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Drodzy
Czytelnicy!
z początkiem stycznia zazwyczaj dokonujemy podsumowań i umacniamy postanowienia noworoczne.
Co do tego pierwszego – nie ulega wątpliwości, że właśnie minął kolejny rok zmienionej rzeczywistości,
która postawiła przed nami wiele wyzwań. Aktywnie działając w branży artykułów promocyjnych, staramy się zawsze wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i wspomagać firmy, wraz z którymi tworzymy naszą
przestrzeń do biznesu. Wierzymy, że dzięki kreatywności i otwartości na nowe branża upominków może
poradzić sobie z każdą sytuacją i wykorzystać perspektywy rozwoju, które niesie ze sobą rok 2022.
W myśl tych haseł już niedługo spotykamy się na kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Reklamy
i Druku RemaDays Warsaw – informator o wydarzeniu, które odbędzie się 16-18 lutego, dostępny jest na
łamach naszego czasopisma.
Uczestnicy RemaDays Warsaw 2022 będą mogli zapoznać się z szeroką ofertą rynku upominków, a także
innowacyjnych rozwiązań i urządzeń. Gorące targowe premiery ze świata branżowych technologii już teraz prezentujemy naszym Czytelnikom w materiale Tech & Print. Natomiast w stałym dziale Textile Zone
znajdziemy przykłady wysokiej jakości odzieży dla gastronomii.
Nie mogłoby też zabraknąć aktualnych inspiracji produktowych – w materiale o upominkach przeglądamy
zimowe trendy prezentowane w ESBook.eu. Ta ciesząca się popularnością platforma, która łączy europejskich dostawców i dystrybutorów artykułów reklamowych, obfituje w wiele ciekawych pomysłów na
gadżety. Można na niej znaleźć zarówno sezonowe produkty, których przykłady pokazujemy w artykule,
jak i całoroczne upominki. Po lekturze tekstu osoby poszukujące stałych codziennych inspiracji oraz europejskich kontaktów handlowych odsyłam więc też na ESBook.eu.
Zapraszam także do kolejnego artykułu z cyklu wpisów poświęconych
odpowiedzialnością. Radca prawny Mateusz Wojciechowski przybliża tym
łami w spółce. Interesujący materiał czeka również w nowym dziale „Z
działaniom przedstawicieli znanych nam firm, którzy wykonują solidną
zawodowo, jak i pomagając w innych dziedzinach.

tematyce spółek z ograniczoną
razem kwestie związane z udziabranży”. Przyglądamy się w nim
pracę – rozwijając się zarówno

Na koniec chciałabym życzyć wszystkim dużo zdrowia i spokoju w Nowym Roku, oraz wielu kreatywnych
pomysłów biznesowych. Pozostańmy otwarci na nowe i spotkajmy się na zrzeszającym branżę święcie
reklamy – do zobaczenia 16-18 lutego na RemaDays Warsaw!

Redaktor
Joanna Kłossowska
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SPIS TRESCI

NOWOŚCI I UDOGODNIENIA NA
16
ESBOOK.EU PODSUMOWANIE 2021 ROKU
Dynamiczny rozwój platformy ESBook.eu sprawia, że coraz
więcej jej użytkowników może korzystać z wielu możliwości
promocji i szybkiego dotarcia do branży reklamowej z całej
Europy. Bez wątpienia szereg funkcjonalności dostępnych
w serwisie ułatwia codzienną pracę eksporterów, jak
i dystrybutorów upominków. Platforma wzbogaciła swoją
ofertę o dodatkowe narzędzia: opcje „Ulubione Produkty”
oraz „Ulubieni Dostawcy”, umożliwiające jeszcze szybsze
wyszukiwanie ofert. Zapraszam do przeglądu najważniejszych
funkcji ESB online, a także krótkiego podsumowania działania
platformy w 2021 roku.

„WIĘC CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT,
NA ŻÓŁTO I NA NIEBIESKO…”

20

A może też na zielono? Małymi krokami zbliżają się święta
Wielkiej Nocy – krótsze i niewymagające takiego poświęcenia
w przygotowaniach, ale na pewno niosące wesołą atmosferę.

y

I tak właśnie mi przyszły na myśl słowa tej piosenki.
19 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Zastanawiam się, z jakiego powodu – czy to może kwestia
tego, jakie kolory lubimy sami, czy fakt pewnych przyzwyczajeń

w odpowiedzi na sytuację epidemiczną w Polsce uprzejmie informujemy iż przygotowania do targów RemaDays
Warsaw w dniach 16-18.02.2022 idą pełną parą. Cały czas wnikliwie obserwujemy wydarzenia epidemiczne
zarówno w kraju i za granicą. Jesteśmy w stałym kontakcie z z wystawcami i zwiedzającymi z całej Europy. Pragniemy
poinformować, że uczestnictwo w targach potwierdziło już ok 450 wystawców z 17 krajów. Kilkanaście firm czeka na
naszą ofertę lub jest w trakcie ustalania stoiska. Dział Zwiedzających Targów skontaktował się już z blisko 30 tysiącami
firm z kraju i zagranicy. Swoje uczestnictwo potwierdzili już przedstawiciele branży reklamy z aż 35 krajów. Mając
doświadczenie w organizacji targów w czasach pandemii zapewniamy, że na terenach wystawienniczych stosowane
będą ponadstandardowe środki podnoszące poziom bezpieczeństwa sanitarnego by na targach wszyscy czuli się
bezpiecznie ale też swobodnie. Szczegółowy zakres działań znajduje się na stronie www.remadays.com.
Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane poznaniem najnowszych rozwiązań z dziedziny reklamy
i druku w dniach 16-18 lutego do hal Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. O wszelkich szczegółach będziemy Państwa
informować na bieżąco zarówno poprzez naszą stronę internetową www.remadays.com oraz media społecznościowe.

związanych z daną okolicznością.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĀ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĀ – UDZIAŁY

W kolejnym artykule dot. spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością poruszone zostanie zagadnienie udziałów
w spółce. Wyjaśnione zostanie, czym jest udział w ogólności
i jakie rodzaje udziałów można wyróżnić, a także – czy udział
można zbyć?

„DLACZEGO KTOŚ KUPUJE
WŁAŚNIE OD CIEBIE?”

Do zobaczenia!
Zespół RemaDays Warsaw

22

40

czyli – Bądź Kopernikiem biznesu: „WSTRZYMAJ SKUPIENIE
NA PRODUKCIE, A WZRUSZ KLIENTA!”

PROMOCJE KTÓRE WIDAċ
EVENT SHOW

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna,
organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP
towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia
zamknięte, które rozpoczynają się już na
początku grudnia.
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TEXTILE ZONE

26

FUNKCJONALNA ODZIEŻ
REKLAMOWA DLA
GASTRONOMII
Śmiało można powiedzieć, że każdy z nas
lubi ubrania wysokiej jakości – zazwyczaj
wyglądają ładniej i nosi się je wygodniej.
W praktyce sięgamy po różne rzeczy, biorąc pod uwagę też inne kryteria wyboru.
Są jednak miejsca, gdzie trwałość i wytrzymałość są bezwzględnie wymaganymi
cechami produktu.

NOWOŚCI Z ESBOOK.EU –
UPOMINKI PROMOCYJNE,
KTÓRE PRZYDAJĀ SIĘ ZIMĀ!
Jak to zwykło się mówić o tej porze roku
– zima nie rozpieszcza. Oczywiście śnieżna
aura ma swój urok, ale generalnie chłód,
małe nasłonecznienie i w dalszym ciągu
krótkie dni sprawiają, że z utęsknieniem
wyczekujemy nadejścia wiosny. Są jednak
sposoby, by stworzyć cieplejszą i przyjemniejszą aurę, a przy okazji... wykorzystać
moc reklamy!
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News
WAŻNA DATA DLA BRANŻY UPOMINKÓW – 16-18 LUTEGO WIDZIMY
SIĘ NA REMADAYS WARSAW
Międzynarodowe Targi
Reklamy i Druku RemaDays
Warsaw to miejsce spotkań
przedstawicieli branży z całego świata. W tym roku producenci, dostawcy i dystrybutorzy upominków przyjeżdżają do PTAK Warsaw Expo w dniach 16-18 lutego. Nowoczesne centrum
wystawiennicze w Nadarzynie koło Warszawy, z dogodną lokalizacją przy al. Katowickiej 62, zapewnia
komfort wszystkim gościom. Uczestnicy imprezy mogą liczyć na profesjonalne, a zarazem bezpieczne warunki do odbywania rozmów handlowych oraz prezentacji najnowszych rozwiązań i nowości
produktowych. Tradycyjnie w 3 kolejnych dniach odwiedzający będą mieli szansę poznać szeroką ofertę
wystawców. Pierwszego i drugiego dnia (16 lutego i 17 lutego) wydarzenie odbędzie się w godzinach 9:30-17:00, natomiast w trzecim dniu hale targowe będą otwarte 9:30-16:00. Do zobaczenia
już wkrótce na RemaDays Warsaw 2022!

WYGODNA ORGANIZACJA
POBYTU NA TARGACH
– SKOKRZYSTAJ
Z BEZPŁATNEJ APLIKACJI
DLA ZWIEDZAJĀCYCH

Więcej informacji: www.remadays.com ✖

AKADEMIA E-MARK
Za nami zimowa edycja Akademii e-mark. Pierwsze w tym roku spotkanie
odbyło się 21.01 i miało miejsce w siedzibie firmy COLOP Polska w Bytomiu.
Akademia e-mark to ciąg wydarzeń, które zadomowiły się w kalendarzu
firmowym na dobre. Cyklicznie organizowane spotkania mają charakter luźnego wykładu połączonego z aktywnymi warsztatami - każdy uczestnik
może dzięki takiej formie zapoznać się ze wszystkimi nowinkami i dostępnymi akcesoriami dedykowanymi mini drukarkom COLOP e-mark. Wszystkie szczególny a także formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem:
https://emark.colop.pl/akademia
Wszyscy sympatycy technologii, osoby poszukujące alternatyw w znakowaniu a także posiadacze naszych urządzeń, którzy chcieliby poznać e-mark w pełni zawsze są mile widzianymi gośćmi i uczestnikami
Akademii. ✖

Dla zwiedzających RemaDays Warsaw 2022
została przygotowana specjalna bezpłatna aplikacja, która ułatwia zaplanowanie całego pobytu na targach. Czytelna prezentacja informacji
oraz intuicyjna obsługa sprawiają, że łatwo można
odnaleźć w niej wszystkie szczegóły wydarzenia.
W aplikacji znajdziemy zarówno listę wystawców,
jak i mapy oraz plany hal, czy harmonogram prelekcji RemaCongress. Niezwykle przydatne, jeszcze
przed rozpoczęciem imprezy, mogą okazać się informacje o lokalizacji i dojeździe, czy też punktach
programu, które warto uwzględnić w swoim planie
zwiedzania. Aplikację RemaDays Warsaw 2022
można pobrać na urządzenia z systemem Android oraz iOS, a także skanując kod QR znajdujący
się na stronie www.remadays.com w zakładce
Dla zwiedzających. ✖

FIRMA ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O. WYRÓŻNIONA
W 22 EDYCJI RANKINGU GAZELE BIZNESU ZA 2021 ROK!
Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych
i średnich firm w Polsce. „Puls Biznesu” organizuje go nieprzerwanie od 2000 r., realizując
misję wspierania przedsiębiorczości. Ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach
– wynikach finansowych przedsiębiorstwa. Obecność w rankingu oznacza, że firma należy do
elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna.
Jest to niewątpliwie powód do dumy, a także motywacja, by stale się rozwijać, będąc tym
samym przykładem dla innych małych i średnich firm w Polsce.
Z tego miejsca chcemy więc podziękować naszym pracownikom, kontrahentom i dostawcom urządzeń do szeroko rozumianego druku wielkoformatowego EFI, Mutoh, Summa, Onyx, Artemis, Neolt.
Sukces w biznesie nie bierze się sam, tylko z aktywnej współpracy z różnymi kontrahentami i podmiotami na rynku!
Więcej informacji: www.atrium.com.pl ✖
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NOWY KATALOG 2022 JUŻ DOSTĘPNY
DO POBRANIA
Już od ponad 43 lat oferujemy salonom optycznym wysokiej jakości etui do okularów oraz inne akcesoria dla branży
optycznej. Wnikliwa obserwacja rynku i nieustanne ulepszanie naszych produktów uczyniły z nas jednego z najbardziej
rozpoznawalnych producentów etui okularowych nie tylko
w Polsce, lecz także w Europie.
Więcej informacji: www.albinex.pl ✖

„AKADEMIA ZARZĀDZANIA BARWĀ” 2021 ONLINE PRZYCIĀGNĘŁA
PASJONATÓW CM
XV edycja konferencji z cyklu „Akademia
Zarządzania Barwą” już za nami. 7 grudnia br.
miłośnicy Color Managementu spotkali się na
platformie Click Meeting. Tematyka związana
z poprawnym odwzorowaniem barw – równie trudna, co absorbująca – przyciągnęła
100 uczestników, którzy z zainteresowaniem
wysłuchali wystąpień ekspertów, a następnie
w części warsztatowej śledzili sposoby praktycznego zastosowania przekazanej przez
nich dawki wiedzy. 83% osób oceniło wydarzenie „doskonale”, a pozostała część „dobrze”.
Takie opinie słuchaczy, jak ta: „Bardzo przydatna i cenna inicjatywa. Dla osób na co dzień nieśledzących
rynkowych zmian, w łatwy sposób pozwala zaktualizować wiedzę”, motywują organizatora konferencji –
wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o. – do kolejnych inicjatyw w ramach Akademii Wiedzy. Tegoroczne
wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z firmami: Digiprint, Epson i Reprograf-Grafikus, w gronie
patronów znaleźli się: COBRPP, Signs.pl i „Świat DRUKU”.
Organizator dziękuje wszystkim wymienionym, jak również prelegentom oraz gościom konferencji za
wspaniałą atmosferę i liczne głosy sympatii.
Szczegółowa relacja w styczniowym wydaniu „Świata DRUKU”, a kolejna – 16. edycja konferencji z cyklu
„Akademia Zarządzania Barwą” 26 października przyszłego roku.
Więcej informacji: www.piap-org.pl ✖

13. EDYCJA TARGÓW REMADAYS KIJÓW JUŻ 15-17 MARCA
Wielkimi krokami zbliża
się kolejna edycja targów
RemaDays Kijów. Międzynarodowe święto reklamy,
które odbywa się w stolicy naszych wschodnich
sąsiadów, zaplanowane jest na 15-17 marca 2022 roku. Przedstawiciele branży upominków będą mieli
do dyspozycji wygodnie i bezpiecznie zorganizowaną przestrzeń wystawienniczą. Na zwiedzających czekają nowości produktowe i innowacyjne technologie, które zostaną zaprezentowane w 3 sektorach targowych – Gifts&Textile, Sign&Visual oraz Tech&Print. Impreza odbywa się pod hasłem „Otwarci na nowe”
i wzbudza zainteresowanie producentów i dystrybutorów, a także agencji reklamowych chcących poznać
najnowsze trendy na rynku upominków. Już teraz zapraszamy na RemaDays Kiyv 2022, które tradycyjnie
skupi uwagę branży reklamowej w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym IEC-Expo przy Brovarsky Prospekt 15 w Kijowie. Do zobaczenia! ✖
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SPRZEDAM PRODUKCJĘ UNIKALNYCH NA RYNKU RAMEK 3D
Ramki 3DFrames umożliwiają prezentację zdjęć i obiektów trójwymiarowych w łatwy i efektowny sposób np.:
na ścianie, półce, biurku, podwieszone
na linkach – znakomicie chroniąc zawartość przed uszkodzeniem i kurzem.
Przykładowe zastosowania to prezentacja: pamiątek rodzinnych, pamiątek
z wakacji, trofeów, modeli, numizmatów,
suszonych kwiatów, minerałów, skamielin,
starodruków, pamiątek sportowych z autografami sportowców jak np. piłki tenisowe, golfowe, rękawice bokserskie, itp.
W odróżnieniu od większości ramek dostępnych na rynku, ramki 3DFRAMES umożliwiają prezentację zawartości w zakresie 180°/360°!
Oferta obejmuje: maszynę do produkcji kluczowych elementów, know-how, prawa do wzorów,
marki i strony internetowej z domeną 3dframes.pl
Wzory ramek 3DFrames wraz z opisem są prezentowane na witrynie 3dframes.pl
Więcej informacji: WAREXIM P.W. Aleksander Warsz tel. 602632546,
e-mail: awarsz@warexim.com ✖

CARTAMUNDI CARDS POLAND
BREAKING NEWS !!!
Niezwykle dynamiczny rozwój rynku gier i zabawek stawia przed nami, w szczególności w ostatnich
latach, zupełnie nowe wyzwania.
Wychodząc im naprzeciw i mając na celu jeszcze
lepszą obsługę naszych klientów, Grupa Cartamundi,
do której należymy od przeszło 15 lat, zmienia swą strukturę korporacyjną
W związku z powyższym, nasza działalność w zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów
jest prowadzona od dziś przez naszą spółkę zależną, Cartamundi Cards Poland sp. z o.o
Zmieniamy się dla Was
Więcej informacji: www.cartamundi.pl ✖

KATALOG PRODUKTÓW
EKOLOGICZNYCH
GREENPLANET 2022
Katalog produktów ekologicznych pod marką
GREENPLANET został wydrukowany na papierze
z certyfikatem FSC, a okładka na ekologicznym
papierze kraftowym. W katalogu prezentujemy
upominki reklamowe wykonane z naturalnych surowców pochodzących z certyfikowanych źródeł.
Istotę produktów stanowią załączone do nich nasiona drzew i kwiatów miododajnych. Idea marki zakłada
pomoc w odbudowie zasobów naturalnych, a tym samym w walce ze zmianami klimatu – poprzez sadzenie drzew i pomoc pszczołom.
Więcej informacji: www.greenplanet365.eu ✖

8

74/2022

KLIO-ETERNA TERAZ
RÓWNIEŻ W POLSCE!

Firma Żejmo& Siateckis.c. / gadżeciarze.com
zawarła porozumienie o bliskiej współpracy z niemiecką firmą Klio-Eterna Schreibgeräte GmbH &
Co KG. W związku z tym Żejmo& Siatecki przejmuje całą działalność dystrybucyjno-sprzedażową
firmy Klio-Eterna jako wyłączny partner handlowy
na terenie Polski.
Dzięki temu porozumieniu nastąpi wyraźne
wzmocnienie obecności produktów Klio-Eterna na
rynku polskim. Jednocześnie asortyment firmy Żejmo& Siateckis.c. / gadżeciarze.com zostanie uzupełniony o nowe ciekawe produkty, o najwyższej
jakości i niepowtarzalnym wzornictwie.
Klio-Eterna Schreibgeräte GmbH & Co KGz siedzibą w Wolfach w Schwarzwaldzie to niemiecki
producent przyborów piśmienniczych. Od ponad
120 lat marka Klio-Eterna® jest synonimem jakości
i precyzji „Made in Germany”. Oprócz funkcjonalności i wzornictwa, przybory piśmiennicze marki Klio-Eterna zachwycają różnorodnością kolorów i kombinacji komponentów, a także atrakcyjnymi opcjami
personalizacji.
Znakomita większość oferowanych wyrobów marki Klio-Eterna produkowana jest w Niemczech, przy
zachowaniu bardzo surowych reguł zielonej gospodarki. Klio-Eterna może pochwalić się wieloma
certyfikatami świadczącymi o wysokiej klasy zarządzaniu, dbałości o środowisko naturalne i otoczenie społeczne: ISO 9001, ISO 14001, klimaneutraler
Standort (firma neutralna klimatycznie), 100% Oekostrom, BSCI, Sedex.
Obie firmy cieszą się z zaplanowanej współpracy
i mają nadzieję na intensywny rozwój oraz pozytywną reakcję obecnych jak i nowych klientów.
Więcej informacji: www.zejmo-siatecki.com
lub bezpośrednio u dystrybutora:
office@zejmo-siatecki.com;
tel. +48 531 549 312 ✖
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SDX GROUP
W PROGRAMIE „FIRMA
Z SERCEM” UNICEF

NEWS

INTERESUJĀCE WYKŁADY
NA REMACONGRESS 2022

Firma SDX Group Sp. z o.o. po raz kolejny
bierze udział w programie „Firma z sercem”.
Unicef niesie pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Od początku powstania dba
o to, aby KAŻDE dziecko żyło w bezpiecznym i czystym otoczeniu, miało równe szansę w życiu, było chronione przed przemocą
i wykorzystaniem, uczyło się, miało szanse
na przeżycie i rozwój. Wsparcie finansowe
firmy przyczyni się do pomocy najbardziej
potrzebującym dzieciom na świecie. „Wierzymy w to, że każdy z nas może zmieniać świat na lepsze – czyniąc dobro na co dzień” – cyt. prezes
Rafał Szandecki.
Więcej informacji: sdxgroup.pl ✖

ALEWOREK W GALERII MALTA
Czy można prowadzić biuro prosto
z Centrum handlowego? Przykład przeprowadzki aleWorek do Galerii Malta
w Poznaniu to pokazuje idealnie. Od niedawna marka aleWorek stała się marką
aleWorek & friends zapraszajac tym samym przyjaciół do współtworzenia biznesu. To przestrzeń 120m 2 sklepowa z polskimi markami rękodzieła. Nowy concept
store to 3. filar działalności obok sprzedaży internetowej i szycia rozwiązań
na zamówienie dla biznesu. Dodatkowo,
w tylnej części sklepu, zorganizowaliśmy
przestrzeń do pracy i kontaktów biznesowych, by móc realizować kolejne wspaniałe realizacje dla
naszych kontrahentów. Tym samym pracujemy w cudownej przestrzeni oraz mamy zielone światło
do działania przy indywidualnych projektach. Zobacz, przyjedź, odwiedź. Nic tak dobrze nie działa,
jak sprawdzenie rozwiązań, dotknięcie tkanin na miejscu.
Więcej informacji: www.aleworek.pl ✖

Tradycyjnie na targach RemaDays Warsaw zostanie zorganizowany panel wykładów prowadzonych
przez wysokiej klasy specjalistów. Odbędą się one
w sali konferencyjnej w hali F, w dwóch punktach
– prelekcje poświęcone tematyce upominków na
stoisku J35, natomiast wystąpienia przedstawicieli
branży poligrafii na stoisku P9. Głównym prelegentem RemaCongress 2022, przybliżającym m.in.
zagadnienia marketingu relacyjnego czy negocjacji, będzie Krzysztof Sarnecki, Prezes Zarządu,
Partner QUEST Change Managers, przedsiębiorca oraz trener biznesu i coach. Jako ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm
i marketingu nasz gość specjalny podzieli się swoją
wiedzą w 3 kolejnych dniach trwania targów (16 i 17
lutego o godzinie 14:30 oraz 18 lutego o godzinie
12:00). Na tym wydarzeniu zdecydowanie warto
być – zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wykładów i pełną listą prelegentów, która
dostępna jest na stronie www.remadays.com.
Wstęp na wszystkie wykłady RemaCongress 2022
jest bezpłatny. ✖

JUŻ W LUTYM KOLEJNA ELEKTORNICZNA WYSYŁKA
KATALOGU EUROPEAN SUPPLIERS BOOK
Profesjonalny katalog European Suppliers Book już od 9 lat wspiera branżę
artykułów promocyjnych, łącząc europejskich dostawców z dystrybutorami i agencjami
reklamowymi. Przejrzysta forma wydawnictwa i na bieżąco aktualizowana baza sprawiają,
że ESB to doskonałe narzędzie do całorocznej pracy – umożliwia łatwe odszukanie
ofert najaktywniejszych uczestników rynku i nawiązanie współpracy z firmami z całej
Europy. Z kolei eksporterzy upominków mogą skorzystać ze skutecznego narzędzia
promocji dającego szansę dotarcia do tysięcy odbiorców. Wersję papierową katalogu rokrocznie otrzymuje 5000 importerów, natomiast elektroniczna
– której wysyłka będzie miała miejsce w lutym – trafia aż do 35 000 przedstawicieli branży. Ostatnia edycja drukowanego wydania będzie dystrybuowana
również podczas Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2022, które odbędą się 16-18 lutego 2022 roku. ✖
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ORIGAMI 3D ZABAWKĀ ROKU 2021!
Wprowadzając na polski rynek serię
15 figurek 3D wykonanych z papieru,
wierzyliśmy, że zostaną one docenione
przez odbiorców. Jednak pozytywne
reakcje przeszły nasze najśmielsze
oczekiwania, a najlepszym podsumowaniem jest tytuł Zabawki Roku 2021,
który właśnie padł łupem Origami 3D!
Kiedy zabieraliśmy naszych papierowych pupili do Warszawy, byliśmy niezwykle ciekawi reakcji zarówno dzieci, które co roku pojawiają się na konkursie Zabawka Roku, jak i jury złożonego z celebrytów oraz
ekspertów branży gier i zabawek. To był bardzo intensywny dzień, a wielu obserwatorów zatrzymało się
przy naszym stanowisku na długie godziny, próbując własnych sił w stworzeniu origami 3D. Efekty prac
były zdumiewające, a bijące z twarzy dzieci skupienie i najwyższa koncentracja wywoływały zdziwienie
u ich rodziców.
Tytuł Zabawki Roku dla Origami 3D to duże wyróżnienie i dowód, że na rynku zabawek wciąż jest miejsce na innowacyjne produkty, które nie tylko dostarczają mnóstwo frajdy, ale także zapewniają okazję do
wyciszenia i relaksu.
Więcej informacji: https://www.alexander.com.pl/ ✖

ATRAKCYJNA NAGRODA
W LOTERII DLA
ZWIEDZAJĀCYCH
Goście RemaDays Warsaw w czasie swojego pobytu na targach mogą skorzystać z bogatego programu
imprezy. Stali bywalcy dobrze wiedzą, że to nie tylko
możliwość poznania najnowszych trendów branży
upominków i nawiązania cennych kontaktów handlowych – ale także szansa wzięcia udziału w ciekawych
wydarzeniach. Na lutowych targach, tak jak i podczas
każdej poprzedniej edycji, dla uczestników zostanie
zorganizowana specjalna Loteria dla zwiedzających.
Tym razem do wygrania będzie ekspres do kawy Melitta Caffeo Barista TS Smart. Aby powalczyć
o nagrodę, wystarczy wrzucić swoją wizytówkę do oznakowanej urny na stoisku loterii. Losowanie odbędzie
się 17 lutego o godzinie 14:00. Wszystkich kawoszy i nie tylko zapraszamy do wzięcia udziału w Loterii! ✖

PRZYDATNA PLATFORMA
DLA BRANŻY UPOMINKÓW –
ESBOOK.EU W LICZBACH

To już kolejny rok funkcjonowania platformy online
dla branży upominków reklamowych – ESB online.
Nowoczesny serwis wspiera działania eksportowe
przedstawicieli rynku, łącząc agencje reklamowe
z dostawcami z całej Europy. Średnio miesięcznie ze strony korzysta 5922 użytkowników
z 70 krajów. Mają oni do dyspozycji wiele praktycznych i intuicyjnych narzędzi dostępnych w ramach
ESBook.eu. Wśród nich warto wymienić chociażby możliwość wysyłania szybkich zapytań do
wielu dostawców naraz czy codzienny przegląd
nowych inspiracji produktowych, co zdecydowanie
ułatwia całoroczną pracę. W 2021 roku odnotowano ponad 880000 wyszukiwań produktów,
a użytkownicy serwisu wysłali ponad 6850 bezpośrednich wiadomości, korzystając z opcji wygodnego kontaktu z eksporterami upominków. Szacowany obrót z przesłanych zapytań wynosi ponad
13 430 000 PLN. Dynamiczny rozwój ESB online
daje szerokie możliwości współpracy biznesowej
zarówno dostawcom artykułów promocyjnych, jak
i agencjom reklamowym z różnych krajów świata.
Serdecznie dziękujemy za wspólny rok prężnego
działania i życzymy całej branży wielu sukcesów
oraz rozwoju z platformą ESBook.eu w kolejnych 12 miesiącach!
Więcej informacji: esbook.eu ✖

JUŻ WE WRZEŚNIU KOLEJNA
EDYCJA HAPTICA
Prezentacje produktów producentów, marek, importerów i start-upów, wystawa laureatów nagrody Promotional Gift Award, pokaz najlepszych praktyk
oraz program wykładów z prelegentami renomowanych firm - składające
się z tych komponentów targi HAPTICA® live wyrobiły sobie wśród użytkowników i uczestników rynku renomę źródła inspiracji i platformy komunikacyjnej dla reklamy haptycznej. Jak zwykle, HAPTICA® live odbędzie się
w imponującej atmosferze World Conference Center Bonn (WCCB) w dniu
06 września 2022 roku. Wystawcy targów HAPTICA® live spotkają się
z nietypową dla rynku niemieckiego mieszanką odwiedzających: Targi skierowane są do odwiedzających z branży marketingu, komunikacji i zakupów, jak również z agencji reklamowych lub branży produktów promocyjnych. Wstęp
na targi jest bezpłatny, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja na stronie internetowej imprezy. Wszyscy wystawcy korzystają ze stałej ceny all-inclusive, która zależy od wielkości stoiska. Stała cena obejmuje różnorodne, dodatkowe usługi marketingowe. Zapisz datę: W 2023 roku HAPTICA® live
odbędzie się 15 marca 2023 roku. ✖
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MIĘDZYNARODOWE TARGI REKLAMY
I DRUKU REMADAYS WARSAW 2022
Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw, które odbędą się w PTAK
Warsaw Expo w Nadarzynie przy al. Katowickiej 62. W dniach 16-18 lutego 2022 r. uczestnicy wydarzenia
będą mogli zapoznać się z najnowszą ofertą rynku w myśl hasła „Kreatywni. Otwarci na nowe”. Na gości
jednej z największych imprez wystawienniczych w branży czekają bezpiecznie zorganizowane sektory
targowe, a także wiele udogodnień dla zwiedzających. Szczegółowe informacje dotyczące RemaDays
Warsaw 2022 znajdują się poniżej.

GODZINY OTWARCIA DL A
ZWIEDZA JĀC YCH
• 16-17 lutego (środa-czwartek) od 9:30 do 17:00
• 18 lutego (piątek) od 9:30 do 16:00

DOJAZD NA TARGI
Wybierz jeden z 4 prostych sposobów dojazdu:
1. Autobusem
Po przyjeździe do Warszawy będzie można skorzystać z oznaczonych
bezpłatnych autobusów, odjeżdżających z 2
przystanków:
• przy Alejach Jerozolimskich DW Centralny 06
• PKP Lotnisko Chopina z przystanku przy
Terminalu Autokarowym 01
2. Pociągiem
Dla osób podróżujących pociągiem również
będą dostępne bezpłatne autobusy – kursujące
co 15 minut ze stacji PKP Warszawa Centralna
oraz PKP Lotnisko Chopina.
3. Samolotem
Bezpłatne autobusy będą także czekały na
osoby podróżujące samolotem – kursować będą
co 25 minut z portu lotniczego im. Fryderyka
Chopina.
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4. Samochodem
Dojazd na targi samochodem
zajmuje 15 minut z centrum Warszawy. Centrum wystawiennicze
PTAK Warsaw Expo usytuowane
jest u zbiegu autostrady A2, trasy S8 i drogi krajowej E67.
GODZINY KURSOWANIA AUTOBUSÓW
Bezpłatne autobusy RemaDays kursują co
15 minut w podanych poniżej godzinach. Z dokładnym rozkładem jazdy można zapoznać się na stronie www.remadays.
com w zakładce „Dla zwiedzających”,
na podstronie „Lokalizacja i dojazd”.
W dniach 16-17.02.2022:
Lotnisko Chopina – RemaDays 8:30 – 17:40
Warszawa Centralna – RemaDays 8:30 – 17:30
RemaDays – Lotnisko Chopina 9:15 – 17:55
RemaDays – Warszawa Centralna 9:00 – 17:40
W dniu 18.02.2022:
Lotnisko Chopina – RemaDays 8:30 – 16:00
Warszawa Centralna – RemaDays 8:30 – 15:30
RemaDays – Lotnisko Chopina 9:15 – 16:40
RemaDays – Warszawa Centralna 9:00 – 16:10
Na stacjach początkowych i w centrum wystawienniczym będzie można skorzystać z pomocy
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hostess oraz hostów, którzy udzielą niezbędnych informacji. Na przystankach umieszczone
zostaną także rozkłady jazdy.

PARKINGI
Goście, którzy przyjadą na
targi samochodami, będą mogli skorzystać z 7000 miejsc
parkingowych położonych tuż
przy halach wystawienniczych, w tym także dla
osób niepełnosprawnych. Opłata za dzień postojowy uiszczana w punktach rejestracyjnych
wynosi 20 złotych brutto.

CAŁ A BRANŻA REKL AMY
I DRUKU W JEDNYM MIEJSCU
Przez 3 dni trwania RemaDays Warsaw uczestnicy międzynarodowego rynku reklamowego
mają do dyspozycji ponad 30 000 m2 przestrzeni targowej, biznesowej i konferencyjnej. Wydarzenie to skupia przedstawicieli branży w jednym miejscu, zapewniając bezpieczne warunki
do prezentowania ofert i rozmów handlowych.
Umożliwia poznanie najnowszych trendów, produktów i technologii w ramach nowocześnie zorganizowanych sektorów targowych.
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kartonów i puszek, materiałów samoprzylepnych
itp. GIFTS & TEXTILE obejmuje ponadto obszar
photo creation, skupiając dostawców rozwiązań
foto/wideo, firm wyspecjalizowanych w produkcjach filmowych, fotografii produktowej itd.
SIGN & VISUAL – skupia przedstawicieli POS
& Display, Lighting Systems, Event Show oraz
Outdoor Advertising. Zapewnia przestrzeń dla
dostawców z kategorii POS, POP & Display –
prezentujących systemy wystawiennicze, totemy,
ścianki i gabloty reklamowe, standy oraz rollupy,
banery itp., a także dostawców z dziedziny reklamy świetlnej, oferujących identyfikację wizualną:
neony, ledy, kasetony podświetlane i inne. W sektorze tym można również odnaleźć rozwiązania
i systemy do organizacji wszelkiego rodzaju
imprez i eventów, meble eventowe, namioty i siedziska, standy itp. Szeroki wachlarz możliwości
SIGN & VISUAL uzupełnia oferta dostawców
wyspecjalizowanych w reklamie zewnętrznej
(reklamie mobilnej, billboardach, banerach i szyldach, reklamie pneumatycznej, oklejaniu aut itp.).
TECH & PRINT – obejmuje Technology Park,
Printing House, a także IT & e-Solutions. Uczestnicy targów znajdą tu nowoczesne urządzenia
i technologie stosowane w branży, w tym maszyny do znakowania, hafciarki, maszyny poligraficzne, plotery, maszyny UV, lasery, media do
druku, frezarki, materiały do produkcji reklam
(jak plastik, szkło, metal itp). Sektor umożliwia
także zapoznanie się z ofertą ekspertów od
usług druku (offsetowego, cyfrowego, sitodruku, tampodruku, haftu, termotransferu, druku
wielkoformatowego, znakowania oraz uszlachetnień: tłoczenia, foliowania, lakierowania itp.),
jak i firmy, które dostarczają rozwiązania
informatyczne dla reklamy, design, aplikacje
mobilne, wirtualną rzeczywistość, systemy CRM
i nowe technologie.

BILETY, REJESTRACJA
Podczas RemaDays Warsaw uczestnicy będą
mogli zapoznać się z szeroką i kreatywną ofertą
wszystkich wystawców zaprezentowaną w 3 profesjonalnych sektorach – GIFTS & TEXTILE,
SIGN & VISUAL oraz TECH & PRINT.
GIFTS & TEXTILE – łączy Gifts World, Textile
Zone, Packaging Materials oraz Photo Creation.
To sektor obejmujący szeroko pojętą branżę
upominków i tekstyliów reklamowych uzupełniony ofertą rynku opakowaniowego. Umożliwia
zapoznanie się z najnowszą ofertą firm wyspecjalizowanych w produkcji oraz dystrybucji gadżetów, jak i dostawców odzieży reklamowej (oraz
roboczej, sportowej, fitness, ochronnej, medycznej) czy usług tekstylnych. To również doskonale
zorganizowana przestrzeń dla producentów opakowań (fasonowych, klapowych, kaszerowanych),

Zaproszenia
Aby wziąć udział w targach, należy najpierw
się zarejestrować. Rejestracji można dokonać
na dwa sposoby:
• przed wydarzeniem – na stronie
www.remadays.com
• bezpośrednio w punkcie rejestracji zwiedzających przed wejściem na targi
Uwaga! Rejestracja na targach jest płatna,
zachęcamy więc do skorzystania z opcji wcześniejszej bezpłatnej rejestracji online. W tym
celu wystarczy wejść na stronę www.remadays.
com, wpisać kod ze swojego zaproszenia i uzupełnić dane. W odpowiedzi otrzymasz gotowy
do wydruku indywidualny identyfikator – pamiętaj, aby go wydrukować i zabrać ze sobą
na RemaDays Warsaw! Prosta i wygodna re-

74/2022

REMADAYS WARSAW

jestracja online pozwoli Ci zaoszczędzić cenny
czas i uniknąć stania w kolejkach do punktów
rejestracyjnych przed wejściem na hale targowe. Na targi mają wstęp tylko osoby pełnoletnie.
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 sytuacji, gdy gość targów RemaDays Warsaw 2022 zapomni zaproszenia, będzie miał możliwość zakupu biletu w kasach targowych. Identyfikator będzie można wydrukować w punktach
rejestracji, zlokalizowanych w hali E (punkt
A1) oraz w hali F (punkt A2 i punkt P1).

BILET PROMOC YJNY
Osoby, które nie otrzymały zaproszenia na
RemaDays Warsaw 2022, również mogą uczestniczyć w imprezie – wystarczy zakupić bilet wstępu.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości nabycia online biletu promocyjnego w atrakcyjnej
cenie 10 zł. Sprzedaż biletów promocyjnych odbywa się na stronie www.remadays.com, umożliwiając wygodną płatność internetową PayU. Po
dokonaniu zakupu otrzymasz specjalny kod, który umożliwi Ci szybką rejestrację.
Jeśli nie zdążysz zarejestrować się przed RemaDays Warsaw, możesz nabyć bilet normalny
w rejestracji zwiedzających przy wejściu na targi – w cenie 20 zł za okazanym zaproszeniem lub
30 zł bez zaproszenia. Kasy w punktach rejestracji czynne będą w godz. 9:30-17:00 (16-17 lutego)
oraz w godz. 9:30-15:30 (18 lutego).
Serdecznie zapraszamy do zakupu, a także
do wcześniejszej rejestracji online!
Faktura
Faktury będą wystawiane przez organizatora
targów w punktach rejestracyjnych od razu
na miejscu.

UMÓW SPOTKANIA
Z W YSTAWCAMI
By usprawnić organizację targowego
dnia, można skorzystać z wygodnego narzędzia do umawiania spotkań z wystaw-
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cami. Na stronie www.remadays.com w zakładce „Dla
zwiedzających” znajduje się „Lista wystawców 2022”
z przejrzystą tabelą oraz wyszukiwarką, dzięki której
szybko odnajdziesz dostawców lub produkty, jakie Cię
interesują. Z tym narzędziem łatwo i optymalnie zaplanujesz swój pobyt na targach – umów się na rozmowę
z wybranymi wystawcami.

UDOGODNIENIA
Szatnia
W czasie targów RemaDays Warsaw 2022 zwiedzający będą mogli
pozostawić odzież i bagaż podręczny
w szatniach zlokalizowanych przy
wejściach do hal w pobliżu rejestracji. Cena za jeden wydany przez
obsługę numerek to 5 zł (płatność
gotówką lub kartą).
Punkt wysyłkowy
W trakcie targów będzie można skorzystać z punktu
wysyłkowego – nadaj paczkę z pozyskanymi materiałami, by swobodnie uczestniczyć we wszystkich
wydarzeniach. Cena za przesyłkę do 30 kg na terenie
Polski to 50 zł/12 euro. Koszt przesyłki na terenie państw
UE do 30 kg to tylko 215 zł/50 euro.
Relax Zone i Gastronomia
Na uczestników 17. edycji targów RemaDays Warsaw
czekają 2 duże strefy wypoczynku – Relax Zone umiej-
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scowione będą w obu halach:
E i F, gdzie będzie można chwilę
odetchnąć i napić się gorącej herbaty oraz kawy. Polecamy także
restauracje i kawiarenki serwujące aromatyczne dania, smakowite
przekąski i cieszące podniebienie
słodkości.
Bezpłatne Wi-Fi
Dla wygody zwiedzających w strefach Relax Zone oraz restauracjach i kawiarenkach będzie można skorzystać
z bezpłatnego dostępu do Wi-Fi.
Oficjalna aplikacja RemaDays Warsaw 2022
Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji dla
zwiedzających, dzięki której z łatwością zaplanujesz
cały pobyt na targach. Mapy i plany, lista wystawców,
harmonogram prelekcji i wydarzeń – wszystko, co najważniejsze o RemaDays Warsaw, w jednym miejscu!
Aplikacja dostępna jest na platformie Android oraz iOS.

REMACONGRESS 2022
Zapraszamy do udziału w interesujących wykładach
RemaCongress 2022. Gościem specjalnym będzie
Krzysztof Sarnecki, przedsiębiorca, konsultant strategiczny, zawodowy negocjator, trener biznesu i coach.
W 3 kolejnych dniach targów zaprezentuje prelekcje

74/2022

nt. marketingu relacyjnego, inżynierii sprzedaży oraz
mechanizmów skutecznych w negocjacjach. Ponadto
w ramach RemaCongress odbędą się zajęcia otwarte
prowadzone przez innych uznanych specjalistów. Wstęp
na wykłady jest bezpłatny.
By wziąć udział w prelekcjach, wystarczy zarejestrować swój kod z zaproszenia lub kupić bilet na targi. Wykłady będą miały miejsce w hali F, na stoiskach: J35
(tematyka zw. z upominkami) oraz P9 (dot. branży
poligrafii).
Ze szczegółowym harmonogramem RemaCongress 2022 można zapoznać się na stronie
www.remadays.com w „Zakładce dla zwiedzających”.

INFORMACJE DODATKOWE
Hotele
Gości RemaDays Warsaw 2022 zapraszamy do
skorzystania z szerokiej oferty hotelowej. Można
się z nią zapoznać na stronie www.remadays.com
w „Zakładce dla zwiedzających”.
Informacja kolejowa PKP
Strona internetowa: www.rozklad-pkp.pl
Port Lotniczy
Strona internetowa: lotnisko-chopina.pl
Dział Obsługi Zwiedzających
E-mail: visitors@remadays.com
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Z BRANZY

Nowości i udogodnienia na ESBook.eu
Podsumowanie 2021 roku
‹ Joanna Kłossowska ›
Dynamiczny rozwój platformy ESBook.eu sprawia, że coraz więcej jej
użytkowników może korzystać z wielu możliwości promocji i szybkiego
dotarcia do branży reklamowej z całej Europy. Bez wątpienia szereg
funkcjonalności dostępnych w serwisie ułatwia codzienną pracę
eksporterów, jak i dystrybutorów upominków. Platforma wzbogaciła
swoją ofertę o dodatkowe narzędzia: opcje „Ulubione Produkty” oraz
„Ulubieni Dostawcy”, umożliwiające jeszcze szybsze wyszukiwanie
ofert. Zapraszam do przeglądu najważniejszych funkcji ESB online,
a także krótkiego podsumowania działania platformy w 2021 roku.

NARZĘDZIA NA ESBOOK.EU,
Z KTÓRYCH CHĘTNIE
KORZYSTA JĀ AGENCJE
REKL AMOWE
Serwis European Sellers & Buyers to narzędzie online dla agencji reklamowych i dystrybutorów artykułów promocyjnych. Charakteryzuje się wieloma funkcjonalnościami, które
usprawniają pracę każdego importera upominków.
Dynamiczna wyszukiwarka produktów, możliwość
szybkiego wysyłania zapytań oraz dostęp do codziennego źródła inspiracji branżowych to tylko
niektóre z narzędzi, na które warto zwrócić uwagę. Co więcej, European Sellers & Buyers jest
całkowicie darmowe!

„European Sellers&Buyers
to wspaniałe narzędzie. Jest
szybkie i ma dużą wartość. Jest tu dużo
ciekawych dostawców z wieloma ciekawymi
produktami. European Sellers&Buyers to
dobry sposób na ich znalezienie."

ULUBIONE PRODUKTY
I ULUBIENI DOSTAWC Y – NOWE
FUNKCJONALNOŚCI NA ESB

Podobne udogodnienie stanowi funkcja
Ulubieni Dostawcy – pozwala na szybkie dodawanie ulubionych eksporterów upominków, którymi można w łatwy sposób
zarządzać na stronie i wysyłać ekspresowe wiadomości.

Importerzy upominków reklamowych
mogą korzystać z nowych narzędzi, które
niedawno udostępnione zostały w serwisie. Ulubione Produkty zapewniają
szybki dostęp do tysięcy artykułów
reklamowych znajdujących się w bazie ESB
online. Funkcjonalność ta związana jest także
z prostym w obsłudze generatorem ofert PDF dla
klienta końcowego. Umożliwia błyskawiczne przygotowanie oferty, a ponadto cechuje się automatycznym tłumaczeniem treści z języka obcego.

Tym, z czego chętnie korzystają użytkownicy serwisu, są także masowe zapytania z działu newsów, czyli opcja wysyłania
pojedynczej wiadomości w nawiązaniu do
kilku inspiracji produktowych jednocześnie.
Przyspieszenie oraz ułatwienie pracy dystrybutorów i agencji reklamowych to jeden z najważniejszych celów, jakie spełnia ESB online.

„Platforma ESB działa bardzo wydajnie i jest
łatwa w obsłudze. Dzięki niej mogliśmy
szybko wysyłać wiadomości do dostawców.
Odpowiedzi otrzymaliśmy niemal natychmiast. Jesteśmy zadowoleni z możliwości,
jakie daje Platforma ESB.”

„Bardzo użyteczna i wygodna platforma, wiele
firm obecnych, dobrze zorganizowana
strona i łatwe wyszukiwanie. Odpowiedzi
przychodzą szybko. Oszczędza dużo czasu w porównaniu z tradycyjnymi wyszukiwaniami.”

INSKOL-Reklama Ewa Olińska, Polska

Easyline Promotion, Włochy

KITI Production OÜ, Estonia
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Automatyczne tłumaczenie strony
Dla większej wygody Użytkownicy platformy
ESB online, mają możliwość wyszukiwania produktów w 28 europejskich językach, jak również
strona automatycznie tłumaczy się na język
użytkownika. Działanie serwisu ESBook.eu odpowiada tym samym na potrzeby profesjonalnych przedstawicieli rynku reklamowego z wielu
krajów Europy.

3. Doceniasz WYGODĘ – masz wgląd w historię
oraz edycję swoich zapytań w jednym miejscu

Z BRANZY

ESB ONLINE W LICZBACH
W 2021 ROKU
885587 wyszukiwań produktów

JUŻ DZIŚ
ZAREJESTRUJ SIĘ
ZA DARMO NA
ESBOOK.EU!

25516 wyszukiwań kategorii
6848 wysłanych zapytań
ok. 13 432 000 PLN obrotu z zapytań
670 zarejestrowanych agencji
ok. 50 agencji miesięcznie składa zapytania

DL ACZEGO WARTO
ZAREJESTROWAċ SIĘ NA
ESBOOK.EU?

PLUS SUPPLIER – SKUTECZNE
NARZĘDZIA PROMOCJI DL A
DOSTAWCÓW Z EUROPY

1. Oszczędzasz CZAS – opcja bezpośrednich
wiadomości do dostawców umożliwia bardzo sprawne składanie zapytań, ale dzięki
rejestracji w serwisie zrobisz to jeszcze
szybciej! Wiadomości zarejestrowanych firm
nie są moderowane, tylko od razu trafiają do
odbiorcy. Ponadto Twoje dane będą już automatycznie uzupełniane w formularzu zapytań
2. Zyskujesz WIARYGODNOŚĆ – każdy do-

Niewątpliwą zaletą szybko rozwijającego się
serwisu ESBook.eu jest szeroki wachlarz możliwości promowania swojej oferty i firmy. Z nowoczesnych rozwiązań ESB korzystają dostawcy
upominków reklamowych, którzy chcą dotrzeć
do profesjonalnych odbiorców z całej Europy.

stawca, do którego skierujesz swoje zapytanie, otrzyma informację, że Twoja firma jest
zweryfikowana

Korzyści z posiadania konta PLUS SUPPLIER:
1. Wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania,
czyli szansa na otrzymanie większej liczby
zapytań
2. Możliwość dodawania aż 4 inspiracji produktowych miesięcznie na stronę główną
3. Atrakcyjna wizytówka firmy prezentowana
w wynikach wyszukiwania – z nieograniczoną liczbą słów kluczowych, logotypem firmy,
opisem i tagami, do której można ponadto
dołączyć zdjęcia, filmy i katalogi
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ok. 5922 użytkowników miesięcznie na
stronie z 70 krajów

ESBOOK.EU WSPIERA
EUROPEJSKIE FIRMY Z BRANŻY
UPOMINKÓW REKL AMOW YCH
European Sellers & Buyers zapewnia szerokie
korzyści zarówno dostawcom, jak i dystrybutorom upominków. Dzięki dostępowi do łatwych
w obsłudze narzędzi można szybko i skutecznie
dotrzeć do przedstawicieli europejskiej branży
reklamowej, oraz pozyskać wiele międzynarodowych kontaktów handlowych.
Już teraz zapraszamy do wykorzystania możliwości, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna platforma – wejdź na stronę ESBook.eu i rozwijaj
swój biznes na europejskim rynku produktów
reklamowych.
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FELIETON

„Więc chodź, pomaluj mój świat,
na żółto i na niebiesko…”
‹ Justyna Lisek-Kantorska ›
A może też na zielono? Małymi krokami zbliżają się święta Wielkiej Nocy – krótsze i niewymagające
takiego poświęcenia w przygotowaniach, ale na pewno niosące wesołą atmosferę. I tak właśnie mi przyszły
na myśl słowa tej piosenki. Zastanawiam się, z jakiego powodu – czy to może kwestia tego, jakie kolory
lubimy sami, czy fakt pewnych przyzwyczajeń związanych z daną okolicznością.

Minione święta Bożego Narodzenia uświadomiły mi,
jak ważne są upodobania kolorystyczne w naszym
życiu i jak ogromny wpływ mają na nasze samopoczucie, emocje i na odbiór nas samych przez otoczenie. Bo jest to również pewna wiadomość, którą
chcemy przekazać; jak i w drugą stronę – możemy
się domyślić, co dana osoba przeżywa. W końcu nikt
nie zabroni mieć w domu czarnej choinki z czarnymi
bombkami, jednak z pewnością będzie budzić
ona zupełnie inne emocje, niż
choinka w bieli lub ubrana
w czerwień – barwę
energii i kolor symbolizujący wyzwanie, miłość,
moc, przygodę i życie pełne pasji.
Świat kolorów ma swoją „mowę”, podobnie jak można
odczytywać mowę ciała. Kolory działają na nas we

wszystkich dziedzinach i sferach życia, i są na pewno
osobiste dla każdego z nas. Ponadto odgrywają bardzo
dużą rolę w reklamie jako podstawa
komunikacji, mogą motywować i zachęcać do działania, ale też być narzędziem manipulacji. Kwestia odbioru przez nas danych barw zależy
od wielu czynników, stanów emocjonalnych związanych z podejściem do życia,
czy nawet humorem w danym momencie.
Zrozumiałe jest więc, że żaden artysta, który
chce przedstawić smutek na obrazie, nie namaluje
go kolorowymi farbami. Z kolei dla jednych np.
kolor różowy może stanowić ulubioną barwę
i uspokajać, a dla kogoś innego może być wręcz
męczący, drażniący i odpychający. Stąd też magia
barw ma duży wpływ na wybory dokonywane podczas zakupów, gdzie cechy produktu dla niektórych
osób nie mają większego znaczenia, jeśli kolor jest
dla nich idealny.
Wracając jednak do Wielkanocy, najczęściej spotykanym kolorem – zwanym też kolorem słońca czy złota – jest
żółty. Przywołuje pozytywne emocje,
radość, śmiech, zabawę, optymizm czy
wypoczynek, przez co kojarzy się również z dobrymi wspomnieniami. Drugi
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kolor, jaki pojawia się najczęściej w klimacie tych świąt,
to zieleń, kojarzona z budzącą się do życia wiosną,
naturą, środowiskiem i zdrowiem. Dodatkowo jest symbolem powodzenia, odnowienia i młodości. A gdy świat
wokół się zazielenia, to nasze odczucia są również
pełne pozytywnych emocji i wszechogarniającej radości. Również wszelkie odcienie pastelowe, którymi
często przyozdabiamy wielkanocne pisanki, są mile
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widziane, a barwy z wiosennych bukietów tulipanów
idealnie komponują się z nimi na stole.
Dobór barw jest niezwykle istotny – dopasowujemy
kolorystycznie praktycznie wszystko: od ubrań po wystrój wnętrz, kolor samochodu czy kubka, z którego
pijemy poranną kawę. Kolory wyrażają nasze emocje i przekazują je w towarzystwie. I tutaj prawdziwe

wyzwanie jest dla organizatorów
przyjęć, gdzie nie tylko ważna jest
oprawa muzyczna, ale i kolorystyczna. To już w ich gestii leży,
czy będą kierować się swoim gustem, modą, czy inwencją twórczą,
mając na względzie upodobania
osób, dla których jest przyjęcie organizowane i jaki przekaz pójdzie
w świat dla zaproszonych gości.
Tak jak w przypadku ślubu i przyjęcia weselnego kolor biały można
delikatnie połączyć z innym odcieniem, tak w przypadku chrztu
świętego i komunii świętej ciężko
byłoby przełamać pewne konwenanse, gdzie faktycznie króluje biel,
symbolizując w ten sposób m.in.
światło, czystość, prostotę, pokój, pokorę i niewinność. Można
łamać pewne zasady i pozwolić
sobie na stosowanie różnych kolorów – kontrast jest bardzo dobrze
odbierany przez naszą psychikę
i wyobraźnię – jednak trzeba mieć też wyczucie co
do sytuacji. Często istnieją też pewne utarte schematy, których gdzieś się trzymamy – dobrze znane już
przyjęcie typu „baby shower” będzie miało inne wydanie kolorystyczne dla dziewczynki, i inne dla chłopca.

FELIETON

się, czy ktoś lubi dany odcień, czy nie, lub też, jak nam
się on podoba i czy będzie pasował obdarowanej osobie. Znajomość znaczenia
kolorów może oczywiście pomóc,
jeśli chcemy podkreślić jakieś
uczucia i wywołać dodatkowy efekt.
Na koniec myślę, że jedną z najistotniejszych
rzeczy jest, by nie popadać
w monotonię i za słowami
z piosenki Ewy Bem – do
przodu żyć, żyć kolorowo,
marzenia najbarwniejsze mieć…

Sądzę, że przy wyborze samych prezentów i ich opakowań kierujemy się również kolorami – zastanawiamy
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Spółka z ograniczonā
odpowiedzialnościā – udziały
‹ Mateusz Wojciechowski ›
W kolejnym artykule dot. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poruszone zostanie zagadnienie udziałów
w spółce. Wyjaśnione zostanie, czym jest udział w ogólności i jakie rodzaje udziałów można wyróżnić,
a także – czy udział można zbyć?

Należy przyjąć, że o udziale w spółce można
mówić w dwóch znaczeniach. Pierwsze znaczenie to oznaczona kwotowo część kapitału
zakładowego. W poprzednim artykule sygnalizowałem, że kapitał zakładowy dzieli się na udziały,
które obejmują wspólnicy, a te udziały w kapitale
zakładowym dają podstawę prawną wspólnikom
do uczestniczenia w spółce. Udziały mogą mieć
równą albo nierówną wartość nominalną. Wartość
nominalna udziału może zostać ustalona przez
wspólników, jednakże zgodnie z Kodeksem spółek handlowych nie może być ona niższa niż
50,00 złotych. Zatem, wspólnicy mogą umówić się,
że wartość nominalna jednego udziału w zawiązywanej przez nich spółce wynosi przykładowo
100,00 zł czy też 500,00 zł albo i więcej. W tej
sytuacji udziały mają równą wartość nominalną,
a każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden
udział. Nierówną wartość nominalną zobrazuję
na przykładzie dwóch wspólników, z których jeden posiada jeden udział o wartości nominalnej
30 000,00 zł, a drugi jeden udział o wartości
nominalnej 20 000,00 zł. Cały kapitał zakładowy takiej spółki wynosi wówczas 50 000,00 zł
i dzieli się na dwa udziały o nierównej wartości
nominalnej.
Drugie znaczenie udziału to ogół praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce. Szerzej o prawach i obowiązkach każdego ze wspólników
będzie mowa w kolejnych numerach czasopisma.
Wskazać jedynie należy, że jednym z najczęściej wymienianych praw wspólnika jest prawo do
dywidendy i prawo do zwołania zgromadzenia
wspólników.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi wyraźnie stanowić, czy wspólnik
może mieć jeden albo większą liczbę udziałów
– w drugim przypadku udziały takie są równe
i niepodzielne. W sytuacji, gdy wspólnik może
mieć tylko jeden udział, to udział może być
nierówny i podzielny.
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Należy przyjąć, że udział w spółce może
być uprzywilejowany i nieuprzywilejowany.
Udział może być uprzywilejowany wtedy, gdy
stanowi o tym umowa spółki. Uprzywilejowanie
polega na tym, że na taki udział przypada więcej praw niż na inne udziały – udziały zwykłe.
W mojej ocenie najważniejsze są trzy rodzaje
udziałów uprzywilejowanych:
1. Udział uprzywilejowany co do głosu. Jak
wskazuje już użyte określenie, na taki udział
przypada więcej głosów niż na udział zwykły. Zasadą jest, że na jeden udział przypada jeden głos. Przy udziale uprzywilejowanym na jeden udział mogą przypadać
maksymalnie trzy głosy. Wymaga zaznaczenia, że uprzywilejowanie udziału co do
głosu dotyczy sytuacji, gdy chodzi o udziały
o równej wartości nominalnej.
2. Udział uprzywilejowany co do dywidendy.
Taki udział pozwala wspólnikowi na uzyskanie wyższej dywidendy niż wspólnikom posiadającym udziały zwykłe. Przepisy wskazują jednak na pewne ograniczenia przy
tego typu uprzywilejowaniu udziału. W takim
przypadku wspólnikowi nie może przypaść
więcej niż o połowę dywidendy więcej, niż ta,
która przypada na udział zwykły, a zatem
takie udziały nie mogą być nieograniczone.
Udział uprzywilejowany co do dywidendy nie
korzysta z prawa pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, jednakże
można to zmienić umową spółki. Istnieje także możliwość określenia w umowie spółki, że
dywidenda uprzywilejowana niewypłacona
w latach poprzednich może zostać wypłacona w następnych latach z wypracowanego
zysku, ale nie więcej niż za pięć lat.
3. Udziały uprzywilejowane w razie likwidowania spółki. Likwidacja spółki obejmuje
wieloetapowe działania. W uproszczeniu
likwidując spółkę najpierw spłaca się długi,
zabezpiecza się majątek dla wierzycieli, którzy się nie zgłosili, zabezpiecza się majątek
na wierzytelności sporne i niewymagalne,
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a to, co pozostanie, dzieli się między wspólników proporcjonalnie do ich udziałów, chyba że na określone udziały, zgodnie z umową, przypadnie większa kwota. Wskazałem
w mojej ocenie trzy najważniejsze rodzaje
uprzywilejowania udziałów, choć w praktyce zdarzają się także i inne, przykładowo
przywilej powoływania członków zarządu.
Każdy wspólnik ma prawo zbyć swoje udziały w spółce, może je także oddać w zastaw.
Dokonanie zbycia udziałów następuje poprzez
zawarcie umowy sprzedaży udziałów, w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wspólnik może także zbyć część udziału lub
ułamkową część udziału, ale tylko pod pewnymi warunkami. Istotną kwestią jest także to, że
umowa spółki może ograniczyć możliwość zbycia udziału np. poprzez wymóg uzyskania zgody
spółki. Dość często wspólnicy wprowadzają do
umowy spółki postanowienia, o których mowa
w zdaniu poprzednim, a to celem pewnego rodzaju kontroli nad składem osobowym wspólników.
Na koniec niniejszego artykułu należy wskazać,
że co do zasady spółka nie może obejmować
lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych
udziałów. Choć jak od każdej zasady występują
pewne wyjątki.
Wyrażam nadzieję, że ten artykuł, jak i poprzednie
wskazują, jak ważnym i doniosłym etapem tworzenia
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stworzenie przemyślanej umowy, która powinna m.in. określać
kwestie udziałów. Mają one bowiem wpływ na funkcjonowanie wspólników, albowiem im więcej udziałów ma
jeden wspólnik, tym większa jego władza.

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

Nowości z ESBook.eu – upominki
promocyjne, które przydajā się zimā!
‹ Joanna Kłossowska ›
Jak to zwykło się mówić o tej porze roku – zima nie rozpieszcza. Oczywiście śnieżna
aura ma swój urok, ale generalnie chłód, małe nasłonecznienie i w dalszym ciągu krótkie dni sprawiają, że z utęsknieniem wyczekujemy nadejścia wiosny. Są jednak sposoby, by
stworzyć cieplejszą i przyjemniejszą aurę, a przy okazji... wykorzystać moc reklamy! Wystarczy zajrzeć na ESBook.eu – nowoczesna platforma łącząca dostawców i dystrybutorów
upominków każdego dnia inspiruje nowymi pomysłami. Wiele z nich można wykorzystać
właśnie teraz, dbając o komfort własny i swoich partnerów w biznesie, i nie tracąc przy tym
okazji do skutecznej promocji. Zapraszam na przegląd najciekawszych upominków reklamowych, które oferują aktywni użytkownicy ESBook.eu.

Pierwszym artykułem, który bezsprzecznie kojarzy się
z chłodniejszymi miesiącami,
jest oczywiście nakrycie głowy.
Zimowa czapka żakardowa,
którą proponuje Headwear Professionals, wykonana
jest ze 100% tkaniny akrylowej, a na życzenie
może być także obszyta polarem w środku.
Daje również duże możliwości w zakresie
personalizacji – różne kolory, znakowanie
przy użyciu haftu lub naszytej metki, opcja
wywinięcia lub bez – sprawiają, że można
stworzyć estetyczny produkt według indywidualnych potrzeb. Jednocześnie ciepły
i praktyczny element ubioru to też świetny
pomysł na prezent.
Gdy temperatura spada,
trzeba zadbać o odpowiedni
ubiór. Kluczowe znaczenie
ma ogrzanie okolic klatki
piersiowej, a co sprawdzi się
lepiej niż klasyczna kamizelka? IES Polska oferuje
duży wybór bezrękawników różnych rodzajów marek Russell i Result.
W ofercie można znaleźć produkty z polaru, softshellu, modele dwustronne, nieprzemakalne, jak i oddychające. Taki upominek
reklamowy sprawdzi się nie tylko zimą, ale
także chłodniejszą wiosną czy – w zależności od kierunku podróży – nawet na letnich
wyjazdach.
Nadal istnieje potrzeba zachowania środków ostrożności, więc i zimą przyda się maseczka oferowana przez Promopremiums
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Products. Wygodnie
dopasowująca się do
twarzy i wykonywana
na zamówienie już od
100 sztuk, z nadrukiem
na całej powierzchni,
spełni swoje funkcje
ochronne oraz promocyjne. Od wewnątrz wyłożona jest 100% bawełną w kolorze białym
lub czarnym. Podwójne zszycie gwarantuje
ładniejsze wykończenie, a także zwiększoną
trwałość. Maseczkę można prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza po każdym użyciu.
To, z czym mierzą
się często o tej porze
roku kierowcy – czyli ośnieżone i zamarznięte szyby w aucie
– nie musi być wielkim
problemem. Trzeba mieć tylko odpowiednie
narzędzie, za pomocą którego łatwo poradzimy sobie z tym „urokiem” podróżowania zimą.
Skrobaczka samochodowa, która znajduje
się w ofercie Easy Gifts, posiada ergonomiczną rączkę i dostępna jest w różnych kolorach. To zarazem bardzo praktyczny gadżet
reklamowy, którzy docenią zmotoryzowani
klienci i współpracownicy.
Zima to wymagający
czas, nie tylko dla kierowców, ale w zasadzie dla
każdego z nas – widać
to szczególnie w sferze
pielęgnacji. Bądź co bądź
trzeba się przy niej nieco nagimnastykować,
aby zadbać o potrzeby skóry, która domaga
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się większej troski i uwagi. Dlatego wśród
wielu różnorodnych artykułów promocyjnych,
które prezentują europejscy dostawcy na
ESBook.eu, moją uwagę przykuły glicerynowe mydełka z zatopionym logo z oferty
Imca. Ten uniwersalny produkt może przyjmować różne formy, kształty, kolory, a także
zapachy, co czyni go wyjątkowo wdzięcznym
i niepowtarzalnym upominkiem reklamowym.
Było już coś
dla ciała, niech
będzie też coś
dla… duszy
i smaku. Dłużs z e z i m owe
wieczory idealnie nadają się do tego, by urządzić małą biesiadę z przyjaciółmi. Przy tej okazji pamiętajmy o odpowiedniej aranżacji stołu – stylowa
deska do serów, którą prezentuje AXPOL
Trading, pozwoli podkreślić estetyczną i gustowną oprawę spotkania. Wykonana z bambusowego drewna ma klasyczny design, więc
świetnie skomponuje się z każdym elementem zastawy. Deskę można spersonalizować
poprzez grawerowanie laserowe – tego typu
upominek promocyjny z pewnością zachwyci
partnerów biznesowych, którzy doceniają połączenie funkcjonalności z elegancją.
To tylko wycinek tego, co oferują czołowi
przedstawiciele rynku reklamowego z całej
Europy. Tysiące inspiracji i nowości produktowych można znaleźć na stronie www.esbook.
eu, gdzie każdego dnia pojawiają się nowe pomysły na upominki biznesowe – warto śledzić
na bieżąco!
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TEXTILE ZONE

Funkcjonalna odzież reklamowa
dla gastronomii
‹ Joanna Kłossowska ›
Śmiało można powiedzieć, że każdy z nas lubi ubrania wysokiej jakości – zazwyczaj wyglądają ładniej
i nosi się je wygodniej. W praktyce sięgamy po różne rzeczy, biorąc pod uwagę też inne kryteria
wyboru. Są jednak miejsca, gdzie trwałość i wytrzymałość są bezwzględnie wymaganymi cechami
produktu. Odnosi się to w szczególności do branży gastronomii – odzież robocza dla kucharzy, kelnerów
i restauratorów powinna być funkcjonalna i komfortowa, a przede wszystkim odporna. Liczą się także
ogólne wrażenia wizualne, ponieważ zwłaszcza od osób, które obsługują bezpośrednio klientów,
wymaga się schludnej i eleganckiej prezencji. Spójrzmy więc, co w tym temacie mają do zaoferowania
przedstawiciele rynku tekstyliów reklamowych!
Fartuch kelnerski CLASSIC, dostępny
w ofercie firmy Jett Studio, doskonale sprawdzi
się w każdym lokalu gastronomicznym. Pozwoli na zachowanie
wymaganej czystości w miejscu
pracy kelnerów
oraz kucharzy
i asystentów. Nadaje się zarówno pod nadruk,
jak i pod haft,
a ponadto posiada metkę, którą można usunąć – dzięki temu
można stworzyć własną linię odzieży. CLASSIC
ma regulowany pasek oraz praktyczną kieszeń
z trzema przegródkami, natomiast gramatura
materiału wynosi 220 g/m².
Wymogi dotyczące stroju profesjonalnych kucharzy obejmują
wszystkie elementy ubioru, od
dołu do góry! Przyjrzyjmy się
więc kolejnej propozycji branży tekstyliów reklamowych –
to spodnie kucharskie Basic Karlowsky, które oferuje
Avalon Sportswear. Uszyte
są z bardzo mocnego i trwałego twillu (100% bawełny)
o gramaturze 245 g/m². Posiadają zamek błyskawiczny
i elastyczny pas ze szlufkami,
a także dwie kieszenie boczne. Poza funkcjonalnością
mają jeszcze jedną zaletę, a mianowicie ciekawie się prezentują – wzór w czarno-białą pepitkę
nadaje im oryginalny wygląd. Spodnie można
prać w pralce w temperaturze do 60 °C.
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Ko l e j n y m e l e mentem garderoby,
którego nie może
zabraknąć w szafie przedstawiciela
branży gastronomicznej, jest kurtka szefa kuchni
– L-SHOP-TEAM
proponuje model
j e a n s ow y m a rki Karlowsky, który wykonany jest
z twillowego materiału o gramaturze 195 g/m².
Wykończona szlachetną apreturą, dekatyzowana
marynarka ma trwały kolor, a kontrastowe szwy
dodają jej stylowego charakteru. Posiada naszywaną kieszeń na rękawie po lewej stronie z praktycznym schowkiem na długopis. Przydatną cechą
może być także wentylacja pod pachami. Kurtka
jest łatwa w pielęgnacji – nadaje się do prania
w temperaturze do 95°C, istnieje również możliwość prania przemysłowego.

Do kompletu można dobrać spodnie Ritz prezentowane przez Gor Factory,
które przeznaczone są dla
osób pracujących w branży
hotelarsko-gastronomicznej.
Specjalny krój sprawia, że
zapewniają komfort noszenia na co dzień. Spodnie są
uszyte z wytrzymałej tkaniny o gramaturze 280 g m²
i mają uniwersalne zastosowanie. Posiadają łącznie cztery kieszenie – dwie
boczne (ukośne) oraz dwie umiejscowione z tyłu
i zapinane na guziki. Kolor ciemnopiaskowy będzie idealnie komponował się z bielą lub błękitem
koszuli.

Elegancka koszula Coolmax
marki Russell, dostępna w kolorze
białym i błękitnym,
jest wykonana ze
specjalnego włókna, które zapewnia
przewiewność i regulację wilgoci. Materiał jest niezwykle
łatwy w pielęgnacji,
co ma szczególnie
duże znaczenie w branży gastronomicznej. Koszule są dostępne w wariancie damskim i męskim

Kompletując odzież roboczą dla gastronomii, można natrafić na interesujące produkty,
które są wysoce funkcjonalne i nie ustępują
przy tym estetyce wykonania. Dla profesjonalistów ponadto niezwykle ważna jest jakość
materiału i jego właściwości, które powinien
zachowywać przez długi czas. W końcu przy
takim charakterze pracy – w której ubiór narażony jest na częste zabrudzenia i kontakt
z różnymi czynnikami – trwałość oraz odporność na wielokrotne prania są wręcz na wagę
złota. Producenci i dystrybutorzy tekstyliów
reklamowych przeznaczonych dla pracowników
gastronomii wychodzą z ofertą, która odpowiada na te potrzeby w stu procentach.
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oraz w wersji na długi i krótki rękaw. Co więcej,
Russell gwarantuje wysoką odporność na pranie
oraz trwałość koloru. Produkty dostępne są od
ręki u oficjalnego dystrybutora marki – firmy
Ies Polska.
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TECH&PRINT

Gorāce premiery branży Tech&Print
na RemaDays Warsaw 2022
‹ Joanna Kłossowska ›
Wielkimi krokami zbliżają się Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2022. Już
16-18 lutego spotykamy się w PTAK Warsaw Expo, by poznać najnowszą ofertę rynku upominków,
a także nowatorskie rozwiązania, które przydają się w codziennej pracy branży reklamowej. W sektorze
Tech&Print będziemy mieli szansę zobaczyć wiele interesujących premier – oto wybrane maszyny
i systemy, które warto obejrzeć na żywo.

W prezentowanej ofercie firmy SoftPlast
znajdzie się Automat szyjący CRONOS 4.0 –
najnowsza odsłona znanego, kultowego w swojej
branży Automatu Cronos Ultimate od firmy Matic.
To wysokiej jakości, zapewniające pełną automatyzację urządzenie do szycia tekstyliów na
rynku reklamy wizualnej, systemów wystawienniczych, flag i banerów. Łatwy i szybki w użyciu
CRONOS 4.0 pozwala osiągnąć wysokiej jakości
płaskie szwy, znacznie skracając czas produkcji
i zwiększając wydajność szycia kedra płaskiego.
Najnowszy model został dodatkowo wyposażony
w większy i bardziej dostępny panel sterowania
z rozbudowanym oprogramowaniem, automatyczną regulację naprężenia kedra na każdy
obszywany bok oraz czytnik kodów QR. Dzięki
zastosowaniu odpowiednich prowadnic może być
wykorzystywany dodatkowo do innych aplikacji
jak: obszycia, tunele, zawinięcia, rzepy, taśmy itp.
CRONOS 4.0 został zaprojektowany z naciskiem
na rozszerzenie funkcji „Przemysłu 4.0”, aby
jeszcze bardziej poprawić system zarządzania
produkcją i jakość backlitów, flag, systemów wystawienniczych, banerów itp.
Na stoisku EMB Systems będzie można zobaczyć nową drukarkę do koszulek Brother
GTX 600 – kolejny wielki krok w produkcji masowej. Zapewnia ona przemysłową szybkość druku
do 460 ciemnych albo do 900 jasnych koszulek w ciągu 8 godzin pracy. Maszyna cechuje
się też długą żywotnością, nawet w pracy na 3
zmiany po 8 godzin. Ponadto jej zalety wynikają
z niskich kosztów części eksploatacyjnych oraz
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długich okresów ich wymiany, czy też niskich
kosztów atramentu przy zachowaniu wysokiej
jakości nadruków. Warto również wspomnieć
o funkcjach druku bez zmiany atramentu: DTG,
DTF, DTG na skórze, DTG na ciemnym poliestrze.
Japoński producent Brother opracował tę nową
drukarkę, idąc za potrzebami swoich największych klientów – z pewnością warto przekonać
się o jej możliwościach na żywo.

Firma Duplo Polska
przedstawi innowacyjny System Duplo
iSaddle 5.0 – tj. w pełni
automatyczny system
broszurujący. Do jego
najważniejszych funkcjonalności należy:
• inteligentne pobieranie arkuszy, czyli możliwość pobierania po kilka arkuszy z jednej półki
• bigowanie prac w linii z oprawą zeszytową,
płaskie grzbiety broszur
• szycie na siodle, ergonomiczny kształt „U”
• możliwość szycia czterema zszywkami przy
użyciu dwóch głowic szyjących
• możliwość szycia broszur o zróżnicowanych
formatach w jednej broszurze
• zróżnicowany zakres formatów, w tym format
albumowy: 210 x 297 mm.
• min. format broszury: 120 x 75 mm, maks.
format: 350 x 300 mm
• szybka konfiguracja ustawień urządzenia
przy zmianie formatu broszury, bez konieczności mechanicznej ingerencji w urządzenie
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• szycie 30 arkuszy 80 g/m2 = produkcja broszur do 120 stron
• System iSaddle umożliwia produkcję do 4500
broszur na godzinę
• nowy model trójnoża DKT-200, łatwy montaż
noża rozcinającego na dwa użytki, dogodny dostęp dla operatora, powietrzy system
zdmuchu ścinek
• rozdzielacz nakładu służy do oddzielania
nakładu np. co 100 broszur, ułatwia to pakowanie i dalszą dystrybucję

Z kolei firma SHIRO POLAND zaprezentuje
rozwiązanie i-TM stosowane w maszynach
Tajima TMEZ. System automatycznego naciągu nici górnej dzięki nieskomplikowanej budowie
i zaawansowanemu oprogramowaniu rewolucjonizuje branżę hafciarską. Nie trzeba już martwić
się o stopień wyszkolenia kadry i jej umiejętności
regulacji maszyny – Tajima TMEZ oferuje technologię, która bez dodatkowego wdrożenia jest
w stanie sama dostosować napięcie nici do haftowanego materiału. Urządzenie samo mierzy
jego grubość i dostosowuje ilość podawanej nitki,
co likwiduje problem ściągania materiału. Pozwala to na haft z pełną prędkością, praktycznie bez
zerwań nici, nawet w przypadku metalizowanej.
Co więcej, dane naciągu nici dla każdego wzoru
mogą być zapisane i przeniesione do innej maszyny wyposażonej w system i-TM, dla zachowania idealnej powtarzalności produkcji.
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WHO IS WHO

ALEKSANDRA CHALIMONIUK PR DIRECTOR
Do zespołu OTCF dołączyła Aleksandra Chalimoniuk. Jako PR director poprowadzi dział odpowiadający za
budowanie wizerunku firmy i jej marek. Do podstawowych obowiązków pełnionych na nowym stanowisku należeć
będzie komunikacja zewnętrzna w Polsce oraz na kluczowych rynkach zagranicznych, gdzie firma kontynuuje
ekspansję. Aleksandra Chalimoniuk ma za sobą prawie 20 lat doświadczeń zawodowych. Ostatnie lata spędziła,
realizując projekty komunikacyjne dla międzynarodowych firm z różnych sektorów. Przed dołączeniem do
OTCF pełniła m.in. funkcję doradcy zarządu ds. komunikacji sklepów Komfort oraz dyrektora komunikacji i PR
sklepów Jysk. Była także dyrektorem komunikacji i PR firmy Sokołów. Wcześniej przez 10 lat pracowała jako
dziennikarka TVN. ✖

JACEK MAKOWSKI DYREKTOR DS. ROZWOJU
Z początkiem grudnia 2021 r. do struktur firmy Gemius Polska dołączył Jacek Makowski. Do jego najważniejszych
zadań należy rozwój działalności spółki na polskim rynku, szczególnie w segmencie największych nadawców
telewizyjnych i radiowych oraz wydawców internetowych. Jako dyrektor ds. rozwoju rynku Jacek Makowski
będzie odpowiadał za tworzenie i wdrażanie strategii biznesowych najważniejszych produktów firmy w Polsce.
Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami biznesowymi na rynku mediów. Ostatnio pracował jako
dyrektor zarządzający w Gratka.pl (Polska Press, Ringier Axel Springer). Wcześniej związany był m.in. z Allegro
jako dyrektor biura reklamy, Ringier Axel Springer (jako dyrektor biura reklamy prasy codziennej i online) oraz
Onetem (pełniąc funkcję dyrektoa działu sprzedaży usług marketingowych). ✖

MICHAŁ GWIAZDOWSKI COUNTRY MANAGER
Michał Gwiazdowski, wcześniej pełniący funkcję general managera w Brainly, obejmuje stanowisko country
managera w firmie Storytel Polska. Zastępuje Michała Szolca, który niedawno objął nowe stanowisko global creative
audio managera w tej firmie. Michał Gwiazdowski jest liderem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z produktami
cyfrowymi. W Brainly kierował operacjami w trzech krajach: Polsce, Rosji i Rumunii. Wcześniej pracował jako program
manager w firmie Microsoft, uruchamiając Msn.com na polskim rynku, i w Agorze, gdzie skupił się na budowaniu
cyfrowego portfolio i uruchomieniu strategii płatnych treści dla „Gazety Wyborczej”. ✖

MAGDALENA POBIKROWSKA HEAD OF BIDDABLE MEDIA
Stanowisko head of biddable media w SalesTube obejmuje Magdalena Pobikrowska. W nowej roli zajmie się
m.in. hubem kompetencyjnym SEM, paid social i zakupem kampanii programmatic dla międzynarodowych klientów,
oraz rozwojem narzędzi wewnętrznych z obszaru martech dla tych kanałów. Będzie koordynowała pracę trzech
teamów: SEM, paid social i programmatic, łącznie 74 ekspertów i ekspertek. Jest certyfikowaną specjalistką z zakresu
produktów reklamowych Google i trenerką programu Google AdWords Certified Trainer. Przeprowadziła szereg
szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu swojej specjalizacji. Jest absolwentką programu Leadership
Academy realizowanego w Polsce we współpracy z Center for Leadership. ✖

JACEK CELIŃSKI HEAD OF MEDIA & PERFORMANCE
Do Dentsu Polska dołączy Jacek Celiński. Obejmie stanowisko head of media & performance. W nowej roli
będzie odpowiadał za kierunek rozwoju linii biznesowej media & performance w Dentsu Polska i wchodzących
w jego skład agencji Carat, iProspect i Dentsu X. Jacek Celiński ma ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu.
Ostatnio pełnił funkcję head of e-commerce w Havas Media Group & Havas Creative. Rozumie zmieniający się
krajobraz zachowań konsumenckich, potrzeby i aspiracje klientów. Podziela wartości dotyczące zrównoważonego
rozwoju i różnorodności jako kluczowych czynników sukcesu zarówno w celu przyciągnięcia najlepszych talentów,
jak i zapewnienia najlepszych wyników dla klientów. ✖

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

POLSKA SZKOŁA FUTBOLU
WSPIERA MŁODE
I AMBITNE OSOBY
W branży upominków wiele się dzieje,
a niekiedy działania te wychodzą poza ramy
biznesu i przyjmują postać szczytnych przedsięwzięć. Piotr Zieliński prowadzi nie tylko
produkującą smycze reklamowe firmę Gift
Star, ale także Polską Szkołę Futbolu, która
daje wsparcie młodym i ambitnym osobom.
PSF pomaga w wychowaniu dzieci poprzez
futbol, zachęcając do aktywnego uprawiania
sportu i ucząc zdrowego ducha rywalizacji.
Akademia ma już wielu fanów i cieszy się
sympatią zarówno w profesjonalnym środowisku, jak i wśród rodziców. Jej celem jest pod-

niesienie jakości szkolenia
młodych sportowców. Od
początku bowiem główną
ideą założycielską Polskiej Szkoły Futbolu było
stworzenie odpowiednich
warunków dla dzieci kochających piłkę nożną, tak,
by możliwości uprawiania
tego sportu były zapewnione w profesjonalny sposób. Zaangażowane w ten projekt osoby chcą
dorównać w tym obszarze takim krajom jak
Niemcy, Hiszpania czy też Holandia, gdzie system szkoleniowy ma bardzo długie tradycje
i jest w pełni dopracowany i rozwinięty. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki temu, że
PSF skupia w swojej kadrze doświadczonych

II DRUGA EDYCJA
KALENDARZA
CHARYTATYWNEGO
#SILNAKOBIETACHALLENGE
PIER LUIGI

NOWY ROK 2022
Z NAGRODĀ PROMOTIONAL
GIFT AWARD 2022 DLA
FIRMY SANDEX
Promotional Gift Award to międzynarodowa
nagroda za upominek reklamowy przyznawany przez kolońskie wydawnictwo WA Media od 2003 roku. Honoruje produkty, które
odpowiadają kryteriom nowoczesności oraz
perfekcyjnie wpisują się w strategię udanej
komunikacji z klientami, czym powinny cechować się najlepsze artykuły promocyjne.
Jury weryfikuje zgłoszone upominki, poddając
ocenie pięć kryteriów: sam pomysł na produkt,
jego design, jakość wykonania oraz trwałość,
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oraz posiadających bardzo szeroką wiedzę
przedmiotową Trenerów i Organizatorów. Jako
jedna z nielicznych szkółek piłkarskich posiada także specjalną ofertę treningów i gry dla
rodziców i znajomych. Na stronie psf.waw.pl
można zapoznać się z misją oraz szczegółami
całego projektu. ✖

Dzięki współpracy Akademii Kobiet z Fundacją Kwiat Kobiecości oraz producentem
kalendarzy Pier Luigi, przy wsparciu niezwykłych kobiet i Partnerów oraz Patronów
Medialnych powstał Kalendarz #silnakobietachallenge2022, dzięki któremu zostaną zebrane pieniądze przeznaczone na profilaktykę,
dostęp do informacji oraz edukację dotyczącą raka szyjki macicy i zmianę świadomości
w podejściu do zdrowia.

Kalendarz charytatywny został wydany
przez Pier Luigi – marką stworzoną przez
specjalistów z ponad 27-letnim doświadczeniem na rynku gadżetów reklamowych.
Powstała ona z połączenia entuzjazmu i kreatywności, z potrzeby wypełnienia niszy w obszarze kalendarzy i notesów produktami niebanalnymi oraz nowoczesnymi, takimi jak np.
papier z kamienia czy z dodatkiem z włókien
z trawy. Potwierdzić to może 31 zdobytych
nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach, festiwalach oraz
targach branżowych, takich jak RemaDays
Warsaw, Festiwal Marketingu, ZoomArt. Firma
stawia na ekologiczne rozwiązania, a wiele
jej produktów pomaga chronić środowisko
naturalne. Oferta Pier Luigi dostępna jest na
stronie ksiazkowekalendarze.pl. ✖

jak i potencjał komunikacyjny. Nagrody przyznawane
są w siedmiu kategoriach, tj.
Give-aways, Communicative
Products, Premium Products,
Custom-made Designs, Customising Technologies, Best Practice oraz Merchandising.
Dla firmy Sandex Nowy Rok
przyniósł niemałe wyróżnienie – innowacyjny produkt
Bluzo – Worek marki Quikflip zdobył nagrodę PROMOTIONAL GIFT AWARD 2022 w kategorii
PREMIUM PRODUCTS. Jak mówią laureaci:
„Zaczynając Nowy Rok zawsze wierzymy, że
będzie lepszy od poprzedniego. Aczkolwiek
wiemy również to, iż aby był dobry, należy

wykonać mądrą i trudną pracę. Dla Nas Nowy
Rok przyniósł dodatkowy wiatr w skrzydła”.
Z docenionym przez profesjonalne jury upominkiem można zapoznać się na stronie
www.quikflip.pl. ✖
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Jubileusze
FABRYKA KART to marka, pod którą produkujemy gry i karty do gry. Naszymi klientami są
renomowani wydawcy i autorzy gier z wielu krajów świata. Produkujemy też autorskie gadżety
reklamowe dla firm i agencji. Mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie – kontynuujemy tradycję
powstałej w 1947 roku Krakowskiej Fabryki Kart. Jesteśmy polską marką, liderem europejskiego
rynku produkcji kart do gry i gier. Oferujemy nie tylko najwyższą jakość produktów wykonanych
według gotowej specyfikacji, lecz także fachowe doradztwo na etapie projektowania oraz doboru
technologii i materiałów. Kierujemy się przy tym dwiema zasadami – bezpieczeństwem użytkownika i troską o środowisko naturalne. Znamy się na grach, więc rozumiemy ludzi, którzy się nimi
cieszą i wspólnie spędzają przy nich czas. Zapraszamy do współpracy!

Firma R. Majewski od wielu lat działa jako producent teczek, gadżetów reklamowych i przyborów
szkolnych. Nasze wyroby cieszą się szerokim zainteresowaniem, głównie dzięki kreatywnym
pomysłom na wykonanie. Znani jesteśmy jako rzetelny producent gadżetów reklamowych,
ponieważ zawsze realizujemy zlecenia na czas, zaś nasze produkty są starannie wykonane.
Będąc tak cenionym producentem gadżetów reklamowych zawsze staramy się w pełni sprostać
oczekiwaniom naszych klientów. Wprowadzamy do naszych produktów innowacyjne rozwiązania, wzbogacamy ofertę o nowe propozycje i zawsze wykorzystujemy najlepsze materiały.

4

Jesteśmy producentem artykułów reklamowych i turystycznych. Każdy nasz produkt jest doskonałym nośnikiem reklamy. W nasze produkty zaopatrujemy znaczną część firm w Polsce,
jak również w całej Europie. Dzięki naszemu doświadczeniu z łatwością potrafimy dopasować
odpowiedni produkt do specyfiki działania firmy naszego Klienta. Równocześnie staramy się
zwracać uwagę na sugestie, brać pod uwagę pomysły oraz spełniać zalecenia Klienta w taki
sposób, aby późniejsza realizacja spełniła zarówno wszelkie oczekiwania zleceniodawcy, jak
i w stu procentach swoją funkcję w promowaniu firmy naszego Klienta.

3

Jako dystrybutor rozwiązań dla przemysłu dysponujemy ofertą przystosowaną do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, związanych z automatyką przemysłową, energetyką
i miernictwem, kompatybilnością elektromagnetyczną, taśmami i klejami przemysłowymi oraz
automatyką budynkową i osprzętem elektroinstalacyjnym. 30-letnie doświadczenie na rynku
pozwala nam dzielić się merytoryczną wiedzą branżową w zakresie oferowanych produktów
oraz zapewniać naszym Klientom fachowe doradztwo techniczno-handlowe. Asortyment firmy ASTAT tworzą produkty i rozwiązania 200 krajowych oraz zagranicznych, renomowanych
producentów. Duża różnorodność oraz dostępność to zalety naszej oferty. Klienci firmy ASTAT
znajdą wśród produktów wszelkie, niezbędne w ich specjalizacji akcesoria. Dzięki wieloletniej
i efektywnej współpracy z naszymi dostawcami oraz magazynowi w Polsce naszym Klientom
zapewniamy konkurencyjne ceny oraz krótkie terminy dostaw.

3

Firma zajmuje się produkcją zdobień na tekstyliach i gadżetach oraz dystrybucją markowej
odzieży sportowej i promocyjnej, oraz artykułów reklamowych. Asortyment obejmuje m.in.
koszulki, T-shirty, koszulki polo, bluzy, kurtki, polary, odzież sportową, parasole, czapki i torby.
Jesteśmy wiodącym dostawcą produktów promocyjnych w Polsce, eksportujemy również produkty do ponad 22 krajów, w tym w całej Unii Europejskiej, Europie Środkowej i USA. Od 1997 r.
zdobyliśmy ponad 40 międzynarodowych nagród za jakość zdobień w konkursach branżowych.
Spośród otrzymanych laurów 15 to złote medale za Najlepsze Nadruki na Odzieży w takich
konkursach jak SGIA, Images, Impressions, FESPA i Promotional Gift Award. Obsługujemy
zarówno duże, jak i małe agencje reklamowe na terenie Polski i Europy.
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Firma Badge4u od 1992 r. zajmuje się produkcją gadżetów reklamowych, między innymi znaczków
okolicznościowych oraz urządzeń i komponentów do ich wytwarzania, produktów bezpieczeństwa,
magnesów, akcesoriów do telefonów, wyrobów z mikrofibry, otwieraczy i breloków a także wielu
innych. Warunki, w jakich odbywa się wytwarzanie naszych produktów, troska o ochronę środowiska
naturalnego i odpowiednie standardy organizacji pracy zostały wysoko ocenione przez audytorów,
umożliwiając uzyskanie przez firmę certyfikatów jakościowych i środowiskowych ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018, SEDEX.

3

Jesteśmy firmą, w której połączenie pasji i ciężkiej pracy od 25 lat uszczęśliwia naszych klientów.
Działamy na rynku polskim i zagranicznym, a kontrahenci, którzy nam zaufali, należą do liderów
w swoich branżach. Wykonaliśmy wiele mniejszych i większych zleceń, a wszystko to łączy jedno
– indywidualne i rzetelne podejście do każdego klienta. Posiadamy szeroki wachlarz usług, w których
każdy znajdzie coś dla siebie. Nasz flagowy produkt to tokeny, a na zamówienie, według indywidualnych kształtów robimy pinsy-przypinki, breloczki, zawieszki, magnesy i wiele innych atrakcyjnych
produktów wspierających Państwa kampanie reklamowe, które z pewnością zachwycą osobę obdarowaną takim upominkiem. Idąc z duchem czasu, systematycznie wprowadzamy do oferty produkty
ekologiczne, dlatego powstała nasza Eco linia.

2

Polska Izba Artykułów Promocyjnych od 2007 r. zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty
gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją artykułów promocyjnych, importem, jak również
firmy prowadzące działalność jako agencje reklamowe. Na dzień dzisiejszy PIAP liczy ponad 180
członków. W szeregach Izby zrzeszone są największe i najważniejsze firmy z grupy dystrybutorów i producentów artykułów promocyjnych, ale także agencje reklamowe, organizatorzy targów
branżowych i opiniotwórcze media branżowe. Celem PIAP jest kształtowanie i rozbudowa platformy
komunikacyjnej pomiędzy grupą producentów/dystrybutorów/importerów artykułów reklamowych
i agencjami reklamowymi, a także podnoszenie poziomu edukacji wśród członków PIAP i wszystkich
firm działających w sektorze artykułów reklamowych.

1

Najlepsze pomysły rodzą się na styku potrzeby i pasji. Zaangażowanie i ciężka praca sprawiają,
że idea może stać się niezwykłym przedmiotem lub wydarzeniem. I dokładnie taka jest historia
aleWorka! Adrianna Wołczyk, założycielka i szefowa firmy, połączyła talent do igły i nitki z wiedzą
o niebywałych właściwościach lnu i uszyła swój pierwszy worek do chleba. Szybko szycie stało
się sposobem na życie. Pojawiły się nowe osoby – a z nimi śmiałe pomysły – oraz nowe trendy.
Maleńka, jednoosobowa manufaktura lnu przekształciła się w gwarną pracownię. W ten sposób,
w 2012 r., powstały pracownia ADKA i marka aleWorek. Dziś aleWorek to nie tylko produkty, ale też
sklep z hasłem przewodnim: worek pełen prezentów, pomysłów, natury. To także szwalnia i aleWorek
biznes, gdzie szyjemy dla Was hurtowe ilości zamówień pod wymiar dla klienta.

1

W Rascal Industry zajmujemy się kompleksową produkcją odzieży. Prowadzimy cały proces powstawania kolekcji – od projektowania ubrań i przygotowania konstrukcji oraz prototypów, przez
doradztwo zakupowe i pomoc w wyborze materiałów, po dobór i wykonanie metod zdobienia,
a także dodatków, jak np. wszywki czy metki. Jakość, lokalna produkcja, a także etyczna i zrównoważona moda to nasze najważniejsze wartości. Dlatego do produkcji odzieży używamy wyselekcjonowanych, certyfikowanych materiałów z linii Standard, Premium oraz Eco. Nasza szwalnia, KNH
Wear, znajduje się w rodzimej kolebce przemysłu odzieżowego – Łodzi. Pozwala nam to osobiście
doglądać i dopilnować każdego etapu procesu realizacji zamówienia. Zwracamy uwagę nie tylko na
jakość i funkcjonalność odzieży, ale również jej design. Projektujemy i szyjemy odzież dla marek
odzieżowych, projektantów, firm oraz korporacji.

1

Spółka Żejmo & Siatecki – House of Brands, operująca również pod marką gadzeciarze.com to firma
założona przez Krzysztofa Żejmo i Szczepana Siateckiego, osoby z wieloletnim doświadczeniem na
polskim i międzynarodowym rynku reklamowym. Firma prowadzi działalność na szeroko pojętym
rynku reklamy i marketingu, koncentrując się głównie na handlu artykułami reklamowymi i ich znakowaniem. Żejmo & Siatecki – House of Brands – jest oficjalnym dystrybutorem takich renomowanych
międzynarodowych marek jak: ARWEY, CLAPS – GET IMPRESSED, MAGNA Sweets, ZOGI, Reflects,
MYRIX, Spranz, Toppoint, Paradox, Mister Bags, czy też od niedawna Klio-Eterna.

1
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JakośÃ czy cena...
‹ Gabriela Niewiadomska ›
Co jest dziś wyznacznikiem wyboru klienta: konkluzja że dla każdego na rynku jest przestrzeń?
Czyżby nadchodził powiew zmian czy też jest to chwilowe zachowanie klientów, którzy przestali mierzyć rynek wyłącznie jednym kryterium-ceną?

Zachowania klientów w ostatnich latach
utwierdzały agencje w przekonaniu, że nie
jakość, nie termin realizacji, niedobry pomysł i profesjonalna obsługa jest stawiana na
pierwszym miejscu. Klienci oczekiwali przede
wszystkim niskich cen, a agencje za tym podążały. Szukały wyłącznie najtańszych opcji,
nie do końca zwracając uwagę na to, co kryje
się za niską ceną. Była także całkiem spora
grupa, która z jednej strony chciała zawsze
tanio, ale przy tym dobrze co w wielu przypadkach się wykluczało.
Ostatnie dwa lata przyniosły na rynku kilka
zmian. Początkowy strach i niepewność, które
w pierwszym okresie zblokowały całkowicie
środki przeznaczone na marketing i reklamę,
zamienił się w boom, który ogarnął cały rynek. Agencje wpadły w okres żniw, gdyż klienci
z końcem roku uwolnili sporą część środków,
chcąc wydać to, co przeznaczyli na reklamę.
Zdziwić niektórych może fakt, że pomimo tego,
że każda złotówka przed wydaniem oglądana jest po dwa razy, to klienci coraz częściej
oczekują gadżetów dobrej jakości i są w stanie
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zapłacić za nie więcej. Chcą przeznaczyć swoje budżety na towar, który posłuży dłużej i nie
będzie wyłącznie jednorazowym wydatkiem.
Wiele firm szuka oryginalnych propozycji, nie
zwracając zupełnie uwagi na gadżety standardowe. Już nie zadowoli najtańszy kubeczek
termiczny lub parasol. Teraz klient dwa razy
dopyta o wytrzymałość parasola na wiatr czy
też czas trzymania ciepła po zalaniu wrzątkiem.
Niektórzy upatrują w tym miejscu mocnego
połączenia z ekologią i coraz większą świadomością konsumentów, którzy w końcu zaczęli
stawiać na produkty wielorazowego użytku.
Produkty mają służyć nam na dłużej, a coraz
więcej klientów gotowych jest zapłacić za gadżety wyższą cenę. Mocno uszczupliła się też
grupa tych, którzy chcą super jakości za grosze, co pokazuje, że świadomość konsumenta
zaczyna się zmieniać. To nie znaczy, że z rynku
znikną całkowicie agencje, które będą pracowały na tanim produkcie, ale daje to światełko w tunelu, że gadżet reklamowy przestanie
być kojarzony wyłącznie z tandetą. Za gadżetem reklamowym może kryć się także marka,
rozpoznawalność i jakość. Nie bez przyczyny
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sławne brandy poszerzają swoje działania
rynku o sektor B2B otwierając się także,
obsługę agencji reklamowych. Nikogo już
dziwi, że w ramach promocji, rozdawane
głośniki marki JBL lub portfele marki Wittchen.

na
na
nie
są

Czy to oznacza, że tanie gadżety zaczną
znikać z rynku? Otóż odpowiedź brzmi – nie.
Świat gadżetów reklamowych nigdy nie był wyłącznie czarno biały, tani lub drogi. Tutaj jest
miejsce na wiele odcieni szarości i każdy klient,
każda agencja znajdzie coś dla siebie. Na rynku
jest miejsce dla każdego, a agencje reklamowe
mają wybór czy iść bardziej w stronę jakości,
czy też ceny. Ostatni okres uświadomił wielu
agencjom, jak ważna jest dywersyfikacja portfela klientów. Praca z jednymi branżami z wielu
powodów okazała się niemożliwa, z innymi natomiast dała mocnego kopa i szanse nadrobienie
strat z poprzednich miesięcy. Pokazuje to tylko
tyle, że w ofercie trzeba mieć kierunek nastawiony na cenę, ale też na jakość. Dla każdego
coś dobrego, ale przynajmniej jest światełko
w tunelu, że cena przestanie być jedynym kryterium wyboru. ✖
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„Dlaczego ktoś kupuje właśnie od Ciebie?”
czyli – Bādź Kopernikiem biznesu: „WSTRZYMAJ SKUPIENIE
NA PRODUKCIE, A WZRUSZ KLIENTA!”
‹ Krzysztof Sarnecki QUEST Change Managers ›
Spróbujmy „ugryźć” ten temat zwięźle i praktycznie, w punktach:
1. Kiedy idziemy coś kupić – co decyduje, że wybieramy ten a nie inny produkt czy usługę?
Czym jest WARTOŚĆ produktu czy usługi? Kto
ją definiuje? Sprzedawca? Etykieta z ceną i opisem? Opinia otoczenia? A może konkurencja?
Odpowiedź jest jedna i … prosta: Zawsze Ty ją
definiujesz – Ty, czyli klient!
2. Produkt/usługa w marketingu nie jest najważniejszym elementem procesu biznesowego!
Oczywiście, że koniecznym, oczywiście, że kluczowym, ALE… nie najważniejszym. Przyjrzyjmy się temu: mamy świetny produkt! O.K., ale
kto to mówi? Ty czy Twój potencjalny klient?
Kolejny krok w naszej analizie: Co to znaczy
„mówi”? Oznacza to: „Kupuję!” – czyli… definiuję wartość w swój sposób i na poziomie takim, który pozwala mi zaangażować się w… no
właśnie, w co? I tu punkt trzeci:
3. Nie tylko w wydanie pieniędzy, ale w:
a. Proces zakupowy
b. W całe ryzyko, które towarzyszy zakupowi
i PROCESOWI WSPÓŁPRACY
c. W dostosowanie swoich procesów i infrastruktury do zakupionego produktu
czy usługi
4. Jeśli to klient wyznacza rzeczywistą wartość naszego produktu, to może się zdarzyć
tak, że jakiś najlepszy obiektywnie, oceniony
w oparciu o wyliczalne parametry
produkt może się nie sprzedawać,
gdyż klient może nie mieć „tej
właściwej” wiedzy o tym pro-
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dukcie! Zaraz, zaraz ale czy
tylko o wiedzę chodzi? A co,
jeżeli klient akceptuje sam
produkt, ale nie wierzy w stabilność serwisu reklamacyjnego czy stabilność firmy
ten produkt sprzedającej?
Załóżmy, że jednak wierzy
w stabilność firmy, czy to
oznacza, że kupuje? Z doświadczenia wiemy, że niekoniecznie!
5. Marketing to dziedzina biznesu, która skupia się na
dwóch pytaniach:
Pierwsze: „Kto jest naszym klientem, czyli czy mamy dla niego produkt/usługę, która go satysfakcjonuje i będzie satysfakcjonować?”
Drugie: „Dlaczego klient ma wybrać nas? – bo
przecież nie jesteśmy jedynymi spełniającymi
oczekiwania klienta…
Przyszedł czas na wnioski, lub po prostu JEDEN WNIOSEK! Wniosek, który jest sednem
tego artykułu.
KLUCZOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WŁAŚCICIELA/ZARZĄDU FIRMY JEST PRACA NAD
DEFINIOWANIEM OBRAZU, JAKI JEGO FIRMA
CHCE UZYSKAĆ W UMYŚLE KLIENTA – czyli
nad POZYCJONOWANIEM (ang. positioning). Wartość produktu/usługi jest funkcją PERCEPCJI
klienta. Dlatego też wypracowanie takiego a nie
innego obrazu naszej firmy w oczach potencjalnego klienta będzie bezpośrednio wpływało na
jego decyzję o zakupie.
Teraz wróćmy do naszych wcześniejszych „punktów”.
Sam świetny produkt/usługa nie
jest wystarczającym elementem.
Kluczowe jest, aby klient ocenił tę
wartość pozytywnie i jako najlepszą.
Wyobraźmy więc sobie, że klient
ma same pozytywne skojarzenia
o naszej propozycji… Z czego te pozytywne odczucia wynikają? Od czego zależy nasze SPOZYCJONOWANIE
W GŁOWIE KLIENTA?
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Odpowiedź jest znowu prosta: Od informacji,
które otrzymuje oraz od doznań, które przechodzi w kontakcie:
• z nami i naszymi pracownikami
• z naszymi produktami/usługami
• z naszą marką i wizerunkiem naszej firmy
• z informacjami, które do niego dochodzą
z rynku
• od klientów
• od dostawców
• od konkurencji
• z mediów
Kluczem jest budowanie TWOJEGO WIZERUNKU W GŁOWIE KLIENTA! Nie wierz w to, że tabelki
przetargowe wysyłane przez zakupowców do
Ciebie do wypełnienia decydują o kontraktach…
i że cena decyduje przede wszystkim. Tak nigdy
nie było i nigdy nie będzie. Jeśli tak twierdzisz, to
znaczy, że masz przed sobą szanse na dodanie
do repertuaru swojej wiedzy i swoich narzędzi
coś, co Ci pozwoli lepiej działać. To przecież dobra informacja?
To co to jest ten WIZERUNEK?
TWÓJ wizerunek to OBRAZ TWOJEJ FIRMY,
TWOJEGO ZESPOŁU, TWOICH PRODUKTÓW/
USŁUG oraz TWOJEJ JAKOŚCI I TWOICH MOŻLIWOŚCI w UMYŚLE, PODŚWIADOMOŚCI I SERCU
KLIENTA jako EFEKT TWOICH DZIAŁAŃ I DZIAŁAŃ OTACZAJĄCEGO RYNKU.
Na koniec, puenta: działania wpływające na
wzmacnianie wizerunku firmy nie wymagają dodatkowych kosztów – a jedynie wymagają PRZEGRUPOWANIA ZASOBÓW, którymi dysponujesz. ✖.

q O TYM SIE MÓWI

O tym się mówi: prawo, finanse, gospodarka
NOWE UPRAWNIENIA ZUS-U – KONTROLA L4
Zwolnienia lekarskie nie zawsze wiążą się z regeneracją
i powrotem do zdrowia. Niekiedy wykorzystywane są, by
uzyskać czas na działania remontowe, dodatkowy urlop czy
pracę w innej firmie. Według
danych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych tylko w trzecim
kwartale 2021 r. 3708 osób spośród przebywających na L4 uznano za
zdolne do pracy, a kwota zakwestionowanych zasiłków chorobowych
wyniosła 1,9 mln zł. Wraz z 1 stycznia 2022 r. tego typu przypadki
mają być jednak rzadsze – ZUS zyskuje uprawnienia do pozyskiwania większej liczby danych, które niezbędne są, by ustalić m.in. prawa
do zasiłków i ich wysokości. Doniesienia o możliwych kontrolach telefonów czy rozmowach z sąsiadami zostały jednak zdementowane.
Weryfikacji mogą natomiast podlegać przypadki, w których dana
osoba, będąc zatrudnioną u dwóch pracodawców, u jednego z nich
przebywa na L4. ✖

CORAZ NIŻSZE ZAPOTRZEBOWANIE NA
POWIERZCHNIĘ BIUROWĀ
Zmiana
modelu
pracy
w ostatnim czasie pociągnęła za sobą obniżenie wielkości popytu na lokale biurowe.
W niektórych branżach firmy wskazują na nawet 3040 proc. niższe zapotrzebowanie w tym obszarze. Zauważono także potrzebę zmiany samych biur na
te bardziej przystosowane do specyfiki pracy hybrydowej. Takie wnioski
zaprezentowane zostały w analizie firmy doradczej Brookfield Partners. Co
istotne, wiele zależy tu od samego rodzaju działalności – tam, gdzie wymagana jest praca kreatywna bądź zespołowa, biurowa przestrzeń nadal będzie potrzebna, chociaż w mniejszym zakresie. Natomiast przedstawiciele
branży IT w dużej części mogą pracować zdalnie. W analizie podkreślono, że
rozpowszechnienie tego modelu pracy ma swoje konsekwencje, chociażby
w postaci powrotu popularności open space czy zapotrzebowania na przestrzeń do interaktywnej grupowej pracy, którą trudno realizować online. ✖
Źródło / czytaj dalej na: businessinsider.com.pl

Źródło / czytaj dalej na: www.money.pl

APPLE PIERWSZĀ FIRMĀ Z WARTOŚCIĀ PONAD
3 BILIONÓW DOLARÓW

DŁUŻSZY TERMIN UDZIELANIA POŻYCZEK
W RAMACH TARCZY PFR
Rząd przyjął uchwałę, która
przedłuża udzielanie pomocy
w formie Pożyczki Preferencyjnej 2.0 w ramach tarczy PFR dla
dużych firm do 31 marca 2022
r., z możliwością wypłaty środków do dnia 30 czerwca 2022 r.
Informację o przyjęciu uchwały
zamieszczono w wykazie prac
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wyjaśniono w nim,
Pożyczka Preferencyjna 2.0 jest wsparciem finansowym będącym
mocą publiczną oraz może być umorzona w maksymalnej wysokości
75 proc. jej wartości nominalnej. Komisja Europejska wyraziła zgodę
udzielanie wsparcia w takiej formie 17 czerwca 2021 r. ✖
Źródło / czytaj dalej na: www.money.pl

że
podo
na

Firmą, której kapitalizacja jako pierwszej przekroczyła 3 biliony dolarów,
jest Apple. Na przestrzeni
ostatnich trzech i pół roku
znany producent smartfonów zwiększył swoją wartość trzykrotnie. Szybki wzrost w ostatnim czasie to według „Financial
Times” efekt pandemii, która wpłynęła na rozwój gigantów technologicznych. Obecnie Apple jest najcenniejszą spółką na świecie. Najbliżej jej wyniku znajduje się Microsoft z wyceną na poziomie ok. 2,5 biliona dolarów,
który w październiku 2021 r. wyprzedził na krótko przedsiębiorstwo z jabłuszkiem w logotypie. W rankingu dalej plasują się Alphabet oraz Saudi
Aramco z wartością ok. 2 bilionów dolarów, a następnie Tesla i Amazon,
których kapitalizacja przekroczyła bilion dolarów. ✖
Źródło / czytaj dalej na: businessinsider.com.pl

POLSKI ŁAD I NOWE OBOWIĀZKI DLA FIRM
Z dniem 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie przepis nakładający na przedsiębiorców, którzy
oferują towary i usługi, obowiązek umożliwienia klientom płatności bezgotówkowych. Według
ekspertów ustawa nie mówi wprost o konieczności posiadania terminalu płatniczego. Teoretycznie może być to każdy instrument płatniczy, taki jak smartfon, który zapewnia możliwość
zapłacenia za towar lub usługę w sposób bezgotówkowy (np. blikiem lub za pomocą aplikacji
bankowej). Przepis ten skierowany jest wyłącznie do tych firm, które wykorzystują terminale
płatnicze do przyjmowania należności ewidencjonowanych na kasach rejestrujących online. ✖
Źródło / czytaj dalej na: businessinsider.com.pl
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‹ ETUI DO OKULARÓW Z INDYWIDUALNYM NADRUKIEM
CYFROWYM ›
Albinex to polska firma, założona w 1978 r. zajmująca się produkcją etui do
okularów. Jako jedyni w Polsce wykonujemy nadruki cyfrowe na futerałach,
z projektem graficznym przesłanym przez klienta. Chcesz wyróżnić swoją
firmę? Szukasz oryginalnego produktu, aby wypromować swoją markę?
Zapraszamy do współpracy. ✖
Albinex
www.albinex.pl
tel. 22 783 31 81
kontakt@albinex.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

‹ BRELOKI Z NADRUKIEM ›
Jedne z tych gadżetów reklamowych, które z racji swoich praktycznych
zastosowań doskonale sprawdzają się w życiu codziennym. Używane wyjątkowo często i przez długi czas. Nasze breloki dostępne są we wszystkich
wariantach szerokości, również w formie z naszyciami. Oferujemy duży
wybór dodatkowych akcesoriów. ✖
Fabryka Smyczy S.C.
Tymbark 269, 34-650 Tymbark
Tel. 533 533 883
e-mail: biuro@fabrykasmyczy.pl
www.fabrykasmyczy.pl

‹ REKLAMA NA RAMKACH DO TABLIC REJESTRACYJNYCH ›
mojaramka.pl to firma, która zajmuje się produkcją ramek premium do tablic rejestracyjnych.
Wszystkie produkty wykonywane są ze stali nierdzewnej. Producent dba o najwyższą jakość
wykonania, aby spełnić wysokie oczekiwania klientów. Prowadzi sprzedaż w całej Europie. ✖
info@mojaramka.pl
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‹ FARTUSZEK REKLAMOWY DO ZADAŃ KREATYWNYCH ›
Jaki fartuszek jest, każdy widzi, ale nie każdy wie, że można go zadrukować
dowolnym projektem, że to nadruk sublimacyjny, tkanina wodoodporna, wariant
dla dorosłych i dzieci a najważniejsze produkt polski. ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086

‹ WORKO-PLECAK TO JUŻ STANDARD ›
Oferujemy, dobrze wszystkim znane, worko-plecaki. Nadruk sublimacyjny
lub DTF. Mocna tkanina, wodoodporna, staranne wykonanie, możliwa zmiana
rozmiaru. ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086

‹ DZIŚ MUSISZ BYċ ELASTYCZNY/A ›
Reklamowy pakiet gadżetów elastycznych z jonami srebra. Polska dzianina
z jonami, wysoka gramatura, nadruk sublimacyjny. Praktczne i przyjemne
w dotyku. Szyjemy: kominy (możliwa zmiana rozmiaru), półkominy, maseczki,
czapki treningowe, opaski na głowę, "frotki"- opaski na nadgarstek, rękawki. ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086

‹ CZAPKO-KOMIN POLAROWY Z NADRUKIEM ›
Polarowa czapka i szalik w jednym. Polar o krótkim włosku, zadruk sublimacyjny
na całej powierzchni (zew.). Gadżetu można używać jako komina/ szalika lub
po ściągnięciu sznureczkiem czapki. ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086
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maszynki i części
do produkcji buttonów
serwis i fachowe doradztwo

61-686 Poznań

ul. Migdałowa 12

tel. 61 825 95 83

kom. 601 150 123

office@BadgeProducer.com
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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 / Event
Show. Przynależność do sektora jest określana na podstawie rodzaju upominku, zastosowania lub
ekspozycji – interpretacji autora :)

‹ Magdalena Konieczna ›
EVENT SHOW
Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.
30. Finał WOŚP zagrała 30 stycznia 2022 roku dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci
Wybrane Gadżety Finałowe:

kalendarz kieszonkowy / kalendarz
trójdzielny / magnes / naklejki /
opaska na rękę / poduszka – sowa
/ ramki do tablic rejestracyjnych /
ręcznik z mikrofibry / saszetka – nerka
/ smycz / T-shirt damski / zegar
ścienny

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

PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA
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II.
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III.

PROID
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IV.

REGINASOCKS
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REKLAMA360
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REMADAYS KIJÓW
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REMADAYS WARSAW
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FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O.

V REKLAMY
AGENCJA REKLAMOWA SPOKO

49

TIPU

ALEXANDER
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APPAREL INSIDER

54

TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
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USB SYSTEM
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7

WA MEDIA GMBH EPPI
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BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA
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WA MEDIA GMBH HAPTICA
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EUROPEAN SOURCING GROUP

48

WAREXIM

GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY

49

GIFT STAR & PRO-USB
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GREG INTERNATIONAL SP. Z O.O.
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V OKNA PROMOCJI

GRG GRZEGORZ GURGUL
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ALBINEX SP. Z O.O. SP. K.
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HARBEST

44

IES POLSKA
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FABRYKA SMYCZY S.C.

44

LPP PRINTABLE
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MOJARAMKA.PL
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P.P.H.U. CHILI
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MOUNT BLANC SP. Z O.O.
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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
1(74)2022 styczeń, luty, marzec,
kwiecień

SKŁAD
feststudio.pl

REDAKTOR PROWADZĄCA
Joanna Kłossowska
DZIAŁ REKLAMY
Anna Gąsiorowska-Wójcik
Iwona Skrzypczak
Magdalena Konieczna
Justyna Lisek-Kantorska
tel. +48 61 825-73-22
sales@gjc.pl
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Postaw na wizerunek!
Gwarantujemy sprawdzoną grupę docelową, nakład
oraz bezpłatną dystrybucję.
Dodatkowo dla reklamodawców
NEWS na www.giftsjournal.pl GRATIS
Reklama na łamach Gifts Journal Polska stanowi
świadome uzupełnienie działań podejmowanych
online. To idealne rozwiązanie na dotarcie do
sprawdzonych odbiorców, jako spójny sposób
budowania świadomości marki.
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GRAFIKS.COM.PL ARTYKUŁ SPONSOROWANY

HEADWEAR GROUP

WYDANIE : 2(75)2022
W PRZYGOTOWANIU

ZAMÓW REKLAMĘ
- sales@gjc.pl -

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
Horn Print S.J.

© 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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