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Za nami rok pełen wyzwań – w związku z pandemią koronawirusa stanęliśmy w obliczu zagrożeń dla 
naszego zdrowia i biznesu. Reorganizacji wymagała praktycznie każda sfera życia i prywatna i zawodowa.

Z branżowych informacji trzeba nadmienić, że odbywające się tradycyjnie w lutym Międzynarodowe Targi 
Reklamy i Druku RemaDays Warsaw zostają przełożone na późniejszy termin . Decyzja o odwoła-
niu pierwotnej daty podyktowana była utrzymującymi się obostrzeniami związanymi z pandemią wirusa  
COVID-19. Informacje o postanowieniu organizatora w sprawie nowej daty będzie można znaleźć na stronie 
targów: www.remadays.com.

Zapraszam do lektury niniejszego wydania Gifts Journal, które – mam nadzieję – pozwoli na chwilę relaksu 
i przyniesie garść inspiracji przydatnych w codziennej pracy.

W pierwszym wydaniu 2021 roku przyglądamy się produktom promocyjnym zajmującym już od długiego 
czasu miejsce w ścisłej czołówce najpopularniejszych gadżetów. Mowa o kubkach reklamowych, których 
mnogość modeli, a także form nadruku pozwala dobrać idealny upominek na każdą okazję. Z kolei w ar-
tykule poświęconym tekstyl iom prezentujemy różne rodzaje smyczy reklamowych. Od tasiemki do wie-
lofunkcyjnego niezbędnika – tutaj również producenci i dystrybutorzy oferują nam niezwykle duży wybór.

Osoby zainteresowane tematyką prawną znajdą przydatne objaśnienia dotyczące podpisów oraz za-
łączników do umowy. Jest to kolejny artykuł z seri i przygotowany przez radcę prawnego, Mateusza 
Wojciechowskiego. W numerze publikujemy również drugie opracowanie autora, traktujące o pomocy dla 
przedsiębiorców w czasie COVID-19.

Zapraszam też do lektury wywiadu numeru, w którym nasz gość – Mikołaj Bleja, CEO agencji Horsefield – 
opowiada o aktualnych trendach w przekazie reklamowym. W stałych rubrykach branżowych również 
o niedawnych awansach („Who is who”), jak i o rocznicach firm („Jubileusze”). Tradycyjnie Magda Konieczna 
przygotowała dla nas przegląd sklepowych promocji, a Anna Gąsiorowska zebrała najciekawsze wpisy 
branży w Facebookowym materiale. Justyna Lisek-Kantorska zaprasza natomiast w świat kul inarnych 
doznań i kuchennych upominków – tym razem do domowego użytku.

Z życzeniami zdrowia, szczęśliwych i spokojnych chwil, a także wytrwałości i pomyślnych wiadomości na 
gruncie zawodowym w Nowym Roku.

Drodzy 
Czytelnicy!

q OD REDAKCJI

Redaktor
Joanna Kłossowska

http://www.remadays.com
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22PLATFORMA ONLINE ESBOOK.EU –  
NOWE NARZĘDZIE DLA BRANŻY  
REKLAMOWEJ. 

W lipcu 2020 roku na rynku pojawił się nowy produkt, z którego mogą 
korzystać dostawcy i pośrednicy artykułów reklamowych z całej Europy. 
Jest nim nowoczesna platforma internetowa www.esbook.eu. 

y

56
Oto przegląd najciekawszych produktów 

dostępnych w sprzedaży łączonej w sieciach 

sklepów detalicznych oraz wykorzystywanych 

podczas wydarzeń plenerowych. 

„Dokumentacja” zdjęciowa posegregowana 

została zgodnie z przynależnością do sektora 

branżowego Gifts World, Event Show oraz 

Packaging Materials. Przynależność do 

sektora jest określana na podstawie rodzaju 

upominku, zastosowania lub ekspozycji – 

interpretacji autora :)

PROMOCJE  
KTÓRE WIDAċ

55PO GODZINACH

W KUCHENNYM KLIMACIE

Drodzy czytelnicy, czy zastanawialiście się kiedyś, ile czasu 
spędzacie w kuchni swojego domu? Okres świąteczny 
i miniony, dość specyficzny rok uświadomił mi, że spędza 
się tam więcej czasu niż w jakimkolwiek innym pomieszczeniu 
w domu – przynajmniej w moim przypadku. Po ostatnim 
wydaniu i „wizycie w restauracji” postanowiłam jeszcze zostać 
w klimacie kulinarnym, który stanowi niewątpliwie ważny 
element życia. Nie tylko dla zawodowców:)

PODPISY POD UMOWĀ 
I ZAŁĀCZNIKI

To już kolejny artykuł dotyczący sporządzania umów. 
We wcześniejszych artykułach poruszone zostały zagadnienia 
dotyczące oznaczania stron umowy, preambuły, a także 
przedmiotowo oraz podmiotowo istotnych elementów umowy. 
Tym razem opisana zostanie kwestia podpisów pod treścią 
postanowień umowy i załączników do umowy.

AKTUALNE TRENDY W PRZEKAZIE 
REKLAMOWYM

Reklama to dziedzina, która towarzyszy nam na co dzień. 
Billboardy, bannery, reklama w Internecie, telewizji, ekspozytory 

– to tylko niektóre formy, które spotykamy. Jak obecnie wygląda 
przekaz reklamowy? Na co zwraca się uwagę przy jego 
tworzeniu oraz jakie panują trendy? Z Mikołajem Bleją, CEO 
Agencji Komunikacji Marketingowej Horsefield z Poznania, 
rozmawiał Mariusz Chmura.

OKIEŁZNAJ PROSCPECTING  
I ODBUDUJ SPRZEDAŻ PO PANDEMII

Kilka miesięcy totalnego zastoju i znaczącego spadku 
w sprzedaży dała się we znaki prawie każdej agencji 
reklamowej. Spora część osób zdecydowała się przeczekać 
ten trudny okres,  nie mając konkretnego pomysłu na sprzedaż. 
Dzwonienie do klientów wydawało się nie najlepszym 
pomysłem, gdyż rozmowa o zamówieniach, w tak trudnym 
okresie, dla wielu handlowców była zbyt trudna. Jak zatem 
odbudować i reaktywować sprzedaż?

26

53

48

30

EVENT SHOW

http://Esbook.eu
http://www.esbook.eu
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MAKSYMALNY PRZEKAZ 
W MINIMALNEJ FORMIE – 
SMYCZE REKLAMOWE

Nowa rzeczywistość w związku z pan-

demią znacząco ograniczyła możliwości 

osobistego kontaktu oraz organizacji im-

prez masowych. Wszyscy  tęsknimy za 

eventami, na których jednym z zawsze 

obecnych tam gadżetów były smycze 

reklamowe. Te drobne, ale bardzo funk-

cjonalne produkty noszą uczestnicy wy-

darzenia albo osoby z obsługi, prelegenci 

na szkoleniu czy też sami organizatorzy. 

Podczas targów i imprez to właśnie na 

smyczach prezentujemy swoje identyfikato-

ry. Natomiast w czasie, gdy nie spotykamy 

się masowo, przydają się one również na 

co dzień.

TEXTILE ZONE 18

KUBEK REKLAMOWY

Rynek upominków reklamowych ofe-

ruje niemal niezliczone pomysły na to, jak 

zaskoczyć i czym obdarować pracownika 

czy partnera biznesowego. Od klasycznych 

gadżetów po wymyślne akcesoria, które uła-

twiają pracę i umilają czas – każdy na pew-

no może wskazać kilka swoich ulubionych 

typów. Bez wątpienia wśród nich znajdują 

się kubki reklamowe, które od lat zajmują 

miejsce w ścisłej czołówce na podium. To 

również najczęstszej wyszukiwany produkt 

na platformie www.esbook.eu. Zobaczmy, 

jakie rodzaje i nowości prezentują dostawcy 

artykułów promocyjnych.
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 NOWE FIRMY W PIAP

Działając razem można poczuć siłę i wza-
jemne wsparcie, właśnie dlatego w trudnym dla 
gospodarki okresie, firmy z sektora reklamowe-
go stawiają na PIAP. W ubiegłym kwartale grono 
członków Izby powiększyło się m.in. o następują-
ce firmy: LimeBOX, FUH NANA Wiesław Garbień 
i Printing Season. Poznajmy nowych członków!

LimeBOX to firma zajmująca się produkcją wyso-

kiej jakości kosmetyków pielęgnacyjnych, które nie-

wątpliwie stanowią bardzo unikalną formę upominku 

reklamowego. 

FUH NANA Wiesław Garbień już od wielu lat two-

rzy produkty wykorzystywane w różnych dziedzinach 

życia. Posiada szeroki zakres specjalizacji, takich jak: 

poligrafia, sprzedaż i znakowanie gadżetów rekla-

mowych, projekty graficzne, reklama, pieczątkarstwo. 

Printing Season to pracownia sitodruku, która 

działa już od ponad 10 lat. W pracy stawia na jak 

najlepsze efekty. Od początku istnienia Printing Se-

ason stara się wciąż rozwijać i poszerzać ofertę po 

to, żeby dostarczyć swoim klientom jak najlepsze 

koszulki z nadrukiem. 

Więcej na: www.piap-org.pl ✖

 OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA TARGÓW REMADAYS WARSAW 

2021 - CZEKAMY NA POPRAWĘ SYTUACJI. 

Szanowni Wystawcy i Zwiedzający targów RemaDays Warsaw,

ze względu na utrzymujące się obostrzenia związane z pandemią COVID-19, które nie pozwalają w obecnej 

sytuacji na organizowanie imprez targowych, pragniemy poinformować, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu 

targów RemaDays Warsaw w dniach 10-12.02.2021 roku. O terminie zastępczym poinformujemy bezzwłocz-

nie, gdy tylko sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie ulegnie znacznej poprawie, jednak nie później niż do 

1.02.2021 roku. Wszelkie informacje publikowane są na bieżąco na stronie www.remadays.com. Oświadcze-

nie w sprawie daty organizacji targów również znajdzie się w dziale „Aktualności”. ✖

http://m.in
http://www.piap-org.pl
http://www.remadays.com
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 NOT RECOMMEND DBA O WIARYGODNOŚċ KONTRAHENTÓW NA 

RYNKU REKLAMOWYM

Na jakość udanej współpracy między part-

nerami biznesowymi w przeważającej mierze 

wpływa rzetelność każdej ze stron. Osoby 

aktywnie działające praktycznie w każdej 

branży, doskonale wiedzą, że zdarzają się 

przypadki, gdy kontrahent nie wywiązuje 

się ze wspólnych ustaleń. Jak można za-

dbać o bezpieczeństwo transakcji na rynku reklamowym? Najlepszy sposób na zminimalizowanie ryzyka 

przy zawieraniu nowej współpracy to skorzystanie ze sprawdzonego programu INDUSTRY DOES NOT 
RECOMMEND – wykazu firm niepolecanych w branży produktów promocyjnych. Program umożliwia 

zweryfikowanie wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych i jednocześnie stanowi skuteczne 
narzędzie do polubownego załatwiania spornych spraw. W wyniku wezwania do zapłaty z adnotacją 

o umieszczeniu firmy w spisie INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND wiele ze spraw wieńczy szybkie odzy-

skanie należności. Program funkcjonuje już od 11 lat, a przez ten czas odzyskanych zostało 4 711 533,25 zł. 

Warto zabezpieczyć swoją firmę i zyskać dostęp do wykazu niepolecanych firm z branży, by wybrać 

najbardziej zaufanych partnerów. By poznać szczegóły, wejdź na stronę: www.notrecommend.com. ✖

q NEWS

www.promostars.com
www.lppprint.com

ubieramy 
Twoją 
reklamę

odzież robocza odzież robocza 
i ochronna i ochronna 
dla profesjonalistówdla profesjonalistów

 GIFTSTAR-ANTYCOVID

Firma GIFT STAR dostarcza na rynek polski i europejski 

3 ważne produkty do ochrony naszego zdrowia przed wi-

rusem COVID-19. Uruchomione od początku pandemii 3 linie 

produkcyjne wytwarzają obecnie takie produkty jak: MASKI 

OCHRONNE (9 modeli) , przyłbice z nadrukiem oraz kominy 

z nadrukiem full-color, które prezentowaliśmy w połowie paź-

dziernika podczas targów zwiększających bezpieczeństwo 

sanitarno-epidemiologiczne ANTYCOVID EXPO w Krakowie.

Wierzymy, że nasze produkty wspomagają ochronę lu-

dzi podczas codziennego życia, w pracy, event’ów, imprez 

kulturalno-społecznych i sportowych.

„CHROŃ SIEBIE i INNYCH” to nasze motto ostatnich miesięcy. Dotychczasowa produkcja smyczy i różnego 

rodzaju taśm powoli wraca u nas do normy, ale wiemy, że rynek wymusił sprzedaż zupełnie innych produktów. 

Czas pandemii to czas wyzwań i dostosowania się do aktualnych wymogów reżimu sanitarnego, który to re-

żim na pewno pozwoli nam już wkrótce przezwyciężyć pandemię - mówi właściciel GIFT STAR Piotr Zieliński.”

www.giftstar.pl ✖

 FIRMA ADLER ZMIENIŁA NAZWĘ NA MALFINI

Do zmiany nazwy firmy z ADLER Czech na MALFINI od 1 grudnia 

przystąpił krajowy lider na rynku tekstyliów reklamowych i odzieży 

roboczej. Po rebrandingu marek, który odbył się w tym samym duchu 

transformacji, firma zdecydowanie opuściła swoją pierwotną nazwę, 

którą nosiła od momentu powstania w 1999 roku.

„To właśnie na zakończonym sukcesem rebrandingu marek, zwe-

ryfikowaliśmy siłę, wielkość, stabilność i znaczenie naszej firmy. Teraz 

wykorzystujemy ten pozytywny wynik do zakończenia tak znaczącej 

zmiany, jaką jest nowa nazwa firmy ”- mówi Radek Veselý, dyrektor 

generalny firmy. Drugim czynnikiem prowadzącym do zmiany jest także 

rozwój biznesowy czeskiego producenta odzieży reklamowej na rynkach 

zachodnich, które utrudniają procesy legislacyjne, związane z posiada-

niem zastrzeżonych znaków towarowych przez konkurencyjnej firmy.

Zaletą firmy pod nową nazwą MALFINI, a.s. jest stabilny charakter 

logo - czarna sylwetka orła w locie, która dla klientów jest synonimem 

jakości produktów i usług. Dzięki temu firma może przekształcić hasło 

swojej pierwszej kampanii „Marka się zmienia, ale orzeł pozostaje” na „Nazwa się zmienia, ale orzeł pozostaje”.

www.malfini.com ✖

http://www.notrecommend.com
http://www.giftstar.pl
http://www.malfini.com
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 MOMA FRAGRANCES

MOMA Fragrances to nowa linia produk-

tów dekoracyjno- zapachowych, zaprojekto-

wanych i starannie wyprodukowanych przez 

firmę Premier Group sp. z o.o.- znanego pro-

ducenta porcelany marketingowej. W ofer-

cie detalicznej znajdują się obecnie dyfuzory 

zapachowe MOMA oraz zapachowe świece 

sojowe RITUAL.

Produkty z serii MOMA Fragrances zostały 

zaprojektowane z myślą o klientach ceniących 

wyrafinowany, nowoczesny styl, unikatowe 

kształty i wysublimowane zapachy. Dzięki współpracy z najlepszymi producentami olejków eterycznych oraz 

olejków zapachowych w Europieprodukty MOMA gwarantują szeroką paletę wyjątkowych zapachów nadąża-

jąc za trendami światowymi.

Artykuły dekoracyjne z linii MOMA produkowane są również na życzenie Klientów w seriach z tzw. PRIVATE 

LABEL jako eleganckie gadżety dla klientów. Kto nie chciałby otrzymać w prezencie pięknej świecy o odpręża-

jącym lub relaksującym zapachu? A może elegancki i minimalistyczny w swym kształcie dyfuzor z patyczkami, 

z którego unosi się egzotyczny i orientalny aromat?

Produkty MOMA produkcji Premier Group to nie tylko piękne i unikatowe kompozycje zapachowe, to przed-

mioty, które swym kształtem i zapachem tworzą wyjątkowy klimat wnętrza i z pewnością sprawią radość 

obdarowanej osobie.

www.PremierGroup.pl ✖

 SZKOLIMY SIĘ DLA WAS!!!

Jakość obsługi jest dla nas równie ważna jak jakość produktów! Zespół handlowy SDX Group 

w dniach 29-30 września oraz 20-21 października 2020 wziął udział w szkoleniach prowadzo-

nych przez ZEN Partners z zakresu efektywnej komunikacji oraz sprzedaży i obsługi klienta po-

zwalające na zdobycie narzędzi niezbędnych do budowania poprawnych relacji interpersonalnych, 

w tym rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, ułatwienie nawiązywania i podtrzymywania 

kontaktów, rozumienie potrzeb Partnera, ale także rozwinięcie umiejętności rozwiązywania sy-

tuacji trudnych oraz radzenia sobie z konfliktami i emocjami. Tym samym praca z nami będzie 

jeszcze większą przyjemnością. 

Zapraszamy do współpracy…  „dla nas niemożliwe jest możliwe”.

 

SDX Group Sp. z o.o.
www.sdxgroup.pl ✖

 EKOLOGICZNA ODZIEŻ 

W FALK&ROSS

Firmę Falk&Ross zawsze cechowała innowacyj-

ność i wsłuchiwanie się w potrzeby swoich Klientów.

Od kilku lat mocno zauważalnym trendem jest 

etyczna i ekologiczna moda slow-fashion, w której 

priorytetem jest dbałość o środowisko.

Falk&Ross, poza szeroką ofertą produktów z baweł-

ny organicznej z certyfikacją OCS, w 2021 wprowadza 

również tekstylia pozyskane z recyklingu.

Wśród marek, które wprowadziły bluzy, polary, 

spodnie czy kurtki pozyskane z butelek PET jest m.in 

m.in Stedman, B&C, Result Genuine Recycled , Regatta.

Jak wygląda proces uzyskania tekstyliów z butelek? 

Butelki PET są poddawane nowoczesnemu procesowi 

recyklingu i w ten sposób przetwarzane na włókna 

poliestrowe. To pozwala wykorzystać cenne materiały 

do produkcji eko ubrań, przy jednoczesnym zminima-

lizowaniu zużycia nowych surowców.

Pełna oferta produktowa 2021 Falk&Ross będzie 

dostępna w styczniu.

Zachęcamy do odwiedzen ia s t rony 

www.falk-ross.com i pobrania bezpłatnej e-broszury 

Inspiration 2021.✖

 NOWOŚċ! KATALOG NO-NAME PROMOCYJNYCH, 

ANTYBAKTERYJNYCH PŁYNÓW I ŻELI DO RĀK.

Z przyjemnością informujemy, że pod l inkiem: 

www.safetygifts.pl dostępny jest już katalog naszej nowej serii 

produktów „SafetyGifts” .

Katalog no-name stworzony został specjalnie dla agencji 

reklamowych, aby wesprzeć je w prezentacji i sprzedaży an-

tybakteryjnych płynów i żeli do dezynfekcji rąk z logo Klienta.

USB System
www.usbsystem.pl
sales@usbsystem.pl

www.safetygifts.pl

http://www.PremierGroup.pl
http://www.sdxgroup.pl
http://m.in
http://m.in
http://www.falk-ross.com
http://www.safetygifts.pl
http://www.usbsystem.pl
mailto:sales@usbsystem.pl
http://www.safetygifts.pl
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 SPECJALISTA OD DOBREGO HUMORU DOŁĀCZYŁ DO ZESPOŁU 

GADŻECIARZY

Do zespołu Gadżeciarzy dołączył specjalista od dobrego humoru, ciętych 

komentarzy i ostrych jak brzytwa żartów. Razem z nim firma rozpoczyna 

produkcję cyklu filmów "Nie rób z gadżetu kabaretu" w których Przemysław 

Żejmo - członek kabaretu Jurki, w typowy dla siebie sposób opowie wam 

o najciekawszych propozycjach produktowych.

Przemek równie dobrze czuje się w roli Żula („Baśń o ludziach stąd" 2003 

r.), jak i doktora Dreyfusa w serialu improwizowanym Spadkobiercy. Prowadził 

z Wojciechem Kamińskim program Śmiechu warte w TVP1, a teraz specjalnie 

dla Was odkrywa na nowo archetyp Handlowca. Potrafi znaleźć niezwykłe za-

stosowania dla naszych produktów, takie, o jakich nie śniło się filozofom.

Link do wszystkich filmów - > 

https://www.youtube.com/channel/UCrHj5lM67b-pm8AD4ce1a0A
I blog - > https://blog.gadzeciarze.com/ ✖

 "USPOKAJAJĀCĀ SZAROŚċ" I "SŁONECZNA ŻÓŁċ" - PANTONE 

WYBRAŁO KOLORY ROKU 2021

Kolorami roku 2021 zostały według 

Pantone Color Institute "uspokajająca 

szarość" i "słoneczna żółć". Kolory-

styczny duet ma nieść siłę i nadzieję, 

która w sytuacji pandemii jest tak bar-

dzo teraz potrzebna. 

Amerykański instytut Pantone po-

stanowił, że na 2021 rok wybierze 

dwa, a nie jak to zazwyczaj bywało 

jeden kolor. Barwami 2021 roku Pan-

tone zostały więc 17-5104 Ultimate 

Grey - "uspokajająca szarość", która 

symbolizuje siłę i stabilność oraz 13-

0647 Illuminating - "słoneczna żółć" 

niosąca nadzieję i wiarę w lepszy czas.

To nie pierwsza taka sytuacja, gdy instytut Pantone wybrał dwa kolory roku. W 2016 roku na podium sta-

nęły jednocześnie odcienie Serenity i Rose Quartz. ✖

 PININFARINA SEGNO - NOWA 

WŁOSKA MARKA W OFERCIE 

EXPEN

Po kilku miesiącach negocjacji EXPEN pod-
pisał umowę z włoską firmą Signature srl 
i został wyłącznym dystrybutorem Pininfarina 
Segno na rynku b2b w Polsce oraz krajach 
bałtyckich.

Pininfarina Segno to projekt zrodzony z wizji 

i unikalny w swoim gatunku. Stwarza on nowe 

doświadczenia i perspektywy w zakresie projek-

towania produktów dzięki technologii, materiałom 

oraz ich zastosowaniu. Pininfarina Segno łączy 

najnowoczesniejsze technologie i umiejętności 

rzemieślnicze, aby dodać nowy rozdział w historii 

pisania i nie tylko. Produkty produkowane są we 

Włoszech.

Początek marki Pininfarina wiąże się z moto-

ryzacją, a wymienienie wszystkich samochodów, 

które stworzyli jej projektanci, zajęłoby bardzo 

dużo czasu. Najbardziej znane modele z począt-

ków firmy to projekty dla Lancii, Alfa Romeo, Ferrari, 

Fiata, Volvo, Rolls-Royce, Cadillaca czy Chevroleta. 

Nadal studio specjalizuje się w projektach moto-

ryzacyjnych, jednak przez lata bardzo rozszerzyło 

swoje zainteresowania. Obecnie realizowanych jest 

wiele projektów pod szyldem Pininfarina. 

- W ofercie EXPEN będą dostępne m.in. artykuły 

piśmiennicze (w tym głównie produkty z opatento-

waną końcówką ETHERGRAF®), ekologiczne notesy 

(zawierające papier z kamienia) oraz galanteria 

skórzana (ręczne szwy, skóra połączona z tka-

niną z prawdziwego drewna). Produkty dostępne 

w sprzedaży są od połowy listopada. Pomimo 

niezbyt sprzyjającym obecnie warunkom na rynku 

reklamowym firma EXPEN jako dystrybutor mar-

kowych upominków reklamowych premium wierzy, 

że nowatorskie rozwiązania zaproponowane przez 

projektantów Pininfarina znajdą swoich miłośników 

w Polsce - powiedział Adam Chmielewski, dyrektor 

zarządzający firmy EXPEN. ✖

 DECYZJA O TARGACH REMADAYS KYIV 2021

Szanowni Wystawcy i Zwiedzający targów 

RemaDays Kyiv!

Cały czas obserwujemy sytuację pandemiczną 

na Ukrainie i w Europie. Dane liczbowe pokazu-

jące osoby zakażone wirusem COVID-19 są nadal wysokie, jednak widzimy, że przyrost dzienny jest coraz 

niższy w stosunku do tego sprzed jeszcze kilku tygodni. Do targów RemaDays Kyiv pozostało dwa i pół mie-

siąca. W związku z tym ostateczną decyzję dotyczącą organizacji targów w marcu podejmiemy najpóźniej 

do 1 lutego 2021 roku. Będziemy Was informować na bieżąco o dalszych przygotowaniach oraz decyzjach 

organizacyjnych. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie: www.remadays.com.ua – zachęcamy do 

śledzenia działu „Aktualności”. ✖

KYIV

https://www.youtube.com/channel/UCrHj5lM67b-pm8AD4ce1a0A
https://blog.gadzeciarze.com/
http://m.in
http://www.remadays.com.ua
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 WAŻNE ZMIANY W UNEEK

Od stycznia 2021 wystartował nowy ma-

gazyn odzieży reklamowej UNEEK w Holandii. 

Małgosia Połonka Uneek Clothing Polska: 

„Podobnie jak nasi Klienci, z niecierpliwością 

czekałam na otwarcie europejskiego maga-

zynu UNEEK. Dzięki niemu będziemy w sta-

nie szybciej i taniej dostarczać zamówienia 

naszym Klientom w Polsce.”

Kolejna nowinka UNEEK to nowa strona 

internetowa wraz z unowocześnionym systemem zakupowym. Wszystkie narzędzia działają teraz również 

w języku polskim i zostały wzbogacone o nowe produkty oraz zoptymalizowane funkcje użytkowe, m.in. spraw-

dzanie stanów i terminów dostaw magazynowych.

www.uneekclothing.com ✖

 UPOMINKI REKLAMOWE TO NAJBARDZIEJ LUBIANA FORMA MARKETINGU

PIAP zorganizował latem konkurs na najlepszą kampanię reklamową pod hasłem „Od-
mrażamy upominki reklamowe”. Adresowany był do wszystkich firm z branży artykułów 
promocyjnych i szeroko pojętej reklamy. Izba chce dać impuls do pobudzenia reklamowego 
branży i zainspirować marketingowców do wykorzystania upominków w aktywnościach 
promocyjnych. Wygrał projekt Radosława Kuleszewicza, z którym rozmawiamy między 
innymi o pomyśle na kampanię i roli upominków reklamowych.

Panie Radosławie, gratulujemy zwycięstwa w konkursie PIAP na kampanię promującą upominki reklamowe po zastoju spowodowanym pandemią. Proszę 
odpowiedzieć na jakie narzędzia marketingu internetowego postawił Pan w swoim projekcie i dlaczego?

Dziękuję, cieszę się, że Państwo docenili moją propozycję. Jestem orędownikiem prostych pomysłów, dlatego głównym działaniem jakie zaproponowałem jest direct 

mailing, czyli wysyłka pakietu reklamowego, zawierającego przede wszystkim... upominek. Bo co jeżeli nie kreatywny upominek mogłoby lepiej i bardziej przekonująco 

przemawiać na rzecz wykorzystywania upominków w kampaniach reklamowych? Oprócz tego zaproponowałem zintegrowaną komunikację w mediach społecznoś-

ciowych, inne formy reklamy internetowej oraz landing page jako wirtualny hub realizowanej kampanii. Wymyśliłem, by w pakiecie mailingowym znalazła się pewna 

oryginalna, zaskakująca, a jednocześnie przydatna rzecz, która będzie trafnie komunikować ideę kampanii i przypominać o niej każdego dnia. Upominki reklamowe 

staną się też głównym motywem wizualnym kampanii internetowej. Mówić będzie o nich także seria haseł zaprojektowanych do wykorzystania w tej kampanii. Cały 

przekaz kampanii kręci się wokół upominków.

Więcej na: www.piap-org.pl ✖

 BLISKO 1000 WIADOMOŚCI 

WYSŁANYCH DO 

DOSTAWCÓW Z EUROPY

Platforma European Sellers&Buyers to darmowe 

narzędzie dla dystrybutorów i agencji reklamowych 

w całej Europie. Odznacza się nowoczesną funkcjo-

nalnością i możliwością wysyłania szybkich zapytań 

produktowych do tysięcy firm z całej Europy i jest 

stworzona do użytku codziennego. To narzędzie, 

dzięki któremu możliwe jest błyskawiczne wyszuki-

wanie dostawców produktów reklamowych. Najważ-

niejszą jej zaletą jest system szybkich wiadomości 

bezpośrednio do dostawców.

Do tej pory na platformie ESB zostało wysłanych 

do dostawców z Europy blisko 1000 wiadomości. 

Każdy z nich posiada inne produkty, które mogą być 

źródłem inspiracji. Wystarczy znaleźć interesujący 

produkt korzystając z wyszukiwarki i wysłać szybką 

wiadomość. Jedna wiadomość może być wysłana 

nawet do 100 dostawców. Można je również wysyłać 

z poziomu newsa na stronie głównej.

Platforma jest dostępna pod adresem 

www.esbook.eu. Wszelkie pytania można kierować 

na e-mail: info@esbook.eu. ✖

 Z NOWYM ROKIEM – NOWYM KROKIEM

Pomimo całej sytuacji z COVID rok 2020 był dla nas 

udany.  W związku z dużym wzrostem zamówień po-

stanowiliśmy zakupić nowe maszyny do sublimacji. Nasz 

wybór padł na ploter przemysłowy Homer który drukuje 

do 500 m2 na godzinę oraz najnowszy kalander firmy 

Transmtic. Dzięki tym inwestycjom zwiększyliśmy 5 krotnie 

nasze moce produkcyjne i w roku 2021 będziemy mogli 

zaproponować klientem jeszcze krótsze terminy realizacji. 

Nasz standardowy produkt chusty wielofunkcyjne będą 

dostępne w systemie sprzedaży overnight. Zamówienia 

dla nakładu do 1000 szt. złożone do godziny 12:00 już na drugi dzień roboczy będą gotowe do wysłania.

W drugiej połowie lutego zaproponujemy naszym klientom nową bluzę z kapturem która będzie przeło-

mowym produktem na rynku i jesteśmy pewni że odniesie wielki sukces. Na chwilę obecną czekamy tylko na 

dokumenty patentowe aby ruszyć ze sprzedażą.

www.sandex.pl ✖

http://m.in
http://www.uneekclothing.com
http://www.piap-org.pl
http://www.esbook.eu
mailto:info@esbook.eu
http://www.sandex.pl
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 DO IT FOR SAFETY - NOWA MARKA ADSYSTEM

W ostatnim czasie otworzyliśmy sklep internetowy 

do it for safety. To nasza odpowiedź na obecną sytua-

cję i potrzeby rynku. W sklepie znajdują się stojaki, ma-

seczki, osłony z pleksi – wszystko z elementem reklamy. 

Ten projekt jest dla nas tym, czym Jordan dla Nike, czy 

Fanta dla Coca Coli. Jakość Adsystem w nowej odsłonie. 

Połączyliśmy reklamę i bezpieczeństwo - tak powstały 

nasze produkty. Nie jest sztuką oferować coś, co tylko 

częściowo spełnia wymagania naszych klientów, dlatego 

szybko dostosowaliśmy się do zmieniających się warun-

ków. Wcześniej produkty przystosowane do obecnych 

potrzeb występowały już pod marką Adsystem. Jednak 

uznaliśmy, że najlepiej będzie stworzyć miejsce, w któ-

rym można szybko znaleźć rozwiązania dla siebie i mieć 

jasny ogląd tego, jakie opcje są możliwe.

Adsystem pomaga klientom, by byli widoczni, a czy 

właśnie w tym momencie dezynfekcja i bezpieczeństwo 

to nie najważniejsza dla nas kwestia, jednocześnie najbardziej widoczna na pierwszy rzut oka przy pierwszym punkcie styczności z marką? Jesteśmy Tonym 

Starkiem branży displayowej. Zawsze radził sobie z trudnymi sytuacjami. Był odkrywcą. Tak samo i Adsystem. Sami zobaczcie – mówi Grzegorz Galon.

www.adsystem.pl ✖

 GAZELA BIZNESU PO RAZ DRUGI DLA PAR BAKUŁA.

Już po raz drugi firma PAR BAKUŁA została na-

grodzona w 21 edycji rankingu Gazeli Biznesu 2020 

i znalazła się w prestiżowym gronie najbardziej dy-

namicznych polskich przedsiębiorstw MŚP. Gazele 

Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpo-

pularniejszy ranking małych i średnich firm w Polsce. 

„Puls Biznesu” organizuje go nieprzerwanie od 2000 

r., realizując misję wspierania przedsiębiorczości. Ran-

king bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – 

wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny. 

Obecność w rankingu oznacza, że firma należy do 

elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie 

się rozwija, ale jest także transparentna.

www.par.com.pl ✖

 POLUB NAS NA FACEBOOKU!

Magazyn w całości poświęcony upominkom re-

klamowym – Gifts Journal Polska – ma swój profil na 

Facebooku. Dostępny pod adresem www.facebook.
com/GiftsJournalPolska kanał stanowi źródło wie-

dzy oraz inspiracji dla przedstawicieli szeroko po-

jętego rynku artykułów promocyjnych. Osoby, które 

tworzą z nami społeczność na tej platformie, mają 

zawsze aktualny dostęp do newsów z branży, war-

tościowych materiałów i najnowszych wydań Gifts 

Journal Flesz. Zachęcamy do dzielenia się komentarzami oraz przesyłania wiadomości, dzięki którym możemy 

ulepszać nasz kanał komunikacji, a także tworzyć wspólnie branżę upominków reklamowych w myśl panują-

cych trendów. Wraz z zespołem redakcyjnym serdecznie zapraszamy do polubienia naszego profilu! ✖

 PLATFORMA ESB – 

PRZYDATNE NARZĘDZIE 

DLA DYSTRYBUTORÓW 

I AGENCJI REKLAMOWYCH

Platforma European Sellers & Buyers stanowi 

praktyczne i darmowe narzędzie, z którego mogą 

korzystać dystrybutorzy upominków oraz agencje 

reklamowe z kraju i zagranicy. Jej głównymi atuta-

mi są funkcjonalność oraz możliwość wysyłania 
szybkich, bezpośrednich zapytań produktowych 
do tysięcy firm z całej Europy. ESB umożliwia 

bardzo sprawne wyszukiwanie dostawców pro-

duktów reklamowych i pozwala na przesłanie wia-

domości do nawet stu dostawców jednocześnie. 

Każdego tygodnia na platformie pojawia się wiele 

nowych inspiracji produktowych, których poszu-

kują agencje reklamowe. Wśród publikowanych 

w obecnym czasie nowości znajdują się m.in. kub-

ki, torby,długopisy, maski, t-shirt, puchary, czapki, 

magnesy oraz skarpetki. Zapraszamy do odwie-
dzenia strony www.esbook.eu i skorzystania 

z bogatej oferty rynku upominków reklamowych 

z całej Europy! ✖

http://www.adsystem.pl
http://www.par.com.pl
http://www.facebook.com/GiftsJournalPolska
http://www.facebook.com/GiftsJournalPolska
http://m.in
http://www.esbook.eu
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Kubek reklamowy.

Rynek upominków reklamowych oferuje niemal niezliczone pomysły na to, jak zaskoczyć i czym 
obdarować pracownika czy partnera biznesowego. Od klasycznych gadżetów po wymyślne akce-
soria, które ułatwiają pracę i umilają czas – każdy na pewno może wskazać kilka swoich ulub-
ionych typów. Bez wątpienia wśród nich znajdują się kubki reklamowe, które od lat zajmują mie-
jsce w  ścisłej czołówce na podium. To również najczęściej wyszukiwany produkt na platformie  
www.esbook.eu. Zobaczmy, jakie rodzaje i nowości prezentują dostawcy artykułów promocyjnych.

Wykonany z por-

celany new bone 

china kubek CAMP, 
który prezentuje 
firma Mart Cera-
mic ,  s ty l izowany 

jest na tradycyjną 

emalię. Dostępny jest w 24 podstawowych 

kolorach, a jego krawędź może być wykoń-

czona dowolnym kolorem. Odporność na 

mycie w wysokich temperaturach (również 

w zmywarkach) zawdzięcza nadrukom cera-

micznym, które wypalane są w temperaturze 

800  st. Celsjusza. Firma Mart Ceramic ofe-

ruje również malowanie kubków na wybrany 

kolor Pantone.

Premier Group 
przedstawia ku-
bek Icony , zwy-

cięzcę w konkursie 

Red Dot 2020, któ-

ry idealnie spraw-

dza się na wyciecz-

ki w zimne regiony. 

Produkt ten zro-

biony jest ze stali nierdzewnej w systemie po-

dwójnych ścianek. Próżniowa izolacja zapewnia 

utrzymanie ciepłej kawy przez więcej niż 4 go-

dziny. Icony wyposażony jest w przezroczyste 

wieczko, dzięki któremu można kontrolować, 

ile napoju jeszcze zostało. Kubek posiada za-

mykanie w postaci zasuwki, które jest nie tylko 

eleganckie, ale również dobrze zabezpiecza 

przed rozlaniem. Dostępny w dwóch kolorach, 

oryginalnym stalowym oraz czarnym, może 

być udekorowany logo firmy dzięki metodzie 

laserowego grawerunku.

Firma MAXIM Ceramics prezentuje z ko-

lei. . . magiczny kubek. Model LATTE MAGIC 

MATT przystosowany jest do nanoszenia pro-

jektów, które ujawniają się pod wpływem cie-

pła. Matowa powierzchnia na zewnątrz, gdy 

jest zimna, świetnie ukrywa grafikę, aby już po 

chwili – podczas nalewania gorącego napoju – 

stopniowo odsłaniać ją w pełnej krasie. Kubek 

o pojemności 300 ml wykonany jest z matowej 

ceramiki, a oprócz nadruku magicznego MA-

XIM proponuje również wykonanie jednokolo-

rowego nadruku dodatkowego, który widoczny 

jest przez cały czas. Dzięki temu LATTE MAGIC 

MATT staje się jeszcze atrakcyjniejszym upo-

minkiem reklamowym.

Ciekawą op-

cję zdobienia 

p r z e d s t a w i a 

również firma 
AVANT – poza 

s t a n d a r d ow y -

m i  ko l o ram i 

moż l iwe jest 

wykonanie złotych i srebrnych nadruków 
na kubkach . Oba występują w wersji „meta-

lic" i w wersji błyszczącej. Nadruki srebrne 

wykonywane są platyną, a złote przy użyciu 

24-karatowego złota. Ponadto wszystkie pro-

dukty, jakie oferuje AVANT, dostępne są w wer-

sji dwukolorowej – kubki i inne produkty mogą 

być malowane z zewnątrz lub wewnątrz na do-

wolny kolor. Jest to bezpieczny, zautomatyzo-

wany proces, a do malowania wykorzystywane 

są farby ceramiczne – odporne na ścieranie 

i mycie w zmywarkach.

Konsumenci 

coraz częściej 

szuka ją  tak-

że produktów, 

które wpisują 

się w trendy 

eko.  Wycho-

dząc naprze-

ciw oczekiwaniom, Rainbowcups proponuje 
biodegradowalny, termiczny kubek papie-
rowy , który ma nie tylko walory praktyczne, 

ale też wyróżnia się estetyką. Dobrą izolację 

ciepła zapewnia specjalna budowa i komora 

z powietrzem. Dzięki niej papierowe kubki 

dwuwarstwowe używane są m.in. w gastro-

nomii do serwowania gorących napojów na 

wynos. Produkty Rainbowcups sprawdzają się 

także w różnego rodzaju akcjach reklamowo-

-marketingowych, w komunikacji z klientami 

na targach i eventach, czy z uczestnikami 

szkoleń. Prezentowany na stronie www.rain-

bowcups.eu termiczny kubek BIO ma 400 ml 

pojemności i można na nim wykonać nadruk 

indywidualny.

Różnorodność produktów rek lamowych, 

w tym i samych kubków, pozwala wybrać 

coś idealnie dostosowanego do okazji . Tego 

typu upominek świetnie sprawdza się za-

równo w sferze biznesu – np. w ramach 

podziękowania d la współpracowników, jak 

i w rol i  prywatnego prezentu dla bl isk iej 

osoby. Niezastąpione na wszelkiego rodzaju 

konferencjach, eventach i imprezach pro-

mocyjnych – kubki rek lamowe cały czas 

będą miały swoje miejsce wśród najchęt-

niej wybieranych gadżetów. Zmienia ją s ię 

jedynie technologie produkcj i ,  sposoby na-

druku i design , którymi producenci oraz 

dystrybutorzy upominków nieustannie nas 

zaskakują.

‹  Joanna Kłossowska ›

http://www.esbook.eu
http://m.in
http://www.rainbowcups.eu
http://www.rainbowcups.eu
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Smycze świetnie sprawdzają się do przypi-
nania kluczy, zawieszania telefonu, karty itd., 
a stosowane w szkolnictwie, branży medycz-
nej czy biznesie są zarazem idealnym nośni-
kiem reklamy. Nic dziwnego, że ten produkt 
cieszy się popularnością wśród firm szukają-
cych praktycznego upominku promocyjnego. 
Warto wiedzieć, że do wyboru mamy różne 
typy, od smyczy odblaskowych po haftowane 
tasiemki reklamowe.

Producent smyczy reklamowych i opasek si-

likonowych, firma Beseda posiada w swojej 
ofercie m.in. smycze sznurowadłowe . Wyko-

nane z miękkiej i elastycznej taśmy tunelowej 

„sznurówki” mogą być z powodzeniem używane 

jako smycze reklamowe, zwykłe sznurówki z logo 

lub taśmy do kapturów. Dzięki możliwości zadru-

ku metodą sublimacji, z przejściami tonalnymi 

i dowolną liczbą kolorów, są praktycznym oraz 

estetycznym upominkiem reklamowym. Beseda 

oferuje także tubularne smycze z taśmy tunelowej, 

wypełnione sznurkiem poliestrowym. Ich owalny 

kształt zapewnia jeszcze lepszą widoczność na-

drukowanych elementów. Dodatkowo mogą być 

zdobione nakładaną na smycz 

metką z nadrukiem.

Producent i importer logosmyczy, firma GIFT 
STAR prezentuje natomiast oryginalne smy-
cze z zatyczką 
do puszek ,  któ-

re chronią przed 

rozlaniem, zanie-

czyszczeniem oraz 

odgazowaniem na-

pojów. Ten przydat-

Maksymalny przekaz w minimalnej  
formie – smycze reklamowe

Nowa rzeczywistość w związku z pandemią znacząco ograniczyła możliwości osobistego kontaktu oraz organizacji 
imprez masowych. Wszyscy  tęsknimy za eventami, na których jednym z zawsze obecnych tam gadżetów były 
smycze reklamowe. Te drobne, ale bardzo funkcjonalne produkty noszą uczestnicy wydarzenia albo osoby z obsługi, 
prelegenci na szkoleniu czy też sami organizatorzy. Podczas targów i imprez to właśnie na smyczach prezentujemy 
swoje identyfikatory. Natomiast w czasie, gdy nie spotykamy się masowo, przydają się one również na co dzień.

ny upominek bez wątpienia znajdzie zastosowa-

nie w różnych sytuacjach, np. na wydarzeniach 

organizowanych w plenerze. Smycze z zatyczką 

produkowane są w zestawie dwóch sztuk, małej 

i większej. Pasują one do większości dostęp-

nych na rynku modeli puszek. Kolor może być 

dopasowany do potrzeb klienta, według wzor-

nika Pantone.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie 

jako jedną z najważniejszych rzeczy, Agencja 
Reklamowa Prosfera wzbogaciła swoją ofertę 
o smycze odblaskowe – gadżet reklamowy, który 

od lat podnosi widoczność pieszych i rowerzy-

stów na polskich drogach. Tego rodzaju upominek 

ma uniwersalne zastosowanie. Duża powierzch-

nia znakowania oraz niska cena sprawiają, że 

zapotrzebowanie na ten produkt z roku na rok 

jest coraz większe. Szczególną sympatią darzy 

je branża motoryzacyjna, a także 

medyczna, ale tak naprawdę 

smycze odblaskowe przyda-

ją się każdemu i znajdują 

odbiorców wśród przed-

stawicieli wszyst-

kich grup.

GRG, producent smyczy i gadżetów rekla-
mowych prezentuje tymczasem szeroki wybór 

smyczy ekologicznych , które produkowane są 

z materiałów biodegradowalnych. Daje to możli-

wość, by połączyć troskę o środowisko z trwałoś-

cią oraz wysoką jakością każdej taśmy. Oferowane 

smycze z recyklingu PET, w gładkiej lub prążko-

wanej wersji, mogą mieć nadruk wykonany me-

todą sublimacji, sitodruku lub druku offsetowego. 

Reklamowe smycze z kukurydzy 

w białym kolorze powsta-

ją z polimeru PLA, 

wytwarzanego 

z odnawialnych 

surowców natu-

ralnych, np. z mączki kukurydzianej. GRG propo-

nuje także smycze bambusowe, czyli delikatne 

taśmy, które mogą być znakowane sitodrukiem 

lub offsetem.

W roli tekstyliów reklamowych mogą wystę-

pować także wysokiej jakości tasiemki. Firma 
WAMAR już od roku 1993 koncentruje się na 

usługach hafciarskich. Nowoczesny park maszy-

nowy umożliwia produkcję gipiur, koronek, taśm gi-

piurowych oraz haft metrażu. Firma posiada także 

własne studio projektowe, a doświadczony zespół 

programistów i pracowników wraz z dodatkowymi 

atutami – takimi jak szeroki wybór kolorów – po-

zwalają na szybkie wykonywanie zleceń.

Smycze reklamowe to świetny wybór dla 

osób, które w życiu i w biznesie wyznają za-

sadę, że piękno i siła tkwią w prostocie. Ten 

produkt idealnie wpisuje się w trend, w którym 

dążymy do maksymalnego przekazu w mini-

malnej formie. Jako bardzo przydatny upominek 

promocyjny mogą być skutecznym narzędziem 

w budowaniu wizerunku i rozpoznawalności 

marki . Jednymi z największych atutów smyczy 

reklamowych są ponadto funkcjonalność i po-

ręczność, a także stosunkowo niewysokie koszty 

wykonania. Dzięki swoim zaletom z pewnością 

jeszcze długo będą nam towarzyszyć zarów-

no w codziennym użytkowaniu, jak i podczas 

ważnych wydarzeń f irmowych.

‹  Joanna Kłossowska ›

http://m.in
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Ploter wielkoformatowy Canon Colorado 1650 

UVGel jest urządzeniem nowej generacji, które 

zapewnia szerokie możliwości tworzenia różno-

rodnych aplikacji. Elastyczne atramenty oraz 

funkcja druku w trybie matowym lub błyszczą-

cym pozwalają połączyć wydajność z jakością, 

która charakteryzuje plotery UV znajdujące się 

w ofercie firmy Canon Polska.

Model Colorado 1650 UVGel umożliwia uzyska-

nie wysokiej jakości błyszczących banerów lub 

tapet o eleganckim, matowym wykończeniu i do-

skonałej stabilności wymiarowej, ze znakomitym 

odwzorowaniem kolorów. Te dwa różne efekty 

zapewnia jedno urządzenie, bez konieczności 

zmiany atramentu czy nośnika. Trwałe wydru-

ki można tworzyć na tkaninach poliestrowych, 

samoprzylepnych winylach, materiałach, które 

są wrażliwe na ciepło, jak i zwykłym papierze. 

Elastyczna formuła atramentów UVGel w plote-

rze Colorado 1650 gwarantuje stabilność obrazu, 

nawet wtedy, gdy wydruki są rozciągane, skła-

dane i zaginane.

Jedną z zalet urządzenia jest także szybkość 

druku, jak i sprawna obsługa zadań. Dzięki za-

stosowaniu dwóch rolek z nośnikami z możliwoś-

cią automatycznego przełączania ploter może 

pracować bez przerw, osiągając wysoką wydaj-

ność. Wpływa na to również przydatna funkcja 

uzupełniania atramentu w trakcie drukowania. 

Obsługa Colorado 1650 UVGel jest przy tym bar-

dzo wygodna, gdyż można korzystać ze stałego 

monitorowania dysz, automatycznej konserwacji 

głowicy drukującej i modułu automatycznego 

podawania nośników oraz nawijania.

Maksymalna szybkość plotera wielkoforma-

towego Canon Colorado 1650 UVGel to 159 m2/

godzinę w trybie druku z błyszczącym wykończe-

niem. Zapewnia on utwardzanie za pomocą diod 

LED UV oraz technologii FLXfinish z możliwością 

dostosowania połysku. To właśnie ona daje wy-

bór między wydrukami z błyszczącym i mato-

wym wykończeniem bez konieczności wcześniej 

wspomnianej zmiany atramentu lub nośnika. 

Rozdzielczość drukowania wynosi do 1800 dpi.

Na zakup plotera wielkoformatowego zdecy-

dowała się agencja reklamowa Adver Media, któ-

ra świadczy wszechstronne usługi druku wielko-

formatowego, cyfrowego i offsetowego, druku UV, 

frezowania CNC i inne. Firma posiada 15 lat do-

świadczenia w realizacji zleceń dla znanych marek, 

klientów instytucjonalnych i agencji reklamowych 

z całej Polski. Nadrzędną wartością dla Adver Me-

dia jest najwyższa jakość realizowanych usług, 

w myśl której zaplecze firmy wzbogacił ploter wiel-

koformatowy Colorado 1650 UVGel, który umożliwia 

podejmowanie się zróżnicowanych zadań z efek-

tem najwyższej jakości druku. Więcej informacji 

o ofercie Adver Polska oraz ploterze Colorado 

1650 można uzyskać na stronie www.advermedia.pl.

Pierwsza instalacja plotera    
Canon Colorado 1650 UVGel

Z początkiem roku 2021 firma Canon Polska przeprowadziła instalację plotera wielkoformatowego 
Colorado 1650 UVGel. Urządzenie zakupiła radomska drukarnia i agencja reklamowa Adver Media.

‹  Joanna Kłossowska ›

http://www.advermedia.pl
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ESBOOK.EU JAKO ODPOWIEDŹ 
NA ZAPOTRZEBOWANIE BRANŻY 
UPOMINKÓW

Różnorodne platformy sprzedażowe odgrywają 

obecnie bardzo ważną rolę. Popularność serwisów 

aukcyjnych czy rezerwacyjnych wynika m.in. z tego, 

że spełniają rosnące oczekiwania konsumentów oraz 

są ogólnodostępne. Dokładnie tak samo jest w przy-

padku www.esbook.eu – zaawansowanej platformy 

online, która precyzyjnie odpowiada na potrzeby 
w segmencie B2B branży reklamowej.

W swojej pracy mamy codzienny kontakt z do-
stawcami oraz agencjami reklamowymi z całej 
Europy, w których potrzeby uważnie się wsłuchu-
jemy. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco 
wprowadzać usprawnienia w funkcjonowaniu 
platformy Esbook.eu, która łączy przedstawi-
cieli branży upominków z wielu krajów Europy 

i nie tylko – mówi Sebastian Ząbek, koordyna-
tor projektu.

JUŻ BLISKO 1000 ZAPYTAŃ 
PRODUKTOWYCH O WARTOŚCI 
PONAD 1 MLN ZŁOTYCH.

Dynamikę rozwoju Esbook.eu najlepiej obrazują na-

stępujące zestawienia:

Platforma online Esbook.eu –   
nowe narzędzie dla branży reklamowej.

W lipcu 2020 roku na rynku pojawił się nowy produkt, z którego mogą korzystać dostawcy i pośrednicy artykułów 
reklamowych z całej Europy. Jest nim nowoczesna platforma internetowa www.esbook.eu. Oferuje ona szereg 
funkcjonalności, takich jak intuicyjna wyszukiwarka czy możliwość przesyłania szybkich zapytań produktowych. 
Esbook.eu to także źródło niezastąpionych inspiracji branżowych, odpowiadający na potrzeby firm z rynku 
reklamowego.

‹  Joanna Kłossowska ›

http://Esbook.eu
http://m.in
http://www.esbook.eu
http://Esbook.eu
http://Esbook.eu
http://Esbook.eu
http://www.esbook.eu
http://Esbook.eu
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JEDNA PLATFORMA – WIELE 
KORZYŚCI DLA DOSTAWCÓW 
UPOMINKÓW

Esbook.eu zapewnia użytkownikom:

• widoczność na rynku europejskim w komunikacji 

„dostawca – agencja”,

• szansa dotarcia z ofertą do europejskich dys-

trybutorów artykułów reklamowych,

• możliwość pozycjonowania produktu w wy-

nikach wyszukiwania – bądź TOP w kategorii 

swoich produktów!

• cotygodniowa prezentacja produktu na stro-

nie głównej,

• aktywna promocja poprzez następujące płasz-

czyzny:

Newsletter, który trafia do przedstawicieli rynku re-

klamowego z 35 krajów. W bazie mailingowej znajduje 

się 105 tysięcy zapisanych adresów.

Telemarketing realizowany systematycznie 

w 29 krajach. Wykwalifikowany zespół dziennie do-

ciera do 100 firm, co od lipca 2020 roku pozwoliło 

na profesjonalną prezentację produktów wśród 9200 

aktywnych firm z rynku reklamowego.

Remarketing z wysokimi wynikami w ostatnim 

kwartale 2020 roku – w październiku odnotowano 

112  tysięcy wyświetleń, w listopadzie 80 tysięcy wy-

świetleń, a w grudniu 41 tysięcy wyświetleń.

ESBOOK.EU W CODZIENNEJ PRACY OKIEM FIRM Z BRANŻY

Platforma Esbook.eu stanowi ważne wsparcie działań eksportowych dla przedstawicieli rynku upominków.  
Oto wybrane opinie użytkowników platformy Esbook.eu:

Pomysł jest naprawdę świetny. Jestem 
zadowolony z uczestnictwa na tej platformie. 
Dlatego chętnie tu daję newsy, publikuję je 
regularnie i dostaję zapytania z tej platformy.

Jarosław Flamma, 

INTERNET EMPIRE LTD

ESB to „młode”, aczkolwiek ciekawe, do-
brze rokujące narzędzie pracy każdego pro-
ducenta gadżetów reklamowych.

Damian Konieczny, 

P.P.H.U. CHILI

System bardzo intuicyjny, przyjazny, dają-
cy możliwości opublikowania produktowych 
nowości.

Marta Onyszczuk, 

MODERN FORMS SP. Z O.O.

POSTAW NA ROZWÓJ FIRMY Z ESBOOK.EU NA 3 POZIOMACH

Wystarczą 3 kroki:

http://Esbook.eu
http://Esbook.eu
http://Esbook.eu
http://Esbook.eu:
http://Esbook.eu
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NIEZWYKŁE WŁAŚCIWOŚCI 
MIKROFIBRY

Mikrofibra jest materiałem wytwarzanym z włókien 

poliestrowych dostarczanych przez amerykańską firmę 

Repreve®. Jest to światowy lider w produkcji nici naj-

wyższej jakości  pochodzących z recyklingu wyselek-

cjonowanych butelek plastikowych. Butelki są sortowane, 

oczyszczane, rozdrabniane,  a następnie przetapiane 

do dalszej obróbki. W rezultacie powstają najwyższej 

jakości włókna. Tkaniny poliestrowe są powszechnie 

używane do produkcji odzieży sportowej o właściwoś-

ciach technicznych. 

Wielofunkcyjne tubularne chusty Original Buff® oraz 

Coolnet UV® cechuje zdolność do szybkiego odprowa-

dzania wilgoci, co dodatkowo skutkuje szybkim schnię-

ciem. Materiał ten jest elastyczny i bezszwowy, więc nie 

powoduje podrażnień skóry. Tkanina została przetesto-

wana też pod kątem ochrony przeciwsłonecznej, uzysku-

jąc niemalże maksymalny wynik UPF50, co gwarantuje 

odbijanie 98% szkodliwego promieniowania słonecznego. 

Skin Cancer Foundation rekomenduje tę mikrofibrę jako 

skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV. 

COOLNET UV® - INNOWCYJNA, 
LETNIA TKANINA

Coolnet UV® to zastrzeżona tkanina wykonana 

z przetworzonych włókien PET – klasycznej mikrofibry. 

Zapewnia ochronę przed szkodliwym promieniowaniem, 

posiada właściwości antybakteryjne oraz chłodzące. 

Za ochronę przeciwbakteryjną odpowiada technologia 

Polygiene®, która wykorzystuje naturalne sole srebra  

w niskim stężeniu w celu hamowania rozwoju mikroor-

ganizmów. Dzięki temu nie powstają nieprzyjemne za-

pachy. Natomiast właściwości chłodzące zawdzięczamy 

technologii Cooling Effect certyfikowanej przez HeiQ®. 

Materiał chłodzi przez aktywne odparowywanie wilgoci, 

powodując obniżenie temperatury ciała. 

TECHNOLOGIA ANTYWIRUSOWA

HeiQ Viroblock NPJ03 jest inteligentną, szwajcar-

ską technologią, która jest nanoszona na materiał 

w ostatnim etapie procesu produkcyjnego. Jest to 

jedna z pierwszych technologii tekstylnych na świecie, 

której ochrona przed wirusem SARS-CoV-2 została 

udowodniona laboratoryjnie - wynosi ona 99,99%. 

Technologia ta powstała w 2013 roku podczas epide-

mii wirusa Eboli.

Zgodnie z ISO 18184 technologia ta wykazuje silne 

działanie przeciwwirusowe. Na podstawie normy ISO 

20743 wykazuje działanie przeciwko wirusom i bak-

teriom otoczkowym. Tkaniny z HeiQ Viroblock NPJ03 

można prać w 60°C.  ORIGINAL BUFF SA wykorzy-

stał tę technologię w chustach filtrujących. Połącze-

nie klasycznej mikrofibry z technologią HeiQ® oraz 

certyfikowanymi filtrami poskutkowało stworzeniem 

innowacyjnego produktu. Filtry niemieckiej produkcji 

Ahlstrom-Munksjö zapewniają 99% filtracji zgodnie 

ze standardami spełnianymi przez maski chirurgiczne 

- EN14683:2019 Typ I i II.

ŚWIADOMOŚċ EKOLOGICZNA

BUFF® jest marką odpowiedzialną  i świadomą 

ekologicznie. Nieustannie doskonali i rozwija swój 

park maszynowy, tak aby jej działalność nie miała 

negatywnych skutków dla środowiska. Wełna merino 

pochodzi z Nowej Zelandii, gdzie w zgodzie z naturą 

żyją owce merynosowe, z których pozyskiwany jest 

surowiec najwyższej jakości. Dostawcami pozosta-

łych surowców są Gore®, Primaloft®, 3M®, Polar-

tec® – wiodące marki w swojej dziedzinie. Zużyte 

farby wodne BUFF® przetwarza i utylizuje w swojej 

fabryce.  Na mikrofibrę z łatwością można nanieść 

dowolny nadruk metodą sublimacyjną. Pozwala ona na 

rzeczywiste i dokładne odwzorowanie nawet bardzo 

skomplikowanych projektów. 100% papieru potrzeb-

nego do druku sublimacyjnego i produkcji opakowań 

pochodzi z recyklingu. Dzięki korzystaniu z nowo-

czesnych technologii i rozwiązań bezpiecznych dla 

środowiska ORIGINAL BUFF SA dba o to, aby świat 

był lepszym miejscem do życia.

Nowe Technologie

Wprowadzanie nowych technologii jest nieodłącznym elementem w procesach produkcyjnych każdego obszaru 
gospodarki. Branża tekstylna nie pozostaje w tyle i także wprowadza coraz to nowsze techniczne rozwiązania 
materiałowe.  Innowacja jest wszędzie wokół nas i firma ORIGINAL BUFF SA także prężnie idzie naprzód, stale 
poszerzając swoją ofertę o nowe produkty, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców. 

‹  Katarzyna Siwy ›
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CUSTOM 
ZAPROJEKTOWANE DLA CIEBIE

Czapka z daszkiem
Pack Speed Cap

Pack Run Visor

Pack Bike Cap

Trucker Cap

Czapka
EcoStretch Beanie

ThermoNet® Beanie

EcoStretch & Polar Beanie

Wielofunkcyjne chusty
CoolNet UV® Multifunctional Neckwear

CoolNet UV® Half Multifunctional Neckwear

Original EcoStretch Multifunctional Neckwear

ThermoNet® Multifunctional Neckwear

Merino Lightweight Multifunctional Neckwear

Polar Multifunctional Neckwear

BUFF® Filter Tube
Nowa chusta filtrująca BUFF® (FFP2) łączy w sobie wysoką jakość 

technicznej, elastycznej tkaniny pochodzącej z recyklingu z 

trójwarstwowym, certyfikowanym, wymiennym systemem filtrującym. 

Zapewnia to 99% filtracji (BFE- Bacterial Filtration Effiency) i maksymalną 

oddychalność chusty.

Wybór 
Wybierz ilość i model 

wybranego produktu Buff. 

Minimalne ilości zaczynają 

się już od 25sztuk.

buff.pl/Custom-cinfo-pol-131.html

Projekt 
Wybierz jeden z naszych 

projektów, który Ci się podoba, 

a my lekko go zmienimy i 

zaaplikujemy twoje logo, wyślij 

nam swoją pracę lub pozwól nam 

stworzyć indywidualny projekt.

Personalizacja BUFF® daje Ci całkowitą wolność tworzenia

Zaczynajmy: biuro@malavi.pl
www.buff.pl

Produkcja 
Gotowe produkty dotrą do 

nas w około 4-6 tygodni od 

zaprojektowania i złożenia 

zamówienia.

NEW
FILTER
TUBE
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W kuchennym klimacie

Drodzy czytelnicy, czy zastanawialiście się kiedyś, ile czasu spędzacie w kuchni swojego domu? Okres świąteczny 
i  miniony, dość specyficzny rok uświadomił mi, że spędza się tam więcej czasu niż w jakimkolwiek innym pomieszczeniu 
w domu – przynajmniej w moim przypadku. Po ostatnim wydaniu i „wizycie w restauracji” postanowiłam jeszcze zostać 
w klimacie kulinarnym, który stanowi niewątpliwie ważny element życia. Nie tylko dla zawodowców:)

Akcesoria i gadżety kuchenne są nieodzownym 

i niezbędnym wręcz elementem wyposażenia każdej 

kuchni, nie tylko pod kątem przygotowywania posiłków. 

Podkreślają również charakter wnętrza, a może nawet 

sprawiają, iż kuchnia staje się ulubionym miejscem 

w domu. Styl wiejski – sielski, prowansalski, włoski, 

nowoczesny – każdy z nich ma swoją odrębną linię 

produktów, która będzie idealnie komponowała się 

z całością wystroju.

Po krótkim namyśle sądzę, że wszelkie przybory 

ułatwiające nam życie w kuchni można podzielić wg 

pór roku czy sezonów, etapów przygotowywania 

posiłków, przechowywania i samego spożywania. Po-

mysłów nie brakuje w żadnym przypadku, a często 

zabawny design i funkcjonalność ułatwiają i umilają 

codzienne eksperymentowanie nawet tym najbardziej 

opornym – dla nich są nawet dostępne okulary do 

krojenia cebuli.

Innych akcesoriów uży-

jemy do pieczenia czy 

przygotowywania dese-

rów, a innych do przyrzą-

dzania obiadu lub zapraw. 

Z kolei sezon na domowe 

przetwory – który u wie-

lu osób trwa kilka miesię-

cy, a u niektórych dłużej; 

kiedy to zamykamy letnie 

plony w przeróżnych słoi-

kach i butelkach – wymaga 

pomocy lejków, miarek czy 

drylownic. Zbliżająca się już 

niebawem pora grillowania 

też nie odbędzie się za-

pewne bez szczypców do 

mięsa i chłodnego napoju 

z kostką lodu w kształcie 

truskawki czy diamentu, na 

co pozwala szeroki wybór 

foremek do lodu.

Bezwzględnie potrzebnym przedmiotem przez cały 

rok jest oczywiście deska i ostry nóż, bo bez tego ani 

rusz:) I to nie jeden nóż i nie jedna deska. Spersona-

lizowana deska lub inna łopatka czy łyżka drewniana 

z grawerem może okazać się bardzo trafionym prezen-

tem dla miłośnika gotowania. Wśród wielu dostępnych 

na rynku dodatków możemy wybierać je właśnie wg 

surowca, z którego są wykonane – m.in. drewniane, 

bambusowe, silikonowe, plastikowe czy stalowe nie-

rdzewne, a także szklane.

Tekstylia też mają swoje miejsce w pomieszczeniu 

kuchennym – ręczniki, łapki, chwytaki czy fartuszki 

przydają się za każdym razem, kiedy przyrządzamy 

wykwintne potrawy i mamy do czynienia z gorącymi 

naczyniami. Podczas przygotowywania jedzenia uży-

wamy tez zwykle naczyń z miarkami, wag, misek czy 

pojemników pozwalających na dokładność wykonania 

wg przepisu.

Myślę, że jest nadal spora grupa, która bazuje cały 

czas na nożu jako podstawowym narzędziu, krojąc 

‹  Justyna Lisek-Kantorska ›

http://m.in
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w tradycyjną „kostkę”:) Jednak biorąc pod uwagę 

oszczędność czasu, gros z nas preferuje urządzenia 

elektryczne do tarcia, krojenia czy mielenia pieprzu i soli. 

Są też tacy, posiadający więcej czasu i cierpliwości, któ-

rzy wolą mimo wszystko tradycyjne młynki, krajalnice, 

krajacze do warzyw w kostkę czy słupki, obieraczki, 

tarki, wykrawacze i temperówki do warzyw – co, my-

ślę, podkreśla precyzję ręcznej pracy i ma swój efekt 

odzwierciedlony również w dekoracji. A sama dekoracja 

stołu i talerza potrawami to już osobny artyzm i inwen-

cja twórcza każdego szefa domowej kuchni.

Może on wykorzystać to, co ma w kuchni, np. sztuć-

ce, szklanki, łyżkę do lodów, foremki do ciastek, czy 

przesiewacz do mąki i dodać trochę wyobraźni:) Moż-

na też użyć standardowego pisaka do zdobienia czy 

specjalnych pojemników do przyrządzania jedzenia 

w danym kształcie, np. kuli.

 

Na zakończenie wspomnę jeszcze o kilku drobiaz-

gach, które jak dla mnie przydają się zawsze, nieważne, 

co się dzieje w kuchni – więc chyba są ważne. Są to 

wykałaczki, podkładki czy deski pod gorące naczynia, 

pojemniki i słoiki do przechowywania mąki, cukru, kakao, 

kaw czy innych produktów spożywczych, mały nożyk, 

łyżeczka, miska, łopatki drewniane oraz otwieracze do 

słoików i puszek czy butelek. Myślę, że dla każdego 

upominek do kuchni będzie zawsze trafionym i mile 

widzianym, a także dobrze wykorzystanym i praktycz-

nym upominkiem.
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PODPISY POD UMOWĀ

Zwyczajowo pod pojęciem podpisu rozumie się 

własnoręczne napisanie swojego imienia i nazwiska. 

Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują tego, jak 

dokładnie powinien wyglądać podpis pod treścią po-

stanowień umowy, czy też z czego powinien się on 

składać. Niewątpliwie, aby podpis spełnił swą funkcję, 

powinien wypełniać kryteria wskazane przez Sąd 

Najwyższy, który orzekł, że: „(…) podpis powinien 

wyrażać co najmniej nazwisko (…)”, przy czym 

może to być nazwisko w formie skróconej, a nawet 

nieczytelnej, o ile umożliwia ono identyfikację autora 

poprzez jego cechy indywidualne i powtarzalne. Jed-

nakże, jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Szczecinie: 

„Od podpisu należy odróżnić tzw. parafę, będącą skró-

tem podpisu lub inicjałem, która (…) może – choć 

w przeciwieństwie do podpisu nie musi – wywo-

dzić się od imienia i nazwiska”. Parafa, która może 

składać się nawet z jednego znaku graficznego, ze 

względu na swoją długość, nie zawsze umożliwia 

zidentyfikowanie osoby, która ją złożyła, w związku 

z czym pod treścią postanowień umowy nie stosuje 

się tej formy jako podpisu. Parafę, zgodnie z prze-

pisami prawa 

o notariacie, sta-

wiamy na każdej 

stronie oryginału 

aktu notarialnego 

jako oznaczenie 

potw ierdzen ia 

przez strony 

umowy treści 

złożonych przez 

nie oświadczeń 

woli zawartych 

na danej kar-

cie dokumentu, 

a także zakoń-

czenie tekstu.

ZAŁĀCZNIKI DO UMOWY

Załączniki to nieobowiązkowe elementy umowy, 

które mogą zawierać dodatkowe postanowienia, 

między innymi takie jak wzory, pełnomocnictwa, 

plany czy kosztorysy. Przykładowo: strony zawie-

rają umowę na wykonanie materiałów promocyj-

nych, a załącznik zawiera wzór logotypu, który 

ma zostać naniesiony na materiały promocyjne. 

Załączniki, jeżeli jest ich kilka, powinno się ponu-

merować. Pozwoli to na uporządkowanie umowy, 

a także na uniknięcie rozbieżności w interpretacji 

umowy. Do umowy można wprowadzić postano-

wienie, które będzie wskazywało, że załączni-

ki stanowią integralną część umowy. Wówczas, 

w odniesieniu do podpisów, podpisanie załączni-

ków może przesądzić o zawarciu umowy, nawet 

gdy strony nie podpisały się bezpośrednio pod 

tekstem umowy.

Na podstawie analizy przepisów oraz orzecz-

nictwa można dojść do wniosku, że aby umowa 

najlepiej chroniła interesy obu kontrahentów, pod 

jej treścią podpisują się obie strony, podpisem 

umożliwiającym identyfikację strony go składającej 

(wyrażającym nazwisko), a na każdej stronie umo-

wy stawiane są parafy, będące znakiem graficznym 

niekoniecznie związanym z nazwiskiem. Rekomen-

dujemy, aby podpisy składać bezpośrednio pod 

treścią umowy, a parafy stawiać na każdej stronie 

umowy, jak i stronach załączników, które mogą, 

lecz nie muszą być integralną częścią umowy.

Radca Prawny 

Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7, 63-300 

Lenartowice

tel. 537-978-473

Podpisy pod umowā i załāczniki 

To już kolejny artykuł dotyczący sporządzania umów. We wcześniejszych artykułach poruszone zostały 
zagadnienia dotyczące oznaczania stron umowy, preambuły, a także przedmiotowo oraz podmiotowo 
istotnych elementów umowy. Tym razem opisana zostanie kwestia podpisów pod treścią postanowień 
umowy i załączników do umowy.

‹  Mateusz Wojciechowski ›

q PRAWO
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TARCZA BRANŻOWA

Przepisy dotyczące tarczy branżowej 

w planowanej wersji będą skierowane tylko 

do szczegółowo wskazanych sektorów. Bę-

dzie to branża: gastronomiczna, rozrywko-

wa, targowa, fotograficzna, weselna i dbająca 

o zdrowie fizyczne. Być może katalog ten zo-

stanie rozszerzony o inne sektory. Założenia 

przewidują, że przedsiębiorcy ze wskazanych 

branż będą mogli otrzymać pomoc w nastę-

pujących formach:

1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS za li-

stopad 2020 r. (jeżeli składki zostały opłacone, 

będzie można wnosić o ich zwrot). Otrzymanie 

tej formy pomocy warunkowane ma być wyka-

zaniem, że przychód w listopadzie 2020  r. był 

niższy o co najmniej 40% w stosunku do przy-

chodu z listopada 2019 r. Ponadto, na dzień 

30 czerwca 2020 r. przedsiębiorca ma być 

zgłoszonym jako płatnik składek, a także na 

dzień 30 września 2020 r. prowadzić (jako 

przeważający) jeden z określonych rodzajów 

działalności (co sprawdzane będzie po PKD).

2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie po-

stojowe. Kryteria otrzymania tej pomocy są 

podobne do kryteriów otrzymania zwolnienia 

z opłacania składek na ZUS. Uzyskany przy-

chód w październiku albo listopadzie musi być 

co najmniej o 40% niższy od przychodu w sto-

sunku do października albo listopada 2019 r. 

Badany będzie także przeważający rodzaj 

działalności. Świadczenie, tak jak na wiosnę, 

ma wynieść 2 080 zł.

3. Dotacja do 5 000 zł dla mikro- i małych 

przedsiębiorców. Przy tej formie pomocy przy-

chód uzyskany w miesiącu kalendarzowym 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 

musi być niższy o co najmniej 40% w stosun-

ku do przychodu uzyskanego w tym samym 

miesiącu kalendarzowym roku poprzedniego. 

W przypadku prowadzenia działalności gospo-

darczej przez okres 3 miesięcy od dnia uzy-

skania wsparcia dotacja nie będzie podlegała 

zwrotowi. W tym przypadku także badany bę-

dzie przeważający rodzaj działalności. Należy 

zwrócić uwagę na to, że podmioty, które na 

dzień 30 września 2020 r. miały zawieszo-

ną działalność gospodarczą, nie będą mogły 

otrzymać dotacji . Dotacja w swych założe-

niach przypomina pożyczkę 5 000 zł, której 

udzielano podczas wiosennej fali koronawirusa.

4. Zawieszenie opłaty targowej. Przedsię-

biorcy nie będą mieli obowiązku uiszczania 

opłaty targowej w 2021 r., a gminy z tego tytułu 

otrzymają rekompensaty.

O każdą ze wskazanych powyżej form 

przedsiębiorca będzie musiał wystąpić na 

urzędowych formularzach i skierować je do 

odpowiednich organów, a także załączyć 

oświadczenia np. o statusie mikroprzedsię-

biorcy. W przypadku skorzystania z pomocy 

przedsiębiorca powinien liczyć się z możli-

wością przeprowadzenia u niego kontroli, na 

co będzie wyrażał zgodę. Powyższe rozwią-

zania i ich formy są nadal rozważane przez 

ustawodawcę.

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

W poprzednim artykule nawiązano do sub-

wencji otrzymywanych przez przedsiębiorców 

w ramach Tarczy Finansowej PFR. Aktualnie 

przedstawiono założenia do Tarczy Finansowej 

PFR 2.0. Zgodnie z założeniami na wsparcie dla 

przedsiębiorców ma zostać przekazana kwota 

35 miliardów złotych. Projekt zakłada, że na: 

mikrofirmy zostanie przeznaczona kwota do 3 

miliardów złotych, na małe i średnie firmy do 

7 miliardów złotych, a na duże firmy ok. 25 mi-

liardów złotych. W założeniach przedsiębiorcy 

będą musieli wykazać spadek obrotów o mini-

mum 30% w związku z COVID-19. Przewidywany 

czas, w którym będzie można składać wnioski 

o subwencje to styczeń – marzec 2021 r. Otrzy-

mane środki będzie można wykorzystać tylko 

na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, 

z tym, że nie będzie możliwości przedpłacania 

kredytów, leasingów etc. Docelowo z subwencji 

skorzysta 38 branż. Obecnie program Tarczy 

Finansowej PFR 2.0 oczekuje na notyfikację 

Komisji Europejskiej.

Ze swojej strony zachęcamy do dokładnego 

zapoznania się z regulaminami form pomocy 

i składania wniosków, które pozwolą przetrwać 

przedsiębiorcom ten wyjątkowo trudny czas.

Radca Prawny 

Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7, 63-300 

Lenartowice

tel. 537-978-473

Pomoc dla przedsiębiorców   
w czasie COVID-19

W obecnej sytuacji epidemiologicznej ustawodawca przygotowuje rozwiązania prawne, które pozwolą 
przetrwać przedsiębiorcom ten trudny czas. Poniżej przedstawione zostaną informacje co do planowanej 
w najbliższym czasie pomocy dla przedsiębiorców.

‹  Mateusz Wojciechowski ›
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Jako innowacja w 2021 roku, ROLY wprowadza do katalogu nową sek-

cję poświęconą właśnie tego rodzaju produktom. Do nowej kolekcji ROLY 

ECO wprowadziliśmy odzież, taką jak nowe T-shirty z krótkim rękawem 

GOLDEN i GOLDEN WOMAN wykonane z bawełny organicznej z ozdob-

nymi szwami na dole i na rękawach.

Również w tym katalogu wykonujemy krok naprzód dzięki naszej nowej 

tożsamości ROLY FOOTWEAR. Dzięki tej nowej linii poszerzamy naszą 

kolekcję z zamiarem oferowania bardziej kompleksowej usługi.

Ponadto w Stamina (www.stamina-shop.com) naszej własnej marce 

artykułów promocyjnych, oferujemy również szeroką gamę produktów 

wykonanych z ekologicznych materiałów pochodzących z recyklingu, ta-

kich jak nowy bezprzewodowy głośnik Bluetooth STEVE z cementową 

obudową i naturalną bambusową powierzchnią.

Katalogi przyjazne  
środowisku
Roly (www.roly.pl) to marka przyjazna środowisku, w której promujemy produkcję odzieży wykonanej z tkanin 
ekologicznych z poszanowaniem zarówno naszego środowiska jak i nas samych.

http://www.stamina-shop.com
http://www.roly.pl
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‹ UWOLNIJ KREATYWNOŚċ Z RICO ›
Kubek Rico Matt to produkt w kolekcji Ivory Ceramics, który charakteryzuje 
się satynową powierzchnią oraz dużym polem znakowania. Kubki o pojem-
ności 250ml i wysokości 85mm idealnie pasują do każdego ekspresu. Do 
wyboru aż 11 wariantów kolorystycznych. ✖
IVORY Ceramics Sp. zo.o.

Bartąg ul. Miętowa 51, 10-687 Olsztyn

tel. 89 677 21 83

www.ivory.com.pl

‹ PRODUCENT LEŻAKÓW I TEKSTYLIÓW. ›
Drewno tekstylia i dobra reklama to elementy tworzące Leżakowo.
Na rynku rozpoznawalni jesteśmy jako wiodący producent: leżaków drewnianych, krzeseł, 
stołów oraz tekstyliów: kocy, ręczników, toreb, plecaków oraz hamaków. Dysponujemy włas-
nym kalandrem do nadruków sublimacyjnych.
Bogaty wybór dostępnych modeli, trwała konstrukcja, to atrybuty naszych leżaków.
Nasze produkty od podstaw powstają w siedzibie naszej firmy, nie jesteśmy pośrednikami, co powoduje iż 
nasz asortyment jest atrakcyjny, oryginalny, często tworzony pod konkretne potrzeby naszych klientów. ✖
www.leżakowo.pl

‹ GRA PLANSZOWA EKO - DIY ›
BeJoy – firma produkująca opakowania i materiały POSM, jako projektant i właściciel 
wzoru, przedstawia grę planszową DIY. Gra posiada certyfikat CE i jest przebadana pod 
kątem bezpieczeństwa dzieci. Całą grę trzeba złożyć samodzielnie, a co ciekawsze - 
samodzielnie wymyślić. Bazą jest 7 metrów toru, który może służyć do gry w kapsle, 
wyścigów samochodowych, gier typu pytanie – zadanie, gier typowo planszowych i całej 
reszty, która komukolwiek przyjdzie do głowy. Zajmie dzieci na długie godziny, nawet 
przy samym kolorowaniu. Wersje drukowane na zamówienie. ✖
BeJoy

www.bejoy.pl

www.pakpos.pl

t. 504 265 292

t. 883 90 90 93

Valentine’s Gifts
GET INSPIRED BY 

new category on esbook.eu

http://www.ivory.com.pl
http://www.bejoy.pl
http://www.pakpos.pl
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‹ BRELOKI METALOWE ›
Wykonujemy breloki reklamowe z naklejkami wypukłymi. Każdy nasz brelok może służyć 
jako forma promocji firmy i doskonały dodatek do produktów. Z naszej oferty korzystają np. 
sieci dealerów samochodowych, firmy reklamowe oraz usługowe. Ponadto oferujemy szeroki 
wybór typów breloka – mogą to być zarówno breloki metalowe jak i na eko-skórce, zarówno 
z naklejką po jednej stronie, a także po dwóch. Wszystkie nasze breloki charakteryzuje wysoka 
trwałość zarówno samego breloka jak i nadruku na nim, a dzięki pokryciu naklejki żywicą 
epoksydową breloki gwarantują efekt trójwymiarowości nadruku. ✖
A&J

ul.Waryńskiego 15, 43-600 Jaworzno

tel.+48 32 752 00 90

NIP 6321000194  |  Numer PSI: 48797

https://brelok.pl/  |  e-mail: reklama@firma-aj.com.pl

‹ MAGNESY WYPUKŁE I PŁASKIE ›
Jednym z bardziej nietypowych sposobów na wyróżnienie swojej firmy są magnesy. Z racji 
magnetycznej powierzchni można je przyczepiać na wszelkiego rodzaju metalowe powierzchnie 
reklamowe, pojazdy, urządzenia lub po prostu na lodówkę. Na magnesach możemy umieścić 
dowolną grafikę jak np. logo firmy, informacje o niej czy po prostu zdjęcia. Każdy nadruk 
realizowany jest w pełni kolorów CMYK, a także z możliwością druku na różnych foliach. Pro-
dukujemy zarówno magnesy wypukłe, jak i płaskie. Wypukłe – pokryte żywicą epoksydową 
dającą efekt 3d i zwiększającą trwałość, jak i płaskie – bez żywicy. ✖
A&J

ul.Waryńskiego 15, 43-600 Jaworzno

tel.+48 32 752 00 90

NIP 6321000194  |  Numer PSI: 48797

https://brelok.pl/  |  e-mail: reklama@firma-aj.com.pl

‹ BRELOKI FLEXY I PLEXI ›
Elastyczne breloki o zróżnicowanym kształcie. Kształtem może być zarówno logo, produkt, 
dowolna grafika - wszystko co kojarzy się z Twoją marką. Nasze breloki flexy składają się 
z dwóch złączonych ze sobą naklejek epoksydowych. Wszystkie breloki wykonujemy zgodnie 
z preferencjami klienta. Tego typu breloki możemy także usztywnić dodatkową warstwą pleksi 
umieszczoną między dwoma naklejkami. Zwiększy to jeszcze bardziej wytrzymałość breloka.  
Promuj swoją firmę tak jak chcesz posługując się kształtem, materiałem oraz kolorem. ✖
A&J

ul.Waryńskiego 15, 43-600 Jaworzno

tel.+48 32 752 00 90

NIP 6321000194  |  Numer PSI: 48797

https://brelok.pl/  |  e-mail: reklama@firma-aj.com.pl

‹ NAKLEJKI EPOKSYDOWE ›
Żywica epoksydowa, którą pokrywamy naklejki nie tylko daje efekt trójwymiarowości – świetnie 
też chroni przed czynnikami zewnętrznymi jak np. otarcia czy zadrapania.
Jesteśmy w stanie wykonać dowolny kształt naklejki. Może to być kształt samochodu, książki, 
serca – jakikolwiek. Możemy również dopasować rodzaj folii, a także ich formę, rozmiar do 
dowolnego rodzaju wycięć, by można je było wykorzystać np. w różnego rodzaju urządze-
niach. Mogą mieć charakter zarówno użytkowy – przekazywać informacje, wizualny – zdobić 
pomieszczenia czy reklamowy – można np. je rozdawać jako firmowy gadżet. ✖
A&J

ul.Waryńskiego 15, 43-600 Jaworzno

tel.+48 32 752 00 90

NIP 6321000194  |  Numer PSI: 48797

https://brelok.pl/  |  e-mail: reklama@firma-aj.com.pl

https://brelok.pl/
mailto:reklama@firma-aj.com.pl
https://brelok.pl/
mailto:reklama@firma-aj.com.pl
https://brelok.pl/
mailto:reklama@firma-aj.com.pl
https://brelok.pl/
mailto:reklama@firma-aj.com.pl
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‹ POLAROWA CZAPKA - KOMIN - SZALIK W JEDNYM. ›
Polarowa czapka wielofunkcyjna z nadrukiem sublimacyjnym. Przyjemna 
w dotyku, praktyczna, duży nośnik reklamy – nadruk na całej pow. ✖
P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

+48 509 546 086

‹ OSŁONY TWARZY Z JONAMI SREBRA - PRODUCENT, DOSTAWCA. ›
Reklamowe, elastyczne osłony twarzy. Kominy wielofunkcyjne bezszwowe i szwowe (z jonami 
srebra). Półkominy/ ochronniki i maseczki (regulowane) z ochroną antybakteryjną jonów. Wszystkie 
produkty z nadrukiem sublimacyjnym na całej powierzchni. ✖
P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

+48 509 546 086

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

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

‹ INNE NIŻ WSZYSTKIE, PODKŁADKI TEKSTYLNE, 
WODOODPORNE. ›

Polskie podkładki tekstylne (szyte) CHILI z dowolnym nadrukiem reklamowym. Standardowy 
rozmiar to ok. 10x10cm, ale możemy wykonać inne rozmiary, również w wersji podkładki 
stołowej. Dwie warstwy mocnego materiału poliestrowego, wodoodpornego. ✖
P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

+48 509 546 086

http://www.pphu-chili.pl
mailto:biuro@pphu-chili.pl
http://www.pphu-chili.pl
mailto:biuro@pphu-chili.pl
http://mojaramka.pl
mailto:info@mojaramka.pl
http://www.harbest.pl
http://www.harbest.pl
http://www.pphu-chili.pl
mailto:biuro@pphu-chili.pl
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‹ ZAPALNICZKI ›
Zapalniczki i zapalarki jako nośniki 
reklamy,nadruk, oklejki,
20 letnie doswiadczenie. ✖
TOM-POLSKA

jacek@tom-polska.pl

tel.: +48 627687330

www.tom-polska.pl

www.fhuzywka.pl

‹ PLOTERY24.PL - MASZYNY SERWIS WSPARCIE  ›
Fachowcy od ploterów drukujących, części, akcesoriów, urządzeń pomocniczych 
i atramentów. Używane plotery Mutoh, Roland i Mimaki po odbudowie serwisowej 
z dowozem, instalacją, szkoleniem i gwarancją 1 rok - gotówka, leasing, dotacje. Mo-
bilna ekipa serwisowa - dojazd cała Polska. Magazyn nowych i używanych części 

- nietypowe sprowadzamy ekspresowo. Atramenty alternatywne Dr-INK z profilami 
- wysoka jakość druku w niższej cenie. Laboratorium regeneracji głowic drukujących 
urządzeniem Print Head Doctor. Wsparcie posprzedażowe, szkolenia, pomoc zdalna. ✖
info@plotery24.pl 

www.plotery24.pl 

tel. 504 502 300 

‹ KOMPAKTOWE LASERY CO2 MARKI FLUX, ZMIESZCZĀ SIĘ NA 
KAŻDYM BIURKU. ›

Małe rozmiary, prowadzenie wiązki jak w laserach przemysłowych, moc od 30W (laser 
BEAMO) do 50 W (Beambox Pro). Doskonale sprawdzą się w cięciu czy grawerowaniu 
wielu materiałów. Są łatwe w użyciu, posiadają intuicyjne oprogramowanie, współ-
pracują z systemami Windows, Linux oraz iOS oraz popularnymi plikami graficznymi. 
Wbudowana kamera oraz przystawki m.in. obrotowa, laser diodowy, autofocus, filtr 
to tylko część możliwości prezentowanych laserów. Po więcej informacji zapraszamy 
na stronę produktu: fluxlasers.pl ✖

Dystrybutor: 

Softgraf Marek Nowak

Plebiscytowa 51G

43-190 Mikołów

Tel. 32 326 09 83, 501 404 232

https://www.fluxlasers.pl

‹ EKOLOGICZNE ARTYKUŁY CODZIENNEGO UŻYTKU. ›

Bądź EKO, zamień plastik na drewno. Naturalne, wykonane z drewna, przedmioty 
codziennego użytku z wygrawerowanym laserowo Twoim logo. ✖
Grawerujemy.pl

info@grawerujemy.pl

www.grawerujemy.pl

mailto:jacek@tom-polska.pl
http://www.tom-polska.pl
http://www.fhuzywka.pl
http://Plotery24.pl
mailto:info@plotery24.pl
http://www.plotery24.pl
http://m.in
http://fluxlasers.pl
https://www.fluxlasers.pl
http://Grawerujemy.pl
mailto:info@grawerujemy.pl
http://www.grawerujemy.pl
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‹ NIEZWYKŁE KSIĀŻKI ›
Ręcznie wykonane oprawy artystyczne, numerowane bibliofilskie 
wydawnictwa. Świetne na wyjątkowe prezenty i do wzbogacenia 
bibliotek domowych.
William Shakespeare
Jak Wam się podoba
Unikatowa oprawa w jednym egzemplarzu
Edycja polsko-angielska
Przekład: Stanisław Barańczak
Linoryty: Andrzej Czeczot
Papiery: żeberkowany i ręcznie czerpany ✖
Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley 

Szczecińska 1, 75-120 Koszalin

https://www.kurtiak-ley.pl/

tel. +48 22 100 62 12

‹ NIEZWYKŁE KSIĀŻKI ›
Ręcznie wykonane oprawy artystyczne, numerowane bibliofilskie 
wydawnictwa. Świetne na wyjątkowe prezenty i do wzbogacenia 
bibliotek domowych.
Fletnia chińska
Przekład: Leopold Staff
Ilustracje: Włodzimierz Kukliński
Opracowanie graficzne: Urszula Kurtiak
Papier ręcznie czerpany
Oprawa w chiński żakard jedwabny
Książka nawonniona zapachem jaśminu ✖
Galeria Książki Kolekcjonerskiej, 

ul. Marszałkowska 62, 00-545 Warszawa

https://www.ekskluzywneprezenty.pl/

tel. +48 603 123 489

wydawnictwo@kurtiak-ley.pl

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

biuro@czasnadrewno.pl

www.czasnadrewno.pl

+48 734 734 835

‹ DOBRY DESIGN, MĀDRY GADŻET ›
ARCHIZO to intrygujący i mądry gadżet promujący marki, zaprojektowany 
w formie klocków do samodzielnego złożenia. Klocki odzwierciedlają archi-
tekturę dowolnego budynku. Podzielone są na elementy architektoniczne. 
z precyzyjnie odwzorowanym detalem.  ARCHIZO osadza markę w sztuce, 
estetyce i jakościowym designie docenionym przez Lodz Design Festival 
nagrodą MUST HAVE. ARCHIZO sprawia, że obdarowany obcuje z wysma-
kowanym, kompletnym i unikatowym przedmiotem. Odbiorca docenia to i te 
emocje przekłada na Twoją markę. ✖
www.archizo.pl

ul. W. Tymienieckiego 3

90-365 Łódź

601 518 014

https://www.kurtiak-ley.pl/
https://www.ekskluzywneprezenty.pl/
mailto:wydawnictwo@kurtiak-ley.pl
mailto:biuro@czasnadrewno.pl
http://www.czasnadrewno.pl
http://www.archizo.pl
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‹ ETUI DO OKULARÓW Z DOWOLNYM NADRUKIEM CYFROWYM ›
Etui do okularów z nadrukiem cyfrowym. Możliwość zadrukowania całej zewnętrznej powierzchni etui 
oraz stemplowania wewnątrz etui. Różne kolory wkładek wewnątrz etui.
Sprzedawane również w komplecie z personalizowaną ściereczką z mikrofibry do czyszczenia okularów.
Polska produkcja. Zapraszamy do kontaktu. ✖
www.albinex.pl

Tel. +48 22 783 31 71

kontakt@albinex.pl

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

www.daba-kubki.pl

daba@daba.pl

+48 605 125 065

61-686 Poznań    ul. Migdałowa 12     tel. 61 825 95 83    kom. 601 150 123    office@BadgeProducer.com

maszynki i części
do produkcji buttonów
serwis i fachowe doradztwo

http://www.albinex.pl
mailto:kontakt@albinex.pl
http://www.daba-kubki.pl
mailto:daba@daba.pl
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ANNA SAMBOR DYREKTOR MARKETINGU I ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW

JACEK OLCZAK PREZES FIRMY PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

AGNIESZKA ZAPOLSKA  
DYREKTOR MARKETINGU PRODUKTOWEGO I KOMUNIKACJI  

Z dniem 1 grudnia 2020 r. obowiązki dyrektor marketingu i rozwoju nowych produktów w firmie 

Herbapol-Lublin przejęła Anna Sambor. Na tym stanowisku odpowiada za całość działań marketingowych 

oraz PR, wliczając w to przede wszystkim obszary związane z rozwojem nowych produktów i kategorii. 

Anna Sambor posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i tworzeniu strategii marketingowych. 

W firmie Herbapol-Lublin sprawuje pieczę nad przygotowaniem i realizacją długookresowej strategii 

marketingowo-komunikacyjnej spółki, a także marek tworzących jej portfolio. ✖

Jacek Olczak został wybrany na stanowisko prezesa firmy Philip Morris International. To pierwszy Polak w historii 

przedsiębiorstwa w roli CEO. Pełnił do tej pory funkcję prezesa ds. operacyjnych (COO). Pracował także na stanowiskach 

finansowych i kierowniczych w całej Europie. W strukturach tej globalnej firmy Jacek Olczak pracuje już od ponad 27  lat. 

Swoją karierę rozpoczynał jako menedżer w dziale finansów w polskim oddziale firmy w 1993 r. Obowiązki prezesa 

przejmie w maju 2021 r., kiedy z fotela CEO ustąpi André Calantzopoulos. ✖

Dyrektorem marketingu produktowego i komunikacji marki Opoczno została Agnieszka Zapolska. Od 

2018 r. zarządza portfelem produktowym płytek ceramicznych w obszarze gresów i płytek ściennych. Roz-

winęła portfolio kolekcji marki Opoczno i poszerzyła portfel kolekcji marki Cersanit. Obowiązki na obecnym 

stanowisku dyrektor marketingu produktowego i komunikacji związane są z obszarem płytki ceramicznej 

marek Opoczno i Cersanit należących do spółki Cersanit. Agnieszka Zapolska przejęła też zadania związane 

z zarządzaniem zespołem designu, odpowiedzialnym za graficzną stronę ekspozycji oraz aranżacji kolekcji. 

W dalszym ciągu będzie odpowiedzialna za marketing produktowy dywizji płytek ceramicznych obu marek. ✖

Również w grudniu 2020 r. obowiązki dyrektora marketingu i rozwoju w Sodexo Benefits and Rewards Services 

przejął Karol Kamas. Do jego zadań należy współtworzenie strategii rozwoju biznesu firmy, a także przygotowanie 

oraz realizacja strategii marketingowej i komunikacyjnej na polskim rynku. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie 

w obszarze marketingu oraz zarządzania produktami. Specjalizacją Karola Kamasa jest sektor usług, a szczególnie 

branża finansowa. Opracował wiele strategii marketingowych i biznesowych realizowanych w różnych sektorach usług. 

Zarządzane przez niego marki i produkty były wielokrotnie wyróżniane w konkursach. ✖

Dyrektorem marketingu Jaguara i Land Rovera w Polsce został Łukasz Goździor. Będzie odpowiadał za 

działania marketingowe oraz PR-owe nowego wyłącznego dystrybutora tych marek na krajowym rynku – Inchcape 

JLR Poland. Głównym zadaniem Łukasza Goździora będzie wprowadzenie nowego dystrybutora na polski rynek, 

jak również wzmocnienie wizerunku i udziału marek Jaguar i Land Rover w Polsce. Zebrał 15-letnie doświadczenie 

w marketingu, będąc odpowiedzialnym za budowę strategii wielu marek. Za swoje dokonania został wyróżniony 

m.in. tytułem Dyrektora Marketingu Roku, jak i jednego z 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. ✖

Do zespołu Netto Polska dołączył Filip Fiedorow, który objął nowe stanowisko chief marketing officera. 

W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadał za wdrażanie długofalowej strategii marki, a także rozwój oraz 

poszerzenie kompetencji zespołu, jak i utrzymanie synergii pomiędzy działaniami biznesowymi i komunikacją 

marketingową. Filip Fiedorow ma 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu zespołów marketingowych największych 

polskich i europejskich marek. Zarządzał kampaniami uznanymi za przełomowe w polskiej reklamie. Jest 

zdobywcą przyznanego przez redakcję „Media Marketing Polska” tytułu CMO Roku 2018. ✖

KAROL KAMAS DYREKTOR MARKETINGU I ROZWOJU 

ŁUKASZ GOŹDZIOR DYREKTOR MARKETINGU 

FILIP FIEDOROW CHIEF MARKETING OFFICER 

q WHO IS WHO

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

http://m.in
http://MARKETINGPRZYKAWIE.PL
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Chcesz być zauważony?
Chcesz zaskoczyć klienta?

Chcesz otrzymać rewelacyjny 
produkt reklamowo użytkowy?

 

Dobrze Trafiłeś!
 

Zajmujemy się szyciem akcesoriów 
użytkowych.

  
Szyjemy, drukujemy, haftujemy, 
sublimujemy- nie ograniczamy- 
wręcz przeciwnie, zachęcamy do 

poszerzania horyzontów- otwierania 
oczu i umysłu na nowe możliwości.

www.baggage.pl
Michał Kastelik
tel. 501 001 507

michal.kastelik@baggage.pl

 worki     plecaki      saszetki     torebki     kosmetyczki
torby na zakupy     eko siatki      etc
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DARIUSZ ZAJĀC 
(DIRECTOR
WYDAWNICTWO CRUX – 
GREENPLANET) 

y Kiedy powstała linia produktów GREENPLANET?
Pomysł na linię produktów GREENPLANET zrodził 

się w odpowiedzi na potrzeby naszej planety wynika-
jące z nieustającej eksploatacji jej zasobów oraz emisji 
CO2 do jej atmosfery. Pierwsze projekty rosnących 
produktów stworzyliśmy na początku 2019 roku, od 
tego czasu sukcesywnie poszerzamy wiedzę i ofertę.

y Czy ekologiczne produkty z nasionkami są chętnie 
wybierane przez firmy?

Nasze rosnące upominki, które dają możliwość 
zwrócenia naturze odebranych zasobów, stają się 

coraz bardziej popularne, ponieważ coraz więcej firm 
stawia na ekologię. To trend, który daje nadzieję na 
lepsze jutro dla nas i dla kolejnych pokoleń. Świado-
mość i odpowiedzialność przedsiębiorców przekła-
da się na poszukiwania produktów, które pomagają 
w walce z CO2 oraz globalnym ociepleniem – właśnie 
takie oferujemy.

y Jakie produkty można znaleźć w kolekcji GREENPLANET?
Kolekcja GREENPLANET to przede wszystkim „rosną-

ce" ekoupominki reklamowe z możliwością personalizacji 

– od kubków z korkowymi podkładkami, papierowych 

ołówków, długopisów, smyczy, przez breloki i notesy, 

aż do alternatywnego środka transportu – elektrycznej  

„rosnącej" hulajnogi! Istotą każdego produktu są załączo-

ne nasiona drzew, które należy samodzielnie zasadzić.                                                            

Dla niecierpliwych w ofercie mamy także już większe 

sadzonki sosny czarnej i drzewa tlenowego. ✖

MONIKA MIKULSKA 
(KIEROWNIK MARKETINGU
ALEXANDER)

y Promują Państwo spędzanie czasu z rodziną – czy 
zauważyła Pani większą sprzedaż gier w okresie pandemii?

Ten rok był wyjątkowo trudny dla wszystkich, 
zarówno personalnie, jak i biznesowo. Rynek gier 
planszowych zdecydowanie obronił się w zaistnia-
łej sytuacji. Zamknięcie w domach, brak możliwości 
zaoferowania dzieciom aktywnej formy spędzania 
czasu zdecydowanie zadziałał korzystnie na naszą 
branżę. Prawda jest taka, że niezależnie od tego, 
jak ciężko by nie było, na dzieciach staramy się nie 
oszczędzać. Poza tym rodzice zdecydowanie chcieli 
zrekompensować milusińskim pozbawienie kontaktów 
z rówieśnikami i brak innych zwyczajowych rozrywek.

y Czy gra na zamówienie to dobry gadżet?
Gra na zamówienie to jeden z najlepszych moż-

liwych gadżetów. Przede wszystkim jest niebanalny. 
Angażuje klienta. Taki prezent sprawi, że wielokrotnie 
będzie o nas myślał, przy każdej rozgrywce. W dodat-
ku będzie temu towarzyszył kontekst dobrej zabawy, 
wspaniale spędzanego czasu oraz endorfin, wytwa-
rzanych przy świetnej zabawie. Cenniejszą reklamę 
trudno sobie wyobrazić.

y Jaki najciekawszy tytuł planują Państwo wydać w 2021 roku?
Alexander tradycyjnie wprowadza co roku do swo-

jej oferty kilkadziesiąt nowych gier i zabawek eduka-
cyjnych. Na pewno zaskoczymy Państwa ciekawymi, 
niebanalnymi produktami. Na chwilę obecną jest zbyt 
wcześnie, aby o nich opowiadać, ponieważ znajdują 
się w końcowej fazie realizacji. ✖

KRZYSZTOF 
STYPUŁKOWSKI 
(WSPÓŁZAŁOŻYCIEL
MANUFAKTURA CZEKOLADY 
CHOCOLATE STORY)
y Czy pomysł z otwarciem Muzeum Prawdziwej Czekolady 
był Pana?

Pomysł na stworzenie Muzeum Prawdziwej Cze-
kolady kiełkował w nas, założycielach Manufaktury 
Czekolady Chocolate Story (tj. Krzysztof Stypułkowski, 
Tomasz Sienkiewicz), od momentu powstania firmy. Od 
zawsze chcieliśmy zrzeszać ludzi podobnych do nas: 
pasjonatów i miłośników czekolady i zaszczepiać tego 
bakcyla w innych. Do tej pory tę misję realizowaliśmy 
w czasie warsztatów czekoladowych. Muzeum będzie 
rozszerzeniem tej działalności.

y Co odwiedzający znajdą w Muzeum?
Odwiedzający zdobędą tutaj wiedzę na temat hi-

storii, pochodzenia, produkcji i obecności czekolady na 
świecie, a także obejrzą m.in. etykiety po czekoladach 
polskich i zagranicznych z lat 50.-70., historyczne 
puszki po czekoladkach (np. okresu międzywojennego) 
czy wiekową konszę do wyrobu czekolady.

y Czy upominki czekoladowe są uniwersalnym prezentem 
firmowym?

Czekolada należy do prezentów bezpiecznych, któ-

ry przypadnie do gustu niemal każdej osobie. Warto 

zadbać o to, aby była wysokiej jakości, bez zbędnych, 

sztucznych dodatków, o głębokim smaku i aromacie. 

Taki prezent pozostanie w pamięci obdarowanego 

i może zaowocować w przyszłości przedłużeniem 

kontraktu lub kolejnym zleceniem. ✖

http://m.in
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q WYWIAD NUMERU

Mikołaj Bleja:

Według mnie najskuteczniejszy przekaz 
to taki, który odnosi się do doświadczenia 
klienta. Dlatego ja zdecydowanie od pojęcia 

„przekazu” wolę pojęcie „narracji”, czyli to 
jaką historię opowiada nasza marka. Czy ta 
historia jest ciekawa, czy się wyróżnia? Cho-
dzi tutaj o przejście z perswazji do narracji.

Bardzo dużo pojawiło się ostatnio komuni-
kacji, która wykorzystuje nowe nośniki albo 
takie, które wydają nam się nowymi, a w rze-
czywistości takimi nie są. To cały obszar zwią-
zany z digital signage, z wyświetlaczami, mo-
nitorami, które nie tylko nam coś wyświetlają, 
ale które działają również w kierunku „do 
nadawcy”, czyli jest możliwość interakcji, uzy-
skania jakichś informacji i przekazania ich. 
Produkcja wideo łączy się z produkcją ani-
macji i wykorzystaniem nowych nośników 
reklamowych, które okazują się być w tym 
czasie szczególnie atrakcyjne – z tego wzglę-
du, że możemy bardzo szybko reagować na 
potrzeby klientów, z dnia na dzień czy z mi-
nuty na minutę wręcz wygenerować nowe 
przekazy.

Kolejne zjawisko, to  „prosument reklamo-
wy”. Kto to jest prosument, to dobrze wiemy 

– jest to konsument, który dostarcza pewną 
wartość do rynku. Typowym przykładem 
prosumenta są właściciele instalacji elek-
trowoltaicznych, którzy dostarczają prąd do 
sieci energetycznej. Dzisiaj troszeczkę tak 
jest też z reklamą. Z czasów, w których wiel-
kie podmioty zalewały rynek swoim prze-
kazem, przechodzimy do czasów, w których 
wiele podmiotów – rzemieślników, właści-
cieli obiektów, restauracji, małych butików 
kreatywnych, agencji reklamowych – staje 

się swego rodzaju prosumentem 
reklamowym, ponieważ sami pro-
dukują ten przekaz we współpracy 
ze swoimi klientami. W ten sposób 
tworzy się zupełnie nowa ener-
gia reklamowa, która przekształ-
ca klientów w producentów i na 
odwrót. To wszystko zaczyna się 
przenikać – różnorodność, krea-
tywność, uwolnienie od pewnych 
utartych ścieżek, to jest coś ta-
kiego, co, wydaje mi się, dzisiaj ma 
rację bytu.

Mariusz Chmura:

y Reklama z jakiej branży stanowi naj-
większe wyzwanie do zaprojektowania, do 
stworzenia odpowiedniej narracji?

Każdy nowy projekt z zakresu 
szeroko rozumianej komunikacji reklamowej 
jest projektem wymagającym wysiłku. My 
mieliśmy taki ciekawy projekt w końcówce 
zeszłego roku – zgłosiło się do nas pewne 
stowarzyszenie, które wspiera osoby z nie-
pełnosprawnością w starcie zawodowym. To 
stowarzyszenie postanowiło założyć fabry-
kę makaronu.

Chodziło tutaj o stworzenie nowej marki 
– wydało nam się bardzo ciekawe, inspiru-
jące z dwóch względów. Po pierwsze, rynek 
jest bardzo konkurencyjny (makaronów, jak 
wiemy, jest w bród). Po drugie, trzeba było 
połączyć pewne aspekty społeczne z aspek-
tami rynkowymi, bo z jednej strony mamy do 
czynienia z ludźmi, których otaczamy opie-
ką, dajemy im możliwość startu zawodowe-
go, a z drugiej strony chcemy trafić do naj-
lepszych restauracji w mieście i do gustów 

i podniebień osób, które przychodzą zjeść 
dobry obiad.

Praca trwała 3 miesiące. Jej efektem było 
stworzenie nowej marki o wdzięcznej i włosko 
brzmiącej nazwie, acz inspirowanej polskim 
słowem: marka ta nazywa się Tulone.pl. Moż-
na wejść na stronę tego stowarzyszenia i zo-
baczyć, w jaki sposób ten temat został przez 
nas rozwiązany. Na co chciałbym zwrócić 
uwagę, to że tego typu projekty odbywają się 
w ogromnej kooperacji z klientem. Nie są to 
projekty typu „brief – dostarczone rozwiąza-
nie”, tylko jest to pewien proces, w którym za-
równo klient, jak i wykonawca idą ręka w rękę 
i zmierzają do swojego wspólnego celu.

y Przekaz reklamowy ciągle się rozwija. Te trendy, 
które teraz dominują, w przyszłości zostaną zastąpione 
nowymi. A co to będzie? Czas pokaże.

Aktualne trendy  
w przekazie reklamowym

‹  Z Mikołajem Blejā rozmawiał Mariusz Chmura ›

Reklama to dziedzina, która towarzyszy nam na co dzień. Billboardy, bannery, reklama w Internecie, telewizji, 
ekspozytory – to tylko niektóre formy, które spotykamy. Jak obecnie wygląda przekaz reklamowy? Na co 
zwraca się uwagę przy jego tworzeniu oraz jakie panują trendy? Z Mikołajem Bleją, CEO Agencji Komunikacji 
Marketingowej Horsefield z Poznania, rozmawiał Mariusz Chmura.

http://Tulone.pl
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q JUBILEUSZE

Jesteśmy największym polskim producentem ręczników, ściereczek kuchennych oraz innych tekstyliów 

dla domu. Mamy jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Europie – z pełnym procesem 

produkcyjnym w jednym miejscu. Opracowana przez nas unikatowa technologia ultra soft sprawia, że 

nasze wyroby posiadają wyjątkową chłonność, miękkość i sprężystość. Jako jedyni na rynku najwyższą 

jakość naszych produktów potwierdzamy 5-letnią gwarancją na chłonność materiału i trwałość kolorów. 

Przeprowadzane przez Biznes Magazyn Strefa Gospodarki badanie konsumenckie Lider Jakości 2020 

wykazało po raz 7., że Zwoltex jest najlepiej postrzeganą marką ręczników w Polsce. Produkujemy ręczniki 

reklamowe dla największych polskich i międzynarodowych marek z topowych branż oraz dla dziesiątek 

klubów sportowych czy narodowych reprezentacji olimpijskich. Trwałość ręczników Zwoltex gwarantuje 

pełną satysfakcję klienta.

Alexander produkuje i wydaje gry planszowe i edukacyjne dla dzieci od 45 lat. Firma Alexander jest firmą 

rodzinną posiadającą polski kapitał. Prawie wszystkie komponenty w naszych grach i zabawkach są pro-

dukowane w naszej fabryce. Zakład znajduje się w Chwaszczynie koło Gdyni. W naszej ofercie znajdą 

Państwo zarówno zabawki, gry planszowe, edukacyjne, konstrukcyjne, jak i umysłowe, losowe i spraw-

nościowe. W asortymencie są również puzzle, wiatraki i karty. Jako firma mająca na uwadze potrzeby 

swoich odbiorców nieustannie szukamy nowych rozwiązań, aby oferować atrakcyjną formę spędzania 

czasu przez dzieci i całe rodziny.

Firma AXPOL Trading powstała w 1991 r. Podstawowym profilem działalności jest bezpośredni 
import i dystrybucja towarów, usługi znakowania oraz wielkonakładowa produkcja specjalna na 
zamówienie. Siedziba firmy mieści się w Złotnikach k. Poznania i stanowi kompleks, w którego 
skład wchodzi główny magazyn o powierzchni 7000 m2, biura handlowe oraz nowoczesne 
centrum znakowania towarów. Doskonałe warunki pozwalają utrzymywać wysokie stany ma-
gazynowe i kompleksowo realizować zamówienia w bardzo krótkim czasie. AXPOL posiada 
także biuro handlowe w Azji. W zakresie produkcji specjalnej bezpośredni kontakt z wytwórcami 
z całego świata umożliwia pełną kontrolę nad procesem produkcji. Dzięki długoletniej współpracy 
ze sprawdzonymi przewoźnikami dostawa zamówionych towarów przebiega szybko i termino-
wo. Firma AXPOL jest wyłącznym dystrybutorem produktów marki MOLESKINE na rynku b2b 
w Polsce i krajach Europy Środkowej.

Początki naszych działań sięgają XIX wieku, to historia ciągnąca się od ponad 200 lat, aż po 
dzień dzisiejszy, zapisana na niezliczonej ilości stron, dbająca o tradycję i produkcję porcelany 
ręcznie malowanej, eksportowanej na cały świat. Na przestrzeni lat oraz burzliwego okresu XX 
wieku fabryka zmieniała swoich właścicieli, jak i profil produkcji. Manufaktura Ceramika Tułowice 
znajdująca się w niewielkiej miejscowości Tułowice niedaleko Opola, kiedyś pod nazwą Porcela-
na Tułowice, eksportowała ponad 80% asortymentu do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Dziś 
obsługujemy rynki lokalne, jak i zagraniczne, nasze produkty powstają w historycznym miejscu, 
jesteśmy obecni na najważniejszych wydarzeniach w branży, co więcej kontynuujemy historię, 
prowadząc inne spółki, tj. Promo Ceramics BGtech oraz Creative Factory.

Nasza firma od wielu lat zajmuje się sprzedażą technologii i materiałów do wykonywania nadru-
ków transferowych. Specjalizujemy się w dostarczaniu folii ploterowych do zadruku solventem, 
latexem, sublimacją oraz standardowych – kolorowych typu flex i flock. Jesteśmy bezpośrednim 
przedstawicielem firm: Siser (Włochy), Poli-Tape (Niemcy) oraz SEF (Francja), liderów w produk-
cji folii do nadruków. Od 2008 roku, jako jedyni w Polsce, możemy posługiwać się logo Siser 
Authorized Partner, co stanowi dla nas wielkie wyróżnienie.

Działamy od 1996 roku na rynku usług reklamowych, co niewątpliwie czyni naszą firmę so-
lidnym i wiarygodnym partnerem. Przedmiotem naszej działalności były początkowo artykuły 
reklamowe, a z czasem rozszerzyliśmy działalność o kolejne segmenty rynku reklamowego, 
tj.: poligrafię, reklamę wizualną i web design. Nasza oferta obejmuje różnego typu upominki dla 
odbiorcy masowego, jak i bardziej wyrafinowane prezenty dla specjalnych Klientów w oparciu 
o znane marki. Szeroki asortyment usług pomaga spełniać wysokie wymagania jakościowe oraz 
gwarantuje utrzymanie, poprawę lub też stworzenie całkiem nowego wizerunku firmy. Od 2010 
roku uczestniczymy w programie Solidni w Biznesie. Dziękujemy za wspólne 25 lat zarówno 
naszym Klientom, Dostawcom, jak i Podwykonawcom.
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Firma jettStudio działa na polskim rynku od 1996 roku. Specjalizujemy się w imporcie upominków 
reklamowych. Oferujemy Państwu produkty sprawdzone i wyselekcjonowane pod względem 
jakości i funkcjonalności. Wszystkie z dystrybuowanych przez nas artykułów posiadają szeroką 
gamę kolorystyczną oraz ciekawą formę wzorniczą. Stale poszukując nowych rozwiązań, wycho-
dzących naprzeciw potrzebom rynku, zapewniamy najwyższej jakości usługi, przy najkrótszych 
terminach realizacji. Zgodnie z naszymi założeniami, jesteśmy w stanie dostarczyć nietypowe, 
indywidualne rozwiązania, stworzone specjalnie dla klienta lub marki. Jesteśmy dystrybutorem 
wzornictwa firm ROLY oraz BrandCharger, jak również marek własnych: JG i OUTDOOR gifts.

Jesteśmy producentem materiałów do promocji sprzedaży oraz gadżetów reklamowych. Oferu-
jemy wysoką jakość, przyzwoite ceny i dobre terminy realizacji. O innowacyjności naszej oferty 
stanowi kombinacja stosowanych technologii, kreatywnych pomysłów i posiadanego know-how. 
Staramy się wspomagać naszych Klientów wiedzą i doświadczeniem. Poligrafia to nasza pasja. 
Jesteśmy członkiem PIAP i PSI. Serdecznie zapraszamy do współpracy agencje reklamowe. 
Jesteśmy gotowi zrealizować bardzo duże zamówienia, jak i te małe. Standardowe i nietypowe. 
Doradzamy przy wyborze odpowiedniej formy reklamy bezpośredniej, szukamy nietypowych 
rozwiązań przy realizacji pomysłów naszych Klientów. Oddajemy do Państwa dyspozycji najnowo-
cześniejsze technologie druku na różnych podłożach oraz całe zaplecze do obróbki post-press.

Jesteśmy agencją reklamową z Lublina, kierującą swoją ofertę do Klientów korporacyjnych z całej 
Polski. Nasze atuty to doświadczenie, doskonała znajomość rynku oraz szeroka gama ofero-
wanych produktów. Dostarczamy naszym Klientom wszelkie niemedialne narzędzia promocyjne, 
takie jak gadżety reklamowe dla firm, materiały poligraficzne, odzież promocyjną i wiele innych. 
Oferujemy zarówno gotowe artykuły, jak i materiały wykreowane od podstaw. Stale poszerzamy 
bazę produktów, proponując Klientom nowoczesne i oryginalne rozwiązania. Wykonujemy zna-
kowanie wszystkimi dostępnymi technikami, takimi jak: tampodruk na przedmiotach plastikowych, 
grawer na metalu oraz sitodruk, termotransfer i haft komputerowy na materiałach tekstylnych. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Jesteśmy już z wami od 10 lat, niemniej jednak posiadamy 20-letnie doświadczenie w branży 
druku wielkoformatowego i reklamy. Nasza oferta obejmuje bogaty wybór urządzeń do druku 
wielkoformatowego, od małych urządzeń typu Eko do mega drukarek UV o szerokości do 5 m. 
Obecnie jesteśmy największym europejskim dostawcą profesjonalnych ploterów wielkoformatowych 
firmy Pegasus oraz STORMjET. Skupiamy się na rozwoju technologii UV i dostarczaniu nietypo-
wych rozwiązań związanych z metodą druku UV. Zaopatrujemy naszych odbiorców w szeroki 
wybór akcesoriów dodatkowych, do których należą: laminatory, oczkarki, zgrzewarki. Domeną 
naszej firmy jest sprawny serwis nastawiony wyłącznie na satysfakcję klienta.

Ecostock Sp. z o.o. to właściciel marek MOJABUTELKA.PL, RAGS’Y oraz YUHME. Misją naszej 
firmy jest dbałość i troska o środowisko naturalne, a naszą naczelną zasadą: dostarczać produkty 
zarówno ekologiczne, jak i starannie zaprojektowane, w duchu ideologii zero waste. Oferujemy 
m.in. najbardziej ekologiczne butelki świata YUHME – stworzone z trzciny cukrowej. Dostarcza-
my produkty wolne od szkodliwych substancji, takich jak BPA i ftalany, bo zdrowie jest dla nas 
wartością nadrzędną. Naszym Klientom oraz sobie udowodniliśmy jedno: produkty ekologiczne 
nie muszą być szare i nijakie. Nasze produkty wyróżnia minimalistyczny, wyjątkowy design, 
w którym naprawdę można się zakochać. A na każdej butelce można umieścić dodatkowe logo. 
Po szczegóły zapraszamy na stronę: www.mojabutelka.pl, www.ragsy.pl oraz www.eco-stock.pl.

Tworzymy markę Premier Group, dostarczając naszym klientom produkty najwyższej jakości. 
Produkując porcelanę reklamową, skupiamy się na detalach, na które zwraca uwagę jej końco-
wy użytkownik. Nasze prace traktujemy jak wyzwania, a każde zlecenie jest dla nas jednakowo 
ważne. Projektujemy i realizujemy zlecenia, których nie podejmuje się konkurencja. Dysponując 
nowoczesnym sprzętem i technologią barwienia porcelany, oferujemy niezrównaną jakość w kon-
kurencyjnych cenach. Pracujemy dla Was, a ceramika reklamowa i związane z nią technologie to 
nasza pasja. Szukaj naszych produktów w ofercie agencji reklamowych – poznaj naszą jakość. 
Skorzystaj już dziś i zamów swoje kubki reklamowe. Pamiętaj, że nie ma dla nas ograniczeń 
związanych z polem zadruku, wielkością czy kształtem dekoracji. Zapraszamy.
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ZWYCIĘZCY WYKORZYSTUJĀ WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI
FIRMY Z CERTYFIKATEM

q SOLIDNI W BIZNESIE  

AMB ŚLĄSK 

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

AVALON SPORTSWEAR www.avalonsportswear.com.pl

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

AXXEL SP. Z O.O. www.axxel.pl

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

GAMMA ALEKSANDER URBAŃSKI www.gamma.com.pl

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

KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH www.koder.com.pl

KOLEKCJA www.collection.net.pl/

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

NOMAR www.nomar.com.pl

PAPILLIO GROUP www.papilliogroup.pl

PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA www.par.com.pl

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

http://www.anb.pl
http://www.avalonsportswear.com.pl
http://www.axpol.com.pl
http://www.axxel.pl
http://www.falk-ross.eu
http://www.gamma.com.pl
http://www.helmex.poznan.pl
http://www.koder.com.pl
http://www.collection.net.pl/
http://www.lediberg.com.pl
http://www.nomar.com.pl
http://www.papilliogroup.pl
http://www.par.com.pl
http://www.usbsystem.eu
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q MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Pierwszym krokiem do odbudowania sprze-

daży to dokładne przejrzenie własnej bazy 

klientów i wyciągniecie wniosków, z jakim ty-

pem klienta najczęściej pracujemy. Wydzielenie 

konkretnych branż lub segmentów pozwoli nam 

zawęzić grupę docelową. Kolejnym krokiem bę-

dzie zakup dodatkowej bazy lub też zbudowanie 

bazy własnoręcznie przy użyciu Internetu. Ma-

jąc nową  bazę danych oraz aktualnych klientów 

można zadziałać dwutorowo. Z jednej strony 

z aktualnymi klientami być w stałym kontakcie, 

rozmawiać o sytuacji, obawach i ewentualnych 

potrzebach, gdyż nawet  jeśli nie kupią nic te-

raz, to docenią kontakt i troskę. Z drugiej stro-

ny zbudowana baza danych będzie idealnym 

zalążkiem do poszukiwania nowych klientów 

zwanego prospectingiem. Na początek można 

wykorzystać trzy metody. Dwie bardzo dobrze 

znane, ale często niedoceniane. Są to zimne te-

lefony oraz mailingi. Trzecia, mniej popularna, 

ale coraz częściej wykorzystywana to social sel-

ling. Dwie pierwsze metody trzeba mocno zmo-

dyfikować i zadziałać zupełnie innym kluczem, 

który nie jest jeszcze znany klientom. Wtedy 

efekty będą o wiele bardziej skuteczne. Nowy, 

ulepszony elewator pitch, a także rozmowa sku-

piająca się głównie na korzyściach dla klienta, 

a nie prezencji produktów może pozytywnie 

zaskoczyć niejednego handlowca. Maile wysyła-

ne nie jako pojedyncze, jednorazowe wiadomo-

ści z tytułem sugerującym 

z góry, że chodzi o sprze-

daż, tylko przemyślane sek-

wencje, zaplanowane treści 

łączące się ze sobą, szyb-

ciej przyniosą zamierzony 

efekt. Trzecią metodą, któ-

rej efekty widać dopiero po 

dłuższym czasie, jest wy-

żej wspomniany social sel-

ling. Warto z niego skorzy-

stać, gdyż konsekwentne 

budowanie marki po kilku 

czy kilkunastu miesiącach 

zaczyna się zwracać i sku-

tecznie uzupełniać pozo-

stałe, tradycyjne metody 

poszukiwania nowych klien-

tów. Można włączyć w tym 

miejscu do sprzedaży LnkedIn jako platformę 

biznesową, skarbnicę wiedzy o naszych po-

tencjalnych klientach. Dodatkowo uzupełnić 

to działaniami na takiej platformie  jak Insta-

gram lub Pintrest. Szczególnie w branży rekla-

mowej, w której kluczową rolę odgrywa obraz, 

bardzo łatwo zbudować markę wykazując się 

kreatywnością.

Każda z tych metod sama w sobie ma do-

syć niską konwersję, a stosowana samodziel-

nie szybko zniechęca handlowców. Połączenie 

różnych metod daje świetne wyniki. Dlatego 

warto bardzo poważnie rozważyć powrót do 

tradycyjnych metod, ale w nowej odsłonie. Jak 

się okazuje, to nadal najskuteczniejsze meto-

dy pozyskiwania nowych klientów, które w po-

łączeniu z  nowoczesnymi technikami mogą 

przynieść zadziwiające efekty. Nie ma też co 

czekać na koniec trudnego okresu. Trzeba 

działać cały czas, a im spokojniejszy czas, tym 

intensywniejsze działania powinien podejmo-

wać dział handlowy.

Okiełznaj proscpecting  
i odbuduj sprzedaż po pandemii

Kilka miesięcy totalnego zastoju i znaczącego spadku w sprzedaży dała się we znaki prawie każdej 
agencji reklamowej. Spora część osób zdecydowała się przeczekać ten trudny okres,  nie mając konk-
retnego pomysłu na sprzedaż. Dzwonienie do klientów wydawało się nie najlepszym pomysłem, gdyż 
rozmowa o zamówieniach, w tak trudnym okresie, dla wielu handlowców była zbyt trudna. Jak zatem 
odbudować i reaktywować sprzedaż?

‹  Gabriela Niewiadomska ›
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 OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU TRZEBA 

ZGŁASZAċ UMOWY O DZIEŁO DO ZUS-U
Większość zawieranych po 1 stycznia 

2021 roku umów o dzieło będzie pod-

legać obowiązkowi zgłoszenia do Za-

kładu Ubezpieczeń Społecznych, który 

przygotował w tym celu nowy formularz 

RUD. Z obowiązku tego wyłączone będą 

umowy o dzieło zawarte przed 1 stycznia 2021 roku, a także umowy: zawarte 

z własnym pracownikiem, wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale 

zawarte z innym podmiotem, jak również te zawarte z osobami prowadzącymi 

działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w za-

kres prowadzonej działalności. Ponadto umów o dzieło do ZUS-u nie muszą 

zgłaszać podmioty i instytucje, które nie są płatnikami składek, czyli np. sto-

warzyszenia, fundacje lub spółki prawa handlowego. Na podstawie dokonanych 

zgłoszeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych stworzy rejestr umów o dzieło. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 

businessinsider.com.pl

 CO IRYTUJE POLAKÓW W ZAKUPACH ONLINE?

Polacy coraz chętniej dokonują za-

kupów online, ale jak wynika z ba-

dania Retail Systems Research 

(RSR), irytują nas wolno ładujące 

się strony sklepów internetowych. 

Ponad połowę internautów drażni, 

gdy strona sklepu ładuje się zbyt 

długo – aż dziewięć na dziesięć 

takich przypadków kończy się opuszczeniem strony. Co więcej, 21 proc. ankieto-

wanych zadeklarowało, że nigdy nie wraca do sklepu, który zawiódł ich podczas 

korzystania z witryny internetowej. 57 proc. w takiej sytuacji może dokończyć trans-

akcję u innego sprzedawcy, a aż 41 proc. przekierowuje swoje plany zakupowe na 

portal Amazon. Z badania przeprowadzonego przez RSR wynika, że odpowiednia 

infrastruktura do obsługi sklepu internetowego jest dziś tak samo ważna jak atrak-

cyjna dla klienta oferta. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 

businessinsider.com.pl

 PRACA ZDALNA – NORMA, KTÓRA TWORZY 

SZEREG WYZWAŃ

Obecnie praca zdalna staje się normą, 

szczególnie dla pewnych grup zawodo-

wych, a pandemia COVID-19 przyspieszy-

ła proces, do którego dochodzilibyśmy 

latami. Jak wynika z danych Główne-

go Urzędu Statystycznego, do tej pory 

w Polsce około jedna czwarta wszystkich zatrudnionych skorzystała z pewnej for-

my pracy zdalnej. W obecnym czasie niemal wszystkie zadania możemy wykonać 

na odległość, bez konieczności wizyty w biurze. Jednocześnie pociąga to za sobą 

cały szereg wyzwań, zarówno technologicznych, jak i legislacyjnych. Np. w obszarze 

bezpieczeństwa danych przenieśliśmy się z przestrzeni chronionej przez rozwiąza-

nia korporacyjne do środowiska domowego, w którym niewielu użytkowników jest 

na tyle świadomych, by zadbać o bezpieczeństwo. Pojawiają się więc dodatkowe 

wyzwania, takie jak konieczność sprostania wyśrubowanym normom z zakresu 

ochrony danych osobowych czy też potrzeba spójnego zarządzania wspólnymi 

danymi, gdy każdy z pracowników znajduje się w innym miejscu. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 

www.money.pl

 WYZWANIA W OBSZARZE RODO W 2021 ROKU

Wyzwania, przed jakimi stoją prawnicy specjalizujący się w nowych technologiach w 2021 roku, to w dalszym ciągu 

ochrona danych osobowych. Bo choć RODO zaczęło obowiązywać w maju 2018 roku, to w tym obszarze nadal pozo-

staje wiele do zrobienia. Po tym, jak zdecydowana większość firm zdecydowała się przejść na tryb pracy zdalnej, ryzyko 

naruszenia danych osobowych bardzo wzrosło. Kluczowe stało się więc wdrożenie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, zapobiegających możliwym naruszeniom ochrony danych. Ponadto ważna jest odpowiednia i szybka 

reakcja, jak również rzetelna analiza danego przypadku, gdy dojdzie już do naruszenia. ✖

Źródło / czytaj dalej na: www.money.pl

 OD 2021 ROKU OSOBY PROWADZĀCE JDG 

Z OCHRONĀ KONSUMENCKĀ

Przed sprzedawcami, a głównie e-

-sklepami stoi nie lada wyzwanie – 

od 2021 roku muszą zaktualizować 

swoje regulaminy oraz wzory umów. 

Wynika to ze spoczywającego na 

nich obowiązku poinformowania na-

bywców, którzy prowadzą działalność 

gospodarczą, że jeśli zakupują towary 

bezpośrednio niezwiązane z prowa-

dzoną przez nich działalnością, to mają prawo do odstąpienia od umowy, tak jak 

pozostali konsumenci. Do tej pory obowiązywała swoboda kształtowania umów, tzn., 

że warunki, na jakich przedsiębiorca dokonywał transakcji z innym przedsiębiorcą 

(tzw. B2B), mogły być ustalane w dowolny sposób. Przedsiębiorców nie chroniły 

zatem żadne przepisy dotyczące praw konsumentów. Natomiast z nowym rokiem 

osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (i tylko one) zyskają 

większą ochronę prawną przy niektórych rodzajach transakcji. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 

www.money.pl

O tym się mówi: prawo, finanse, gospodarka

q  O TYM SIE MÓWI

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

Świat kinematografii chwilowo przeniósł 
się na platformy telewizyjne, które 
proponują wiele ciekawych filmów i seriali, 
które mogą nas przenieść w świat magii kina, 
szczególnie w długie zimowe wieczory. A co 
zrobić, żeby w domu poczuć się jak w kinie? 
Standardowy zestaw dla dwojga:)

Użyteczny gadżet 2 w 1 ..tak 
w największym skrócie można nazwać 
wiatraczek USB, który nie tylko rozluźni 
atmosferę, obniży kilka stopni to jeszcze 
pokaże która jest godzina... z takim sprzętem 
trudno się gdziekolwiek spóźnić

Telefony 
komórkowe 
już praktycznie 
zawładnęły światem 
telekomunikacji, ale 
są jeszcze biura, 
w których telefony 
stacjonarne wciąż 
mają się dobrze i są 
w użyciu...oto przykład 
niebanalnego aparatu 
nie tylko dla kierownika 
Mc Donald's.

Co prawda jeszcze za oknem aura zi-
mowa, ale czy nie warto już przygotować 
się na sezon wiosenny, w którym ruszy-
my na spacery... Buty - wrotki to doskonały 
pomysł na to aby połączyć klasyczne spacery 
ze sportem, dokładnie wtedy kiedy Ty masz na 
to ochotę.

Zimno wszędzie, ciemno wszędzie....czy 
nie masz czasem ochoty zapaść w sen 
zimowy niczym niedźwiadek....ten śpiwór 
Ci w tym pomoże..chociażby ukryć się przed 
światem na popołudniową drzemkę:)

Wiosna to również start 
sezonu motocyklowego. 
Oto propozycja dla zapalo-
nych motocyklistów, którzy nawet 
w kasku chcą zachować odrobinę 
mody:)

PÓŁ ŻARTEM

PÓŁ SERIO

q PO GODZINACH
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q PROMOCJE, KTÓRE WIDAC

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

podstawie rodzaju upominku, zastosowania lub ekspozycji – interpretacji autora :)

‹  Magdalena Konieczna ›

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – 
Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony 
zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych 
osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz 
poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu 
na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

produkt: KUBEKprodukt: SMYCZ

produkt: MAGNES

produkt: TORBA

produkt: SKARPETKI

produkty dostępne w sieci Lidl sp. z o.o. sp. k.

EVENT SHOW

EVENT SHOW

EVENT SHOW

EVENT SHOW

EVENT SHOW

EVENT SHOW
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q PROMOCJE, KTÓRE WIDAC

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

Browar Kormoran – regionalny browar w Olsztynie 
produkt: SZKŁO DEGUSTACYJNE

Sir Winston – marka brytyjskiej spółki Winston 
Tea Company, należąca do Teekanne
produkt: ŁYŻECZKA

Sir Winston - marka brytyjskiej spółki Winston Tea 
Company, należąca do Teekanne
produkt: KUBEK

Delecta – wiodąca marka Grupy Kapitałowej 
Bakalland
produkt: FOREMKA DO CIASTA

Pedigree – marka produktów dla psów
produkt: SKARPETKI

Browar Fortuna – browar w Miłosławiu
produkt: CZAPKA

Jim Beam – whiskey typu bourbon destylowana 
w Clermont w stanie Kentucky 
produkt: TORBA

Poznańska Palarnia Kawy Astra – produkcja i sprzedaż 
kaw i herbat
produkt: KUBEK

Firma Cukiernicza „Solidarność” Sp. z o.o. - lubelskie 
przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji wyrobów 
cukierniczych / produkt: KUBEK

Browar Amber – regionalny, rodzinny browar mieszczący 
się w miejscowości Bielkówko pod Gdańskiem
produkt: SZKŁO DEGUSTACYJNE

GIFTS WORLDGIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

Jeśli realizujesz projekty,  

które mogą zostać  

wykorzystane w materiale  

„Promocje, które widać”,  

zapraszam do kontaktu:  

magda@gjc.pl.

PACKAGING MATERIALS

mailto:magda%40gjc.pl?subject=
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q SPIS REKLAM

WYDANIE : 2(72)2021
W PRZYGOTOWANIU

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

Reklama na łamach Gifts Journal Polska stanowi 
świadome uzupełnienie działań podejmowanych 
online. To idealne rozwiązanie na dotarcie do 
sprawdzonych odbiorców, jako spójny sposób 
budowania świadomości marki.
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- sales@gjc.pl - 
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Jacek Spychała
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feststudio.pl
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i działów zakupów największych firm zaopatrujących się w materiały 
reklamowe w Polsce
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„Wasze pomysły,
                                         Nasze magnesy”




