pojemność 10 000mAh przy zachowaniu kompaktowego
rozmiaru, elegancka i trwała obudowa aluminiowa doskonale eksponująca grawerowane logo
oraz wbudowany dotykowy wyświetlacz LED wskazujący poziom naładowania. ✖
BLUEBOAT
Tel. 29 777 00 20
e-mail: office@powerbanki.pl
www.powerbanki.pl

‹ UNIWERSALNY KABEL USB ULTRA 6W1 ›
Wielofunkcyjny kabel 6w1 ULTRA to uniwersalny przewód o długości 1 metra kompatybilny
z większością współczesnych smartfonów i drobnych urządzeń elektronicznych. Kabel posiada 2 końcówki wejściowe USB typu A i typ-C oraz trzy końcówki wyjściowe: typ-C i 2w1
(microUSB & lightning). Kabel umożliwia szybkie ładowanie urządzeń (20V/3A max) oraz
szybki transfer danych USB3.0 480Mbps. Produkt dostępny jest w 7 kolorach, a na jago
końcówce istnieje możliwość wygrawerowania logo klienta. Kabel umożliwia także połączenie dwóch telefonów w celu doładowania lub transmisji danych pomiędzy urządzeniami. ✖
BLUEBOAT
Tel. 29 777 00 20
e-mail: office@powerbanki.pl
www.powerbanki.pl

‹ PREZENT W PUSZCE ›
Upominki firmowe dla klientów i pracowników zamknięte w niepowtarzalnej puszce. Spersonalizowana zawartość i etykieta stworzona według preferencji klienta. Puszka posiada wieczko
Easy Open, dzięki czemu otwiera się jeden, wyjątkowy raz. Dodatkowa pokrywka pozwala na
ponowne użycie puszki. Propozycje upominków do zapuszkowania: herbata liściasta, kawa
smakowa, pierniki, słodycze lub wkład dostarczony przez klienta. Na etykiecie może znaleźć
się logo firmy, dowolne życzenia czy grafika. Wyróżniający się, spersonalizowany upominek. ✖
https://prezentwpuszce.pl
kontakt@prezentwpuszce.pl
tel. 796064337

‹ GIFT STAR – PRODUCENT SMYCZY, TAŚM I GUM
W SUBLIMACJI – 24 H ›
PRODUKUJEMY: smycze, taśmy, wstążki ozdobne, metki, gumy z nadrukiem, sznurówki,
gumy treningowe, miarki krawieckie, maski ochronne, kominy, smycze dla psów, pasy do
bagaży, szarfy dla hostess, opaski festiwalowe. ✖
GIFT STAR
www.giftstar.pl
giftstar@giftstar.pl
tel. +48 22 663 50 82
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‹ POKROWCE DO AUTOBUSÓW MIEJSKICH ›
Pokrowce z nadrukiem to nowa forma reklamy w komunikacji miejskiej, która pozwoli wyróżnić
się pośród innych oklepanych już nośników. Każdy pasażer z pewnością zauważy ciekawy
i kolorowy nadruk na siedzeniach. W czasie pandemii pokrowce stają się jeszcze bardziej
przydatne – pozwalają utrzymać w czystości siedzenia oraz pomagają zachować dystans
między pasażerami, wydzielając miejsca które mają pozostać wolne. Nasze pokrowce mają
uniwersalne wymiary oraz wykonane są z elastycznego materiału, dzięki czemu można je
dopasować do każdego typu siedzenia. ✖
PRINTX GROUP – Producent Tekstyliów Reklamowych
tel. 600 408 807
www.printxgroup.pl

‹ BEEPACK® WOSKOWIJKI - EKOLOGICZNE OPAKOWANIA DO ŻYWNOŚCI ›
BeePack® to pierwszy polski producent woskowijek – ekologicznych opakowań do przechowywania
żywności. Woskowijki - alternatywa dla plastikowych torebek i folii aluminiowej są biodegradowalne
i wielokrotnego użytku. Żywność w nich przechowywana zachowuje świeżość na dłużej. Idealne
na funkcjonalny, ekologiczny a do tego ładnie zapakowany prezent w duchu zero-waste. W naszej
kolekcji mamy wiele wzorów i rozmiarów do wyboru, a przede wszystkim tworzymy personalizowane gifty dla klientów i firm z dowolnymi nadrukami oraz logotypami. ✖
Skontaktuj się z nami:
tel.: 735 187 327
info@beepack.pl
www.beepack.pl

‹ ETUI DO OKULARÓW Z DOWOLNYM NADRUK CYFROWYM ›
Szukasz niepowtarzalnych gadżetów? Chcesz wypromować markę klienta w nietuzinkowy
sposób? Stworzymy indywidualne etui na okulary według projektu klienta. Kolor wkładki
dopasujemy do zewnętrznej grafiki, a zamieszczone na niej logo, doda szyku i elegancji.
Zapraszamy do kontaktu! ✖
www.albinex.pl
tel. +48 22 783 31 71
kontakt@albinex.pl

‹ 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
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‹ KUBKI REKLAMOWE, CERAMIKA I SZKŁO Z NADRUKIEM ›
Firma DABA jest producentem ceramiki i szkła z nadrukiem - personalizacją. Kubki
i filiżanki reklamowe to nasz świat. Nasze produkty to wiele ciekawych wzorów w różnej
kolorystyce, które stale uzupełniamy o nowe modele. Innowacyjne metody nadruku
i grawerowania sprawiają, że stale powiększamy bazę zadowolonych klientów w Polsce
jak i Europie. Kubek reklamowy to świetny nośnik reklamy. ✖
DABA Ceramika i Szkło Reklamowe
www.daba-kubki.pl
daba@daba.pl
+48 605 125 065

‹ POSIADAMY NAJWIĘKSZY WYBÓR KALENDARZY ADWENTOWYCH W POLSCE ›
Wyjątkowe kalendarze z pewnością znajdą honorowe miejsce na biurach Twoich klientów. Zachwyć swoich
partnerów biznesowych wyjątkowym prezentem świątecznym, posiadamy najróżniejsze kształty kalendarzy
z markowymi słodyczami firm: Lindt, Milka, Ritter sport. Okładkę kalendarza z certyfikatem FSC® można
zadrukować w pełnej kolorystyce według projektu klienta lub z wykorzystaniem dostępnych szablonów.
Wkładka jest dostępna w dwóch wersjach: wykonana w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu lub
z surowców odnawialnych i kompostowanych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą ✖
www.zukero.pl

‹ GRAWEROWANIE LASEROWE ›
Wykonujemy grawer laserowy na różnego typu podłożach, m.in. metal (oksydowany, surowy, anodowany, powlekany,
szczotkowany, złoto, srebro, brąz), szkło, wyroby skórzane, drewno powlekane itp. W ofercie posiadamy bardzo
duży wybór materiałów piśmienniczych oraz gadżetów do grawerowania. ✖
www.laser-land.pl

‹ DRUK ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH ›

drukarnia

arpaprint.pl

Drukujemy etykiety samoprzylepne (także personalizowane) z przeznaczeniem do klejenia ręcznego lub
automatycznych etykieciarek. Drukujemy na samoprzylepnych foliach standardowych, metalicznych, papierach
zwykłych oraz ekologicznych, a także na podłożach specjalnych. Dla pośredników indywidualny kalkulator. ✖
www.arpaprint.pl • biuro@arpaprint.pl • tel. 605 566 071

‹ 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

‹ 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
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PO GODZINACH

‹ Anna Gāsiorowska ›
DevaGroup
Oprócz tego, że jesteśmy ekspertami od reklamy w Internecie, bardzo lubimy dzielić się wiedzą... dlatego
nadszedł czas na podsumowanie naszej szkoleniowej działalności. Zatem — chwalimy się!
Jednym z większych sukcesów było dla nas zaproszenie do projektu Akademii Marketingu ŠKODA, gdzie
współpracując z firmą SENSE consulting, szkoliliśmy marketingowców z czołowych salonów i serwisów
marki ŠKODA.
Podczas ostatnich miesięcy również nie zwolniliśmy tempa. Regularnie organizowaliśmy webinary
dla biznesu i e-commerce oraz szkolenia otwarte. Kolejne webinary i szkolenia otwarte wracają już
w październiku.
Zadbaliśmy również o branżę marketingową! Wbrew pandemii udało nam się zorganizować 3.on-linowe
edycje semKRK, a teraz przygotowujemy się do stacjonarnego semKRK#18, które odbędzie się już
we wrześniu.
Dzieliliśmy się wiedzą, gdzie tylko mogliśmy Mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu zewnętrznych spotkaniach marketingowych i biznesowych. Nasz CEO Krzysztof Marzec zdobył pierwsze miejsce w konferencji
I love Marketing! Wzięliśmy też udział w dwóch edycjach wydarzenia organizowanego przez Semstorm –
Online Marketing Day oraz wielu innych konferencjach.
Dziękujemy za zaufanie i do zobaczenia na naszych kolejnych szkoleniach, prelekcjach i wydarzeniach!
Więcej o naszej działalności możecie przeczytać w naszym mini-raporcie na blogu: https://www.devagroup.pl/blog/devowe-podsumowanie-szkolen

Producenci przenośnych
pamięci od lat już prześcigają
się w co bardziej wymyślnych
kształtach popularnych pendrive'ów
Dziś prezentujemy narzędzie
dla smakoszy kuchni japońskiej:
pendrive sushi.

Kto nie słyszał za sobą
troskliwe słowa mamy ”...tylko
ubierz czapkę” albo kto z nas jak
tylko znikał z pola widzenia ściągał
szybko czapkę i chował do kieszeni? Oto nowoczesne rozwiązanie,
które powinno zadowolić obie
strony:)

Bujać w obłokach
a może wśród drzew?
Niekonwencjonalny pomysł na
mini apartamenty w samym
środku lasu na pewno skusi
nie jednego amatora przyrody
na wypoczynek w otoczeniu
samej matki natury:)

LPP

PÓŁ ŻARTEM

PÓŁ SERIO

Kolejny modowy punkt na mapie świata!
Otworzyliśmy nowy salon Reserved w Citystars światowej klasie centrum handlowym w samym sercu
Kairu To już nasza druga lokalizacja w Egipcie
We wnętrzu zastosowaliśmy rozwiązania przyszłości
takie jak poliftowe meble, podświetlany sufit i podesty.
W sklepie znajdziecie wszystkie kolekcje - damską,
męską i dziecięcą.

Reklamowe24.pl

WerbeART

W dobie wiadomości elektronicznych i powszechności smartfonów, piękna tradycja wysyłania
pocztówek pomału zanika. Dlatego
postanowiliśmy wrócić do tej cudownej tradycji
Pozdrawiamy z naszego pięknego
miasta Łódź !

WerbeART gratuluje
Halfarowi 25 udanych lat
w biznesie. Specjalista od
toreb z Bielefeld w Niemczech
jest dzisiaj jednym z absolutnych najlepszych graczy na
rynku! Tak trzymać!
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Leci samolot do buzi...Kto nie
spędził godzin karmiąc młode
pociechy, wymyślając przeróżne
atrakcje aby tylko widelec wylądował
w buzi:) Oto widelec- samolot,
może się okazać rozwiązaniem
wszystkich problemów:)

q

PROMOCJE, KTÓRE WIDAC

‹ Promocje, które widaÃ… ›
Oto przegląd najciekawszych produktów dostępnych w sprzedaży łączonej w sieciach sklepów detalicznych oraz wykorzystywanych podczas wydarzeń plenerowych. „Dokumentacja”
zdjęciowa posegregowana została zgodnie z przynależnością do sektora branżowego Gifts
World, Packaging Materials oraz Event Show. Przynależność do sektora jest określana na
podstawie rodzaju upominku, zastosowania lub ekspozycji – interpretacji autora :)

‹ Magdalena Konieczna ›

EVENT SHOW
Pol'and'Rock Festival to ogromny letni Festiwal muzyczny organizowany na
przełomie lipca i sierpnia w Polsce. Przez
16 lat odbywał się w Kostrzynie nad Odrą,
a w jego czasie gościliśmy artystów z Polski i z zagranicy. Organizatorem Festiwalu
jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, która tym letnim koncertem chce
podziękować wszystkim wolontariuszom
i ludziom wspierającym jej styczniowe,
finałowe działania. Pierwszy festiwal odbył
się w 1995 roku w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim.
produkt: KOMIN / KUBEK / TORBA / KOSZULKA / SKARPETKI / MAGNES – produkty dostępne w sieci Lidl sp. z o.o. sp. k.

GIFTS WORLD

Kubuś – polska marka przecierowych soków owocowo-warzywnych, soków 100%, napojów, musów
należąca do grupy Maspex
produkt: MAGNES NA LODÓWKĘ

GIFTS WORLD

Nescafé – marka kaw rozpuszczalnych
pochodząca ze Szwajcarii
produkt: SPIENIACZ DO MLEKA

PACKAGING MATERIALS

duoLove – marka polskiej firmy CD S.A. Producent i dystrybutor miodów naturalnych i kremów
czekoladowych
produkt: SZKLANKA

Jeśli realizujesz projekty, które mogą zostać wykorzystane w materiale „Promocje, które widać”, zapraszam do kontaktu:
magda@gjc.pl.
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SPIS REKLAM

V OKŁADKA

ROYAL DESIGN

11.

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

I.

TIPU

19.

EURO MAGNESY SP. J.

II.

TOMA SP. Z O.O.

33.

EUROPEAN SELLES&BUYERS

III.

PAPERLOVE

IV.

USB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
WA MEDIA GMBH

.

5.
39.

V OKNA PROMOCJI

ADVERTEAM A.M. ANDRZEJ ŁUKOMSKI (POLINAL.PL)

21.

ALEXANDER

13.

3PUNKTY MARTA RAGIEL (PREZENT W PUSZCE)

42.

APPAREL INSIDER

47.

ALBINEX SP. Z O.O. SP. K.

43.

BADGE4U

9.

BLUEBOAT

42.

FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL

31.

DABA S.C.

44.

GEMINI

23.

DRUKARNIA ARPAPRINT.PL

44.

GREG INTERNATIONAL SP. Z O.O.

27.

GIFT STAR

42.

HARBEST

44.

17.

MPM-QUALITY SP. Z O. O.

35.

PROMOSTARS

7.

P.P.H.U. CHILI
PRAUT M. K. KONKEL

43.

29.

PRINTX GROUP

43.

REMADAYS WARSAW

45.

TMT TOMASZ KOSTRZEWA ( BEEPACK)

43.

REMAEXTRA

37.

ZAMÓW REKLAMĘ
- sales@gjc.pl -

WYDAWCA
GJC International Sp. z o.o. sp. k.
ul. Podbiałowa 11
61-680 Poznań
tel. +48 61 825-73-22

DZIAŁ TECHNICZNY
Jacek Spychała

REDAKCJA
REDAKTOR NACZELNY
Sławomir Giefing

WYDANIE
3(73)2021 wrzesień, październik,
listopad, grudzień

SKŁAD
feststudio.pl

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

41.

REFLECT GROUP SZYMON FRIESKE

DZIAŁ REKLAMY
Anna Gąsiorowska-Wójcik
Iwona Skrzypczak
Magdalena Konieczna
Justyna Lisek-Kantorska
tel. +48 61 825-73-22
sales@gjc.pl

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

V REKLAMY

MOUNT BLANC SP. Z O.O.

WYDANIE : 1(74)2022
W PRZYGOTOWANIU

NAKŁAD / DYSTRYBUCJA:
- 5 000 sztuk wysyłka pocztą
- dotarcie do sprawdzonej bazy odbiorców - mailing do
wyselekcjonowanych odbiorców: 68 tys firm - w tym agencji
reklamowych poszukujących upominków oraz szefów marketingu
i działów zakupów największych firm zaopatrujących się w materiały
reklamowe w Polsce
- wysyłka wydania w newsletterze realizowanym przez Wydawcę
- wydanie do pobrania na stronie www.giftsjournal.pl
DRUK
Paperlove

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść nadsyłanych reklam.
Wydawca zastrzega sobie możliwość skracania nadesłanych tekstów.
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
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ZNAJDŹ DOSTAWCÓW PRODUKTÓW
REKLAMOWYCH NA

WYSZUKIWARKA DOSTAWCÓW

SZYBKIE ZAPYTANIA OFERTOWE

INSPIRACJE PRODUKTOWE

NEWSLETTER

ZAREJESTRUJ ZA DARMO AGENCJĘ
I ZYSKAJ DODATKOWE KORZYŚCI
potwierdzona wiarygodność ﬁrmy

historia wysłanych zapytań

oszczędność czasu

www.esbook.eu

