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każdego roku o tej porze przyglądaliśmy się lutowym targom RemaDays Warsaw i  stawialiśmy 
cele na kolejną edycję. Sprawdzaliśmy też, jak mija drugi kwartał na rynku reklamowym i reali-
zowaliśmy założone wcześniej plany.

Ten rok jest jednak inny. Przyszło nam się zmierzyć z czymś, czego chyba nikt się nie spodzie-
wał – z pandemią koronawirusa, która już od kilkunastu tygodni wpływa na każdą sferę naszego 
życia. To znaczące ograniczenia w życiu prywatnym, a także konieczność reorganizacji działal-
ności firm, widoczne spadki w liczbie zamówień, a nawet wstrzymane prace... Wiemy, że w naszej 
branży zakaz masowych spotkań, organizacji eventów i inne restrykcje są szczególnie dotkliwe. 
Wierzymy jednak, że działając wspólnie i udzielając sobie wzajemnie pomocy, możemy przetrwać 
ten trudny okres. Na stronie giftsjournal.pl/koronawirus uruchomiliśmy specjalny dział „Porady 
prawne”, w którym można znaleźć przydatne każdej firmie informacje.

Natomiast na łamach naszego magazynu zachęcamy do przeczytania wywiadu z prezesem 
zarządu firmy GJC International i organizatorem targów RemaDays Warsaw. Sławomir Giefing 
wypowiada się o sytuacji w branży upominków reklamowych w czasie pandemii. W numerze pub-
likujemy także obszerny materiał przygotowany przez radcę prawnego Mateusza Wojciechow-
skiego. W formie poradnika wyjaśnia najczęstsze wątpliwości dotyczące pracy zdalnej, świadczeń 
postojowych etc. Sporą część wydania Gifts Journal poświęcamy tematyce działania branży 
w okresie koronawirusa, ale oczywiście nie zabrakło tradycyjnych rubryk. Zapraszamy szcze-
gólnie do lektury wywiadu z inspirującym mówcą, zawodowym negocjatorem i przedsiębiorcą, 
oraz głównym prelegentem RemaCongress 2020, Krzysztofem Sarneckim.

W numerze także podsumowanie targów RemaDays Warsaw, które odbyły się w lutym tego roku, 
pozostawiając nas wówczas z doskonałymi widokami na następne miesiące. Warto zapoznać się 
z opiniami samych wystawców, z których wyłania się obiecujący kierunek rozwoju branży, jak 
i imprezy w kolejnych edycjach. Prezentujemy również materiał podsumowujący tegoroczne 
targi RemaDays Kijów.

Drodzy Czytelnicy, chociaż nie ulega wątpliwości, że zagrożenie epidemiologiczne niesie poważne 
skutki, pamiętajmy jednak, że każda sytuacja ma dwie strony. Aby odnaleźć się w nowych realiach, 
warto wykorzystać okres trwających jeszcze ograniczeń w przynoszący korzyści sposób – na 
poświęcenie czasu, którego zawsze brakowało, rodzinie i dzieciom, na rozwój innych projektów lub 
indywidualnych pasji. Ten pewnego rodzaju etap wyhamowania może być cenną lekcją, z której 
podniesiemy się silniejsi i prywatnie, i miejmy nadzieję zawodowo.

Drodzy 
Czytelnicy!

q OD REDAKCJI

Redaktor
Joanna Kłossowska
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41SYTUACJA W BRANŻY UPOMINKÓW 
W CZASIE KORONAWIRUSA

Ze Sławomirem Giefingiem rozmawiała Joanna Kłossowskay

85
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 trzech sektorów 
branżowych: Gifts World, Packaging Materials, 
POS & Display. Przynależność do sektora jest 
określana na podstawie rodzaju upominku, 
zastosowania lub ekspozycji – interpretacji 
autora :)

PROMOCJE  
KTÓRE WIDAċ

84FACEBOOK
PÓŁ ŻARTEM, 

 PÓŁ SERIO

Z WIZYTĀ W GABINECIE 
STOMATOLOGICZNO-ORTODONTYCZNYM

Można powiedzieć, że sytuacja, która ma miejsce 
od początku roku 2020, wpłynęła bardzo na nasze 
postrzeganie rzeczywistości, docenianie pewnych 
wartości, zwykłych dóbr oraz wszystkiego, co w 
gruncie rzeczy było tak oczywiste. 

SYTUACJA FIRM W CZASIE  
COVID-19 – PORADY PRAWNE

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymaga od 
ustawodawcy szybkich, zdecydowanych i zgodnych 
z przepisami zmian prawa. 

LAUREACI KONKURSÓW  
REMADAYS WARSAW 2020

Renoma, jaką cieszą się Korony Reklamy, znana jest 
wszystkim uczestnikom RemaDays Warsaw. 

DŁUŻEJ ZNACZY... KRÓCEJ  
I W LEPSZEJ ATMOSFERZE.  
ROZMOWA O DOJRZAŁYM BIZNESIE

W każdej dziedzinie można znaleźć specjalistów, ale 
nie każdy specjalista jest liderem.

INFLUENCER MARKETING  
W PRAKTYCE – KLUCZOWE KWESTIE 
PRZY PIERWSZYCH ETAPACH KAMPANII

Na początku był Chaos. Potem pojawił się pomysł na 
włączenie do narzędzi promocji influencer marketingu 

– ale czy to był dobry pomysł?

O TYM SIĘ MÓWI: PRAWO,  
FINANSE, GOSPODARKA

W biznesie i nie tylko – radzą sobie ci, którzy potrafią 
zaadaptować się do zmieniających się warunków.
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DESIGN I TECHNOLOGIE, CZYLI 
PRZEGLĀD MAREK ODZIEŻY 
SPORTOWEJ

Sport to zdrowie! Zdaje się, że ta 
stara maksyma dziś jest aktualna, jak 
nigdy przedtem. Ruch jest w modzie, 
co można zauważyć szczególnie po 
ofercie odzieży sportowej, która ide-
alnie spełnia się w funkcji reklamowej. 
Producenci i dostawcy raczą nas bo-
gatym asortymentem dostosowanym 
do wszelkiej aktywności fizycznej – od 
fitnessu, przez biegi czy kolarstwo, po 
sporty outdoorowe.

TEXTILE ZONE 46

WYSTAWCY NA REMIE 
WYZNACZAJĀ TRENDY EKO

Na targach RemaDays Warsaw 
2020 mogliśmy zapoznać się z bardzo 
szeroką ofertą rynku reklamowego. 
Wystawcy zaimponowali rozwiązania-
mi, z których wiele wpisuje się w już 
silnie zakorzeniony trend eko. Wyroby 
piśmienne wytwarzane z naturalnych 
surowców, torby wielokrotnego użyt-
ku, bardziej przyjazna środowisku 
produkcja… Można by długo wymie-
niać. Zapraszam do przejrzenia topo-
wych produktów reklamowych, które 
przyciągały uwagę tysięcy zwiedza-
jących na tegorocznej Remie!

GIFTS WORLD 32
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 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW NA 

ŚNIADANIU SOLIDNYCH W BIZNESIE

Co roku na Międzynarodowych 
Targach Reklamy i Druku Re-
maDays Warsaw ma miejsce 
szereg wydarzeń, które 
stanowią niemałą atrakcję dla 
uczestników imprezy. Jednym z nich jest wyjątkowe Śniadanie Biznesowe, 
które tradycyjnie odbyło się trzeciego dnia, w piątek o godzinie 12:00. 
Uczestniczyli w nim partnerzy programu zrzeszającego godne zaufa-
nia firmy z rynku reklamowego – czyli Solidni w Biznesie. To właśnie oni 
mogli jako pierwsi poznać laureatów branżowych konkursów, które miały 
swoje rozstrzygnięcie na targach. Wręczane podczas Śniadania nagrody 
i wyróżnienia były świetną okazją do zaprezentowania swoich produktów 
i rozwiązań liderom rynku. Po odczytaniu listy zwycięzców nie zabrakło 
okazji do złożenia gratulacji, a także odbycia rozmów biznesowych, które 
w kameralnej atmosferze mogły zaowocować nowymi kontaktami hand-
lowymi. Sprawdzona już formuła Śniadania Biznesowego łączy chwile re-
laksu przy smacznym poczęstunku z możliwościami promocji i nawiązania 
trwałych relacji z innymi firmami. ✖

 MARKA NA HOME OFFICE

Nie wysyłaj marketingu na kwarantannę! Zmniejszając wydatki market-
ingowe osłabiasz siłę swojego głosu na rynku! Podczas kryzysu jednym 
z pierwszych działań, które podejmuje większość przedsiębiorstw jest 
obcięcie budżetu na promocję i marketing. Tymczasem liczne badania 
pokazują, że firmy, które utrzymywały lub zwiększały budżety reklamowe 
w czasie kryzysu, odnotowywały większe korzyści i wyższą sprzedaż przez 
wiele lat po kryzysie. Nie zgadzaj się na cięcie budżetów marketingowych! 
Pokaż, że wystarczy zmiana strategii i przeniesienie punktu ciężkości 
na inne działania, by utrzymać pozycję na rynku, a nawet wyprzedzić 
konkurencję.
Przyłącz się do grupy 
na FB - #MarkaNaHo-
meOffice. Znajdziesz 
tam podpowiedzi, jak 
wykorzystać czas kry-
zysu na swoją korzyść.

www.eblis.pl ✖



7 69/2020 2020latlat



8 69/20202020latlat

q NEWS

 11. EDYCJA TARGÓW REMADAYS 

KIJÓW ZA NAMI

W marcu tego roku odbyła się 11. edycja targów RemaDays Kijów. W stolicy Ukrainy spotkali się 
przedstawiciele branży upominków z różnych krajów, prezentując najnowsze produkty, sprzęty i usługi. 
Wśród nich nie zabrakło firm z Polski i poza Ukrainy: APPROVAL STUDIO (Stany Zjednoczone), AS-
GARD SP. Z O.O. (Polska),BADGE4U (Polska), ÇAĞDAŞ KAĞIT AMBALAJ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. (Turcja), 
EFECT ADVERTISING (Rumunia), ENDUTEX SP Z O.O. (Polska), REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. 
Z O.O., SP. K (Polska), SICO POLSKA (Polska). Zarówno oferta 113 międzynarodowych wystawców, jak 
i wydarzenia towarzyszące, jak co roku wzbudzały niemałe emocje wśród zwiedzających. 1500 gości 
targowych, ściśle zainteresowanych branżą reklamową, miało okazję poznać nowości i nawiązać owoc-
ne kontakty handlowe. Zainteresowane osoby mogły wziąć ponadto udział w interesującym panelu 
wykładów RemaCongress, podczas którego aż 23 prelegentów dzieliło się swoją wiedzą i opowiadało 
o trendach. Ukraińskie targi to także szansa poznania najlepszych na rynku – już pierwszego dnia 
imprezy nagrodzeni zostali zwycięzcy prestiżowego konkursu Korony Reklamy 2020. Poznaliśmy 
też laureatów konkursu Gifts of the Year 2020, którzy zaprezentowali najciekawsze gadżety roku. Tę 
edycję można z pewnością zaliczyć do udanych, nie tylko ze względu na obszerną ofertę rynku, ale 
także pozytywny charakter i wkład samych uczestników. Spotkajmy się na przyszłorocznej edycji 
międzynarodowego święta reklamy w Kijowie! ✖

 KATALOG ESB DLA BRANŻY 

– WSPARCIE DZIAŁAŃ 

PROEKSPORTOWYCH
Czas na kolejną edycję przydatnego kata-

logu European Suppliers Book, który już od 2013 
roku wspomaga działalność eksportową firm 
z branży upominków. To specjalne wydawnic-
two, które ukazuje się w dwóch formach: zarów-
no drukowanej, jak i elektronicznej, umożliwia 
pozyskanie 5000 gotowych kontaktów hand-
lowych. Dystrybutorzy gadżetów mogą zapoznać 
się z szeroką gamą produktów reklamowych, 
łatwo wyszukując interesującą ofertę czy markę. 
Dla dostawców to z kolei możliwość dotarcia do 
przedstawicieli branży z 24 europejskich kra-
jów. W formie drukowanej ESB trafia do 5000 
importerów m.in. z Polski, Niemiec, Francji, Wiel-
kiej Brytanii, Holandii czy Hiszpanii. Wersja on-
line katalogu ESB znajduje z kolei aż 35 000 
profesjonalnych odbiorców z całej Europy. Bez 
wątpienia European Suppliers Book stanowi  
ważne narzędzie proeksportowe, z którego war-
to skorzystać. Więcej szczegółów na stronie: 
www.esbook.eu. ✖

 NOWA MARKA W OFERCIE 

TEXET POLAND – DERBY OF 

SWEDEN

Marka Derby of Sweden składa się z toreb 
biznesowych, sportowych i podróżnych. Celem 
marki jest zapewnienie szerokiego wyboru to-
reb na każdą okazję. Główne założenia marki to:

- Konkurencyjne ceny
- Dobra jakość, dbałość o detale
- Wysoki wolumen stanów magazynowych
- Miejsce na wykonanie znakowania
- Szeroki wybór kolorów
Link do pobrania katalogu:
www.bit.ly/2THw92m ✖

 MINISTERSTWO FINANSÓW ODPOWIADA PIAP

PIAP wraz Kancelarią TAX-LEX w styczniu tego roku w swo-
im piśmie zarekomendował Ministerstwu Finansów zmiany, 
dotyczące między innymi zniesienia obowiązku prowadzenia 
ewidencji upominków reklamowych. Ministerstwo odniosło się 
do przedstawionych rozwiązań, niestety negatywnie. Swoją 
decyzję argumentuje m.in. zbyt dużymi kosztami dla budżetu 
Państwa, ryzykiem powstania „dziur w prawie” wykorzysty-
wanych przez przedsiębiorców oraz obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19.

Jedną z rekomendowanych przez Izbę zmian w prawie było wprowadzenie limitu 200 zł jako kosz-
tu reprezentacji lub kosztu reklamy, który umożliwi dokonanie odliczenia tego rodzaju wydatków bez 
konieczności ich kwalifikowania do ww. kosztów, o ile kwota tego wydatku nie przekroczy 200 zł. PIAP 
rekomendował Ministerstwu także zmiany w zakresie ustawy o VAT, mianowicie zniesienie obowiązku 
prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustaleniu tożsamości osób obdarowanych, oraz zmianę brzmie-
nia ustawy o VAT w ten sposób, aby prezentem o małej wartości były przekazane przez podatnika 
jednej osobie towary, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, 
jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekracza 100 zł.

Więcej informacji: www.piap-org.pl ✖

 ZRÓWNOWAŻONY STYL Z FALK&ROSS!

W nowej kolekcji Falk&ross nie zabrakło promocyjnych tekstyliów wykonanych w sposób przyja-
zny środowisku, które idealnie nadadzą się na końcówkę zimy, oczekując na cieplejsze dni wiosny.
Jednym z nich są softshelle i polary HONESTLY MADE marki Regatta. To, co je wyróżnia to tkaniny 
pochodzące 100% z recyklingu (z butelek poddanych recyklingowi)
Na chłodniejsze marcowe dni polecamy szczególnie Polar z zamkiem Honestly Made Recycled, 
z poliestru. Posiada trawałe wykończenie wodoszczelne, jest odporny na wiatr i szybkoschnący.
Inną ciekawą propozycją jest miękki i lekki Softshell Honestly Made Recycled bądź bezrękawnik 
softshellowy w podobnym stylu, 
również o trwałym wykończeniu,  
z kołnierzem z podszewką z po-
laru.
Kolekcję Honestly Made Re-
cycled można zobaczyć na stro-
nie Falk&Ross: www.falk-ross.eu/
pl/Marki/Regatta-Honestly-Made-

-/?shp=1&lang=5 ✖
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 WIELKA KSIĘGA REKLAMY I DRUKU ORAZ ADBOX INSPIRACJE 

REKLAMOWE
W czasie Międzynarodowych Targów Reklamy i Dru-

ku RemaDays Warsaw uczestnicy mają bardzo szerokie 
możliwości promocji. Jedną z nich jest dystrybucja specjal-
nych wydań targowych, czyli Wielkiej Księgi Reklamy i Druku 
oraz katalogu Adbox Inspiracje Reklamowe. Pierwsze wydawnictwo łączy zalety reklamy prasowej 
z przydatną bazą danych. Intuicyjny podział na kategorie produktowe ułatwia odnalezienie infor-
macji i danych poszukiwanego wystawcy. Z kolei wydanie Adbox stanowi zawsze cenny przewodnik 
po imprezie wystawienniczej, w którym firmy mogą wyróżnić swoją ofertę i zaprezentować najnowsze 
trendy. Te proste, a jednocześnie wysoce skuteczne sposoby dotarcia do tysięcy zainteresowanych 
branżą reklamową umożliwiają także nawiązywanie kontaktów już po targach. Osoby, które nie 
mogły dotrzeć na RemaDays Warsaw w tym roku, mogą zapoznać się z elektronicznymi wydaniami 
wspomnianych tytułów. Dostępne są na stronie: issuu.com/gjcintermedia. ✖

 EBLIS B&L SREBRNYM 

PARTNEREM PIER LUIGI 1993

Kolejny rok z rzędu Agencja EBLIS B&L z Chorzowa 
doradza w wyborze kalendarzy książkowych jako Sre-
brny Dystrybutor marki Pier Luigi 1993 oraz Stone-
book. Kilka dni temu marka przeszkoliła swoich Part-
nerów z kolekcji na rok 2021 i zaprezentowała wiele 
nowych, ekologicznych rozwiązań oraz ofertę wyjątkowo 
ekskluzywnych i eleganckich kalendarzy biznesowych.

Kalendarz książkowy to tak naprawdę narzędzie 
codziennej pracy - nie może go zabraknąć w żadnej 
firmie. Nie zwlekaj, daj sobie czas na dobór najlepszych 
rozwiązań i produkcję autorskich projektów. A jeżeli 
szukasz Partnera - Agencja EBLIS B&L służy profes-
jonalnym wsparciem.✖

 ZAGRANICZNY WYMIAR 16. EDYCJI REMADAYS 

WARSAW

W lutym już po 
raz 16. mieliśmy 
okazję spotkać się 
z przedstawiciela-
mi rynku reklamy i druku z całego świata. Odbywające się wówczas 
targi RemaDays Warsaw dopisały szczególnie pod względem zaintere-
sowania zwiedzających. W tym roku wystawcy docenili przede wszyst-
kim obecność gości zagranicznych oraz niezwykle treściwe rozmowy 
handlowe. Stale rosnąca liczba osób przybyłych z zagranicy wyznacza 
dobry kierunek rozwoju imprezy, jak i całej branży. Wiele firm stawia na 
międzynarodowe relacje, a Rema umożliwia nawiązywanie kontaktów 
z dystrybutorami z wielu krajów, do których samodzielnie trudno byłoby 
dotrzeć. Wśród 21 000 gości targowych było ok. 3700 zwiedzających 
z zagranicy. W trwającym 3 dni święcie reklamy wzięli udział uczestnicy 
rynku reklamowego łącznie z 52 krajów. Widoczny był wysoki poziom 
produktów i usług prezentowanych przez blisko 800 wystawców, a trady-
cyjne punkty programu – takie jak targowe konkursy czy RemaCongress 

– spotkały się jak zwykle z dużym zainteresowaniem. Wszystkim uczest-
nikom tegorocznego wydarzenia serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, 
że zobaczymy się ponownie w przyszłym roku – 17. edycja RemaDays 
Warsaw już 10-12 lutego 2021 r.! ✖

 NOWY KATALOG MARKI 

HEADWEAR 2020

Światowy lider nakryć głowy marka Head-
wear przekazuje w Państwa ręce kolejną edycję 
katalogu. Znajdziesz w nim ponad 150 modeli 
czapek reklamowych dostępnych od ręki. Pro-
ducent oferuje również pełen serwis zdobień: 
haft płaski / 3D, nadruki, elastomery, eko skórki 
grawerowane laserowo, personalizowane naklejki.
Super szybki czas realizacji – zamówienia bez 
znakowania wysyłamy w dniu złożenia zamówie-
nia do godziny 13. Czapki znakowane 5-7 dni 
roboczych. Jeśli nie masz jeszcze nowej edycji 
katalogu napisz: hpl@headwear.com.pl

www.headwear.com.pl ✖

 NADZWYCZAJNE I SPRAWOZDAWCZE WALNE 

ZEBRANIE CZŁONKÓW PIAP 

Dnia 28 maja br. 
w Kętach odbyły 
się Nadzwyczajne 
oraz Sprawozdaw-
cze Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia Polska Izba Artykułów Promocyjnych. Spotkanie 
ze względu na obecną sytuację, wywołaną epidemią COVID-19 odbyło się 
w innej, aniżeli dotychczas formule. W tym roku zrezygnowano ze spot-
kania Członków PIAP w formie integracyjnej. Podczas Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania Członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych do-
konano zmiany statutu polegającej na wydłużeniu kadencji obecnych 
władz stowarzyszenia o 1 rok. Na spotkanie przybyło część reprezentantów 
Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PIAP oraz Dyrektor Biura 
Zarządu PIAP, Członkowie Izby przekazali swoje głosy, za pośrednictwem 
pełnomocnictw. Podczas Sprawozdawczego WZC PIAP zatwierdzono 
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych za 2019 rok, omówiono główne plany na 
2020/2021 i zrealizowane zadania w 2019 roku, udzielono również abso-
lutorium dla wszystkich Członków Zarządu, który działał w okresie spra-
wozdawczym 01.01.2019 - 31.12.2019 roku.

Więcej informacji: www.piap-org.pl ✖



11 69/2020 2020latlat



12 69/20202020latlat

q NEWS

    
    

   

      

Działasz już?
Możesz liczyć na nasze wsparcie!

• Największy wybór w Polsce tekstyliów do znakowania

• Warunki współpracy uwzględniające Twoje możliwości

• Wysokie stany magazynowe

• Comiesięczne produkty do testowania

• Złote ceny, produkty za 1zł 

• Możliwość podpięcia bazy produktów do własnego sklepu

L-SHOP-TEAM Polska Sp.z o.o.  |  ul. Zakopiańska 162A   |      30-435 Kraków 
www.l-shop-team.pl  |  Tel.: +48 12 446 78 10   |  info@l-shop-team.pl

www.l-shop-team.pl

 PROGRAM NOT RECOMMEND ODZYSKAŁ JUŻ PONAD 

4,5 MILIONA ZŁOTYCH

Usługa Not Recommend to narzędzie dedykowane branży reklamowej, którego 
zadaniem jest promowanie firm wiarygodnych finansowo. Dzięki niej udało się już 
odzyskać ponad 4,5 miliona złotych!
Dzięki usłudze Not Recommend pozwalającej udostępniać partnerom programu 
dane o firmach nierzetelnych, budowana jet zaufana sieć uczestników rynku re-
klamowego w Polsce. Program działa no polskim rynku już od ponad 10 lat. Firmy 
uczestniczące w programie cenią sobie rolę mediatora, pozwalającą skutecznie 
rozwiązywać spory natury finansowej pomiędzy firmami z branży reklamowej.
Uczestnictwo w programie przynosi także szereg dodatkowych korzyści:

– zwiększa zaufanie ze strony kontrahentów i klientów
– podnosi prestiż i wiarygodności firmy (przynależność do elitarnego programu partnerskiego ułatwia nawiązanie nowych kontaktów handlowych)
– daje prawo do posługiwania się logotypem SWB – Solidni w Biznesie w swoich materiałach reklamowych i informacyjnych
– promuje firmę w każdym wydaniu branżowego kwartalnika Gifts Journal Polska oraz na stronie internetowej programu SWB.
– zapewnia udział w śniadaniu biznesowym podczas targów RemaDays w Warszawie ✖

 THE ALLOY NOWA MARKA PRODUKTÓW HIGIENICZNYCH I ANTYBAKTERYJNYCH ZWIĘKSZAJĀCYCH 

BEZPIECZEŃSTWO

The Alloy nowa marka produktów higienicz-
nych i antybakteryjnych zwiększających bez-
pieczeństwo 
Firma Capira prezentuje nową linię produktów 
dzięki, którym możemy zadbać o swoje bez-
pieczeństwo, komfort i spokój podczas pracy 
i codziennych aktywności: żele antybakteryjne 
zwalczające bakterie i wirusy o zawartości 70% alkoholu, płyny do dezynfekcji 60-70% alkoholu oraz przyłbice ochronne.
Swoją działalnością wspieramy szpitale i placówki służby zdrowia przekazując w ich ręce przyłbice, aby zapewnić ich pracownikom bezpieczeństwo 
i swobodę podczas pracy. Decydując się na zamówienie w firmie Capira dokładasz się do pomocy Służbie Zdrowia. Razem możemy więcej!
www.capira.pl  >  www.thealloy.care/The%20Alloy%20-%20oferta.pdf
marketing@capira.pl
+48 68 455 35 22 ✖

 BEZPIECZNY POWRÓT DO PRACY - AKCJA FIRMY PAR 

BAKUŁA

Jak pokazała rzeczywistość mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku nie wszystkie 
firmy w branży reklamowej załamały ręce. Sprzedaż oczywiście drastycznie spadła, 
ale okazało się, że firmę PAR BAKUŁA zmotywowało to do wzmożonego wysiłku.

W kwietniu pod hasłem „Nie narzekamy – działamy” dział handlowy stworzył 
cykl webinarów poświęconych ciekawym tematom gadżetowym. Co wtorek, na żywo, 
agencje reklamowe spotykają się on-line żeby nie tylko obejrzeć prezentację, ale 
także wymienić wnioski i komentarze, a także porozmawiać o sytuacji na rynku. 
Wszyscy bardzo tego potrzebujemy. Firma PAR BAKUŁA  zdecydowała się na 
nietypową prezentację oferty połączoną ze wspólną rozmową w gronie ponad 
130 agencji. W maju hasło przewodnie zostało zmienione się na „Nie narzekamy – 
pomagamy”. Właściciele firmy świadomie nie zadecydowali się na proponowanie 
klientom maseczek i płynów do dezynfekcji, ale postawili na pomaganie poprzez podsuwanie agencjom reklamowym pomysłów na to, z czym zacząć 
wychodzić do klienta końcowego w tym trudnym okresie.

Szukając sposobu na pobudzenie i odbudowanie sprzedaży, powstała oryginalna strategia BEZPIECZNY POWRÓT DO PRACY, mająca na celu za-
prezentowanie gadżetów, które dadzą pracownikom firm poczucie bezpieczeństwa, sterylności i dodatkowej higieny. Własny kubek, miseczka, słomka, 
pojemnik na sałatkę, to tylko niektóre z wybranych gadżetów. ✖
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 MASKA ZA MASKĘ – 

AKCJA YASUMI POLSKA

Akcja Maska za maskę nadal trwa. Kto 
kupił maskę, niech wie, że pomaga. Firma 
Yasumi wspiera służby medyczne.
Zebrane środki w wysokości 700 zło-
tych trafiły do Wojewódzkiego Specjali-
stycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Yasumi Polska 
oczywiście kontynuuje akcję, w tym przypadku z maskami Mitomo. ✖

 PROSAFE.PL POMAGA SŁUŻBIE 

ZDROWIA

Prosave.pl pomaga służbie zdrowia w walce z ko-
ronawirusem razem z firmą Lisner.
Namówiliśmy naszego strategicznego Klienta firmę 
Lisner... a namawiać nie trzeba było wcale długo do 
wspólnej pomocy naszemu lokalnemu szpitalowi 
i personelowi Szpitala.
Nasz Klient Lisner wspaniale zareagował na prośbę 
i przekazał nieodpłatnie prawie 100 kg swoich pro-
duktów do szpitalnej kuchni! Wszystko po to, aby 
pacjenci leczeni w toruńskim szpitalu m.in. na SARS-COV-2 i personel szpitala, który opiekuje się 
pacjentami mogli zdrowo się odżywiać a Wojewódzki Szpital Im L. Rydygiera w Toruniu poczuł ulgę 
w finansach!
Cieszymy się, że w tym trudnym czasie razem z naszymi Klientami możemy pomóc służbie zdro-
wia nie tylko sprzętem ochronnym, ale również w taki sposób! Chcemy pokazać tym samym, że nie 
tylko można pomagać w pojedynkę, ale też razem
 Źródło: www.facebook.com/prosavepl/ ✖

 SOFTGRAF POMAGA MEDYKOM!

Opracowaliśmy własny model przejściówki na maskę przeciwpyłową, która pozwala przerobić 
taką maskę na maskę z filtrami respiratowymi .
Zwiększa to znacząco bezpieczeństwo osób pracujących z chorymi.
Dla zamówień przez medyków -usługa jest bezpłatna.
Można nam przysłać również model do swojej maski (coraz więcej takich modeli jest dostępna 
w Internecie do masek różnych producentów).
 Źródło: www.facebook.com/3DSoftgrafpl/ ✖

 SYMBIO MEDIA GROUP 

POMAGA!

Po raz kolejny firma Symbio Media Group 
wsparła Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Tym razem pomogła oddziałowi zakaźnemu 
zorganizować przestrzeń. Wraz z kilkoma dru-
karniami, firma wykonała estetyczne i widoczne 
dla pacjentów etykiety informacyjne.
Pracownicy szpitala cieszyli się i byli wdzięczni, 
gdyż te naklejki bardzo ułatwiły im organiza-
cję pracy!
Źródło: 
www.facebook.com/SymbioMediaGroup/ ✖

 VITABRI POLSKA WSPIERA 

SZPITALE

Vitabri wspiera szpitale zakaźne i nie tylko 
wypożyczając im swój park namiotów w walce 
z Covid 19. Zupełnie za darmo.
Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się na 
jakimś evencie w pięknych okolicznościach przy-
rody i miłym towarzystwie.
Źródło: 
www.facebook.com/VitabriPolska/ ✖
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 SŁODKIE WSPARCIE.
Co prawda dziewczyny z #druzynastrusia pewnie i lubią SPA , ale co za dużo, to niezdrowo. Sauna 

przez 8h? Nie za zbytnio  A mniej więcej do tego można przyrównać pracę w naszych gustownych 
wdziankach .

Na naszą prośbę o pomoc odpowiedziała Pani Wiktoria i jeszcze tego samego dnia przesłała ze-
stawy jednorazowych "stopek" , dzięki którym dziewczynom będzie choć trochę łatwiej.

Drugim problemem codziennego życia w rygorze sanitarnym jest ciągła praca w rękawiczkach 
i częste dezynfekcję rąk (właściwie po klika razy na godzinę) - niestety łapki naszych Pań zaczęły 
wyglądać jak po peelingu a'la papier ścierny . Tu z pomocą przyszła Pani Danuta, która przekazała 
nam środki do nawilżania dłoni.
http://www.witorina.pl i
Dany Danuta Sibilska

- dziękujemy!

Jak już jesteśmy przy podziękowaniach - Ko-
leżanki z laboratorium szpitali przy ul. Długiej/
Szamarzewskiego i ul. Przybyszewskiego. Baaaa-
ardzo dziękujemy - Wy już wiecie za co

I jeszcze Koledzy z innej drużyny -
DRUŻYNA SZPIKU
razem z Chocolissmo przekazali nam małe co 
nieco - Wam również bardzo dziękujemy 

O rety - wyszły podziękowania prawie jak po Oscarach

Źródło: Facebook✖

 ALBUMY BARAŃSKI WSPIERA POLSKIE SZPITALE

Nasze PRZYŁBICE OCHRONNE trafiły do kolejnej jednostki medycznej! Tym razem jest to 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Przypominamy o tym, że możecie wesprzeć nasza akcję kupując na naszej stronie przyłbice 
z możliwością przekazania dla wybranej jednostki medycznej
Zajrzyj tutaj: https://baranski.com.pl/kategoria-produktu/przylbice/
POMAGAJ NAM POMAGAĆ
Źródło: www.facebook.com/baranskiofficial ✖
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 DZIAŁANIA ICON S.A PRZECIWKO PANDEMII

Icon S.A zawsze wyróżniał się innowacyjnym podejściem 
do swoich zleceń i projektów. Staramy się nadążać za po-
trzebami naszych klientów a nawet je wyprzedzać.

Dlatego postanowiliśmy stworzyć linię produktów #ICON-
CARE które na bazie dobrze znanych rozwiązań wspomagają 
firmy w walce przeciwko pandemii Covid- 19.

Nasze nowoczesne rozwiązania gwarantują bezpieczeń-
stwo Twoim klientom i pracownikom. Dzięki nim możesz 
spokojnie dalej rozwijać swoją firmę.

Bądźmy zdrowi 
Zapraszamy www.iconcare.pl
Źródło: www.facebook.com/IconS.A.Poland ✖

 SAMOCHÓD OD THE SIGN

Miesiąc temu zdecydowaliśmy się pomóc 
dzielnemu personelowi medycznemu w walce 
z koronawirusem. Odpowiedzieliśmy na prośbę 
i użyczyliśmy nasze auto do Centrum Zdrowia 
Dziecka.

Przez ponad miesiąc samochód był używany 
do transportu sprzętu medycznego oraz arty-
kułów ochrony osobistej.

Cieszymy się, że chociaż w ten sposób mogli-
śmy dołożyć naszą cegiełkę do walki z pandemią.

Źródło: www.facebook.com/thesignpl/ ✖

 CAPIRA POMAGA W WALCE 

Z KORONAWIRUSEM

Firma Capira nieustannie wspiera różne in-
stytucje w walce z koronawirusem. Niedawno 
świeża dostawa przyłbic ochronnych trafiła do 
Polskie Towarzystwo do Walki z Mukowiscydozą.

Mamy nadzieję, że będą dobrze służyły. Do-
brego dnia!

Źródło: www.facebook.com/CapiraCreative-
Product/ ✖

 MEDIA DO DRUKU 

W SŁUŻBIE ZDROWIU

Folie samoprzylepne doskonale spraw-
dzają się jako materiały informacyjne 
i ostrzegawcze. Z powodzeniem można 
drukować na nich komunikaty o koniecz-
ności zachowania zasad higieny i stosowa-
nia się do zaleceń epidemicznych.

Dzisiaj prezentujemy folie, które dosko-
nale sprawdzą się jako nośniki informacyj-
ne np. w aptekach, gdzie rygor sanitarny jest szczególnie ostry.

ClingZ – folia PP elektrostatyczna. Przylega do większości wewnętrznych powierzchni bez kleju. 
Zastosowanie: gładkie powierzchnie.

Spoton – folia PVC z kropkami kleju, aplikacja bez pęcherzyków powietrza, bez szkód dla po-
wierzchni. Zastosowanie: szyba, gładkie powierzchnie, ściany tez tekstury.

Shop Sign (zadrukuj i naklej!) – antypoślizgowa, teksturowana folia antypoślizgowa, nie wymaga 
użycia laminatu. Zastosowanie: podłogi, gres.

Penstick – Bez kleju, bez śladu, bez problemu! Adhezyjna folia PVC, bez kleju przylega do gładkich, 
błyszczących powierzchni. Zastosowanie: szyba, gładkie, błyszczące powierzchnie.

Więcej informacji o foliach samoprzylepnych znajdziecie na naszej stronie: https://www.api.pl/
media-do-druku-w-sluzbie-zdrowia/

Źródło: www.facebook.com/AllPrintingInnovations/ ✖

 AGRAF PRZEKAZUJE CEGIEŁKĘ NA 

POMOC SZPITALOM

W dobie epidemii koronawirusa każdy pomaga jak może. 
Nasza służba zdrowia w ostatnich miesiącach potrzebuje 
pomocy bardziej niż zawsze, dlatego i my przekazaliśmy ce-
giełkę od nas na pomoc szpitalom. Przekazaliśmy Ogólno-
polskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie kilkaset koszulek. 
Trafią one do pracowników szpitali z naszego województwa 
(Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie, Szpitala Jednoimiennego w Ostródzie). Zbiegło 
się to z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek, który przypa-

da właśnie 12 maja, więc nasze wsparcie jest odpowiednikiem kwiatka w podzięce za trud włożony 
w opiekę nad pacjentami.

Źródło: Facebook ✖
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 PAR BAKUŁA DZIĘKUJE 

SŁUŻBOM MEDYCZNYM 

PRZEKAZUJĀC PRZYŁBICE 

OCHRONNE ORAZ 

PERSONALIZOWANE KUBKI 

W myśl sentencji, że "trzeba sobie pomagać 
i wzajemnie się wspierać" PAR BAKUŁA również 
dołożyła swoją cegiełkę do pomocy w tych trud-
nych momentach, przekazując aż 270 przyłbic 
ochronnych do Instytutu Neurologii i Psychiatrii, 
Szpitala Dziecięcego Polanki oraz Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Kartuzy.
To oczywiście kropla w morzu potrzeb, ale wspól-
nymi siłami uzbiera się tego znacznie więcej. 
Dodatkowo w ramach akcji #superbohater prze-
kazane zostały personalizowane kubki dla Po-
morskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruź-
licy. PAR BAKUŁA wspiera także mocno swoich 
klientów w tym trudnym okresie.
 Od dwóch miesięcy pomaga agencjom rekla-
mowym utrzymać się na rynku poprzez pod-
suwanie gotowych pomysłów na sprzedaż do 
klienta końcowego. Tworzy webinary, filmiki i pre-
zentacje, a także gotowe mailingi z grafiką do 
wykorzystania w myśl hasła przewodniego  „Nie 
narzekamy – pomagamy”. Realizuje także akcję 

"Bezpieczny powrót do pracy". ✖

 FIRMA 4F POMAGA

Firma produkująca odzież 4F dzięki wsparciu 
swoich klientów przekazała dla polskich szpitali 
już 340 000 maseczek ochronnych.
Miesiąc temu rozpoczęła się pomoc w ramach 
akcji #4Fpomaga. Przez ten czas akcja rozrosła 
się na bardzo dużą skalę, a dostawy środków 
ochrony indywidualnej trafiły do szpitali w ca-
łej Polsce.
Źródło: Facebook ✖

 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 

RAZEM Z NAMI WESPRZYJ 

SŁUŻBĘ ZDROWIA!

Odpowiada-
jąc na dzisiej-
sze zagroże-
nie i potrzeby 
firma Capira 
wprowadza do 
oferty produkt 
wspierający 
nasze bezpieczeństwo. Przyłbice ochronne są 
osłoną twarzy pomagająca w pracy i ułatwiają-
ca bezpieczne funkcjonowanie oraz kontakty 
w czasie pandemii. Przyłbice ograniczają ryzyko 
zakażenia wirusami. Sprawdzają się podczas pra-
cy, przemieszczania, wizyt w sklepach i codzien-
nych aktywnościach.Decydując się na przyłbice 
The Alloy dołożysz swoją cegiełkę do pomocy 
tym, którzy na linii frontu walczą o nasze zdro-
wie i bezpieczeństwo: Ratownikom medycznym, 
pielęgniarkom, lekarzom, pracownikom służby 
zdrowia i straży pożarnej. Na każde 2000 szt. 
zakupionych przyłbic, 100 szt. od Capira trafia 
w ich ręce. Razem możemy więcej! Razem z nami 
wesprzyj Służbę Zdrowia!
marketing@capira.pl
www.capira.pl/przylbica-ochronna/
www.capira.pl ✖

 MASECZKI OCHRONNE 

MODERN FORMS

Personalizowane maseczki sportowe do Two-
jego zestawu! Maseczki ochronne Modern Forms 
to świetne uzupełnienie zestawów nagród. Dzięki 
możliwości pełnej personalizacji idealnie skom-
ponują się z pozostałymi produktami. Są zapro-
jektowane i przygotowane z myślą o osobach 
aktywnych.  Do teraz podczas biegania  lub jazdy 
na rowerze trzeba było korzystać ze standar-
dowych maseczek lub ‘kominów’ które utrudnia-
ły oddychanie i zatrzymywały wilgoć. Te czasy 
minęły  - nasze maseczki rozwiązują obydwa te 
problemy! Są również bardzo wygodne i łatwe 
w odkażaniu - można wykorzystać do tego na-
wet wrzątek! Więcej szczegółów zaprezentujemy 
niebawem, zachęcamy do kontaktu z naszym 
działem handlowym, który chętnie udzieli od-
powiedzi na wszelkie pytania!
 +48 798 873 873
lub za pomocą maila:
 kontakt@modernforms.pl
 Źródło: Facebook ✖

 KBK WSPIERA LEKARZY

W trudnym okresie pandemii firma KBK - pro-
ducent galanterii skórzanej postanowiła wes-
przeć w walce z koronawirusem medyków z Czę-
stochowy. Firma przekazała Stacji Pogotowia 
Ratunkowego SPZOZ w Częstochowie przyłbice 
ochronne. Do produkcji zostały wykorzystane 
drukarki 3D, które są częścią parku magazyno-
wego firmy. Z pewnością przekazane wsparcie 
i solidarność z osobami zaangażowanymi w wal-
kę z pandemią pomogą w szybszym nadejściu 
lepszych czasów.
Źródło: Facebook ✖

 MART'S BAGS POMAGA

Już jest! Kolejna przesyłka dla szpitala! Do paczki dołączmy nasze 
podziękowania. Dzisiaj przesyłamy maseczki do Mazowieckiego Szpita-
la Bródnowskiego w Warszawie. Dodatkowo przesyłamy paczkę do: Ko-
mitetu Ochrony Praw Dziecka. Sprawdź naszą ofertę www. yourmask.pl/
Zapraszamy na naszego bloga: www.yourmask.pl/blog/bawelniane-

-maseczki-ochronne
Źródło: www.facebook.com/TorbyBawelnianeProducent ✖



2020latlat



20 69/20202020latlat

q FELIETON

Z wizytā w gabinecie 
stomatologiczno-ortodontycznym

Można powiedzieć, że sytuacja, która ma miejsce od początku roku 2020, wpłynęła bardzo na nasze 
postrzeganie rzeczywistości, docenianie pewnych wartości, zwykłych dóbr oraz wszystkiego, co w 
gruncie rzeczy było tak oczywiste. Temat ochrony zdrowia jest obecnie tematem „chodliwym” i wszyscy 
są zaangażowani w wytwarzanie produktów ochronnych. Jednak dzisiaj, trochę zmieniając zagadnienia 
okołomaseczkowe, ale pozostając również tematycznie w pomocach medycznych, chciałabym zwrócić 
uwagę na specjalistów, którzy zresztą też na co dzień pracują w maseczkach i przyłbicach, a którzy to 
dbają przede wszystkim o nasz piękny i zdrowy uśmiech – bo czymże jest świat bez wzajemnego uśmiechu:)

Od najmłodszych lat każdy z nas odwiedza 
gabinet dentystyczny regularnie. Każdy też za-
pewne ma złe wspomnienia, z wyrywania zębów, 
kiedy to nie było znanych i stosowanych znie-
czuleń, albo wizyta sama w sobie była nieprzy-
jemna. Oczywiście wszystko zależy tutaj od in-
dywidualnego podejścia samego lekarza, często 
nie tylko ból „boli”. Okazuje się jednak, że pewne 
artykuły wręczone pacjentowi bezpośrednio po 
wizycie mogą spowodować, że pacjent już nie 
będzie myślał o bólu, ale też zapamięta den-
tystę pozytywnie i na pewno wróci :) Tak było 
w moim przypadku, gdzie miałam styczność 
od dziecka naprawdę z różnymi stomatologami.

Jakiś czas temu sama miałam też „przy-
jemność” nosić aparat ortodontyczny. Zestaw 
ortodontyczny, który otrzymałam, służył mi 
codziennie praktycznie przez 3 lata, a samo 
pudełko, gdzie jest przechowywana nakładka 
zębowa już po zdjęciu aparatu, będzie użyt-
kowane z pewnością przez wiele lat. Jeśli do-
stałam coś takiego od specjalisty, to uznaję 
to za niezbędnik i nawet nie szukam innego 
rozwiązania, a zdecydowanie taki gadżet ma 
swoją żywotność. Dodatkowo jeśli na pudełku 
jest nazwa naszego ulubionego gabinetu, to 
na pewno taki gabinet zyska klientów i będzie 
polecany też innym osobom.

A jak to było w Twoim przypadku, drogi czy-
telniku?  Możesz zadać sobie takie trzy pyta-
nia, jakie i ja zadałam kilkunastu osobom: Czy 
będąc z wizytą u dentysty/ortodonty – nawet 
jako dziecko – kojarzą jakiś upominek, który 
dostali; czy jeśli dostali jakiś upominek, to czy 
zmieniło się w jakiś sposób nastawienie do 
stomatologa; oraz czy chcieliby dostać jakiś 
gratis od stomatologa i jeśli tak, to co by to było.

Gratisy, jakie się powtarzały w przypad-

ku pierwszego pytania, to mała szczoteczka 
z próbką pasty do zębów lub sama pasta, były 
też osoby, które otrzymały naklejkę – stwierdza-
jąc przy tym, że było to miłe, jednak to trochę 
za mało. Ponad połowa ankietowanych potwier-
dziła również, że zmieniło się ich nastawienie 
do lekarza w pozytywnym sensie, łagodząc 
wcześniejszy ból. Praktycznie 90% osób ocze-
kuje jakiegoś drobiazgu po wizycie, uważając, 
że zawsze miło jest coś dostać. Wśród wymie-
nianych upominków były: minipasta do zębów, 
nić dentystyczna, szczoteczka, płyn do płukania. 
Wśród odpowiedzi znalazł się również pomysł 
na kupon zniżkowy na irygator do zębów.

Myślę, że takie typowe odpowiedzi wynikać 
mogą z niewiedzy, ile tak naprawdę produktów 
do pielęgnacji jamy ustnej jest dostępnych na 
rynku. Czy każdy wie, że mógłby mieć swoje 
małe lusterko dentystyczne?

W okresie leczenia stomatologicznego nie-
zwykle ważna i niezbędna jest systematyczna 
oraz staranna higiena jamy ustnej, również 
w czasie podróży. Produkty dla osób noszą-
cych aparat są troszkę inne, ponieważ znacznie 
ograniczony jest dostęp do zębów i przestrzeni 
międzyzębowych. Dlatego obowiązkowe jest 
stosowanie preparatów i akcesoriów, które po-
zwolą utrzymać jamę ustną w dobrej kondycji 
w czasie trwania leczenia.

W skład zestawów gratisów lub pojedynczych 
gratisów mogą wchodzić np.:
• manualna szczoteczka ortodontyczna lub 

szczoteczki do czyszczenia protez zębowych
• składana szczoteczka do zębów – idealna 

do pracy, szkoły lub w podróż
• szczoteczka międzyzębowa
• woskowana nić dentystyczna (może być 

o smaku miętowym)

‹  Justyna Lisek-Kantorska  ›

Zdjęcia: higieniczni.pl
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Uneek Clothing Ltd. · uneekclothing.com
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Zamówienia
już od 1 sztuki

Najlepszy stosunek
ceny do jakości

Doradztwo na
najwyższym poziomie

• przewleczki do nici dentystycznej – w przy-
padku aparatu ortodontycznego, mostów 
i implantów

• lusterko dentystyczne
• kieszonkowa klepsydra do odmierzania 

czasu mycia zębów (ok. 2 minuty) – ważna 
szczególnie dla dzieci

• płyn do płukania jamy ustnej
• pasta do zębów
• wosk ortodontyczny w pudełku
• wykałaczki do zębów, wykałaczki denty-

styczne z fluorem
• nitka ortodontyczna
• szyny na bruksizm
• skrobaczki do języka
• pudełko ortodontyczne na protezę, szynę 

zgryzową, aparat ortodontyczny lub retencyj-
ny – tutaj jak najbardziej z logo lub w kształ-
cie innym niż tradycyjny, np. ząbka

• gumy do życia z ksylitolem
• słodycze zdrowe dla zębów
• odświeżacze oddechu
• wyciskarka do past
• kubek plastikowy

Mając takie szerokie spektrum różnych pre-
paratów i akcesoriów, stomatolog może skom-
ponować dla każdego pacjenta indywidualny 

zestaw – tzw „dentist kit” i może dobrać pro-
dukt w zależności od wieku pacjenta i stadium 
leczenia. A wszystko to możemy zapakować 
w ochronne etui, wielkością dopasowane do 
użytku w domu czy w podróży – może to być 
woreczek-sakiewka, transparentna kosmetycz-
ka lub plastikowe pudełko – gdzie oczywiście 
logo lub nazwa gabinetu będzie stanowić nie-
zbędny element całości.

Większość produktów dentystycznych do-
stępnych na rynku jest oczywiście profesjo-
nalna, lecznicza, bo jednak są to produkty me-
dyczne, które muszą być sterylne i posiadać 
odpowiednie atesty. Jednak należy pamiętać, 
że można zrobić zawsze coś więcej i miło bę-
dzie wręczyć je opakowane w saszetkę, toreb-
kę czy etui z logo. Warto podpowiedzieć wielu 
stomatologom takie rozwiązania, gdyż czę-
sto ze względu na dużą liczbę pacjentów nie 
mają czasu zająć się takim tematem, a nawet 
pomyśleć, że można w tak prosty sposób do-
trzeć z reklamą.

Oprócz niezbędnika od dentysty, zupełnie 
dodatkowym, ale i miłym akcentem będzie np. 
breloczek czy przypinka w kształcie uśmiech-
niętego ząbka. Taki drobiazg sprawi radość 

szczególnie dzieciom, które często bardzo 
przeżywają wizyty u lekarza. Dla dzieciaków 
dobrym rozwiązaniem jest również indywidual-
ny program lojalnościowy, który może stanowić 
dobrą zabawę połączoną z pozytywną moty-
wacją pójścia do dentysty, gdzie wraz z każdą 
wizytą otrzymują one naklejkę, a po uzbieraniu 
kompletu naklejek oczywiście przyznawana 
jest nagroda.

WYPRODUKOWANO 
W CZECHACH
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UKRAIŃSKIE ŚWIĘTO REKLAMY 
W LICZBACH

11 marca tego roku rozpoczęło się prawdziwe 
święto reklamy u naszych wschodnich sąsiadów. 
W centrum wystawienniczym IEC w Kijowie, na 
powierzchni 2500 m2 została zorganizowana 
komfortowa przestrzeń biznesowa. Prezentacja 
ofert oraz wymiana doświadczeń i wiedzy odby-
wała się w profesjonalnej, a jednocześnie życz-
liwej atmosferze. Z możliwości RemaDays Kijów 
w tym roku postanowiło skorzystać 1500 zwie-
dzających. Mogli oni zapoznać się z najnowszymi 
produktami, sprzętami i osiągnięciami branży, 
które prezentowało 113 wystawców. W tym gronie 
znaleźli się również przedstawiciele spoza Ukra-
iny: APPROVAL STUDIO (Stany Zjednoczone),  
ASGARD SP. Z O.O. (Polska),BADGE4U (Polska), 
ÇAĞDAŞ KAĞIT AMBALAJ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. (Tur-
cja), EFECT ADVERTISING (Rumunia),  ENDUTEX 
SP Z O.O. (Polska), REFLOACTIVE NICIAK GROUP 
SP. Z O.O., SP. K (Polska), SICO POLSKA (Polska)

PREZENTACJA OFERTY 
RYNKU REKLAMOWEGO 
W 3 SEKTORACH

Tradycyjnie wystawcy RemaDays Kijów mogli 
zaprezentować swoje produkty oraz usługi w 3 
sektorach targowych. SIGN & VISUAL w całości 
poświęcony był dostawcom z kategorii POS, POP 
& Display oraz specjalistom z dziedziny reklamy 
świetlnej. Można było tutaj znaleźć również pole-
cane systemy do organizacji imprez i eventów. Tuż 
obok uwagę zwiedzających przykuwały oryginal-
ne pomysły na upominki i zastosowanie tekstyliów 
w branży reklamowej, które były wyeksponowane 
w sektorze GIFTS & TEXTILE. Swoją przestrzeń 
mieli tu również producenci opakowań fasono-
wych, klapowych, kaszerowanych, kartonów itp. 
Firmy reprezentujące TECH & PRINT oferowały 

Podsumowanie 11. edycji  
targów RemaDays Kijów

W marcu 2020 roku stolica Ukrainy ponownie stała się centrum wyjątkowego wydarzenia. Tradycyjne 
święto reklamy zrzesza uczestników rynku z różnych krajów. Wśród wystawiających się firm nie zabrakło 
przedstawicieli z Polski. 11. edycja targów RemaDays Kijów po raz kolejny okazała się profesjonalną platformą 
wymiany kontaktów, ofert i informacji. Poza rozmowami biznesowymi goście mogli uczestniczyć w ciekawych 
prelekcjach organizowanych w ramach RemaCongress.

‹  Joanna Kłossowska ›

z kolei nowoczesne maszyny znakujące, materiały 
do produkcji reklam i wiele innych. Zwiedzający 
mogli poznać możliwości specjalistów od usług 
druku czy rozwiązań informatycznych dla reklamy.

Bogata oferta polskich wystawców obejmo-
wała m.in.: długopisy reklamowe i powerbanki, 
kubki termiczne, breloki i odznaki, oraz różne 
produkty odblaskowe, a także maszyny, banery, 
atramenty i folie czy sitodruk.

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH – 
KORONY REKLAMY I GIFTS OF 
THE YEAR

Już w pierwszym dniu targów poznaliśmy zwy-
cięzców konkursu Korony Reklamy, który od lat 
cieszy się zainteresowaniem i wysoką renomą. 
Nagrody zostały przyznane w 5 kategoriach: 
Gifts Producent, Gifts Importer, Sign & Visual, 
Tech, Print. Wręczenie symbolizujących sukces 
statuetek oraz dyplomów miało miejsce w czasie 
odświętnego Wieczoru Wystawców. Ta szczególna 
impreza, zorganizowana w klubie Atmosphera, 
poza galą wręczenia nagród obejmowała także 
bowling i bilard, oraz poczęstunek dla wystawców.

W kolejnym dniu, czyli 12 marca 2020 r. na tar-
gach zostały zaprezentowane wyniki konkursu Gifts 
of the Year. Na zgłoszone produkty swoje głosy 
oddawali zwiedzający RemaDays Kijów. Również 
i tutaj rozróżnionych było 5 kategorii konkursowych: 

Produkty masowe, Produkty impulsowe, Produkty 
promocyjne do programów lojalnościowych oraz 
Produkty Premium i Produkty De Luxe. Wśród wy-
różnionych gadżetów roku znalazły się m.in. koloro-
we silikonowe długopisy, kostki antystresowe, pięk-
na statuetka czy zestaw magnetyczny dla dzieci.

INTERESUJĀCE PRELEKCJE 
REMACONGRESS 2020

Jak co roku, w trakcie imprezy wystawienni-
czej jej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 
niezwykle ciekawych wykładów prowadzonych 
przez 23 prelegentów. Bezpłatne szkolenia w ra-
mach RemaCongress dotyczyły m.in. branżo-
wych zagadnień, które mogą przydać się w co-
dziennej pracy. Swoją cenną wiedzą podczas 
685 minut prelekcji dzielili się uznani specjaliści 
z zakresu reklamy, poligrafii czy marketingu.

Tegoroczne targi RemaDays Kijów można 
z pewnością uznać za udane. Szeroka oferta, na-
wiązane relacje handlowe oraz ogólny pozytywny 
charakter imprezy pozostawił po sobie miłe wspo-
mnienie – i oczywiście wiele cennych kontaktów 
oraz inspiracji. Pomimo sytuacji związanej z roz-
wijającym się wówczas ogólnoświatowym stanem 
epidemiologicznym, wskutek którego targi zostały 
skrócone do 2 dni, postawione cele biznesowe 
w dużej mierze udało się zrealizować. Dziękuje-
my wszystkim wystawcom oraz zwiedzającym za 
udział – i już teraz mówimy: do zobaczenia za rok!

q REMADAYS KIJÓW 2020 – PODSUMOWANIE
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q PRAWO W CZASIE COVID-19

PRACA ZDALNA

Praca zdalna to wykonywanie pracy poza 
miejscem jej stałego wykonywania.

Przykładowo: grafik komputerowy codzien-
nie przychodził do pracy i w siedzibie firmy two-
rzył grafiki. W wyniku polecenia wydanego przez 
pracodawcę grafik wykonuje pracę przebywa-
jąc w domu.

Przepisy nie przewidują, w jakiej formie pra-
codawca może zlecić wykonywanie pracy zdal-
nej pracownikowi. Przyjąć należy, że polecenie 
pracy zdalnej może nastąpić w formie pisemnej, 
ustnej, przy pomocy wiadomości e-mail, a nawet 
przy pomocy wiadomości SMS. Zaleca się jed-
nak formę pisemną. Należy zaznaczyć, że to 
pracodawca poleca wykonywanie pracy zdalnej, 
a pracownik ma obowiązek zastosować się do 
tego polecenia. Ewentualna odmowa pracowni-
ka może skutkować nałożeniem na niego kary 
porządkowej. Pracownik może złożyć wniosek 
z prośbą o możliwość wykonywania pracy zdal-
nej, ale wniosek ten musi zostać zaakceptowany 
przez pracodawcę. Przepisy nie określają, jak 
długo praca może być świadczona w tym trybie. 
Art. 36 Ustawy tarcza 1 wskazuje, że przepis do-
tyczący pracy zdalnej traci moc po upływie 180 
dni od dnia wejścia w życie ustawy. Zatem należy 
przyjąć, że praca zdalna może zostać powierzo-
na maksymalnie na 180 dni. Podkreślenia wyma-
ga, że praca zdalna to nie to samo co telepraca 
określona w Kodeksie pracy. Praca zdalna niesie 
ze sobą różne rodzaje ryzyka, w tym także zwią-
zanych z ochroną danych osobowych, dlatego 
też przedsiębiorcom zaleca się przygotowanie 
i wprowadzenie regulaminów pracy zdalnej.

ZALEGŁE URLOPY

Prawo do urlopu wypoczynkowego stanowi 
jedno z podstawowych praw pracownika. Ma 
ono na celu przede wszystkim stworzenie wa-
runków dla jego regeneracji 
fizycznej i psychicznej. Prze-
pisy Kodeksu pracy wskazu-
ją, że pracodawca i pracow-
nik w porozumieniu ustalają, 
w jakim terminie pracownik 
wykorzysta przysługujący 
mu urlop wypoczynkowy. Nie-
jednokrotnie zdarza się jed-
nak, że pracownik w danym 
roku nie wykorzystuje całego 
przysługującego mu urlopu. 
W takiej sytuacji Kodeks pra-
cy nakłada na pracodawcę 
obowiązek udzielenia mu za-
ległego urlopu wypoczynko-
wego najpóźniej do 30 wrześ-
nia roku następnego. Zgodnie 
ze stanowiskiem Państwowej 
Inspekcji Pracy (dalej: PIP) 
pracodawca ma możliwość 
jednostronnego skierowania 
pracownika na zaległy urlop, 
co czyni obecnie wiele firm 
borykających się z problema-
mi wynikającymi z zamroże-
nia gospodarki w wyniku 
epidemii COVID-19. Należy 
podzielić stanowisko PIP.

Przykładowo: pracownik 
ma 5 dni zaległego urlopu za 
rok 2019. Pracodawca powi-

nien udzielić zaległych 5 dni urlopu w roku 2020 
najpóźniej do dnia 30 września 2020 r., jednak 
ze względu na wstrzymanie prac w zakładzie 
pracy chciałby skierować pracownika na zale-
gły urlop już teraz.

Sytuacja firm w czasie COVID-19 –  
porady prawne

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymaga od ustawodawcy szybkich, zdecydowanych i zgodnych 
z przepisami zmian prawa. Głównymi aktami prawnymi wspomagającymi przedsiębiorców w tym trudnym 
czasie są: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, a także nowelizująca ją Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. (dalej: Ustawa tarcza 1), oraz Ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (dalej Ustawa tarcza 2). Poniżej omówione zostanie kilka istotnych dla przedsiębiorców 
kwestii, takich jak: zlecenie i realizacja pracy zdalnej, możliwość kierowania pracownika na zaległy urlop 
wypoczynkowy oraz zasady wnioskowania o świadczenie postojowe.

‹  Mateusz Wojciechowski ›
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Przepis art. 168 Kodeksu pracy daje możliwość 
pracodawcy na skierowanie pracownika na za-
legły urlop. Przepis ten z jednej strony chroni 
pracownika, który ma otrzymać urlop na wska-
zane powyżej cele, z drugiej strony pracodawcę, 
który w sytuacji, gdy pracownik nie chce złożyć 
wniosku urlopowego, chroni go przed zarzutem 
łamania praw pracownika. Udzielenie zaległego 
urlopu winno nastąpić na piśmie. Jeżeli pracow-
nik odmawia podpisania dokumentu z oświad-
czeniem o udzieleniu zaległego urlopu, praco-
dawca powinien sporządzić notatkę i dokumenty 
załączyć do akt osobowych pracownika. W sy-
tuacji stawienia się na stanowisku pracy przez 
pracownika pracodawca nie może dopuścić go 
do wykonywania pracy.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie postojowe to środki pieniężne, ja-
kie może otrzymać: osoba fizyczna prowadzącą 
jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: 
osoba samozatrudniona) albo osoba wykonująca 
umowę cywilnoprawną (umowa: zlecenia, agen-
cyjna, o dzieło, o świadczenie usług). Otrzyma-
nie świadczenia postojowego uzależnione jest 
od złożenia wniosku: RSP-D dla osób samoza-
trudnionych albo RSP-C dla osób wykonujących 
umowy cywilnoprawne. Wniosek ten można zło-
żyć w zwykłej formie pisemnej (osobiście albo 
listownie) albo elektronicznej. Świadczenie po-
stojowe wypłacane jest na rachunek bankowy, 
nie można z niego dokonywać potrąceń i egze-
kucji. W przypadku zbiegu praw do więcej niż 
jednego świadczenia postojowego przysługuje 
tylko jedno świadczenie postojowe.

OSOBA SAMOZATRUDNIONA

Zgodnie z Ustawą tarcza 1 świadczenie posto-
jowe co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimal-
nego wynagrodzenia), jednakże samozatrud-
nieni rozliczający się w formie karty podatkowej 
i korzystający ze zwolnienia z podatku VAT 
otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 

1300 zł. Świadczenie to jest nieoskładkowane 
oraz nieopodatkowane, co w uproszczeniu ozna-
cza, że samozatrudniony otrzyma przelew na 
rachunek bankowy w kwocie równej 2080 zł 
albo 1300 zł.

Przyznanie świadczenia postojowego na pod-
stawie Ustawy tarcza 1 jest obłożone warunka-
mi: 1) wystąpienie przestoju, do którego doszło 
w wyniku COVID-19; 2) przychód w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie 
może przekroczyć 15.595,74 zł dla wniosków zło-
żonych w kwietniu i maju 2020 r.; 3) przychód 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku musiał spaść o co najmniej 15% w sto-
sunku do miesiąca poprzedniego; 4) rozpoczęcie 
prowadzenia działalności gospodarczej musiało 
nastąpić przed dniem 1 lutego 2020 r. lub zawie-
szenie działalności gospodarczej nastąpiło po 
dniu 31 stycznia 2020 r.; 5) samozatrudniony nie 
ma innego tytułu do ubezpieczenia społeczne-
go; 6) samozatrudniony mieszka na terytorium 
Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo cza-
sowego albo stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe jest co do zasady jed-
norazowe. Jednakże zgodnie z Ustawą tarcza 2 
świadczenie postojowe może zostać wypłacone 
ponownie, i to na podstawie oświadczenia osoby 
samozatrudnionej, której wcześniej wypłaco-
no już świadczenie postojowe, o ile jej sytuacja 
materialna nie uległa poprawie. W przypadku 
osób, które będą składały wniosek dopiero po 
raz pierwszy, po wejściu w życie Ustawy tarcza 
2, obowiązują powyższe warunki, z tym że nie 
będzie obowiązywał warunek górnej granicy 
kwoty przychodu (15.595,74 zł).

OSOBA WYKONUJĀCA UMOWĘ 
CYWILNOPRAWNĀ

Wniosek RSP-C o wypłatę świadczenia po-
stojowego dla osoby wykonującej umowę cy-
wilnoprawną składa zleceniodawca lub za-
mawiający, zatem osoba wykonująca umowę 
cywilnoprawną nie może sama złożyć wniosku 

do ZUS. Warunkami otrzymania świadczenia 
postojowego na podstawie Ustawy tarcza 1 jest: 
1) wystąpienie przestoju, do którego doszło 
u zleceniodawcy albo zamawiającego w wy-
niku COVID-19; 2) umowa cywilnoprawna zo-
stała zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.; 3) 
przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie 
mógł przekroczyć 15.595,74 zł dla wniosków 
złożonych w kwietniu i maju 2020 r.; 4) osoba 
wykonująca umowę cywilnoprawną nie ma 
innego tytułu do ubezpieczenia społecznego; 
5) osoba wykonująca umowę cywilnoprawną 
mieszka na terytorium Polski i jest obywate-
lem RP lub ma prawo czasowego albo stałego 
pobytu na terytorium RP.

Kwota, jaką może otrzymać osoba wykonu-
jąca umowę cywilnoprawną, jest uzależniona 
od jej sytuacji. Może ona otrzymać 2080 zł, 
albo jeżeli suma przychodów z umów cywilno-
prawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym zostanie złożony wniosek, wynosi do 
1299,99 zł, to świadczenie postojowe przysłu-
guje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych 
umów. Do wniosku RSP-C należy załączyć kopię 
umowy. Zleceniodawca lub zamawiający przed 
złożeniem wniosku ma obowiązek otrzymać 
od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną 
oświadczenie, że ta nie podlega ubezpieczeniom 
społecznym z innego tytułu i o kwocie przycho-
dów z innych umów. W przypadku zawarcia kilku 
umów cywilnoprawnych każdy zleceniodawca 
lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla 
każdej umowy. Zalecam załączenie do wniosku 
także oświadczenia osoby wykonującej umowę 
cywilnoprawną.

Świadczenie postojowe co do zasady jest jed-
norazowe. Jednakże zgodnie z Ustawą tarcza 2 
świadczenie postojowe może zostać wypłaco-
ne ponownie na podstawie oświadczenia osoby 
wykonującej umowę cywilnoprawną, jeżeli jej 
sytuacja nie uległa poprawie. Osoby wykonują-
ce umowę cywilnoprawną, dla których wniosek 
o świadczenie postojowe będzie składany po 
raz pierwszy, po wejściu w życie Ustawy tarcza 2, 
będą musiały spełnić wymogi opisane powyżej 
z tym wyjątkiem, że umowa musi być zawarta 
przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidu-
ją jeszcze wiele dodatkowych form wspar-
cia przedsiębiorców, przykładowo: pożyczki, 
zwolnienia z płacenia składek do ZUS czy też 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

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

q PRAWO W CZASIE COVID-19
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q PRAWO

Umowa to wypracowane przez dwie lub 
wiele stron porozumienie, ustalające prawa 
i obowiązki każdej z nich (przykładowo: firma 
A wykona projekt graficzny reklamy, a firma 
B zapłaci za ten projekt). Umowa zawsze jest 
czynnością prawną minimum dwóch podmio-
tów. Co do zasady umowa może być zawarta 
w dowolnej formie, ustnej albo pisemnej (z wy-
jątkami wymagającymi na przykład formy aktu 
notarialnego). Dla bezpieczeństwa obu stron 
zaleca się jednak sporządzanie umów w for-
mie pisemnej.

Na pierwszym etapie tworzenia umowy nie-
zwykle istotne jest dokładne określenie jej 
stron, czy też preambuły, gdyż może mieć to 
wpływ na ważność umowy albo ewentualne 
określenie stron w pozwie.

Prawidłowe określenie stron umowy nale-
ży rozpocząć od ustalenia, czy naszym kon-
trahentem jest osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, czy spółka prawa 
handlowego albo też podmiot z sektora pub-
licznego (np. gmina, powiat). W zależności od 
kontrahenta wymagane są inne dane, które 
określają różne przepisy, w tym m.in. Ustawa 
prawo przedsiębiorców, Kodeks spółek handlo-
wych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Poniżej przedstawiono przykład prawidłowe-
go określenia stron umowy między spółką 
prawa handlowego a osobą fizyczną. Należy 
jednak zaznaczyć, że uwzględniony w poniż-
szym przykładzie numer REGON jest zwycza-
jowo podawany w umowie, choć nie zawsze jest 
on elementem koniecznym do jej zawarcia, 
a kwestią sporną jest podawanie numeru PE-
SEL, i w mojej ocenie można z tego elementu 
zrezygnować.

„Umowa zawarta pomiędzy: ABC Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-

dzibą w Poznaniu, przy ul. Krzywej 123, 00-
000 Poznań, wpisana do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Po-
znań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem 0000000000, NIP: 
0000000000, REGON: 000000000, kapitał 
zakładowy 10.000,00 zł, reprezentowana 
przez: Jana Malinowskiego i Eugeniusza 
Kwiatka, uprawnionych do reprezentowa-
nia podmiotu, co potwierdza wydruk z KRS 
z dnia 30.03.2020 r., stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszej umowy, oraz pełnomocnictwa 
z dnia 20.03.2020 r., stanowiące załącznik 
nr 2 i 3 do niniejszej umowy

a
Tomaszem Kowalskim prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą DEF 
Tomasz Kowalski, stałe miejsce wykonywa-
nia działalności gospodarczej: ul. Morelowa 
456, 00-000 Poznań, NIP: 0000000000, RE-
GON: 000000000, co potwierdza wydruk 
z CEIDG, stanowiący załącznik nr 4 do ni-
niejszej umowy”.

Preambuła nie jest obowiązkowym elemen-
tem umowy, pozwala jednak wskazać cele, dla 

jakich umowę zawieramy, okoliczności jej za-
warcia i sposób, w jaki będziemy chcieli ją rea-
lizować. Jeżeli zatem w przygotowywanej umo-
wie zdecydujemy się na dodanie preambuły, to 
podlega ona wykładni, a także w razie sporów, 
co do innych postanowień umowy, pomaga w ich 
interpretacji. Dlatego przygotowując preambu-
łę, należy dołożyć staranności, aby jej postano-
wienia precyzyjnie określały interesujące nas 
cele. Praktyka pokazuje, że preambuła jest 
częstym elementem umów ramowych. Poniżej 
zamieszczono przykład prawidłowo sformuło-
wanej preambuły w umowie między zamawia-
jącym a wykonawcą.

„Niniejsza umowa została zawarta celem 
określenia ogólnych zasad współpracy po-
między Stronami w zakresie świadczenia 
usług reklamowych (umowa ramowa). Wy-
konawca posiada wykwalifikowany personel 
oraz niezbędny sprzęt do świadczenia usług 
na rzecz Zamawiającego. Mając na uwadze 
powyższe, Strony oświadczają i postanawiają, 
co następuje: (…)”

Reasumując powyższe, prawidłowe określe-
nie stron i preambuły zabezpiecza obie stro-
ny oraz rozpoczyna proces tworzenia umowy. 

Dalsze elementy umowy – nie 
mniej istotne od powyżej opisa-
nych, zostaną przedyskutowa-
ne w kolejnych odsłonach cza-
sopisma.

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

Strony w umowie  
i znaczenie preambuły

Zapraszamy do lektury pierwszego artykułu z cyklu o umowach zawieranych z kontrahentami. Przydatny 
poradnik dla przedsiębiorcy zawiera wyjaśnienia najważniejszych kwestii, odnosząc je na przykładach do 
branży reklamowej.

‹  Mateusz Wojciechowski ›
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q GIFTS WORLD

Wystawcy na Remie  
wyznaczajā trendy eko

Na targach RemaDays Warsaw 2020 mogliśmy zapoznać się z bardzo szeroką ofertą rynku re-
klamowego. Wystawcy zaimponowali rozwiązaniami, z których wiele wpisuje się w już silnie za-
korzeniony trend eko. Wyroby piśmienne wytwarzane z naturalnych surowców, torby wielokrot-
nego użytku, bardziej przyjazna środowisku produkcja… Można by długo wymieniać. Zapraszam 
do przejrzenia topowych produktów reklamowych, które przyciągały uwagę tysięcy zwiedzających 
na tegorocznej Remie!

Firma Lediberg zaprezentowała targowym 
gościom Appeel, czyli linię wysokiej jakości ka-
lendarzy i notesów wykonanych z jabłek. Została 
stworzona w oparciu o filozofię ekologiczną, która 
uznaje nadrzędną wartość natury. Kalendarze 
i notesy Appeel drukowane są na ekologicznym 
papierze jabłkowym, produkowanym z kompo-
nentów powstałych w procesach przetwórstwa ja-
błek. W 100% nadaje się do recyklingu, nie zawiera 
chloru i metali ciężkich. Tak oto – dzięki opatento-
wanej i pionierskiej technologii – ze skórki jabłek 
i wyselekcjonowanych włókien roślinnych powsta-
ją innowacyjne i piękne produkty. Ekologiczne, nie 
naruszające równowagi środowiskowej, pochodzą-
ce z natury. 
A dla mniej 
s z l a c h e t -
nych części 
jabłka roz-
poczyna się 
nowe życie…

Z bogatą ofertą reklamowych upominków wy-
chodzi też firma A.S.S.-3, znana pod marką PIER 
LUIGI oraz STONEBOOK, która wspomaga rynek 
polski i europejski pod kątem kalendarzy i no-
tesów książkowych. Od kilku lat wykonuje swoje 
produkty z papieru z kamienia, który w swej struk-
turze jest idealnie gładki oraz aksamitny w dotyku. 
Ma w sobie 3 główne walory: ekologiczność, wodo-
odporność i wytrzymałość na rozdarcia. Od tego 
roku firma wprowadza kolejny ekologiczny papier 

– z trawy, który został wyprodukowany bez użycia 
wybielaczy optycznych. W swym składzie zawiera 
jedynie czystą 
celulozę i włók-
na z trawy, co 
sprawia, że 
jest papierem 
w 100% biode-
gradowalnym.

Zwiedzających interesowały też torby bawełnia-
ne wielokrotnego użytku – to w końcu podstawowy 
produkt osób, które chcą pozostać eko. Dzięki nim 
rezygnujemy z nieestetycznych foliówek, to rów-
nież świetny gadżet reklamowy. Torby bawełnia-
ne firmy Allbag są bardzo dobrej jakości, można 
nanieść na nie logotyp lub zadrukować w cało-
ści przed szyciem. Produkty są szyte na wymiar 
klienta już od 100 sztuk, dzięki czemu można za-
mówić torbę całkowicie personalizowaną.

Firma ADLER 
Czech w trosce 
o środowisko 
wprowadziła nowe 
koszulki Origin 
i Native – wyko-
nane ze 100% or-
ganicznej baweł-
ny posiadającej 
certyfikat GOTS 
(Global Organic 
Textile Standard). 
Ten międzynaro-
dowy standard stanowi zasady dla wszystkich 
procesów produkcji, zarówno ekologicznych, jak 
i społecznych, w całym łańcuchu przetwarzania 
tekstyliów z włókien organicznych. Tym samym 
można być pewnym, że produkty opatrzone logo 
GOTS powstały z uwzględnieniem odpowiedzial-
ności społecznej i środowiskowej.

Ekologiczne po-
dejście do prowa-
dzenia biznesu 
przejawia także fir-
ma Midocean, która 
stosuje 50% mniej 
plastiku w produk-
cji. Zastępują go 
produkty natural-
ne: trawa, bambus, 
kukurydza, kawa, 
korek, drewno czy 
bawełna organiczna. Zawsze, gdy to możliwe, ko-
lekcja More Than Gifts jest stopniowo ulepszana 

– upominki reklamowe są funkcjonalne, a do ich 
produkcji stosuje się wysokiej jakości materia-
ły poddawane recyklingowi lub nadające się do 
recyklingu, materiały pochodzące ze źródeł od-
nawialnych i pozyskiwane etycznie oraz zgodnie 
z zasadami ekologii. Najważniejszym celem dla 
Midocean jest wspieranie dostawców we wdraża-
niu innowacyjnych procesów w celu produkcji bar-
dziej zrównoważonych ekologicznie materiałów.

Moda na natu-
ralność nie prze-
mija, a w branży 
reklamowej daje 
szerokie pole do 
popisu – zarów-
no na etapie 
pozyskiwania 
surowców, jak 
produkcji czy 
następnie dystrybucji. Pojawiające się rozwiąza-
nia i ulepszane technologie tylko potwierdzają, 
że jesteśmy coraz bardziej świadomi koniecz-
ności zadbania o naszą planetę. Gdy przy okazji 
możemy wybrać coś praktycznego, pięknego 
i ekologicznego zarazem – widać w tym trendzie 
same plusy!

‹  Joanna Kłossowska ›
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q OKNO PROMOCJI

‹ DRUK777 ›
Nasza firma zajmuję się wydrukiem materiałów reklamowych, produkcją gadżetów reklamo-
wych oraz systemów wystawienniczych. Zarówno reklama drukowana jak i gadżety spełniają 
funkcję przyciągania klientów do danej firmy.
Dobrze wykonany gadżet zostanie na dłużej w kieszeni, teczce, przy kluczach, na biurku itp.
Produkujemy m.in. długopisy z nadrukiem, balony, smycze, tablice rejestracyjne i wiele innych...
Zapraszamy do pobrania katalogu ze strony www.druk777.pl i skorzystania z oferty.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW SĄ PRZEWIDZIANE RABATY! ✖
tel. 666 530 070

‹ KARTA RFID BLOCKERCHIP – 
BEZPIECZEŃSTWO KART! ›

RFID BlockerChip to karta chroniąca dane oso-
bowe i środki pieniężne na kartach: płatniczych, 
identyfikacyjnych, dostępowych i dowodzie oso-
bistym. Jedyna karta o grubości 0,81 mm aktyw-
nie chroniąca wszystkie karty dzięki układowi 
scalonemu (chip) stworzonemu przez polskich 
inżynierów. Umieść kartę RFID BlockerChip po-
między kartami w portfelu, aby pieniądze i dane 
na nich zawarte były bezpieczne! Indywidualna 
personalizacja i każdy Wasz projekt nabierze 
nowego wymiaru. ✖
OrangeChip.pl Sp. z o.o. 
office@orangechip.pl 
www.orangechip.pl

‹ OSŁONKA KAMER INTERNETOWYCH ›
Manualny system bezpieczeństwa i idealny gadżet promujący markę. Najcieńsza na rynku 
z największym polem pod zadruk 42 x 14 mm. Jedyna osłonka otwierana z możliwością za-
druku z dwóch stron. Strategiczne umiejscowienie na laptopie, tablecie gwarantuje idealną 
ekspozycję logo kilka godzin dziennie. Niezbędny, praktyczny i stale widoczny gadżet, który 
definitywnie rozwiązuje problem tzw. camfectingu. Produkt podkreślający zaangażowanie 
w bezpieczeństwo w każdej przestrzeni. ✖
OrangeChip.pl Sp. z o.o. 
office@orangechip.pl 
www.orangechip.pl

ubieramy 
Twoją 
reklamę

w
w

w
.p

ro
m

os
ta

rs
.c

om
  |

  w
w

w
.lp

pp
rin

t.c
om



34 69/20202020latlat

ORGANIZACJA TARGÓW 
REMADAYS WARSAW 2020

Po raz kolejny targi RemaDays Warsaw od-
były się w nowoczesnych halach Ptak Warsaw 
Expo. W centrum wystawienniczym w Nadarzy-
nie koło Warszawy uczestnicy imprezy mieli 
do dyspozycji 2 hale – E oraz F – i 35 000 m2. 
Profesjonalne warunki zarówno dla wystawców, 
jak i odwiedzających ich klientów sprzyjały na-

Międzynarodowy charakter  
16. edycji targów RemaDays Warsaw

Jedna z największych imprez wystawienniczych w branży reklamy 
i druku – RemaDays Warsaw – w 2020 roku umocniła swoją 
pozycję na międzynarodowej arenie. „Z roku na rok grupa klientów jest coraz większa, jeśli chodzi 
o rynek zagraniczny” – to przeważający głos wystawców tegorocznej, 16. już edycji targów. Dla większości 
z nich „Rema to już tradycja. To jest coś, co musi się wydarzyć. To jest otwarcie nowego roku”. I tym 
razem przedstawiciele rynku mogli spotkać się i przedstawić swoje produkty i usługi. Było miejsce 
na wymianę ofert i rozmowy biznesowe – komfortowo urządzona przestrzeń 35 000 m2 pozwalała 
na efektywne wykorzystanie 3 targowych dni.

wiązywaniu kontaktów oraz prowadzeniu owoc-
nych rozmów handlowych. Wiele stoisk posiada-
ło osobno wydzielone miejsca do prywatnych 
ustaleń z kontrahentami – przemyślany układ 
hal i utrzymywany przez organizatora porzą-
dek usytuował imprezę na wysokim poziomie.

Poza profesjonalną przestrzenią biznesową 
goście RemaDays Warsaw 2020 mogli korzystać 
z komfortowych stref wypoczynku oraz licznych 
punktów gastronomicznych ze zróżnicowaną 
ofertą dań, przekąsek oraz napojów. Oznaczone 
strefy pozwalały na chwilę relaksu, a dla uczest-
ników ważne było „to, że są rozłożone w róż-
nych miejscach, różnych halach”. Tradycyjnym 
punktem programu był wzbudzający spore za-
interesowanie panel wykładów RemaCongress. 
Poza tym na gości czekało wiele dodatkowych 
atrakcji, m.in. branżowe konkursy i Loteria dla 
zwiedzających.

3700 ZWIEDZAJĀCYCH Z 52 
KRAJÓW – KONKRETNI KLIENCI, 
KONKRETNE ROZMOWY

Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku Re-
maDays Warsaw zgromadziły blisko 21 000 zwie-
dzających z całego świata. W tym ok. 3700 gości 
przyjechało z zagranicy, wyraźnie wskazując na 
tendencję wzrostową w tym zakresie. Wystawcy 
pytani o zainteresowanie ze strony gości za-
granicznych przyznają, że było „dużo większe 
niż w zeszłym roku”. Przede wszystkim „są to 

konkretni klienci, którzy przychodzą specjalnie 
pod dany produkt i szukają inspiracji”. Stanowi 
to jeden z najważniejszych atutów tej między-
narodowej imprezy – na targach RemaDays 
Warsaw zjawiają się ściśle zainteresowani ofertą 
przedstawiciele rynku reklamowego. Jak zauwa-
żają wieloletni wystawcy: „Standard był wysoki, 
a jest coraz wyższy. Rozmowy, które odbywamy, 
są bardziej treściwe”. Jest dużo takich rozmów.

BLISKO 800 WYSTAWCÓW 
Z KRAJU I ZAGRANICY

Prestiż wydarzenia nie byłby tak wysoki bez 
jego głównych uczestników. To dzięki wystaw-
com każdego roku RemaDays Warsaw może 
zaproponować nowoczesną ofertę, pełną in-
nowacyjnych rozwiązań tysiącom zwiedzają-
cych z kraju i zagranicy. W tym roku na targach, 
wśród blisko 800 firm, pojawiło się ponad 100 
nowych wystawców. Przedstawiciele rodzimego 
rynku upominków oraz wystawcy zagraniczni 
jak zwykle profesjonalnie przygotowali się do 
prezentacji topowych produktów oraz usług 
dla branży.

Przejrzysty podział hal według kategorii ofert 
ułatwiał odnalezienie poszukiwanych produk-
tów i firm. Ulepszona organizacja spotkała się 

‹  Joanna Kłossowska ›

q REMADAYS WARSAW 2020 – PODSUMOWANIE

„Są to targi rozwijające, są klienci 
zagraniczni - to nas cieszy.”
Dariusz Libera, DreamPen
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z przychylnością nie tylko zwiedzających, ale 
również wystawców: „Widzimy, że jest to bardziej 
spójne, uporządkowane i też fajnie wygląda”. 
Goście RemaDays Warsaw mogli więc zwiedzać 
stoiska w 3 sektorach skupiających 11 obszarów 
aktywności branżowej:
• GIFTS & TEXTILE – Gifts World, Textile Zone, 

Packaging Materials, Photo Creation
• SIGN & VISUAL – POS & Display, Lighting 

Systems, Event Show, Outdoor Advertising
• TECH & PRINT – Technology Park, Printing 

House, IT & e-Solutions

UDOGODNIENIA DLA 
UCZESTNIKÓW REMADAYS 
WARSAW 2020

Każdego roku uczestnicy targów dzielą się 
cennymi spostrzeżeniami odnośnie do organiza-
cji i wszelkich aspektów funkcjonowania imprezy. 
Na bazie ich pomysłów oraz sugestii nieustan-
nie pojawiają się nowe udogodnienia, które nie 
uchodzą uwadze wystawców: „Targi są bardzo 
dobrze zorganizowane. Są funkcjonalne Jest 
coraz więcej zmian na plus i z każdym rokiem 
organizacja targów jest lepsza”.

Widać to już na etapie docierania na między-
narodowe wydarzenie. Osoby, które do Warszawy 
przyjechały pociągami lub doleciały samolotami, 
mogły skorzystać z kursujących co 15 minut bez-
płatnych autobusów. Odjeżdżały one z Dworca 
Centralnego oraz z portu lotniczego im. Fryde-
ryka Chopina i dowoziły gości pod same targi. 
Z kolei zmotoryzowani uczestnicy mieli do dyspo-
zycji parking liczący 7000 miejsc. Zlokalizowany 

był tuż przy centrum wystawienniczym. W razie 
potrzeby można było skorzystać z pomocy ho-
stess, które udzielały niezbędnych informacji.

Również na samych targach zrealizowane zo-
stały punkty mające na celu zwiększenie kom-
fortu wszystkich uczestników. Nowe kartonowe 
totemy umożliwiały przejrzystą prezentację 
przestrzeni z oznaczonymi stoiskami oraz uła-
twiały poruszanie się po halach. Przygotowane 
zostały szatnie na odzież i bagaż podręczny, 
a przez cały czas trwania wydarzenia dostępny 
był punkt biurowy, w którym można było zrobić 
ksero i zakupić niezbędne akcesoria. Do dyspo-
zycji gości oddany został także bankomat – jak 
słusznie zauważa jeden z wystawców, to „drobne 
zmiany, które ułatwiają życie”.

Jak co roku, goście mogli nadać paczkę z ma-
teriałami pozyskanymi w trakcie rozmów bizne-
sowych. Oznaczone punkty wysyłkowe mieściły 
się w obu halach. Podczas tej edycji funkcjonował 
także nowo utworzony Dział Obsługi Zwiedzają-
cych. Dbałość o potrzeby wszystkich uczestników 
imprezy oraz starania o zapewnienie komfor-
tu w czasie 3 targowych dni była odczuwalna 
szczególnie w oczach wystawców: „Czuliśmy, że 
państwo się o nas troszczą. Zdecydowanie mo-
glibyśmy polecić RemaDays Warsaw”.

2600 M2 STREF RELAKSU 
I GASTRONOMII

15 kawiarni i restauracji, 2 strefy Relax Zone 
oraz dodatkowa strefa Chillout Zone – podczas 
intensywnych targowych dni goście RemaDays 
Warsaw mogli odetchnąć w komfortowej prze-
strzeni obu hal, która łącznie obejmowała ok. 
2600 m2. Serwowano w nich aromatyczną kawę 
i inne napoje, a z różnorodnej oferty gastro-
nomicznej każdy mógł wybrać coś dla siebie. 
Odpoczywając, uczestnicy RemaDays Warsaw 
mogli też w punktach relaksu skorzystać z bez-
płatnego internetu.

SPOTKANIA Z AUTORYTETAMI 
W RAMACH REMACONGRESS 
2020

Każdego roku w ramach RemaCongress od-
bywają się kształcące wykłady z dziedziny mar-
ketingu, reklamy, poligrafii i in., które prowadzone 
są przez uznanych specjalistów. Gościem spe-
cjalnym 16. edycji targów był Krzysztof Sarnecki 

– zawodowy negocjator, konsultant biznesowy, 
przedsiębiorca oraz doskonały mówca. W cią-
gu kolejnych 2 dni przedstawił on interesujące 
tematy dotyczące świata zawodowych negocja-
cji oraz potrójnego prawa Pareto w branży re-
klamowej. Uczestnicy RemaDays Warsaw 2020 
mogli także wziąć udział w licznych bezpłat-
nych szkoleniach, które odbywały się w środę, 
czwartek i piątek.

LIDERZY RYNKU WYŁONIENI NA 
TARGACH REMADAYS WARSAW 
2020

Tradycyjnie organizowane konkursy Rema-
Days Warsaw pozwoliły wyłonić najlepszych. 
Sprawdzona formuła branżowej rywalizacji spra-
wia, że wystawcy nie tylko walczą o nagrodę, ale 
również korzystają z dodatkowej formy promocji 
swoich produktów. Zdobyte laury są często mo-
torem do dalszego rozwoju: „Czujemy się doce-
nieni. Fajnie, że to, co robimy z pasją, podoba się 
ludziom i spełnia oczekiwania naszych klientów. 
To nas buduje do dalszej pracy. Do tego, żeby 
wymyślać jeszcze coś nowego”. To również suk-
ces, który daje satysfakcję i nagradza włożony 
trud – w końcu w wielu firmach „to jest podsumo-
wanie ciężkiej pracy – często pracy całorocznej, 
całego zespołu”.

Podczas RemaDays Warsaw organizowanych 
jest 5 konkursów dotyczących różnych obszarów 
działania firm. W prestiżowej rywalizacji o Korony 
Reklamy 2020 mogli wziąć udział wystawcy oraz 
partnerzy programu Solidni w Biznesie. Trwają-
cy już od listopada 2019 r. konkurs przebiegał 
w kilku etapach – po zgłoszeniu się uczestników, 
w styczniu 2020 r. nastąpiło głosowanie, w wy-
niku którego wyłonieni zostali laureaci w 4 ka-
tegoriach: Producent upominków reklamowych, 
Importer upominków reklamowych, Technology 

q  REMADAYS WARSAW 2020 – PODSUMOWANIE

„RemaDays rozwija się na rynku 
zagranicznym i to nam bardzo się 
podoba - jako firmie, która sprzedaje 
produkty za granicą. Ten rynek jest dla 
nas bardzo ważny.”
Mariola Libera, DreamPen

„Standard był wysoki,  
a jest coraz wyższy.”

„Te targi są dla nas wartością, bo 
wpływają na konkretne działania, 
wzmacniają firmy, które są naszymi 
dobrymi klientami. Partnerstwo bardzo 
mocno się zacieśnia i jest fajnie 
budowane.”
Maciej Poprawski, MAXIM Ceramics
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q REMADAYS WARSAW 2020 – PODSUMOWANIE

oraz Out&InDoor. Natomiast finał i wręczenie 
nagród miały miejsce w trakcie Wieczoru Wy-
stawców w pierwszym dniu imprezy targowej. 
Uroczysta oprawa z udziałem przedstawicieli 
branży podkreśliła rangę wydarzenia.

W czasie trwania targów RemaDays odbyły się 
również inne konkursy – cieszące się dużą popu-
larnością  Gifts of the Year, Catalogue of the Year 
oraz POS of the Year. Ogłoszenie ich wyników 
odbyło się ostatniego dnia targów, w czasie trady-

cyjnego Śniadania Biznesowego. Jako pierwsi ze 
zwycięzcami mogli zapoznać się jego uczestnicy, 
partnerzy programu Solidni w Biznesie. Nagrody 
oraz wyróżnienia za najlepsze upominki, katalogi 
i rozwiązania wystawiennicze roku mają dla lau-
reatów wysoką wartość, bo zostały przyznane na 
podstawie głosów odwiedzających. „Szczególnie 
ważne jest to, że to nasi klienci oddają te głosy. 
Więc to jest taki szczery głos osób, na których 
najbardziej nam zależy”. Goście targowi mogli 
oceniać zgłoszone w konkursach produkty na 
specjalnych stoiskach, obok których każdego 
dnia przechodziło tysiące zwiedzających z róż-
nych krajów.

Branża upominków każdego roku ma do 
zaprezentowania wiele nowości i oryginalnych 
rozwiązań, o czym tradycyjnie mogliśmy prze-
konać się w konkursie The Prize for Innova-
tions. Biorące w nim udział firmy rywalizo-
wały o złote, srebrne i brązowe medale za 

nowatorskie rozwiązania i urządzenia. Pod-
czas targów poznaliśmy najlepsze produkty 
w sektorach: Lighting Systems, POS & Display, 
Printing House, Technology Park, Gifts World, 
IT & e-Solutions.

Nie tylko wystawcy, lecz również goście tar-
gowi mogli liczyć na duże emocje konkursowe. 
Podczas RemaDays Warsaw 2020 można było 
wziąć udział w Loterii dla zwiedzających, w której 
każdego dnia o godz. 14:00 na zwycięzców cze-
kały rowery marki KROSS. Jak zdradziła nam 
zaskoczona i jednocześnie szczęśliwa zdobyw-
czyni nagrody w ostatnim dniu targów, to „super 
sprawa, a jednocześnie rozmowy na targach 
bardzo udane”. Jak widać, wielu uczestników 
RemaDays Warsaw łączy cele biznesowe z do-
datkowymi korzyściami.

Z listą laureatów wszystkich konkursów moż-
na zapoznać się na stronie www.remadays.com.

16. EDYCJA TARGÓW 
REMADAYS WARSAW ZA NAMI

Statystyki oraz opinie uczestników pokazują, 
że dla wielu „Rema jako impreza w Polsce to jest 
impreza podstawowa, kluczowa” – „w tym mo-
mencie jedna z większych w Europie”. Stwarza 
możliwości promocji na wielu rynkach zagra-
nicznych i daje szansę zaczerpnięcia wiedzy 
oraz inspiracji, które przydają się do całorocznej 
pracy. To z pewnością był bardzo udany start 
w tym roku i chociaż następne miesiące przy-
niosły nieoczekiwaną konieczność walki z pan-
demią, to wierzymy, że wspólnie wspierając się, 
nasza branża to przetrzyma i szybko odzyska 
swoją formę.

Niejeden biznes rozkwitł na Remie, a inny 
nawet się od niej rozpoczął. „Mamy wiele do-
brych wspomnień związanych z tymi targami. 
Czujemy, że organizatorzy chcą promować 
nasz biznes i chcą też, żeby to miejsce stało 
się takim początkiem dobrej współpracy”. Wa-
runki do zacieśniania relacji ze stałymi klien-
tami i nawiązywania nowych kontaktów prze-
kładają się na wyniki – jak podzielił się z nami 
jeden z wystawców: „Za każdym razem mamy 
zwyżkę sprzedaży, mamy nowych klientów. Na 
przyszłorocznych targach na pewno jesteśmy”. 
Widzimy się więc na 17.edycji RemaDays Warsaw, 
10-12 lutego 2021 roku!

„Na targach po tylu latach czuję się jak 
u siebie. Generalnie nasz biznes zaczął 
się od tego miejsca i mamy wiele 
dobrych wspomnień związanych z tymi 
targami. Czujemy się tutaj jak ważny 
klient. Mam wrażenie, że to miejsce ma 
taki charakter i klimat.”
Magdalena Szewczyk, Leżakowo

„Na targach jesteśmy od 2008 roku. 
Korzystamy z większości form promocji. 
Jest dużo rozmów - firmy są konkretne, 
wiedzą, o czym chcą rozmawiać. Z roku 
na rok zawsze są nowi klienci.”
Tomasz Bylczyński, Ies Polska
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q OKNO PROMOCJI

‹ PRODUCENT DREWNIANYCH GADŻETÓW REKLAMOWYCH ›

Główne usługi w portfolio firmy to frezowanie CNC, nadruk UV oraz cięcie 
i grawerowanie laserem CO2. Jesteśmy Polskim producent dekoracji, gadżetów 
reklamowych i elementów wystroju wnętrz. Zajmujemy się przede wszystkim 
realizacją indywidualnych projektów z wszelkiego rodzaju drewna i materiałów 
drewnopochodnych. Wśród naturalnych mediów na jakich pracujemy jest sosna, 
buk, jesion, dąb czy modrzew. Nieobce są nam także materiały drewnopochodne 
jak płyty MDF, HDF, sklejka brzozowa czy innowacyjny i popularny w ostatnim 
czasie Valchromat.  ✖
biuro@czasnadrewno.pl 

‹ SŁODYCZE ŚWIĀTECZNE ( MAGNA SWEETS ) ›
Mimo słońca za oknem, to właśnie teraz jest najlepszy czas, 
aby pomyśleć o świątecznych prezentach. Żejmo & Siatecki 
przedstawia nową świąteczną ofertę Magna Sweets – pro-
ducenta słodyczy reklamowych. W świątecznym katalogu 
znajdziecie wiele słodyczy bożonarodzeniowych, kalendarzy 
adwentowych, w niecodziennych, również ekologicznych opa-
kowaniach. Warto działać z wyprzedzeniem, aby nie martwić 
się o koszty i terminy realizacji. ✖
www.promotionsweets.de/christmascatalog.php
Żejmo&Siatecki s.c.
office@zejmo-siatecki.com, gadzeciarze.com
tel. +48531549312

http://gadzeciarze.com
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q OKNA PROMOCJI

‹ POLSKIE MASECZKI Z JONAMI SREBRA ›

Maseczki dzianinowe, jednowarstwowe, wielokrotnego użytku, z jonami srebra.
Produkt polski, dowolny nadruk sublimacyjny na całej powierzchni maseczki.
Maseczka elastyczna, dopasowująca się do kształtu twarzy, od producenta. ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086

‹ ELASTYCZNE KOMINY Z NADRUKIEM ›
Kominy elastyczne CHILI, bezszwowe, z jonami srebra lub półkominy.
Produkt polski, dowolny nadruk sublimacyjny, full color. ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086

‹ PIÓRNIKI I MINI PIÓRNIKI ›

Proste, jednokomorowe piórniki z nadrukiem sublimacyjnym.
Wykonane z mocnej, impregnowanej (wodoodpornej) tkaniny.
Idealne również jako opakowanie produktowe. ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086

‹ TOREBKA, PASZPORTÓWKA, ETUI NA SZYJĘ. ›
Paszportówka, etui na telefon, saszetka na dokumenty, pieniądze, 
drobiazgi itp. Mocna tkanina (wodoodporna), dowolny nadruk full 
color, full print, zapinana na zamek. ✖
P.P.H.U. CHILI
www.pphu-chili.pl
biuro@pphu-chili.pl
tel. +48 509 546 086
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q WYWIAD NUMERU

y Jeszcze niedawno wkraczaliśmy w nowy rok 
z postanowieniami i planami biznesowymi na na-
stępne 12 miesięcy. Teraz cały świat znajduje się 
w niespotykanej sytuacji, zawieszeniu – próbuje-
my dostosować się do nadzwyczajnych warunków 
i zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak 
odnajduje się Pan w tym trudnym czasie?

Rzeczywiście, wydaje się, że niezależnie 
od położenia, w jakim zastała nas ta pan-
demia, jest to wydarzenie absolutnie wy-
jątkowe. Nie wywołuje ona u mnie jakichś 
depresyjnych myśli, raczej określiłbym to 
jako czas przyglądania się sytuacji i przy-
sposabiania się do ewentualnych, nawet ra-
dykalnych zmian zawodowych, jeśli będzie 
taka potrzeba. Być może przez fakt, że już 
od tylu lat, będąc przedsiębiorcą, byłem 
wielokrotnie zmuszony na nowo określać 
kierunki działania i dlatego może jest mi 
trochę łatwiej odnaleźć się w zmieniają-
cym otoczeniu i przyjmować rzeczywistość 
taką, jaka jest.

y W wielu firmach obecne zagrożenie transmisji 
wirusa oraz sytuacja rynkowa wymusiły reorganizację 
stanowisk pracy, sposobu działania – praktycznie 
z dnia na dzień. Jak Państwo poradzili sobie z wpro-
wadzeniem zmian w funkcjonowaniu, by zapewnić 
pracownikom bezpieczeństwo i dostosować się do 
formalnych wymogów?

W naszej firmie również konieczna stała 
się reorganizacja. Wszyscy pracownicy prze-
szli na pracę zdalną, a było to stosunkowo 
nietrudne, ponieważ mieliśmy już pewne 
doświadczenia takiej pracy, głównie przy 
organizacji RemaDays w Kijowie, ale rów-
nież w Warszawie. Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że praca w domu wymaga nowego 
podejścia, nabrania pewnego doświadczenia, 
przez choćby wypracowanie pewnych zasad, 
których się przestrzega, aby czas nie „prze-
ciekał przez palce”. W takiej formule pracy 
szczególnego charakteru nabiera tryb za-

Sytuacja w branży upominków 
w czasie koronawirusa

‹  Ze Sławomirem Giefingiem rozmawiała Joanna Kłossowska ›
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q  WYWIAD NUMERU

daniowy i weryfikacja jakości wykonania. My-
ślę, że również ciekawym doświadczeniem 
będzie powrót do biur po tak długim czasie 
pracy zdalnej.

y Jak ocenia Pan sytuację w branży artykułów 
reklamowych, z rozmów z klientami, innymi uczest-
nikami rynku?

Wygląda to bardzo różnie. Stosunkowo 
dużo firm, może nawet 20-30% uruchomiło 
produkcję lub jest pośrednikiem w sprzeda-
ży maseczek i wszystkich innych materiałów 
służących ograniczeniu pandemii. Około 
50% firm wykonało już lub planuje ogra-
niczenie zatrudnienia w swoich zespołach. 
Część firm zwiększa nacisk na możliwości 
eksportowe, aby uzupełnić w swoim saldzie 
utracone obroty na rynku krajowym. Z pew-
nością negatywne skutki pandemii będą na-
rastać z każdym kolejnym miesiącem prze-
dłużania się tej sytuacji.

y Jakie działania podejmuje GJC w związku z pande-
mią wirusa – czy część zaplanowanych prac, projektów 
została przesunięta? Czy wdrażane są jakieś formy 
wsparcia, pomocy dla firm z branży?

Nasze działania w tym czasie mają trzy 
wymiary. Pierwszy to wymiar społeczny, 
w którym wsparliśmy finansowo szpitale 
w ogólnokrajowej akcji na Siepomaga.pl oraz 
lokalne instytucje na terenie Poznania i oko-
lic, które znalazły się w bardzo trudnej sy-
tuacji. Drugi obszar to działania na rzecz 
dostępu do informacji prawnych, mogące 
pomóc firmom przetrwać okres pandemii, 
natomiast trzecim elementem są działa-
nia w zakresie naszych produktów. Jeszcze 
w maju chcielibyśmy uruchomić nowy pro-
jekt, a będzie nim internetowe narzędzie 
pomocne w szybkim odnajdywaniu oraz kon-

taktowaniu się ze sobą dostawców i agen-
cji na terenie całej Europy. Ufamy, że ten 
produkt będzie skutecznym i ekonomicz-
nym rozwiązaniem, który szczególnie w tym 
czasie okaże się potrzebnym narzędziem.

y Według wyników badań przeprowadzonych przez 
PIAP ponad 90% firm z rynku reklamowego odnoto-
wało w marcu spadki obrotów. Jak może poradzić 
sobie dystrybutor, dostawca czy producent upominków, 
kiedy nie odbywają się żadne eventy i wydarzenia? 
Na jakie obszary może ukierunkować swoje działania?

Tak jak już wcześniej wspomniałem, część 
firm już rozszerzyła swoje portfolio produk-
tów o maseczki itp. Ostatnio zaskoczyła mnie 
firma budująca stoiska targowe, która ma sie-
dzibę niedaleko od mojego miejsca zamiesz-
kania. Ku mojemu zaskoczeniu w skrzynce 
pocztowej znalazłem ulotkę z ofertą zabudo-
wy mebli kuchennych. To pokazuje, że aktyw-
ni przedsiębiorcy, menadżerowie i pracowni-
cy rozumieją, że to do nich należy kreowanie 
nowych rozwiązań w swoich firmach. Myślę, 
że w niemałej części przypadków znalezienie 
nowych klientów w nowych obszarach będzie 
niezbędnym działaniem, koniecznością dla 
przetrwania firmy.

y Za jaki czas, Pana zdaniem, będzie można przy-
wrócić imprezy targowe, eventy itp.? Czy sądzi Pan, 
że przełożone obecnie imprezy masowe odbędą się 
w wakacyjnych/jesiennych terminach?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trud-
na. Z pewnością wszyscy chcemy szybko 
wrócić do normalności, ale realistyczne 
spojrzenie stawia pod znakiem zapytania 
najbliższą przyszłość dużych imprez ma-
sowych, szczególnie ze względu na praw-
dopodobnie różną intensywność przebiegu 
pandemii w poszczególnych krajach. Myślę, 

że uzasadniona jest nadzieja, że będzie to 
jesień, ale wszyscy powinniśmy mieć plan B 
na ewentualne przedłużające się problemy 
z wirusem.

y Jak będzie wyglądał sposób organizacji eventów 
po aktualnych wydarzeniach? Z jaką nową rzeczywi-
stością będziemy mieć do czynienia w Pana opinii, 
w zakresie organizacji takich imprez?

Prawdopodobnie maseczki staną się już 
stałym elementem pracy kreatorów mody 
i branży gadżetowej. Widziałem je już w róż-
nych aranżacjach kształtów, nadruków, też 
z wbudowanym zamkiem na wysokości ust. 
Być może na imprezach targowych stoiska 
będą wyposażane w jakieś dodatkowe ele-
menty zabezpieczające, ale i tak start im-
prez masowych będzie możliwy raczej do-
piero po całkowitym ustąpieniu możliwości 
zarażenia się.

y Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że dla 
gospodarki to bardzo duże obciążenie. Czy ma Pan 
przewidywania, jakie zmiany – w sposobie działania 
firm, dostępności produktów, realizacji zamówień – 
nastąpią w sektorze gadżetów reklamowych, gdy ta 
cała sytuacja dobiegnie już końca?

Generalnie można przewidywać wzrost 
sprzedaży internetowej, w szczególności 
dla sprzedaży detalicznej. Z pewnością duża 
liczba firm już ma lub właśnie uruchamia 
sprzedaż swoich produktów przez internet 
i otwiera się na sprzedaż do klienta final-
nego. Być może będzie więcej komunikacji 
online, videopołączeń, a spotkania osobiste 
przynajmniej na jakiś czas staną się czymś 
ekskluzywnym. Oby jak najkrócej, przede 
wszystkim ze względu na nasze wzajemne 
relacje zawodowe i więzi rodzinne.

y Czego dotyczą obecne rozmowy prowadzone 
z przedstawicielami branży? Czy pojawia się w nich 
temat organizacji przyszłorocznej edycji targów 
RemaDays Warsaw?

Obecnie rozmawiamy z klientami prze-
de wszystkim o ich sytuacji, o tym, jakie 
działania wspierające sprzedaż są im naj-
bardziej niezbędne, oraz o tym, jak widzą 
swoją obecność na przyszłorocznej edycji. 
Wnioski z tych rozmów są bardzo obiecujące, 
oczywiście licząc na to, że technicznie targi 
będą możliwe do wykonania.

y Dwa słowa na koniec, które chciałby Pan skierować 
do wszystkich firm z branży?

Życzę wszystkim dużo nowych, dobrych 
pomysłów i sił do ich realizacji oraz wyjścia 
mocniejszym wewnętrznie i zawodowo z ca-
łej tej sytuacji – wierząc, że „nie ma tego 
złego, co by na dobre nie wyszło”. 

y Dziękuję za rozmowę.
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q Z BRANZY

Lato czeka na ciebie w Roly

Nadchodzi lato, a w Roly znajdziemy wszystkie ubrania, których potrze-
ba na tę porę roku. Odzież codzienną, odzież sportową oraz roboczą 

– dokładnie to czego wam potrzeba. Nie zapomnieliśmy także o najm-
niejszych mieszkańcach domu, którzy też mogą cieszyć się sezonem 
z najlepszą jakością i komfortem, który oferuje Roly.

Tego lata pojawią się nowości. W tym roku 
włączyliśmy do naszego katalogu 37 nowych 
pozycji we wszystkich kolekcjach, wzbogaca-
jąc je nie tylko wzorami i stylami, ale także 
nowymi materiałami i technikami produkcji, 
aby zapewnić klientowi produkt, którego po-
trzebuje, maksymalizując trendy i komfort. 
Jednym z dodatków do kolekcji Sport jest 
koszulka techniczna AUSTIN WOMAN - ko-
szulka termoaktywna, poliestrowa z krótkim 
rękawem w stylu ranglan. Ten model ma spe-
cjalny materiał ułatwiający suszenie,  jest 
zaprojektowany tak, by wykonywać ćwiczenia 
bez ograniczeń.

W tym roku w naszej kolekcji SPORT pre-
zentujemy również szorty kąpielowe BALOS, 
które mają dwie boczne kieszenie, elastyczny 

pas z regulowanymi kontrastującym sznurkiem, 
a także tylną kieszeń z otworem odpływowym.

Przechodząc do kolekcji Casual Summer, 
znajdziemy tam gwiazdę sezonu - t-shirt TER-
RIER - koszulkę z krótkim rękawem wykonaną 
z tkaniny vigore. Posiada okrągły dekolt wy-
konany z tej samego materiału. Wewnętrzne 
kontrastujące szwy od ramion oraz boczne 
ozdobne szwy z rozcięciami po bokach.

Zupełną nowością jest zaś wprowadzenie 
naszej marki STAMINA. Jest to marka specjali-
zująca się w produkcji materiałów reklamowych. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i zobaczyć 
wszystko to co STAMINA ma do zaoferowania 
nie wahaj się i przejdź teraz do www.stamina-

-shop.com.
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‹ ŁADOWARKI SAMOCHODOWE FOREVER CORE ›
Forever CORE to kolekcja zaawansowanych technologicznie produktów, 
które pozwalają czerpać z życia więcej. Linia szybkich ładowarek samo-
chodowych FOREVER CORE została zaprojektowana dla wymagających 
kierowców. Innowacyjna technologia FCharge, zamknięta w niklowanej 
obudowie, jest idealna nawet w najdłuższej podróży. Kompatybilność 
z technologiami PD i QC3 pozwala na naładowanie smartfonu nawet 
w 45 minut! Innowacyjny model z wyświetlaczem prezentuje aktualne 
zapotrzebowanie energii Twojego urządzenia. Każda ładowarka zasila 
minimum dwa urządzenia w trybie ultra fast. ✖
www.sklep.telforceone.pl

‹ ŁADOWARKI SIECIOWE FOREVER CORE ›
Kompaktowy, mały rozmiar i wielka moc! Inteligentny system 
FCharge to kompatybilne z popularnymi technologiami PD i QC3 
rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników. Ergo-
nomiczny kształt każdej z czterech modeli ładowarek oraz dobór 
najwyższej jakości materiałów to efekt badań grupy inżynierów. 
W całej kolekcji najbardziej zaawansowane są modele z podwój-
nymi gniazdami szybkiego ładowania, dające komfort użytkowania 
jednej ładowarki dla różnych marek telefonów.   ✖
www.sklep.telforceone.pl

‹ MULTICHARGER 6700MAH FOREVER CORE ›
Jak często sięgasz po power bank, który, jak się okazuje, jest rozłado-
wany? Zbyt często! Z myślą o codziennych potrzebach użytkowników 
technologii mobilnych powstał Multicharger FOREVER CORE. Niezbędny 
w domu, pracy i absolutnie w każdej podróży. To ładowarka sieciowa, 
power bank, ładowarka indukcyjna, adaptery podróżne w jednym! 
Korzystając z ładowarki sieciowej, ładujesz jednocześnie zintegrowany 
power bank, z którego jednocześnie możesz ładować aż 4 urządzenia. 
Wiele potrzeb – jedno rozwiązanie! ✖
www.sklep.telforceone.pl

‹ KABLE FOREVER CORE ›
Innowacyjne urządzenia Forever CORE potrzebują niezawodnych 
i szybkich kabli, w pełni kompatybilnych z technologiami szybkiego 
ładowania. Linia kabli jest doskonałym uzupełnieniem i dopeł-
nieniem całej kolekcji Forever CORE. W tych produktach każdy 
szczegół został dopracowany do perfekcji. Kable charakteryzują 
się wzmocnioną odpornością konektorów, unikalnym designem, 
komfortową fakturą oplotu oraz, w zależności od modelu, wielo-
funkcyjnymi rozwiązaniami czy też możliwością transferu danych. 
Wybór odpowiedniego rozwiązania dajemy Tobie. ✖
www.sklep.telforceone.pl

q OKNO PROMOCJI
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q TEXTILE ZONE

Marka Spiro dystrybuowana przez fir-
mę Ies Polska to świetny wybór odzieży 
technicznej na rynku reklamowym. Pierw-
szym argumentem jest stosunek ceny do 
jakości. Producent wykorzystuje jedynie wy-
soko gatunkowe materiały i najmodniejsze 
wzory w rozsądnych cenach. To, co wyróżnia 
Spiro, to także wybór odzieży dedykowa-
nej konkretnemu sportowi. Znajdziemy tu 
produkty do fitnessu, 
koszykówki, a także 
kolarstwa. Klienci ce-
nią sobie też szero-
ką gamę kolorystycz-
ną produktów, m.in. 
sztandarowej koszul-
ki Performance Air-
cool Tee (S287X), któ-
ra w dużych ilościach 
jest dostępna w maga-
zynie Ies Polska.

Warsztat Koszulkowy prezentuje swój 
główny produkt, czyli koszulki do bie-
gania i nie tylko. Zadrukowane w całości 
sublimacyjnie, oddychające T-shirty prze-
znaczone są do uprawiania sportów wszel-
kiej maści. Dzięki drukowi sublimacyjnemu 
parametry materiału nie ulegają zmianie, 
a finalny efekt to zasługa delikatnego, niewy-
czuwalnego barwienia na poziomie włókna. 
Oddychający poliester Coolmax, stosowany 
w produkcji strojów sportowych, przenosi 
wilgoć z powierzchni skóry w przestrzeń, 
z której łatwiej paruje. Materiał nie rozkłada 
się pod wpływem promieniowania słonecz-
nego UV, więc 
c h a r a k t e r y -
styczny dla 
tańszego poli-
estru nieprzy-
jemny zapach 
jest znacząco 
ograniczony.

Design i technologie, czyli przeglād 
marek odzieży sportowej

Sport to zdrowie! Zdaje się, że ta stara maksyma dziś jest aktualna, jak nigdy przedtem. Ruch jest 
w modzie, co można zauważyć szczególnie po ofercie odzieży sportowej, która idealnie spełnia się 
w funkcji reklamowej. Producenci i dostawcy raczą nas bogatym asortymentem dostosowanym do 
wszelkiej aktywności fizycznej – od fitnessu, przez biegi czy kolarstwo, po sporty outdoorowe.

Dystrybutor odzieży promocyjnej 
Falk&Ross oferuje szeroki wybór koszulek, 
spodni, getrów, biustonoszy sportowych czy 
bluz wielu marek. Kolekcja marki Regatta 
Professional Sport skupia się na funkcjonal-
nych materiałach, idealnych do aktywności 
fizycznej – jak T-shirty Bejing o lekkim ma-
teriale Isovent pique z naturalnym efektem 
stretch. Mają pętelki na słuchawki, więc to 
świetne rozwiązanie dla tych, którzy nie wy-
obrażają sobie sportu bez muzyki. Odzież 
przyjazną środowisku znajdziemy m.in. w no-
wej kolekcji marki Stedman, w której ko-
szulki, bluzy i spodnie wykonane są z polie-
stru pochodzącego z butelek z recyklingu. 
W asortymen-
cie Falk&Ross 
znajdziemy też 
miękkie i lekkie 
koszulki  Luxu-
ry Sport  Tee 
marki Tee Jays 
o modnym kroju, 
z szybkoschną-
cego materiału 
odprowadzają-
cego wilgoć.

Znana marka 4F, którą prezentuje firma 
OTCF, w swoich produktach sportowych łą-
czy jakość z innowacyjną technologią i no-
woczesnym designem. Kolekcje ubrań, które 
przeznaczone są do treningu, jak i codzien-

nego noszenia, to rezultat pracy zespołu pro-
jektantów. W ofercie marki 4F coś dla siebie 
znajdzie przedstawiciel każdej dyscypliny 

– zarówno biegacze, jak i kolarze, narcia-
rze czy osoby uprawiające trekking. Kolek-
cja trekkingowa na sezon SS20 cechuje się 
nie tylko wygodą noszenia, ale zapewnia też 
komfort termiczny oraz dużą łatwość użyt-
kowania i przenoszenia (kurtki można spako-
wać do kaptura lub dołączonego woreczka).

Ideologia marki Elbrus, którą w swojej 
ofercie posiada Iguana Group, zawiera się 
w haśle „Remember to explore”. Odzwier-
ciedla to design produktów – indywidualny, 
nowoczesny, energetyczny. Wykorzystywane 
w produkcji technologie wpływają na kom-
fort noszenia, jak i użytkowania. Np. dzięki 
opcji odpięcia nogawek w spodniach Elbrus 
Altirun można dostosować je do warunków 
pogodowych, dzięki czemu stają się wielo-
sezonowe. Funkcjonalna odzież powstała 
z myślą o pasjonatach sportów outdooro-
wych, którzy poszukują dobrych technicznie 
produktów w równie dobrej cenie.

Niemal na każdym kroku spotykamy się 
z osobami uprawiającymi różnego rodzaju 
aktywność fizyczną, czy to na świeżym po-
wietrzu, czy w obrębie siłowni i wydzielonych 
ku temu miejsc. Między innymi dlatego bluzy, 
koszulki i spodnie tak dobrze sprawdzają się 
w roli… dynamicznego nośnika reklamy. Ten 
potencjał zdecydowanie warto wykorzystać.

‹  Joanna Kłossowska ›
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‹ NIE UŻYWAJ WSPÓLNYCH – PRZYNIEŚ SWOJE ›
Znajdź takie gadżety, które pozwolą Ci na bezpieczny powrót do pracy. 
Można zabrać swoje jedzenie w pojemnikach na żywność, do tego 
lemoniadę w bidonie lub specjalnej butelce z wyciskarką do owoców. 
Można też powiązać bezpieczeństwo z ekologią i nosić przy sobie 
bambusowe słomki z możliwością mycia. Przede wszystkim sterylność 
i czystość. Warto mieć swoje gadżety i nie używać naczyń wspólnych. ✖
PAR BAKUŁA SP.J
tel: 58 7128200
www.par.com.pl

‹ NOŚ CIEPŁĀ KAWĘ WE WŁASNYM KUBKU ›
Wyobraź sobie, że możesz mieć zawsze gorącą kawę bez ko-
nieczności zużywania kubków plastikowych i picia z filiżanek 
wielorazowych. W formie termosu lub zwykłego kubka, z uchem 
lub bez pękate lub smukłe. Oferta jest bogata, a prawie każdy 
lubi w drodze do pracy popijać ciepły napój. Nie trzeba stresować 
się wirusem, kiedy ma się przy sobie swój własny kubek, także 
z opcją personalizacji w postaci imienia.  ✖
PAR BAKUŁA SP.J
tel: 58 7128200
www.par.com.pl

‹ NIE DOTYKAJ RĘKĀ POSTAW NA TOUCHE ›
Nie trzeba obawiać się powierzchni dotykowych w miejscach pub-
licznych, kiedy ma się pod ręką gadżety z opcją touch. Delikatna, 
gumowa końcówka pozwoli sprawnie posługiwać się nie tylko tele-
fonem czy tabletem, ale też innymi ekranami. Wystarczy mieć taki 
gadżet pod ręką, a korzystanie z wielu sprzętów robi się bezpieczne. 
Rysiki, długopisy, zatyczki także z opcją przyczepienia do telefonu. ✖
PAR BAKUŁA SP.J
tel: 58 7128200
www.par.com.pl

‹ BĀDŹ SAMOWYSTARCZALNY ›
Zorganizuj sobie swoją przestrzeń biurową tak, żeby czuć się 
bezpiecznie. Nie pożyczaj długopisu, notesu czy breloka z kablem 
USB. Te rzeczy można mieć pod ręką wyłącznie dla siebie. Do 
tego jeszcze słuchawki, dla tych, którzy jeszcze pracują zdalnie 
lub potrzebują ciszy. Do kompletu przyda się głośnik wzmacnia-
jący dźwięk jeśli ktoś ma potrzebę posłuchania w pracy muzyki. ✖
PAR BAKUŁA SP.J
tel: 58 7128200
www.par.com.pl

q OKNO PROMOCJI
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q REMADAYS WARSAW 2020 – PODSUMOWANIE

I miejsce: A.S.S.-3 BIURO EXPORTU  
IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ
II miejsce: MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. 
SP. K.
III miejsce: JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ

Wyróżnienia:
– USB SYSTEM
– BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
– VIPERPRINT SP. Z O.O.

I miejsce: ADSYSTEM SP. Z O.O
II miejsce: ULTIMA DISPLAYS  
POLSKA SP Z .O.O.
III miejsce: NOEX SP. Z O.O. SP.K.

Wyróżnienia:
– ADLOVE SP.J.
– PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O.
– STUDIO 55 SP Z O.O.

I miejsce: SITA WUJA TOMA
II miejsce: COLOP POLSKA
III miejsce: EPSON EUROPE B.V.  
ODDZIAŁ W POLSCE

Wyróżnienia:
– TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K.
– ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O.
– GRAWERTON ARGO S.A.

I miejsce: ASGARD SP Z O.O.
II miejsce: MACMA POLSKA SP. Z O.O.
III miejsce: ,,PCM” SP. Z O.O.  
EASY GIFTS SP.K.

Wyróżnienia:
– ŻEJMO&SIATECKI S.C.
– EXPEN S.C.
– VERUS ŁUKASZ NOWAK,  
JANUSZ NOWAK SP.J.

Laureaci konkursów  
RemaDays Warsaw 2020

Renoma, jaką cieszą się Korony Reklamy, znana jest wszystkim uczestnikom RemaDays Warsaw. 
Już od 2004 roku organizowany jest ten prestiżowy konkurs, który ma na celu wyłonienie liderów 
z poszczególnych sektorów rynku reklamowego. Symbolizujące sukces statuetki zostały wręczone 
zwycięzcom pierwszego dnia targów w trakcie corocznej gali – Wieczoru Wystawców. Oto lista laureatów 
oraz wyróżnionych przedstawicieli branży reklamy i druku:

‹  Joanna Kłossowska ›

W Kategorii Producent  
Upominków Reklamowych:

W Kategorii  
Out&Indoor:

W Kategorii  
Technology:

W Kategorii Importer  
Upominków Reklamowych:
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Targi RemaDays Warsaw stanowią najlepszy przykład tego, że za rozwój rynku odpowiadają w szczególności 
firmy, które nie boją się wyzwań. Widać to szczególnie w konkursie The Prize for Innovations. To tutaj uczestnicy 
rywalizacji prezentują nowoczesne rozwiązania i technologie, spośród których najlepsze innowacje zasługują na 
uznanie. Gratulacje składamy firmom:

W konkursowe emocje obfitował szczególnie 
ostatni dzień targów RemaDays Warsaw 
2020. To właśnie wtedy, w samo południe, 
zostały ogłoszone wyniki rywalizacji 
o tytuł upominków roku. Gifts of the Year – 
organizowany pod patronatem magazynu 
Gifts Journal Polska już od 2008 roku – daje 
wgląd w najlepsze produkty promocyjne, 
które pomagają w budowaniu świadomości 
każdej marki. Odświętna oprawa Śniadania 
Biznesowego, podczas którego miało miejsce 
rozstrzygnięcie konkursu, sprzyjała celebracji 
i owocnym rozmowom handlowym. Wyróżnione 
upominki zaprezentowały firmy:

Produkty masowe – drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50 zł
1 MIEJSCE – NOTESY Z KOLOROWYM KLEJEM – ULOTKI.PL
2 MIEJSCE – PIERNIKI WYTŁACZANE Z LOGO – BĘDZIE SŁODKO ALEKSANDRA BOGUSIAK
3 MIEJSCE – PRZYPINKI BEZ AGRAFKI BEZPIECZNE DLA DZIECI – ALTMEDIA PRODUCENT 
UPOMINKÓW REKLAMOWYCH JAROSŁAW OLENDER

Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5 zł
1 MIEJSCE – WORECZEK Z SIATKI BAWEŁNIANEJ – ALLBAG SP. Z O.O.
2 MIEJSCE – EKO WOREK BAWEŁNIANY – VIC SP. Z O.O.
3 MIEJSCE – DATA PROTECTOR – BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł
1 MIEJSCE – KALENDARZE Z MAGNETYCZNYM OKIENKIEM – ULOTKI.PL
2 MIEJSCE – KUBEK WOODY – AVANT FABRYKA PORCELITU
3 MIEJSCE – GOODRAM UNO  – WILK ELEKTRONIK S.A. MARKA GOODRAM

Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50 zł
1 MIEJSCE – POWER BANK Z ŁADOWANIEM INDUKCYJNYM – CITRON GROUP SP. Z O.O. SP. K.
2 MIEJSCE – EKOBATERIE ŁADOWALNE MICRO USB Z WŁASNYM NADRUKIEM – BLUEBOAT 
JACEK BULIK
3 MIEJSCE – MAPA ZDRAPKA ŚWIATA VIP© – SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI

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

ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. NEON FLEX HXR ONE LIGHTING SYSTEMS Z
API.PL SP. Z O.O. FOLIA Z MIKROPRZYSSAWKAMI VESLINE WALL CATCH 

WHITE/CLEAR
POS&DISPLAY Z

DIGICOM MARCIN PIETRZAK RISO COMCOLOR GD PRINTING HOUSE Z
COLOP POLSKA SPÓŁKA Z O.O. COLOP E-MARK PRINTING HOUSE Z
PRINT IS EASY S.C. LIYU PLATINIUM Q2 TECHNOLOGY PARK Z
3M POLAND SP. Z O.O 3M™ KNIFELESS PRECISION LINE TECHNOLOGY PARK Z
PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA 
SPÓŁKA JAWNA

DOCAN UV LED H1600 TECHNOLOGY PARK Z

COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O. ATOMIC TECHNOLOGY PARK Z
AVANT FABRYKA PORCELITU KUBEK WOODY GIFTS WORLD S
EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. EPSON SURECOLOR SC-S80610L POS&DISPLAY S
EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. EPSON SURECOLOR SC-T3100X POS&DISPLAY S
API.PL SP. Z O.O. BANNER PP TEXTILE GUANDONG POS&DISPLAY S
LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O. MASSIVIT 1800 PRO 3D PRINTER TECHNOLOGY PARK S
API.PL SP. Z O.O. EPSON SURECOLOR SC-F9400H TECHNOLOGY PARK S
3M POLAND SP. Z O.O FOLIA 3M™ Z SERII 2080 TECHNOLOGY PARK S
ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. MODUŁOWE PLOTERY FREZUJĄCE CNC ATMS MOD TECHNOLOGY PARK S
API.PL SP. Z O.O. EPSON SURECOLOR SC-F500 TECHNOLOGY PARK S
ESKADA SŁAWOMIR KUBIAK VICARDS.PL – FAST WEBSITE UPDATE GIFTS WORLD B
NOMAR MARIA SKRZYPEK NOWAK APLIKACJA MOBILNA YOUR LIVE TATTOOS IT & E-SOLUTIONS B
API.PL SP. Z O.O. VESLINE SIMPLE DECOR BLOCKOUT PRINTING HOUSE B
POLSKA GRUPA CNC PLOTER FREZUJĄCY 1325 ATC TECHNOLOGY PARK B
AVERY DENNISON POLSKA SP. Z O.O. FOLIA MACTAC COLOURWRAP TECHNOLOGY PARK B
3DPRODUCTS USŁUGI POLIGRAFICZNO 
REKLAMOWE KRZYSZTOF KANTURSKI

UVPRINTER.PL FB6090R TECHNOLOGY PARK B
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Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł
1 MIEJSCE – LEŻANKA NA ŁAPANE POWIETRZE  – ADREST SP. Z O.O.
2 MIEJSCE – PLECAK ANTYKRADZIEŻOWY TIGERNU – BLUEBOAT 
JACEK BULIK
3 MIEJSCE – AURORA – PRZENOŚNY BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK 
Z OŚWIETLENIEM LED – JETTSTUDIO SP. Z O.O.

Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł
1 MIEJSCE – DUO Z PODUSZKAMI – LEŻAKOWO
2 MIEJSCE – TRAMPKI PERSONALIZOWANE CONVERSE ALL STAR – 
KOKOSZULKA.PL
3 MIEJSCE – EAREBEL – BROD SP. Z O.O.

Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł
1 MIEJSCE – PLECAK Z RPET Z PANELEM SŁONECZNYM  – AXPOL 
TRADING
2 MIEJSCE – COLOP E-MARK – COLOP POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
3 MIEJSCE – ASTROLABIUM H32 – MIRTOP

TOP IDEA
1 MIEJSCE – EKOBATERIE ŁADOWALNE MICRO USB Z WŁASNYM 
NADRUKIEM – BLUEBOAT JACEK BULIK
2 MIEJSCE – LEŻANKA NA ŁAPANE POWIETRZE  – ADREST SP. Z O.O.
3 MIEJSCE – MASKA DO RESUSCYTACJI LIFE SAVER – PAR BAKUŁA SP. J.

TOP FUN
1 MIEJSCE – TRAMPKI PERSONALIZOWANE CONVERSE ALL STAR – 
KOKOSZULKA.PL
2 MIEJSCE – MAPA ZDRAPKA ŚWIATA VIP© – SCRATCH MAP WOJCIECH 
KOCZOROWSKI
3 MIEJSCE – WIEWIÓRĘCZNIK – MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA 
POPEK-JOBCZYK

TOP DESIGN
1 MIEJSCE – EKO SET – NOTES Z TRAWY, GŁOŚNIK I ŁADOWARKA Z PSZENICY 

– A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ
2 MIEJSCE – KUBEK WOODY – AVANT FABRYKA PORCELITU
3 MIEJSCE – 2W1 – POWER BANK Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ 4000 
MAH – USB SYSTEM

Zwiedzający w trakcie targowych dni głosowali też na najlepsze 
rozwiązania wystawiennicze. Zgłoszone do kokursu POS of the Year 
prace zachwycały oryginalną ekspozycją produktu i przemyślaną 
konstrukcją. Najbardziej innowacyjne systemy spotkały się z dużym 
uznaniem gości RemaDays Warsaw 2020. Uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród miało miejsce podczas Śniadania Biznesowego. Oto 
lista firm, które stanęły na podium:

Goście targów RemaDays Warsaw każdego roku mają możliwość 
wyboru najlepszych katalogów. W konkursie Catalogue of the Year 
doceniane są forma i przekaz, oryginalny pomysł i wysoka funkcjonalność. 
Wyróżniające się atrakcyjnością i przemyślaną kompozycją prace 
otrzymują prestiżowe medale. Rozdawane są one na Śniadaniu 
Biznesowym z udziałem partnerów Solidni w Biznesie, którzy jako pierwsi 
mogą zapoznać się z wynikami konkursu. Wśród laureatów znaleźli się:

HOLBOX POLAND  
SP. Z O.O.

DIABELSKI MŁYN Z

POSLINE SP. Z O.O. REGAŁ SPRZEDAŻOWY  
MARKI BJORN

Z

ADLOVE SP. J. ŚCIANKA DYNAMICZNA  
LUMI LIVE

S

WELLEN SP. Z O.O. EKSPOZYCJWA NIKE FREE 5.0 S
ORPAK SP. Z O.O. SP.K. TUK TUK POS S
ULTIMA DISPLAY POLSKA 
SP. Z O.O.

U.MOTION™ VECTOR LED 75 MM B

HOLBOX POLAND  
SP. Z O.O.

L’OREAL BIO GARNIER B

POSLINE SP. Z O.O. STAND NA KOSMETYKI B
EXTEND VISION PRESSWALL LIGHT B

CRUX SP. J. D. ZAJĄC, P. WOLNY Z
A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA 
SKOCZEŃ 

Z

JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ S
EXPEN S.C. S
ŻEJMO&SIATECKI S.C. S
REITER POLSKA SP. Z O.O.   S
MIDOCEAN S
AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP.K. S
MACMA POLSKA SP. Z O.O. S
LIMEBOX JOANNA SUCHECKA-LIPKA S
TRYUMF SP. ZO.O. S
GIFT STAR PIOTR ZIELIŃSKI B
INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. B
MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. SP. K. B
IVORY CERAMICS SP. Z O.O. B
GORFACTORY S.A.  B
PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O.  B
OPENGIFT.PL S.C. SZYMON FRIESKE, PAWEŁ FRIESKE B
AVALON SPORTSWEAR B
ŻEJMO&SIATECKI S.C. B
ŻEJMO&SIATECKI S.C. B

Wszystkim zwycięzcom tegorocznych konkursów RemaDays Warsaw serdecznie gratulujemy!



51 69/2020 2020latlat

‹ LASERY OD FLUX ›
Przedstawiamy serię laserów Flux. Kompaktowy Beamo to mocny 
i zarazem najmniejszy laser w swojej klasie na rynku, średni Beambox 
oraz wydajny Beambox Pro to nowa seria desktopowych grawerek 
laserowych. Intuicyjne oprogramowanie, współpraca z Windows, iOS 
i Linux, komunikacja LAN i WiFi, wbudowana kamera, opcjonalne 
dodatki, np. przystawka rotacyjna. To doskonałe urządzenie na start, 
posiadają wszystkie atuty profesjonalnego rozwiązania: wyprowa-
dzenie odciągu, podpięcia filtra czy sposób prowadzenia wiązki. Do 
tego atutem będzie niska cena eksploatacji. Sprawdź więcej na:  
www.fluxlasers.pl  ✖
Dystrybutor: Softgraf Marek Nowak, 
Tel. 501404232, kontakt@softgraf.pl, 
43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 51G

‹ DRUKARKI 3D ZORTRAX ›
Seria drukarek 3D: M200 Plus, M300 Plus i M300 Dual firmy Zortrax 
to doskonały wybór, polski producent, wszechstronne możliwości, wiele 
zastosowań. Do precyzyjnych wydruków małych elementów polecamy 
foto-polimerową drukarkę Zortrax InkSpire. Drukarki 3D pozwolą Ci 
na realizacje niskonakładowych serii gadżetów, wydruki makiet, zło-
żonych modeli, tworzenie form silikonowych do odlewów. Po więcej 
informacji zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie polecamy 
dział z zastosowaniami i oczywiście podsumowanie wszystkich modeli:  
www.softgraf.pl/zortrax_m200.html ✖
Reseller: Softgraf Marek Nowak, 
Tel. 501404232, kontakt@softgraf.pl, 
43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 51G

‹ ETUI NA TELEFONY MARKI CRAFTLAB ›
Zobacz nasze nowości na sezon letni. Nowe obudowy, jeszcze więcej 
wzorów, nowe materiały. Prezentujemy kamień, efektowny materiał, 
specjalnie dobrany wzór i kolorystyka, która doskonale łączy się 
z drewnem, podkreślając jego piękno. Całość  tworzy efektowną 
kompozycję. Korzystając z konfiguratora można stworzyć własny 
wzór lub przesłać go do nas na naszą skrzynkę pocztową, a stwo-
rzymy niepowtarzalną Twoją obudowę. Już wkrótce w naszej ofercie 
ekologiczna skóra oraz T-shirty z naszymi wzorami z obudów.
Więcej na: www.craftlab.biz/ ✖
Producent: Softgraf Marek Nowak, 
Tel. 501404232, office@craftlab.biz, 
43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 51G

q OKNO PROMOCJI
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Trymery poziome i pionowe 
Trimalco

Dobrze zaprojektowane
Solidnie wykonane w Europie z wysokiej jakości aluminium

Precyzyjne cięcia
Wygodna, ergonomiczna obsługa
Trwałość na lata (5 lat gwarancji, 20 lat na łożyska)

Tnij u siebie komfortowo i szybko: plexi, PVC, Dibond, 
karton, maty magnetyczne, blachy, płyty 
piankowo-kartonowe, szkło, MDF, folie, banery, tkaniny, 
fototapety, ...

Szeroki wybór urządzeń 
wg preferencji,
potrzeb i budżetu (0,6 - 5 m)
Bardzo atrakcyjna cena

www.trymery.eu  
www.graph-expert.pl 
tel. 606681718 
info@graph-expert.pl

www.graph-expert.pl 
tel. 606381718 
info@graph-expert.pl

GraphBoard 
płyta piankowo - kartonowa.
Lekka, sztywna, łatwa w obróbce. PVC-free.

Szeroka gama rozmiarów,  
grubości i kolorów.

reklama, dekoracja

podkład do montażu  lub do bezpośredniego zadruku

lekkie konstrukcje szkieletowe

eleganckie opakowania

izolacja termiczna, amortyzacja wstrząsów

puzzle 3D

ttabliczki informacyjne, dyplomy ...

Wıele zastosowań:
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Pierwsze 20 lat

Minęło 20 lat, od kiedy czasopismo Świat Poligrafii Professional ukazuje się w Polsce. Czasop-
ismo, które na pewno wyróżnia się wśród wielu. Przynajmniej raz na cztery lata zmiana szaty 
czasopisma, tej tradycyjnej i raz na 3, a właściwie 2 lata zmiana wyglądu serwisu. Nie chodzi 
jednak o wygląd, a raczej o to, co prezentowane jest na jego łamach. Do rozmowy o dwudzies-
toletniej działalności czasopisma zaprosiliśmy redaktora naczelnego Mirosława Pawlińskiego.

y 20 lat to dużo czy mało?
Wszystko zależy od tego, z jakiej perspekty-

wy patrzymy na ten cały okres. Nam cały czas 
wydaje się, że wszystko zaczynaliśmy w po-
przednim tygodniu. Może dlatego, że w naszej 
branży dzieje się bardzo dużo i chyba nie ma 
na to zbytnio czasu, by nawet zastanawiać się 
nad takimi rzeczami. 

y Pamięta Pan początki? Co skłoniło Was do rozpoczęcia 
wydawania czasopisma?

Jak zawsze, w życiu mamy do czynienia 
z przypadkami. Jednym z nich była rozmowa 
ze Stefanem Jakucewiczem, ówczesnym wykła-
dowcą Instytutu Poligrafii w Warszawie, którą 
odbyliśmy w styczniu 2000 roku. To był chyba 
moment decyzji. Później wszystko potoczyło się 
już błyskawicznie. Renata (małżonka) przejęła 
na siebie większość prac związanych z przygo-
towaniem organizacyjnym, sprzętowym, pierw-
szych kontaktów z późniejszymi klientami. To 
jej praca z pierwszego roku była kluczową, by 
czasopismo w ogóle mogło się ukazywać. 

Oczywiście, rok 2000 był też niezwykle inte-
resujący. W naszej branży rosły w potęgę słowa 

„druk cyfrowy” i tendencja, przynajmniej ta wizjo-
nerska, wyraźnie mówiła o tym, że bardzo szyb-
ko ta technologia opanuje poligrafię. Dodatkowo 
Internet, który przeżywał swój pierwszy bum 
rozwoju powodował, że i nasza branż zaczęła 
poważniej myśleć o nowych technologiach.

Dlatego wybraliśmy kierunek prezentacji 
nowoczesnych technologii w branży i promo-
wania ich prezentując je nie tylko od strony 
teoretycznej, ale i praktycznej.

y W 2001 roku ruszył Wasz portal internetowy.

Tak. To był duży przeskok 
wizerunkowy. Chociażby dlate-
go, że był to pierwszy w Polsce 
redagowany serwis informa-
cyjny dla poligrafii prezen-
towany on-line. To co dzisiaj 
jest niejako standardem, my 
już go posiadaliśmy zaledwie 
po pierwszych trzech wyda-
niach czasopisma. To było 
duże osiągnięcie i propozycja 
dla firm, które w tym czasie 
w naszej branży rozwijały się 
niezwykle dynamicznie.

y Wspomniał Pan o prezentowaniu technologii od strony 
teoretycznej i praktycznej. Czy mógłby Pan rozwinąć ten 
temat?

Minione dwie dekady dały nam możliwość 
reagować na bieżąco na wszystko to, co działo 
się i nadal dzieje w obszarze technologii. Kiedy 
pracowaliśmy nad pierwszymi wydaniami cza-
sopisma w technologii digital, większość osób 
mówiła, że nie ma to sensu. Choć takie tematy, 
jak personalizacja przez wszystkich uczestni-
ków tego rynku były poruszane już wcześniej, 
to właśnie nasz tytuł pokazał praktyczne tego 
wykorzystanie. Pamiętam, jak podczas jednej 
z konferencji odbywających się w naszej branży, 
przedstawiciele jednej z kluczowych firm przy-
gotowali wspaniałą prezentację dotycząca tego 
tematu. Jakież było zdziwienie prelegenta, kiedy 
po jego wystąpieniu zobaczył relację w naszym 
serwisie WWW z tego, co przed chwilą omawiał. 
I totalne zaskoczenie na jego twarzy przyglą-
dając się na wydanie czasopisma z jednego 
miesiąca, które posiadało trzy różne okładki. 
To było 14 lat temu. Nadal utrzymujemy ten 
standard, zdarzają się wydania z różną ilością 
okładek. 

y Jak to możliwe?
Posiadamy wiedzę z obszaru produkcji, część 

redakcji pracowała w drukarni przez wiele lat 
na różnych stanowiskach. Część z nas posiada 
wiedzę z zakresu DTP. To powoduje, że nasze 
doświadczenia i wiedza nabierają zupełnie in-
nych wartości. Wystarczy zwrócić uwagę na 

zagadnienie zarządzania kolorem podczas dru-
ku. Nie wszystko co wyrzuci z siebie komputer 
jest w 100% interpretowane przez naświetlarkę 
idealnie tak, jak byśmy chcieli. Później druk itd. 
Nie raz zdarzało się, że realizowaliśmy wręcz 
karkołomne zadania, gdzie w tej samej drukarni, 
ten sam drukarz, na tej samej maszynie i usta-
wionych wartościach przy zachowaniu tego 
samego podłoża realizował druk czasopisma 
innym kompletem farb.

Kto nie widział efektu końcowego, nie wie 
o czym w tej chwili mówię. Wszystkie parametry 
zachowane, jak najbardziej zbliżone do siebie, 
jeden zmienny – farba. Na końcu ten sam pro-
dukt, ale jakże inny. 

y Wejdźmy może na inny obszar. W waszej historii 
pojawiały się również konferencje. Czemu dzisiaj ich nie 
realizujecie?

Pomijając pandemię, rzeczywiście w ostat-
nich dwóch latach wycofaliśmy się z realizacji 
konferencji. Może dlatego, że wśród tych, któ-
re były organizowane w tym czasie na całym 
rynku tematyka praktycznie pozostawała nie-
zmienna. Nam zależy, by konferencja wnosiła 
nową tematykę, inne spojrzenie na zagadnienia 
lub wręcz promowała nowe tematy. Tak było 
w przypadku całego cyklu konferencji poświę-
conych technologii LED UV. Podczas pierwszej 
zabrakło nam miejsc dla uczestników, bo poja-
wiło się ich więcej niż pierwotnie było zarejestro-
wanych. I tak już było we wszystkich kolejnych 
edycjach. Już niedługo wrócimy do organizacji 
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konferencji. Mamy kilka pomysłów na tematy, 
które dotychczas nie istniały na naszym rynku. 

y Wspomniał Pan o portalu WWW. Jak ważny jest on dla 
Państwa dzisiaj?

Chyba nie ma wątpliwości, że nowoczesne 
wydawnictwo, które istnieje w świadomości 
Czytelników musi oferować dostęp do treści 
on-line. Przy tak szybko zmieniającym się rynku 
właściwie można pokusić się o stwierdzenie, że 
forma tradycyjna powoli odchodzi do lamusa. 
Paradoks jednak polega na tym, że my wy-
dajemy czasopismo dla branży poligraficznej. 
Nie wyobrażamy sobie, by drukarz otrzymał 
czasopismo branżowe w postaci elektronicznej. 
Może niektóre funkcje, ale na pewno tym koń-
cowym produktem powinno być czasopismo 
drukowane. 

y Widzimy, że na stronach pojawiła się Strefa Eksperta.
To właśnie jest nasza odpowiedź na mate-

riały, które publikujemy w czasopiśmie, ale nie 
chcemy jednocześnie publikować ich w całości 
na WWW. Dokładnie, tak jak wcześniej zazna-
czyłem, nasza praca wymaga swojego rodzaju 

- znalezienia złotego środka na połączenie tych 
dwóch mediów – synergii. Oba są silne i oba 
są coraz silniejsze. Nie jest tak, że czasopis-
mo w wersji tradycyjnej odejdzie do lamusa. 
A może inaczej. Odejdzie, ale tylko wtedy, kiedy 
prowadzący nie posiadają pomysłu na to co 
robią. Nam to raczej nie grozi. Strefa Eksper-
ta to także materiały, których do tej pory nie 
publikowaliśmy nigdzie. To promocja ekspertów 
współpracujących z nami od lat. Ich wiedza 
i doświadczenie, którym chcą się podzielić z na-
szymi Czytelnikami jest ogromna.

y Zauważyliśmy, że posiadacie na swojej stronie, jako 
jedni z nielicznych, ankiety dla Czytelników.

Jest to rozwiązanie prezentujące nasze po-
dejście do zagadnień intersujących na bieżąco 
naszych Czytelników. O polityce, gospodarce 
i ekonomii mogą przeczytać zupełnie w innym 
miejscu. Jednak transformacja tego bezpośred-
nio do naszej branży (może oprócz polityki) jest 
niezwykle ważnym zagadnieniem. Pamiętajmy, 

że nasza branża – ta szeroko rozumiana, posiada 
bezpośrednie przełożenie na ekologię i ochronę 
środowiska. Jest taka akcja przeprowadzana 
raz roku, w której nawołuje się do tego, by biuro 
zrezygnowało z używania papieru, rzekomo ra-
tujemy lasy. No tak, tylko nikt się nie pochylił nad 
tym, że urządzenia elektroniczne, klimatyzacja, 
podwyższona temperatura w biurach, itd. ma 
znacznie większy wpływ na nasze środowisko, 
w którym się znajdujemy. Po za tym, ile energii 
jest potrzebne, by to wszystko funkcjonowało? 

Zapomina się o tym, że producenci papieru 
nie tylko wykonują wycinkę drzew, ale także są 
zobligowani do znacznie większego zasadzenia 
nowych obszarów, w dodatku niektórzy wręcz 
opiekują się płucami naszej Ziemi, by nigdy 
nie zostały dotknięte zmorą wycinki. O tym 
właśnie się milczy.

Popatrzmy również szerzej na opakowania. 
Ile z nich dzisiaj przechodzi potężną meta-
morfozę, gdzie część producentów różnych 
dóbr zmienia opakowanie z plastikowych na 
papierowe. Wielu rezygnuje z uszlachetniania 
produkcji. To wszystko jest realizowane przez 
poligrafię. Technologia, druk, transfer wiedzy 
o tym, jak wykorzystać tradycyjne odnawialne 
materiały na powrót w produkcji. Jak wpro-
wadzić nowe technologie, w tym te z obszaru 
automatyki, sztucznej inteligencji i Industry 4.0 
do naszej branży. 

Właśnie o takich tematach piszemy, prezen-
tując całe spektrum możliwości oddziaływania 
poligrafii na nas samych. Już dawno poligrafia 
zmieniła się. I co najważniejsze, jest obecna 
dzisiaj w naszym domu. Kiedy rozejrzymy się po 
meblach, w samochodzie, w barze, kinie, urzę-
dach a nawet na odzież, na wielu elementach 
widzimy nadruk.

y A co sądzicie o druku 3D?
Nastąpiła pomyłka w użyciu słowa druk. 

3D jest technologią realizującą projekty prze-
strzenne, ale nie ma to nic wspólnego z druko-
waniem. Użyte słowo jest jak najbardziej po-
pularne i przyjęło się powszechnie, ale nadal 
twierdzimy, że jest to nazwa zastępcza, bo nie 
ma tej właściwej.  Niemniej jednak i o tym rów-

nież pojawiają się materiały na naszych łamach.

y Największe zaskoczenie po tych wszystkich latach?
Zaledwie kilka tygodni przed pandemią zna-

leźliśmy to, czego szukaliśmy przez lata. Proszę 
sobie wyobrazić oprogramowanie, na którym 
pracuje redakcja, gdzie na jednym stanowisku 
przygotowany materiał jednym kliknięcie znaj-
duje się w wersji cyfrowej wydawnictwa, innym 
kliknięciem na stronie internetowej, kolejnym 
kliknięciem trafia w swoje miejsce do czasopis-
ma od razu z pełnym łamaniem tekstu w języku 
polskim, itd. I jest to możliwe wraz z bieżącym 
tłumaczeniem i wyprodukowaniem w 100% per-
sonalizowanego produktu w całości dla jednego 
Czytelnika… w tych wszystkich obszarach. To 
właśnie nas zaskoczyło, że jednak jest ktoś, 
kto domyślił się potrzeb współczesnego wy-
dawnictwa. 

Zaskoczeniem jest też to, że mimo wszystkie-
go tego, co działo się przez minione lata, mamy 
tak duże wspaniałe grono Czytelników, osób 
i firm, którzy nam zaufali i możemy tworzyć 
razem nowoczesne wydawnictwo dla mediów 
i druku. 

y Dziękuję za rozmowę.
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Projektujemy i wykonujemy różnego rodzaju trofea, tj. statuetki, puchary, dyplomy, certyfikaty, 
medale, wyroby reklamowe, naścienne tablice szklane, wyroby artystyczne ze szkła. Wykorzystu-
jemy różne techniki zdobienia szkła (fusing, piaskowanie, grawerowanie, laser, malowanie, ozdobne 
szlifowanie). Łączymy szkło z innymi materiałami takimi jak: stal nierdzewna, metale szlachetne, 
kamień czy szlachetne gatunki drewna. Wykonujemy logowanie szkła techniką laserową, piasko-
wania oraz sitodruku. W naszej ofercie można znaleźć również przyciski do papieru w kształcie 
kostki i kuli, wizytowniki, świeczniki, lampki oliwne, przypominacze czy ekspozytory, rzeźby, rzeźby 
ogrodowe, obrazy szklane, zegary szklane, szklane pendrive'y, patery.

Przedsiębiorstwo Handlowe HINZ powstało, nawiązując kontakty handlowe na targach 
Sitra w Seulu już w 1990 r. Od tego czasu nasza działalność dynamicznie rozwija się 
w imporcie artykułów upominkowych z całego świata. W 1992 r. wystawiliśmy nasze 
kolekcje produktów na MTP w Poznaniu. Kontynuacja tych wystaw na wielu targach 
jubilerskich, reklamowych i upominkowych trwa rokrocznie do dziś. Od 2001 r. two-
rzymy już autorskie kolekcje eleganckich wyrobów reklamowych na: hinzdesign.pl. 
Ciekawe wzornictwo i funkcjonalność powodują, iż upominki z naszej oferty są ideal-
nym prezentem na każdą okazję. W 2007 r. otrzymaliśmy wyłączne przedstawiciel-
stwo w Polsce marki REGAL, producenta eleganckich piór i długopisów: regalpen.pl.

Jesteśmy agencją reklamową. Od 25 lat dostarczamy artykuły reklamowe znakowa-
ne według indywidualnych projektów. Ułatwiamy pracę naszym klientom, działamy 
kompleksowo – pomagamy w wyborze właściwego produktu, przygotowujemy wizu-
alizacje, znakujemy, konfekcjonujemy, organizujemy dostawy oraz akcje wysyłkowe. 
Jesteśmy konkurencyjni cenowo, niezależni i elastyczni, dlatego jeśli dowolny gadżet 
reklamowy zwrócił Państwa uwagę, warto porównać jego cenę także u nas. Nasze 
katalogi prezentują propozycje oraz inspiracje w zakresie bogatej oferty upomin-
ków na każdą okazję. Zapraszamy do składania zapytań i współpracy. Pracujemy 
na wspólny sukces!

20-LECIE FIRMY AMATEC! AMATEC Polska Sp. z o.o., związany z szeroko rozumianą 
branżą szwalniczą, w bieżącym roku obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Firma po-
czątkowo zajmowała się sprzedażą i serwisem przemysłowych maszyn szwalniczych. 
Dziś oprócz nich oferuje także maszyny do zdobienia tekstyliów m.in. hafciarki oraz 
drukarki DTG i DTF. Zbudowaliśmy własny dział automatyki, który pomaga naszym 
klientom automatyzować produkcję. O sprzedawanych maszynach wiemy wszystko, 
a posiadaną wiedzą chętnie dzielimy się z naszymi klientami. Z tej okazji chcielibyśmy 
podziękować za zaufanie wszystkim klientom i partnerom biznesowym, z którymi 
przez te lata budowaliśmy relacje. Ich potrzeby były dla nas zawsze inspiracją, pod-
nosiły nam poprzeczkę, motywowały do rozwoju. DZIĘKUJEMY!

Firma GRG istnieje na rynku od 2005 roku. Początkowo nasza działalność opierała 
się głównie na produkcji plecaków. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku 
i oczekiwaniom naszych Klientów, stworzyliśmy nowoczesny park maszynowy, który 
w chwili obecnej pozwala nam na realizację każdego zlecenia z branży kaletniczej. 
Wykonujemy nadruki w formie haftu oraz wysokiej jakości fotonadruki w pełnej 
gamie kolorystycznej. W ramach naszych usług oferujemy druk sublimacyjny na 
smyczach reklamowych. Zgłębiając tajniki druku sublimacyjnego, wprowadziliśmy 
do naszej oferty również inne gadżety reklamowe: kubki, metki, wstążki, puzzle, po-
szewki, podkładki pod mysz i wiele innych. Dostosowujemy się do indywidualnych 
potrzeb Klienta i przy stałej współpracy zapewniamy najniższe ceny na rynku, jak 
również szybkie terminy realizacji zamówienia.

Przemyślane wzornictwo, drobiazgowa inżynieria, ciągłe badania i testy, wybór najlep-
szych materiałów. W skrócie: miłość do pięknych przedmiotów i troska o środowisko. 
Tym jest włoski produkt dla Maxemy. Wszelkie zapytania ofertowe oraz zamówienia 
proszę przesyłać na e-mail sprzedaz@maxema.pl.

LOGO  DRUK

GADŻETY REKLAMOWE DLA FIRM

www.gadzetylogodruk.eu

Jacek Rotter
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Firma Tisoft z Bydgoszczy już od 30 lat tworzy 
systemy B2B i ERP wspierające sprzedaż i organizację
pracy w przedsiębiorstwie. Jej flagowym rozwiązaniem 
jest system WorkManager. O nim i innych autorskich
rozwiązaniach informatycznych rozmawiamy 
z Wojciechem Jędrzejewskim, prezesem zarządu Tisoft.

Na po czą tek po pro si my o krót ką iN for ma cję o fir mie.

––––––––––

woj ciech Ję drze jew ski: Na sza fir ma po wsta ła w ro ku 1990;

w bie żą cym ro ku ob cho dzi my 30-le cie.

Fir ma Ti soft po wsta ła z mo jej pa sji do elek tro ni ki cy fro wej i ukła -

dów pro gra mo wal nych, czy li kom pu te rów. W tam tych cza sach kom -

pu te ry słu ży ły głów nie do gra nia w pro ste gry, jed nak to umoż li wia -

ło fi nan so wa nie ich roz wo ju i ma so wą po pu la ry za cję. Szyb ko zna la zły

za sto so wa nie w przed się bior stwach po wo du jąc re wo lu cję 3.0. Pierw -

sze pi sa ne przez na szą fir mę pro gra my (np. sys tem ka dro wo -pła co -

wy) po wo do wa ły ogrom ne zmia ny da jąc moż li wość prze cho wy wa nia,

prze twa rza nia da nych i dru ko wa nia do ku men tów. Ko lej nym eta -

pem by ło po wsta nie sie ci In ter net. Opra co wa li śmy wła sne pro to ko ły

wy mia ny in for ma cji, dzię ki cze mu na sze opro gra mo wa nie już w ro ku

1998 re ali zo wa ło funk cje B2B. W 2002 ro ku ko lej nym kro kiem by ło

przej ście na na rzę dzia Mi cro so ftu i wy ko rzy sty wa nie plat for my.NET,

na któ rej two rzy my do dziś. 

oferujecie państwo systemy B2B i erp, które wspomagają

orgaNizację pracy w przedsięBiorstwach. jest to szczególNie

ceNNe zwłaszcza w doBie przemysłu 4.0, którego jedNym

z wyzNaczNików jest automatyzacja. które z waszych

produktów cieszą się Największym zaiNteresowaNiem?

––––––––––

w. J.: Obec nie sku pia my się na wdra ża niu i roz wo ju plat for my

WorkManager. Plat for ma skła da się z wie lu usług i sys te mów oraz

kart PLC, któ re moż na okre ślić ja ko zbiór na rzę dzi umoż li wia ją cych

wpro wa dze nie za rzą dza nia pro ce so we go w przed się bior stwie.

Za rZą dZa nie pro ce so we w prZed się bior stwie

WorkManager 
– sys tem ERP dru giej ge ne ra cji

pOLigraFiKa 4/202028

OprOgramOwanie i systemy mis

Woj ciech Ję drze jew ski: 
Obec nie sku pia my się 
na wdra ża niu i roz wo ju 
plat for my WorkManager.
Plat for ma skła da się z wie lu
usług i sys te mów oraz kart
PLC, któ re moż na okre ślić 
ja ko zbiór na rzę dzi umoż li -
wia ją cych wpro wa dze nie
za rzą dza nia pro ce so we go
w przed się bior stwie

WorkManager –  
system ERP drugiej generacji

ZARZĄDZANIE PROCESOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
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dla cze go wła śNie za rzą dza Nie pro ce so we jest ta kie waż Ne?

––––––––––

w. J.: Umoż li wia mak sy mal ną au to ma ty za cję za dań, uzy ska nie

mak sy mal nych ren tow no ści i wzrost zy sku przy naj mniej szych kosz -

tach wdro że nia sys te mu.

czy mo gę pro sić o wię cej szcze gó łów?

––––––––––

w. J.: Opra co wa li śmy kom plet ną me to do lo gię i na rzę dzia dla

kon sul tan tów i wdro że niow ców wspo ma ga ją ce po szcze gól ne eta py

zmian w fir mie.

Na rzę dzia te stan da ry zu ją ana li zę po trzeb, umoż li wia ją pre cy zyj -

ne ma po wa nie pro ce sów za cho dzą cych w fir mie w for mie gra ficz nej,

umoż li wia ją od zwier cie dle nie za so bów i czyn no ści wy ko ny wa nych

w fir mie w po sta ci drze wia stej struk tu ry oraz ma po wa nie punk tów

po mia ru zmian pro ce sów w ce lu usta le nia re ak cji sys te mu na za cho -

dzą ce zda rze nia.

Na tym eta pie udo stęp nia my kon sul tan tom kom plet ne śro do wi -

ska sys te mu WorkMa na ger w ce lu mo de lo wa nia pod kon kret ne po -

trze by fir my. Wszel kie da ne in sta la cyj ne do stęp ne są pod ad re sem

www.edu.work ma na ger.pl

Kon sul tant mo że do kład nie spraw dzić, jak za cho wa się sys tem

w śro do wi sku pro duk cyj nym, do brać bran żo we na zew nic two, stwo -

rzyć struk tu rę ma ga zy nów, wy mo de lo wać work flow, stwo rzyć kal -

ku la cję, zba dać kom pe ten cje i spraw dzić, jak prze bie ga re je stra cja

pro ce sów. Jed no cze śnie mo że ob słu gi wać wie le firm np. two rząc

mo del B2 B.

Brzmi strasz Nie skom pli ko wa Nie...

––––––––––

w. J.: Ale ta kie nie jest. Pro ce sy re je stra cji pro duk cji i ge ne ro wa -

nia zle ceń pro duk cyj nych z re je stra cją czyn no ści moż na uru cho mić

dla 50-oso bo wej fir my w ty dzień. 

Po pierw szym mie sią cu bę dzie my już mieć wy ni ka ją ce z ra por -

tów wnio ski, któ re nie kie dy by wa ją bar dzo za ska ku ją ce. 

a co z eta pem wdro że Nia sys te mu?

––––––––––

w. J.: Tu rów nież ofe ru je my wspar cie sys te mo we. Po sia da my

plat for mę szko le nio wą www.le ar ning.work ma na ger.pl do zdal nych

szko leń opar tą na wy ko rzy sty wa nym w więk szo ści uczel ni sil ni ku

mo odle, na któ rej do stęp nych jest po nad 160 krót kich fil mów szko -

le nio wych z lek to rem, zgru po wa nych w kur sy te ma tycz ne. Za lo go wa -

ny użyt kow nik mo że wy brać dla sie bie in te re su ją ce kur sy i się na nie

za pi sać.

Oso ba pro wa dzą ca wdro że nie ma moż li wość zle ca nia za dań,

oce ny po stę pów, gru po wa nia ma te ria łów i w koń cu cer ty fi ka cji użyt -

kow ni ka oraz ca ły ar se nał funk cjo nal no ści plat for my.

Ma te ria ły wi deo są bar dzo sku tecz nym na rzę dziem dy dak tycz -

nym – lek tor pro wa dzi użyt kow ni ka krok po kro ku wy ja śnia jąc ko -

lej ne za gad nie nia ob słu gi sys te mu, przy czym moż na je od twa rzać

do wol ną ilość ra zy. 

Na stroNie firmy możNa przeczytać, że jako NieliczNi 

tworzycie systemy w oparciu o platformę microsoft.Net. 

jakie są tego powody? 

––––––––––

w. J.: Ma łe spro sto wa nie: ja ko nie licz ni od po cząt ku wej ścia na

ry nek plat for my.NET. Rze czy wi ście za czę li śmy uży wać tej tech no lo -

gii w 2002 ro ku, czy li tuż po opu bli ko wa niu wer sji 1.1. ze wzglę du

na ogrom ne moż li wo ści bu do wa nia opro gra mo wa nia kla sy B2B

opar te go na śro do wi sku usług ser we ro wych.

Obec nie ofe ru je my opro gra mo wa nie, któ re współ pra cu je wła ści -

wie w do wol nej kon fi gu ra cji chmu ra, ser wis web, apli ka cja de sk to -

po wa, apli ka cja na sys tem An dro id – w za leż no ści od funk cji, ja kie

da ny pod sys tem po wi nien wy ko ny wać. 

czym jesz cze wa sze roz wią za Nia róż Nią się 

od koN ku reN cyj Nych?

––––––––––

w. J.: Plat for ma WorkManager po sia da uni ka to we funk cjo nal no -

ści; wy mie nię kil ka z nich w za kre sie bu do wy kal ku la to rów słu żą cych

pOLigraFiKa 4/2020 29

OprOgramOwanie i systemy mis

Wojciech Jędrzejewski:
Oferujemy oprogramowanie, które
współpracuje właściwie w dowolnej
konfiguracji chmura, serwis web,
aplikacja desktopowa, aplikacja
na system Android – w zależności
od funkcji, jakie dany podsystem
powinien wykonywać
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do kosz to ry so wa nia. Kal ku la to ry mo gą być two rzo ne cał ko wi cie

w sys te mie WorkMa na ger bez tzw. hard ko do wa nia przez użyt kow -

ni ków. Umie jęt no ści, któ re są do te go ko niecz ne, to po ziom pi sa nia

makr w Exce lu. Ta kie kal ku la to ry są na stęp nie au to ma tycz nie pu bli -

ko wa ne w po sta ci ser wi su www. Umoż li wia to znacz ne zmniej sze -

nie kosz tów mo dy fi ka cji kal ku la cji i ide al ne go do pa so wa nia w za kre -

sie pa ra me trów i wy glą du do po trzeb fir my.

Sys tem WorkMa na ger po sia da wbu do wa ne gra ficz ne edy to ry:

n edy tor Vi su al Ba sic.Net słu żą cy do two rze nia kal ku la cji i pro gra -

mo wa nia ob słu gi zda rzeń za cho dzą cych przy zmia nie sta nu pro -

ce su;

n edy tor De ve xpress re port słu żą cy do two rze nia ra por tów bu si ness

in tel li gen ce;

n in ter fejs roz sze rzeń, umoż li wia ją cy w ła twy spo sób two rze nie no -

wych funk cjo nal no ści, np. dla ob słu gi pro jek tów BR. 

Pro gram re je stra to ra pro ce su pra cy i zu ży cia ma te ria łów w cza -

sie rze czy wi stym jest pro sty w ob słu dze, a rów no cze śnie do star cza

wszel kich po trzeb nych funk cjo nal no ści.

Moż li wość do łą cza nia do wol nych pli ków do obiek tów, np. zle ceń,

sta no wisk, umoż li wia wspie ra nie sys te mów ta kich jak ISO czy 5S.

Szyb kie i pew ne w dzia ła niu de sk to po we apli ka cje pro duk cyj ne

ak tu ali zo wa ne z in dy wi du al nych ad re sów w tech no lo gii mi cro soft

clic kon ce.

Plat for ma udo stęp nia nia śro do wisk www.edu.work ma na ger.pl

umoż li wia kon sul tan tom wy ge ne ro wa nie kom plet nych śro do wisk te -

sto wych i zdal ną ob słu gę wie lu firm. Plat for ma uży wa na jest rów nież

do pro wa dze nia za jęć prak tycz nych z ob słu gi sys te mów kla sy ERP

w Wyż szej Szko le Ban ko wej w Byd gosz czy. Dzię ki niej każ dy stu dent

uzy sku je do stęp do wła sne go śro do wi ska i ba zy da nych w try bie pra -

cy zdal nej, a wy kła dow ca mo że prze łą czać się po mię dzy po szcze gól -

ny mi ba za mi da nych pro wa dząc za ję cia zdal nie. 

wasze systemy mogą Być wykorzystywaNe w firmach 

z różNych BraNż. czy dostosowaNie ich do wymagań firm

poligraficzNych jest stosuNkowo proste? 

––––––––––

w. J.: Sys tem WorkMa na ger jest skon stru owa ny tak, aby mógł

ob słu gi wać wie le branż w opar ciu o mo del, któ ry po wsta je w wy ni -

ku ana li zy przed wdro że nio wej.

Za sto so wa nie kon struk cji po dob nej do na rzę dzi dla pro gra mi -

stów umoż li wia od wzo ro wa nie więk szo ści pro ce sów przez kon fi gu -

ra cję – bez ko niecz no ści zmian w sys te mie. Po szcze gól ne kon fi gu ra -

cje mo gą być ła do wa ne do sys te mu au to ma tycz nie go pro fi lu jąc.

Bran ża po li gra fii zna na jest nam bar dzo szcze gó ło wo. Ma my kon fi -

gu ra cje na of f set – opa ko wa nia z uszla chet nie niem, druk cy fro wy

flek so z uszla chet nie niem, flek so wą ską i sze ro ką wstę gę, pro duk cję

kart pla sti ko wych; po wsta je roz wią za nie na wy ci na nie la se rem i gra -

we ro wa nie. 

ile iN sta la cji w ska li kra ju do tych czas zre ali zo wa ła fir ma 

ti soft? ile z Nich do ty czy ło firm z BraN ży po li gra ficz Nej?

––––––––––

w. J.: Wszyst kich in sta la cji wy ko na li śmy po nad 20, z te go w bran -

ży po li gra ficz nej 7. 

Na wa szej stro Nie są rów Nież za miesz czo Ne ska Ny pa teN tów.

cze go do ty czą te pa teN ty? 

––––––––––

w. J.: W kon tek ście te go tek stu in te re su ją cy jest pa tent roz wią -

zu ją cy kwe stie dwu kie run ko wej syn chro ni za cji urzą dzeń. Opa ten to -

wa na tech no lo gia o na zwie In2Box umoż li wia bez piecz ną syn chro -

ni za cję prze glą da rek in ter ne to wych. Za jej po mo cą moż na bar dzo

sku tecz nie ofe ro wać to wa ry, szyb ko na wi go wać po skom pli ko wa nych

sys te mach opar tych na ser wi sach www lub zdal nie pro wa dzić szko -

le nia w cza sie rze czy wi stym z kon tro lą pra cy słu cha czy. 

firma tisoft uczestNiczyła w tegoroczNej edycji targów

remadays warsaw zarówNo ze stoiskiem, jak i z prelekcją

podczas koNfereNcji. jak oceNiacie państwo swój udział

w targach?

––––––––––

w. J.: Oce nia my ten udział ja ko bar dzo uda ny. Oprócz pre lek cji

pro wa dzi li śmy warsz ta ty z moż li wo ścią uzy ska nia cer ty fi ka tu. Wła -

ści wie ca łe przy go to wa nie do tar gów spro wa dza ło się do spraw dze -

nia te zy, czy wdro że nie sys te mu WorkMa na ger moż na prze pro wa dzić

zdal nie szko ląc wy zna czo ne w fir mie oso by. Spraw dzi ły się na sze te -

zy do ty czą ce me to do lo gii wdro żeń i kon struk cji sys te mu. Dą ży my

do do star cze nia kom plet ne go sys te mu wspar cia kon sul ta cji i wdro -

żeń z ogra ni cze niem wi zyt szko le niow ców do mi ni mum. Obec nie

czte ry fir my wdra ża ją cał ko wi cie zdal nie sys tem WorkMa na ger wy -

łącz nie wła sny mi si ła mi. Pro wa dzi my tak że bar dzo du żą ilość spo tkań

z kon sul tan ta mi -wdro że niow ca mi, oczy wi ście zdal nie. 

czy w związ ku z oBec Ną trud Ną sy tu acją, kie dy wie le prac

i dzia łań jest prze pro wa dza Nych zdal Nie, spo dzie wa cie się

zwięk szo Ne go za iN te re so wa Nia wa szy mi sys te ma mi?

––––––––––

w. J.: Ja dąc po raz dru gi na tar gi RemaDays War saw nie mie li śmy

in for ma cji o zbli ża ją cym się za gro że niu, któ re wy mu sza na fir mach

ogra ni cze nie kon tak tów osób fi zycz nych. Na sze sys te my za wsze 

by ły pro jek to wa ne w ta ki spo sób, aby ko mu ni ko wać ze so bą fir my,

a me ne dże rom umoż li wić pra cę zdal ną. W tym za kre sie ma my bar -

dzo du że do świad cze nie; ma my też do wo dy od wie lu lat, że na na -

szych na rzę dziach moż na tak pra co wać. Ku rio zal nie obec na tra gicz -

na sy tu acja izo lu ją ca lu dzi od sie bie spo wo do wa ła wzrost za in te -

re so wa nia in te gra cją i au to ma ty za cją pro ce sów za rzą dza nia. 

dzię ku ję za roz mo wę.

pOLigraFiKa 4/202030

OprOgramOwanie i systemy mis
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URSZULA KURTIAK 
I EDWARD LEY  
(WYDAWNICTWO ARTYSTYCZNE 
KURTIAK I LEY) 
y Jako wydawcy książek kolekcjonerskich, jakie tytuły 
mogą Państwo polecić firmom szukającym prestiżowego 
prezentu?

Książka kolekcjonerska jest rzeczywiście wy-
jątkowym prezentem. Dzieła wykreowane w na-
szych pracowniach mogą być tak dopasowane 
do potrzeb jak wieczorowa suknia szyta na miarę. 
Zamówić książkę artystyczną, związaną z kulturą 
i językiem adresata prezentu albo darczyńcy, 
który promuje swój kraj, to poważne przedsię-
wzięcie. Taki prezent wzbudza podziw i długo-
trwałą wdzięczność. Całym sercem polecamy 
Księcia Machiavellego, Proroka Khalila Gibrana, 

Montaigne`a O doświadczeniu, Myśli Seneki i wiele 
innych, łącznie z naszą narodową literaturą.

y Są Państwo laureatami wielu nagród. W czym tkwi 
sekret sukcesu?

Postawiliśmy na bardzo wyrafinowaną perso-
nalizację, operując takimi elementami jak inicjały, 
dedykacje, portrety. Do-
bieramy książki do lite-
rackich zainteresowań 
osób, które je otrzymu-
ją. Bierzemy pod uwa-
gę narodowość, język, 
hobby, a nawet ulubione 
kolory.

y Jak Wydawnictwo Arty-
styczne radzi sobie w okresie 
pandemii?

Nie przerwaliśmy pracy. Odczuwamy ostat-
nio zwiększone zainteresowanie książką jako 
wiernym i sprawdzonym przyjacielem człowie-
ka. Książka artystyczna będąca dziełem sztuki 
traktowana jest coraz częściej jako alternatyw-
na inwestycja. Jest kupowana również z myślą 
o przekazaniu kolekcji następnym pokoleniom.✖

ZBIGNIEW GRZESZCZUK 
(ALLPROPOLSKA)

y Czy firma od początku promuje Polskę poprzez artykuły 
reklamowe?

Tak, ALLPROPOLSKA to rodzinna firma z tra-
dycją, w maju obchodzi 10-lecie. Od początku 
skupialiśmy się na polskich producentach 
i rozwiązaniach opatentowanych własnych lub 
wytworzonych w Polsce. Dziś to 500 produktów 
i 80 producentów, do których zalicza się też 
firma, nie jesteśmy wyłącznie pośrednikiem, 
ale wymyślamy produkty, ich design, sposób 
pakowania, grafikę.

y Kto najczęściej korzysta z Państwa oferty?
Ci, którzy chcą promować nasz kraj w opar-

ciu o rodzimą produkcję, pandemia udowodniła, 
jak szybko mogą się porwać łańcuchy dostaw. 

To decydenci, politycy, agendy rządowe, amba-
sady i turyści przyjeżdżający, jak i wyjeżdżający. 
Nasze produkty były dostarczane do Emiratów 
Arabskich i USA.

y Jest Pan członkiem zarządu PIAP – z jakich form 
wsparcia mogą korzystać firmy z branży?

PIAP to szerokie spektrum rynku reklamowe-
go o ugruntowanej pozycji. Główny cel organiza-
cji to reprezentowanie interesów branży wobec 
tych, którzy tworzą prawo i przepisy niejedno-
krotnie kulawe i niespójne. Przykładem jest 
nasza walka z limitami na upominki reklamowe. 
Jako PIAP wydajemy 7000 katalogów z rekla-
mami naszych członków, gazetę w nakładzie 
2500 szt., reprezentujemy izbę i członków na 
targach krajowych i zagranicznych, jesteśmy 
w wielu stowarzyszeniach i organizacjach na 
zasadzie członkowskiej, jak i wymienności. ✖

ANNA ROSZCZAK 
(ASGARD)

y Które upominki reklamowe są najpopularniejsze?
Nie licząc zainteresowania środkami ochrony 

osobistej, wiele zapytań otrzymujemy o dobrej 
jakości kubki termiczne, takie jak kubek ter-
miczny Lock 440 ml czy ładnie prezentujące 
się power banki LATIV. Sporą popularnością 
cieszą się też kamienie do whisky TENNESSEE 
stanowiące oryginalny i praktyczny upominek. 
Mimo postępującej cyfryzacji nadal jest zapo-
trzebowanie na eleganckie notesy jak oprawio-
ny w ekoskórę notes VASCO.
y Czy na targach pozyskują Państwo kontakty zagraniczne?

Patrząc na targi RemaDays z punktu widze-
nia pozyskiwania kontaktów, to nastawiamy się 
na prezentację naszych produktów i podtrzy-

manie relacji z klientami krajowymi, którzy sta-
nowią ponad 82% odwiedzających. Oczywiście 
nawiązujemy relacje, zwłaszcza z agencjami 
reklamowymi zza wschodniej i południowej 
granicy. Choć jest to relatywnie niewielka liczba 
kontaktów, to z roku na rok jest coraz więcej 
gości zagranicznych.

y Jakie rozwiązania wdrożyli Państwo w czasie koro-
nawirusa?

Wprowadziliśmy zakazy podróży służbowych 
pracowników i odbiorów osobistych towaru oraz 
niezbędne obostrzenia sanitarne (zapewniliśmy 
pracownikom środki do dezynfekcji rąk, ręka-
wiczki jednorazowe, wydzieliliśmy strefy pozwa-
lające na zachowanie odpowiednich odległości). 
Wszyscy, którzy mieli taką możliwość, przeszli na 
pracę zdalną. Postawiliśmy też na intensyfikację 
działań reklamowych online✖

ZDJĘCIE: WOJCIECH GRELA
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y Patrząc na obszary, w jakich się Pan specjalizuje, śmiało 
można powiedzieć, że Pana umiejętności są wprost impo-
nujące. Czy od początku swojej kariery zakładał Pan taką 
wielokierunkowość, czy to wszystko przyszło z czasem?

Jako młody człowiek niczego kompleksowego 
nie planowałem. Wiedziałem jedynie, że moim 
przeznaczeniem jest przedsiębiorczość. Jako 
szesnastolatek rozpocząłem swoją pierwszą 
poważną działalność biznesową – jeszcze za 
czasów „komuny” stworzyłem firmę, którą naj-
prościej można nazwać „ruchomym antykwa-
riatem” – dostarczałem używane książki do róż-
nych miast dzisiejszej Małopolski (wtedy istniał 
duży deficyt książek wszelkiego rodzaju – od 
beletrystyki, przez wydawnictwa specjalistycz-
ne, po lektury szkolne). Rozpocząłem studia na 
Akademii Ekonomicznej na wydziale Organizacji 
i Zarządzania. Kiedy miałem niecałe dwadzieścia 
lat, wyemigrowałem do USA (1985). Tam zaczą-
łem prowadzić studio tańca towarzyskiego (tań-
czyłem zawodowo), następnie założyłem szkołę 
języka angielskiego. Potem zaczęliśmy prowa-
dzić zajęcia przedszkolne dla dzieci, półkolonie 
w czasie lata, a w roku 1994 założyłem pierwszą 
prywatną polską szkołę poza granicami Polski 
(klasy od zerówki po trzecią liceum). Wtedy też 
organizacja zaczęła ewoluować w kierunku du-
żego Centrum Edukacyjnego, w którym można 
było zdobyć kompetencje biznesowe i zawodowe 
(np. zawód księgowego, licencję elektryka czy li-
cencję specjalisty od spraw ogrzewania i ochła-
dzania). W tym samym czasie otworzyliśmy firmę 
konsultingową, wspierającą rozwój firm lokalnych. 
I tak – bez żadnego „długodystansowego pla-

nowania” – powstał konglomerat działań. Przez 
nasze Centrum Edukacyjne o nazwie Academy 
of Business & Career Development przewinęło 
się ponad 60 tysięcy klientów… Równolegle rozwi-
jałem – konsultując wiele zarządów firm – swoje 
umiejętności negocjacyjne. Z tego rozwinęła się 
pasja i zawód negocjatora.

y Ma Pan ponad 20-letnie doświadczenie w działaniu 
zarówno w Polsce, jak i USA. Prowadząc i współprowadząc 
firmy w Stanach – jakie dwie największe różnice zauważa 
Pan pomiędzy rynkiem rodzimym a amerykańskim?

Na to pytanie odpowiedź jest niezwykle prosta 
:) co do jednej różnicy – KONKURENCYJNOŚĆ. 
W Stanach jest ona tak wysoka, że statystyczny 
człowiek biznesu w Europie nie jest sobie nawet 
tego w stanie wyobrazić. Druga różnica – już bar-
dziej subiektywna – to poziom zaufania w bizne-
sie. Wśród przedsiębiorców amerykańskich jest 
on niewspółmiernie wyższy, niż to jest w Europie. 
Uściśnięcie dłoni wśród dojrzałych ludzi biznesu 
jest kontraktem.

y Jest Pan twórcą pierwszej na świecie nielinearnej 
inżynierii sprzedaży. Stworzył ją Pan niejako w opozycji 
do pojęcia linearności, które nadal dominuje chociażby 
w systemie edukacji. Czy może Pan pokrótce przybliżyć oba 
te pojęcia – linearności i nielinearności – na przykładzie 
branży reklamowej?

To trudne zadanie do osiągnięcia w kilku zda-
niach, ale spróbuję… :) Sprzedaż w głowie sta-
tystycznego Europejczyka kojarzy się z uzy-
skaniem informacji o potrzebie klienta oraz 
z dostarczeniem informacji o produkcie, który 

tę potrzebę zaspokaja – czego efektem ma być 
transakcja handlowa. Czyli właściwie sedno tego 
myślenia jest w linii prostej łączącej punkt A – 
sprzedawcę – z punktem B, czyli z kupującym. 
Ta „linia prosta” to trasa linearnego przepływu 
informacji. W rzeczywistości jest to „trasa” o bar-
dzo niskiej skuteczności – między innymi dlatego, 

Dłużej znaczy...  
krócej i w lepszej atmosferze. 
Rozmowa o dojrzałym biznesie

‹  Z Krzysztofem Sarneckim rozmawiała Joanna Kłossowska ›

W każdej dziedzinie można znaleźć specjalistów, ale nie każdy specjalista jest liderem. Osoba, która 
porywa swoją charyzmą i dzieli się imponującą wiedzą, może wiele wnieść do prowadzonego biznesu. 
Zapraszam na interesującą rozmowę z Krzysztofem Sarneckim – zdecydowanie charyzmatycznym 
mówcą, konsultantem i przedsiębiorcą, przedstawicielem wąskiego grona polskich zawodowych 
negocjatorów. Główny prelegent RemaCongress 2020 opowiada o negocjacjach w branży upominków, 
nowatorskiej nielinearności w zarządzaniu, której jest prekursorem, a także o kulturze biznesowej 
Polaków na tle europejskich krajów. Warto przeczytać!
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że jest… matematycznie najkrótsza. Dlaczego? 
Nie zawiera w sobie wystarczającego potencja-
łu czasowego i merytorycznego do zbudowania 
silnej więzi pomiędzy kontrahentami, opartej na 
zaufaniu i rzeczywistym zrozumieniu wzajem-
nych potencjałów. Linia, która graficznie opisuje 
proces dojrzały, jest matematycznie kilkukrotnie 
dłuższa i nie jest linią prostą. W pewnym sensie 
otacza, owija kontrahentów, tworząc najlepsze 
warunki do wzajemnego rozumienia się, wza-
jemnego spozycjonowania się i w końcu do zbu-
dowania tzw. rozwiązań transformacyjnych. Ta 

„cierpliwość” biznesowa jest charakterystyczna 
dla rynków dojrzałych w obszarze kultury han-
dlu i biznesu w ogóle, a tu Europa, szczególnie 
Europa Zachodnia, jest na szarym końcu.

Inny przykład nielinearności? Jeśli chcemy, 
aby nasze dziecko coś zrobiło, często idziemy 
do niego i mówimy „zrób!”. Skuteczność takiego 
przekazu jest bardzo niska. Jeżeli jednak zadzia-
łamy nielinearnie, czyli podejdziemy do dziecka, 
zainteresujemy się tym, co teraz robi – to spowo-
duje, że atmosfera między dorosłym a dzieckiem 
będzie w pewnym sensie partnerska (dziecko bę-
dzie czuć się dobrze). Po kilku chwilach rozmowy 

„o nim”, gdy poprosimy to dziecko o współpracę 
w tym inicjalnym temacie, którego dotyczyło ha-
sło „zrób!” – prawdopodobieństwo, że ta młoda 
istota będzie z nami kooperować i to z zadowo-
leniem, bez ociągania się, jest niewspółmiernie 
wyższe. Czyli dłużej (czas) znaczy… krócej (sku-
teczność) i w lepszej atmosferze (współpraca).

y Jako jeden z niewielu zawodowych negocjatorów w Pol-
sce, co Pan może powiedzieć o tym obszarze? Umiemy 
negocjować w biznesie?

Kultura biznesowa Polaków jest dzisiaj zde-
cydowanie w czołówce Europy. My, Polacy, tego 

nie czujemy, gdyż „kiedy jesteśmy w lesie, to 
widzimy drzewa, ale nie widzimy lasu i jego 
otoczenia…”. Jesteśmy wciąż w paradygmacie, 
że „do Niemców czy Francuzów, to nam – co 
prawda już bliżej niż kiedyś – ale jeszcze dale-
ko”. Według mnie, statystyczny Polak czy Polka 
w biznesie wie już niewspółmiernie więcej od 
jego czy jej rówieśnika tam „gdzie trawa jest 
zieleńsza”. Szczególnie to dotyczy umiejętno-
ści sprzedażowych i negocjacyjnych. Polacy 
wiedzą, że trzeba rozwijać swoje kompetencje 
i robią to. Na tle „świata” wygląda to już gorzej, 
gdyż większość kultur pozaeuropejskich ma 
w negocjacjach bardzo wysokie kompeten-
cje. Na tle szerokiego spektrum kultur i nacji 

– Polacy mimo wszystko wypadają już w miarę 
dobrze i pną się w górę. Co do stylu negocjo-
wania – chyba najbardziej podobny jest on do 
postępowania Amerykanów – czyli pragma-
tyzm, uczciwość, nastawienie na współpracę 
i szukanie rozwiązań – oraz – dążenie do ro-
zumienia drugiej strony. A poza tym jesteśmy 
po prostu łebscy!

y Czy negocjacje w branży upominków reklamowych różnią 
się jakoś od tego typu rozmów w innych sektorach?

Branża upominków reklamowych nie nale-
ży do czołówki branż rozwijających się kom-
petencyjnie. Raczej jest to branża, która wciąż 
koncentruje się na „produkcie”, jego jakości, in-
nowacyjności – a raczej pomysłowości. Krea-
tywność w tej branży – niestety – wciąż bardziej 
dotyczy „gadżetów” niż faktycznego zagłębiania 
się w osiąganie efektów końcowych klienta. Po-
woli – zauważam – zmienia się ta sytuacja. Tu 
jest duże pole do rozwoju…

y Podczas jednej z Pana prelekcji na targach RemaDays 
Warsaw 2020 uczestnicy mogli posłuchać o potrójnym 

prawie Pareto w branży reklamowej. Czy ma to związek 
z pojęciem nielinearności?

Pośrednio tak. Potrójne Prawo Pareto wska-
zuje na fakt, że jest taki jeden procent działań, 
zasobów, energii – ogólnie mówiąc potencjału 
każdej działalności, który determinuje aż 50% 
efektów tej działalności. Innymi słowy, jeżeli nie 
zadbamy o ten jeden procent – doświadczamy 
co najmniej stagnacji. Klucz w tym, aby nie iść 

„po kolei”, po linii prostej, ale szukać, w którym 
miejscu jest ta matematyczna zależność. A to 
już działania „lateralne”, nieliniowe. Wzrost, roz-
wój w firmach, które idą tą drogą, nie jest liniowy. 
Przykładowo, dostarczanie co kwartał nowego 
katalogu gadżetów reklamowych do tysiąca firm 
przyniesie bardzo niskie efekty w porównaniu do 
inżynierii, w której odbędziemy „transformacyj-
ne rozmowy” z dziesięcioma firmami, których 
działalność nie tylko rozumiemy, ale także zna-
my się na niej na tyle, że nasze działania z nimi 
przyniosą im wzrost, rozwój czy bezpieczeństwo. 
Katalog wtedy nawet nie jest konieczny.

y Jakie 3 najważniejsze wartości dostawcy i dystrybutorzy 
gadżetów reklamowych mogą wynieść z organizowanych 
przez Pana szkoleń?

a. Cierpliwość wynikająca z rozumienia, czym 
jest skuteczność w sprzedaży (rozumienie siły 
nielinearnych inżynierii sprzedaży – IV i V Ge-
neracje Sprzedaży).

b. Pokora, która jest fundamentem umiejęt-
ności sprzedawcy – od umiejętności słuchania 
i zaangażowania w rozumienie, co dla klienta 
jest kluczowe (a nie tylko, jakie ma potrzeby), 
po rozumienie, że najgłupszym nauczycielem 
jest doświadczenie (i najbardziej kosztownym) 

– czyli świadomość potrzeby ciągłego rozwijania 
swoich kompetencji.

c. Świadomość, czym jest komunikacja niean-
tagonizująca i kluczowy mechanizm akceptacji. 
Warunek konieczny, aby wejść „w świat powo-
dowania, aby klient chciał kupić” – a wyjść ze 
świata sprzedaży.

y Czy ma Pan jakieś ulubione gadżety, które przydają się 
w codziennej pracy, a może chwilach relaksu?

Lubię to, co jest praktyczne – w tej kwestii nie 
jestem romantykiem :) Zbieram kubki firmowe 
od firm, które lubię – i piję z nich na co dzień :) 
Korzystam z pendrive’ów, które dostałem od 
firm :) A tak w ogóle, to jestem kolekcjonerem 
kart do gry z całego świata. Nie gram nimi – tyl-
ko je zbieram :) Czy to są gadżety reklamowe? 
Czasami tak, gdy, na przykład, wręczane są jako 
pamiątki z jakiegoś kraju czy miasta… W bagaż-
niku mam specjalne pojemniki na zakupy, które 
otrzymałem jako gadżet reklamowy od jednego 
z klientów w podziękowaniu za współpracę. Rze-
czywiście praktyczne.

y Dziękuję za rozmowę.
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q Z BRANZY

PTE 2020:  
edycja biznesu i nowości

Nowości, spotkania, szkolenia i biznes były głównymi bohaterami PTE 2020. Dziękujemy wszyst-
kim zwiedzającym za udział i wklad w stworzenie tak genialnej i żywej edycji targów.

LICZBY

W ciągu trzech dni zarejestrowano 4892 
profesjonalnych zwiedzających (8,5% więcej 
w porównaniu z poprzednią edycją), z czego 
5% pochodzi z 37 różnych krajów, wśród których 
najliczniej reprezentowanymi były Szwajcaria, 
Rosja, Słowenia, Wielka Brytania, Chorwacja, 
Hiszpania i Niemcy. Zwiedzający na przestrze-
ni ponad 4300 m2 (8% więcej w porównaniu 
z ubiegłym rokiem) bezpośrednio spotkali się 
z reprezentantami 165 firm, z których 28% sta-
nowiły spółki zagraniczne.

TEMATY

Zrównoważony rozwój był głównym tematem 
dwudziestej edycji PTE, podkeślonym podczas 
wydarzenia poprzez szkolenia i analizy. Panel 
zorganizowany przez Fiera Milano we współ-
pracy z Fundacją Sodalitas zatytułowany “Jak 
zintegrować zrównoważony rowój z łańcuchem 
dostaw gadżetów: historie i narzędzia” był szcze-
gólnie istotny. Zielona ścieżka podczas targów 
uwypukliła także wystawców prezentujących 
produkty z segmentu ekorozwoju, recyklingu 
i świadomości ekologicznej.

Obszar PTE Lab został ponownie potwierdzo-
ny jako bardzo ciekawy. W tym roku również 
gościło laboratorium, które ożywiało targi pro-
dukcją na żywo i sesjami demonstracyjnymi na 
tematy sztuki. Dzięki współpracy z Accademia 
di Belle Arti de Brera, niektórzy jej uczniowie 
malarstwa dostarczyli swoje prace, które były 
różnymi technikami powielane na przedmiotach 
i materiałach.

Kolejna edycja PTE odbędzie się w Fiera Mila-
no Rho w dniach 27-29 stycznia 2021.
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‹ UWOLNIJ KREATYWNOŚċ Z RICO ›

Kubek Rico Matt to produkt w kolekcji Ivory Ceramics, któ-
ry charakteryzuje się satynową powierzchnią oraz dużym 
polem znakowania. Kubki o pojemności 250ml i wysokości 
85mm idealnie pasują do każdego ekspresu. ✖
IVORY Ceramics Sp. zo.o.
Bartąg ul. Miętowa 51
10-687 Olsztyn
tel. 89 677 21 83
www.ivory.com.pl

‹ CANDLESPHERE - ŚWIECE REKLAMOWE ›

Marka CandleSphere to autorska linia 11 szklanych świec reklamowych. Każdy 
model świecy można spersonalizować, wybierając kolor barwienia szkła, aromat, 
rodzaj i kolor wosku, całość dopełniając nadrukiem lub grawerem. Na stronie 
www.candlesphere.pl dostępny jest kreator tworzenia własnej świecy. ✖
IVORY Ceramics Sp. zo.o.
Bartąg ul. Miętowa 51
10-687 Olsztyn
tel. 89 677 21 83
www.ivory.com.pl  www.candlesphere.pl

‹ POZNAJ ZNACZKI METALOWE Z NAKLEJKĀ 3D. ›
Znaczki z naklejki 3D są wykorzystywane w szeroko pojętej prezentacji znaku 
towarowego, gdzie estetyka jego wykonania świadczy o jakości produktu i pre-
stiżu firmy, tworząc pozytywny wizerunek producenta. Znaczki wykonywane 
są w dowolnym kształcie na podstawie projektu klienta. Naklejka żywiczna 
wydrukowana cyfrowo całkowicie odwzorowuje swoim kształtem metalowy 
podkład. Najpopularniejszy typ zapięcia znaczków to tak zwany motylek, który 
daje pewność umocowania i zapobiega przypadkowemu ukłuciu. ✖
GRUPA DOX s.c.
Paweł Żurek, Edyta Żurek
ul. Mickiewicza 9, 42-400 Zawiercie
tel.: +48 604 981-620
www.dox.pl

‹ ARCO PRODUCENT WYROBÓW Z FILCU ›
Jesteśmy firmą rodzinną działającą od 1991. Specjalizujemy się : w projekto-
waniu druków na tkaninach oraz projektowaniu wyrobów tekstylnych; druku 
na trudnych podłożach; laserowej obróbce tekstyliów. Nasza oferta dla branży 
reklamowej to wyroby z filcu oraz tekstylia , które mogą być personifikowane 
poprzez nadruk . Mamy stałą kolekcję wyrobów: torebki, etui, kosmetyczki, orga-
nizery , akcesoria modowe oraz drobne tekstylne meble i dekoracje wnętrz . ✖
ARCO DESIGN  
tel.422252480
a.pietraszek@arco.net.pl
www.bertonisklep.pl
www.bertonihome.com

q OKNO PROMOCJI
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MARTA STRZYŻEWSKA DYREKTOR DZIAŁU MARKETINGU I CYFRYZACJI  

MARCIN GARBARCZYK SZEF DYWIZJI IM 

MICHAŁ RUTKOWSKI DYREKTOR ZARZĀDZAJĀCY 

Nową dyrektor działu marketingu i cyfryzacji w Avivie została Marta Strzyżewska. W zakres jej obowiązków 
wchodzi komunikacja marketingowa, zarządzanie marką, cyfryzacja i strategia, oraz badania i wiedza o kliencie. 
Menadżerka z prawie 20-letnim doświadczeniem rozpoczęła karierę w departamencie marketingu BRE 
Banku (obecnie: mBank). Od 2009 r. przez 6 lat pracowała w grupie Generali w Polsce. Piastując stanowisko 
dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej i marketingu odpowiadała m.in. za opracowanie i wdrożenie 
nowej strategii marketingowej firmy, jak i przygotowanie pierwszej, zakrojonej na szeroką skalę kampanii 
reklamowej ubezpieczeń komunikacyjnych. W 2016 r. związała się z branżą prywatnej opieki medycznej 
(początkowo w sieci klinik Invimed Grupy Medicover, a od 2018 r. w roli dyrektor departamentu komunikacji 
marketingowej Grupy Lux Med). ✖

Marcin Garbarczyk został szefem dywizji IM w Samsung Electronics Polska i od 1 maja odpowiada za 
wszelkie decyzje biznesowe związane z działem urządzeń mobilnych marki Samsung w Polsce. Podlega 
bezpośrednio prezesowi zarządu, Josephowi Kimowi. Z firmą związany jest od 2015 r., a ostatnio zajmował 
się strategią marketingową i sprzedażową dywizji IM. Poprzednio pracował m.in. w firmie konsultingowej 
McKinsey & Company, gdzie odpowiedzialny był za projekty z zakresu marketingu i sprzedaży w Polsce 
i Europie. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ukończył też studia MBA na Kellogg 
School of Management Northwestern University w Chicago. ✖

Michał Rutkowski objął stanowisko dyrektora zarządzającego w agencji K2. Z branżą marketingową 
związany jest od przeszło 20 lat. Przez ponad 15 lat pracował w grupie agencji marketingowych DDB, m.in. 
jako dyrektor strategiczny i dyrektor zarządzający agencji Tribal DDB. Ostatnio był dyrektorem marketingu 
i strategii marki w Gazeta.pl, gdzie odpowiadał za strategię i działania marketingowe B2B i B2C portalu. 
Realizował projekty dla takich marek jak: McDonald’s, Unilever, BNP Paribas, Mastercard, PKO BP, Allegro, 
Kompania Piwowarska, Canal+, Johnson & Johnson. Jest jednym z architektów „Ostatniego Twojego Weekendu”, 
najbardziej nagradzanej realizacji w historii polskiej reklamy. Wykłada w Szkole Strategii Marki organizowanej 
przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Jest  laureatem, jurorem i prelegentem wielu konkursów 
i konferencji, m.in. Effie, Innovation, KTR, Mixx Awards, Cannes Lions, Epica, Golden Drum, Forum IAB. ✖

Na początku maja szeregi MediaMarktSaturn Polska zasiliła Anna Tutak-Kordyl. Na stanowisku dyrektor 
marketingu odpowiada za tworzenie i implementację strategii marketingowej i komunikacyjnej sieci MediaMarkt 
na rynku polskim. Swoje bogate doświadczenie marketingowe zdobyła w ponad 20-letniej współpracy z najwięk-
szymi polskimi i zagranicznymi markami. Kierowała wcześniej zespołami w przedsiębiorstwach z obszaru food & 
beverages oraz retail – Procter & Gamble, Pepsi Cola, Tchibo, Colian. Zasiadała w zarządach spółek prywatnych, 
jak i publicznych, była członkiem rad nadzorczych (m.in. firmy Sokołów). Należy do Polskiego Stowarzyszenia 
Interim Managers (SIM). Jest ekspertką w zakresie strategii cenowej oraz zarządzania kategoriami i consumer 
and shopper insights. ✖

Prezesem PSH Lewiatan został Robert Rękas, który zastąpił odchodzącego po 15 latach na emeryturę 
Wojciecha Kruszewskiego. Robert Rękas do tej pory pełnił funkcję członka zarządu Lewiatan Holding, a ponadto 
kierował zespołem strategicznym odpowiedzialnym za opracowanie i wdrażanie nowej strategii PSH Lewiatan 
na lata 2020-2025. Swoją karierę w tej sieci rozwija od 2013 r. Menadżer z wieloletnim stażem zawodowym 
poprzednio pracował w Eurocash na stanowisku regionalnego dyrektora operacyjnego, a także w Coca-Cola 
Hellenic Bottling Company. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i studiów podyplomowych, 
m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego i na Politechnice Rzeszowskiej. ✖

ANNA TUTAK-KORDYL DYREKTOR MARKETINGU

ROBERT RĘKAS PREZES PSH LEWIATAN 

q WHO IS WHO

WSZYSTKIE ZDJĘCIA I INFORMACJE UDOSTĘPNIONE DZIĘKI UPRZEJMOŚCI STRONY MARKETINGPRZYKAWIE.PL.
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ZWYCIĘZCY WYKORZYSTUJĀ WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI
FIRMY Z CERTYFIKATEM

q SOLIDNI W BIZNESIE  

AGENCJA REKLAMOWA 14ZERO www.14zero.pl

AMB ŚLĄSK 

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

ASIA DIRECT www.altair-3d.com

ASS3 www.ass3.pl

AVALON SPORTSWEAR www.avalonsportswear.com.pl

AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ www.avant.pl

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

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

B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM www.slodycze-reklamowe.pl

BADGE4U www.badge4u.eu

BASICS PAWEŁ BARANOWSKI / HURT.KOSZULKOWO.COM www.hurt.koszulkowo.com

CITRON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. KOMANDYTOWA www.citron.pl

DOM REKLAMY ART OFFICE SP. Z O.O. SP. K. www.art-office.pl

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

GAMMA ALEKSANDER URBAŃSKI www.gamma.com.pl

GIFT STAR www.giftstar.pl

GRATISOWNIA.PL MARKET PRO - PARASOLANDIA.PL www.gratisownia.pl

GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK www.dox.pl

HARVEST SP. Z O.O. www.harvest.com.pl

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

JETTSTUDIO www.jettstudio.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

MPM-QUALITY SP. Z O. O. www.mpm-quality.com

NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. www.noex.com.pl

NOMAR www.nomar.com.pl

OPEN CHANNEL SP. J. www.openchannel.pl

PAPILLIO GROUP www.papilliogroup.pl

PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA www.par.com.pl

POP TIME SP. Z O.O. www.poptime.pl

PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP KOMANDYTOWA www.prazmowscy.pl

PROMOSTARS www.promostars.com

REED SP.J. www.reed.kalisz.pl

REWKOM SITODRUK www.rewkom.com.pl

RITTER PEN www.ritter-pen.pl

SANDEX www.sandex.com.pl

SIDE AGENCJA REKLAMOWA www.side.com.pl

STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ www.stefania.net.pl

ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. www.ultimadisplays.pl

USB SYSTEM www.usbsystem.eu

WILK ELEKTRONIK S.A. www.goodram.com
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‹ BUTELKA STOJO 590ML ›
Składana butelka od Stojo to nowość w kategorii nawadniania. Zabierz 
ze sobą wszędzie, gdzie zechcesz. Pojemność 590ml, materiał silikon 
platynowy, polipropylen. Wolne od BPA, ftalanów, PCV, kleju i ołowiu. 
Jakość i design, który #dobrzesięskłada ✖
www.stojo.pl 

‹ KUBEK STOJO BIGGIE 470ML ›
Składany kubek Stojo Biggie to idealny kompan na podróże małe i duże. 
Szczelny i kompaktowy, zmieści największą kawę. Pojemność 470ml, ma-
teriał silikon platynowy, polipropylen. Wolne od BPA, ftalanów, PCV, kleju 
i ołowiu. Jakość i design, który #dobrzesięskłada ✖
www.stojo.pl 

OTWARCI NA JUTRO

www.holaguapo.eu

UPOMINKI REKLAMOWE

STANDY ŚCIANKI SYSTEMY

POLIGRAFIA KALENDARZE

I ARTYKUŁY OCHRONNE

q OKNO PROMOCJI
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Na współpracę z influencerami możemy 
patrzeć jak na współpracę z podmiotem, któ-
ry jednocześnie posiada zasięgowe medium 
komunikacji, markę osobistą oraz tworzy treści. 
Ważne, aby dostrzegać i rozumieć każdy z tych 
trzech elementów.

AKTYWACJA WE WSPÓŁPRACY

Myślenie o tych kluczowych elementach 
(medium, marka influencera, produkcja con-
tentu), zarówno jako oddzielnych składnikach, 
jak i w połączeniu ze sobą, pozwoli przygotować 
ciekawsze i bardziej rozbudowane aktywacje. 
Dokładając do tego jeszcze elementy takie 
jak: kanały social media marki, wsparcie me-
diowe w Facebook Ads, Google Ads czy dzia-
łania z zakresu ambient marketingu, wachlarz 
możliwości współpracy z influencerami jest 
naprawdę spory. Przekładając to na praktykę, 
każda aktywacja z infuencerami zaczyna się 
od przygotowania koncepcji.

Im bardziej generyczny pomysł, tym łatwiej 
dopasować go do wielu twórców, ale za to może 

brakować w nim unikalności. Z drugiej strony, 
bardzo konkretny i unikalny koncept aktywacji 
może być trudny do pogodzenia z kanałami 
i działalnością influencerów. Osobiście uważam, 
że najlepszy jest złoty środek – przygotowany 
przez markę/agencję wstępny pomysł, spójny 
ze strategią marki lub całej kampanii, który 
doprecyzowywany jest razem z twórcami.

Trzeba jednak pamiętać, że niezależnie od 
tego, jakie jest nasze prywatne zdanie o danym 
influencerze, to są osoby, które „potrafią w In-
ternet” i wiedzą, jak przygotować treści, które 
zaciekawią ich odbiorców. Rolą agencji/specja-
listy jest więc pogodzenie tych dwóch światów.

DOPRACOWYWANIE POMYSŁÓW 
I DEMOGRAFIA

Kiedy wstępny pomysł jest gotowy, czas 
wybrać odpowiednich influencerów. Dla nas 
w Tears of Joy punktem wyjścia jest demo-
grafia grupy odbiorców twórców. To pierwszy 
i najważniejszy filtr z punktu widzenia marek. 
Briefy i strategie jasno określają, kto jest target 
grupą i naszym zadaniem jest dotarcie w mak-
symalnym stopniu właśnie do tej publiki. Jako 
agencja posiadamy odpowiednie narzędzia do 
sprawdzenia demografii influencerów bez ko-
nieczności proszenia ich o przesłanie screen-
shotów, co już na samym wstępie ułatwia nam 
pracę. W przypadku braku takiego oprogramo-
wania kluczowe jest, aby już na początku roz-
mów z twórcami prosić o demografię kanałów. 
Nie mniej ważne są inne czynniki, np. relacja 
ceny/zasięgu (lub odsłon czy interakcji) oraz 
dopasowanie influencera do wizerunki marki.

JAK ZACZĀċ WSPÓŁPRACĘ?

Podobno potrzeba 11 sekund, aby zbudować 
pierwsze wrażenie na czyjś temat. Nie wiem, 
jak to się ma w przełożeniu na komunikację 

mailową, ale wiem, że pierwsza wiadomość do 
twórcy jest najważniejsza. Napisana zbyt cha-
otycznie, agresywnie czy bezpośrednio może 
sprawić, że nasz skrzętnie wybrany influencer 
w ogóle nam nie odpisze.

Musicie mi wierzyć (znaczy nie musicie, ale 
zachęcam), że twórcy, i to nawet nie ci z topo-
wych miejsc w rankingach popularności, dosta-
ją masę zapytań o współpracę. Naprawdę widać, 
czy ktoś włożył choć trochę pracy w napisanie 
briefu, który określa zadanie dla twórcy, wyna-
grodzenie, terminy i zachętę do udziału w akcji, 
czy ktoś sklecił w pośpiechu maila, którego 
wysłał do kilkudziesięciu osób.

Podczas realizacji kampanii – kwestią wrażliwą 
i rodzącą konflikty jest wykorzystanie wizerunku 
i tworzonych treści. Świadomość twórców w za-
kresie chroniącego ich prawa jest coraz większa 
(i dobrze!), dlatego zachęcam do pogłębiania 
wiedzy z dziedziny praw własności intelektualnej.

Pełna współpraca z influencerem jest ważna 
na każdym etapie. Należy zadbać o to, aby 
relacja ta była budowana w oparciu o twarde 
ustalenia, których trzymają się obie strony.

Adam Sułkowski
Account Manager
adam@tearsofjoy.pl

Influencer marketing w praktyce – kluczowe 
kwestie przy pierwszych etapach kampanii

Na początku był Chaos. Potem pojawił się pomysł na włączenie do narzędzi promocji influencer marketingu 
– ale czy to był dobry pomysł? Jak zwykle odpowiedź brzmi: to zależy. Jednak jako praktyk postaram się 
zwrócić uwagę na kilka kwestii, które pomogą Wam przy realizacji kolejnych aktywacji.

‹  Adam Sułkowski, Tears of Joy ›

q MATERIAŁ SZKOLENIOWY
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 PRZYSPIESZONY ROZWÓJ CYFRYZACJI – 

BIZNES W OBLICZU PANDEMII
W biznesie i nie tylko – ra-
dzą sobie ci, którzy po-
trafią zaadaptować się do 
zmieniających się warun-
ków. Narastające zagro-
żenie epidemiologiczne 
w tym roku i zamknięcie 
sklepów i placówek prak-
tycznie z dnia na dzień 
uzmysłowiły, jak ważna jest cyfryzacja firm w dzisiejszej dobie. Cho-
ciaż skutki gospodarcze walki z koronawirusem są bardzo duże, to 
wiele przedsiębiorstw zdołało przystosować się do działania w tak 
niekorzystnym czasie – uruchomiono sklepy internetowe, dodatkowe 
możliwości kontaktu online z klientami, a na linii produkcyjnej pojawiły 
się, pierwszej potrzeby, środki ochrony osobistej. Nowe rozwiązania 
cyfrowe powinny być wprowadzane umiejętnie, w sposób przemyślany 
oraz odpowiedzialnie. Natomiast już wdrożona cyfryzacja przyniesie 
korzyści także po ustaniu stanu zagrożenia. Justyna Orłowska, peł-
nomocnik prezesa rady ministrów ds. GovTech, mówi o tym, że Polacy 
bardzo dobrze poradzili sobie z organizacją pracy zdalnej i przysto-
sowaniem się do aktualnej sytuacji. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.businessinsider.com.pl

 CZEGO SZUKAJĀ POLACY W SIECI W DOBIE 

KORONAWIRUSA?
Znany serwis Allegro.pl co 
miesiąc odwiedza 18 mi-
lionów klientów – podaje 
Francois Nuyts, prezes 
Allegro. Dodaje, że po-
pularność zakupów ro-
bionych w sieci wzrosła 
w ostatnich miesiącach 
o około 20%. Jak zmieniły 
się nasze zainteresowania zakupowe? Kategorie, które przede wszystkim 
interesowały konsumentów, bezpośrednio powiązane były ze zdrowiem 

– często wyszukiwanymi produktami były rękawiczki, środki czyszczące 
czy higieniczne. Sporą popularnością cieszyła się również kategoria „Su-
permarket”. Gdy minął pierwszy szok i powoli przyzwyczailiśmy się do 
funkcjonowania w nowej rzeczywistości, w kręgu zainteresowania zna-
lazła się też mała elektronika, zwłaszcza wyposażenie domowego biura. 
Również książki, zabawki i produkty do domu oraz ogrodu pojawiały się 
wśród najczęściej stawianych wyszukiwarce zapytań. Natomiast typowo 
sezonowe zakupy utraciły nieco swoją rację bytu – nie szukaliśmy w tak 
dużym zakresie jak zawsze ubrań i butów z wiosennych kolekcji czy let-
nich opon. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.businessinsider.com.pl

 CENTRA USŁUG BEZPIECZNE – BRANŻA 

ODPORNA NA DZIAŁANIE KORONAWIRUSA

Raport ABSL o sek-
torze nowoczes-
nych centrów bizne-
sowych w krajach 
Europy, Bliskiego 
Wschodu i Afryki 
przedstawia kondy-
cję branży. Według 
niego w żadnym 
kraju nie przewidu-
je się zmniejszenia 
zatrudnienia w tym sektorze. Wręcz przeciwnie – prognozy wskazują 
na wzrost zatrudnienia w ciągu 2 lat. W Polsce w 2022 roku ma on 
nastąpić z 330 tysięcy do 400 tysięcy miejsc pracy. Firmy okazały się 
odporne na zamknięcie gospodarki, w żadnym kraju nie zauważono 
spadku popytu, a przy niektórych usługach nastąpił wręcz wzrost. 42% 
polskich centrów usług cały czas rekrutuje, natomiast 12% zwiększa 
liczbę obsługiwanych procesów. Przedstawiciele firm z Czech czy Ło-
twy potwierdzają, że branża dostosowała się do nowej sytuacji, a pro-
jektów jest nawet więcej. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.money.pl

 ODROCZENIA PŁATNOŚCI PODATKU VAT DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW

Dla firm, u których 
pojawiły się proble-
my wskutek pande-
mii koronawirusa, rząd 
przewidział możliwość 
odroczenia terminu 
płatności podatku 
VAT. Aby z tego sko-
rzystać, trzeba było 
złożyć wniosek do 
urzędu o odroczenie 
zapłaty lub o rozłożenie jej na raty. Chociaż we wniosku trzeba podać spo-
ro danych o firmie, to wobec obecnej sytuacji przedsiębiorcy zostali zwol-
nieni z obowiązku jego szczegółowego uzasadniania. Problemy finansowe 
wynikłe z nałożenia ograniczeń związanych z epidemią to wystarczające 
uzasadnienie, które urzędnicy mieli brać pod uwagę podczas rozpatrywa-
nia wniosków. Konieczność dołączenia formularza dot. pomocy publicznej 
mogła nastręczać nieco problemów z jego wypełnieniem, szczególnie gdy 
przedsiębiorca ubiegał się również o inną formę wsparcia (jak zwolnienie 
ze składek ZUS). Finalne przyznanie ulgi zależne było od decyzji urzędu.✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.money.pl

O tym się mówi: prawo, finanse, gospodarka

q  O TYM SIE MÓWI
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 SYTUACJA W E-HANDLU – INPOST 

ZATRUDNIŁ PONAD TYSIĀC PRACOWNIKÓW

Nie w każdej bran-
ży zagrożenie epi-
demiologiczne wi-
rusem COVID-19 
wywołało spadek 
lub kryzys. E-han-
del radzi sobie do-
brze, co widać po 
przykładzie Grupy 
InPost działającej 
w obszarze przesyłek. Od początku marca zatrudnionych zostało 
łącznie ponad tysiąc nowych pracowników – tą informacją podzielił 
się Rafał Brzoska, założyciel i prezes Grupy. Jednocześnie zdaje sobie 
sprawę z tego, że gospodarka zwalnia, zarówno na poziomie krajo-
wym, jak i światowym. Rafał Brzoska przewiduje, że znajdzie to nie-
korzystne odzwierciedlenie również w branży e-commerce. Niemniej 
zauważalne przyspieszenie internetowego handlu w związku z ogra-
niczeniami pandemii pociągnęło za sobą wzmożone zapotrzebowanie 
logistyczne firmy InPost. Jak dodaje prezes Grupy, firma znalazła się 
jednocześnie pod ogromną presją zwiększania własnych możliwości 
w zakresie dostarczania przesyłek. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.money.pl

 POLSKI STARTUP INFERMEDICA WE 

WSPÓŁPRACY Z MICROSOFTEM

Firma z Wrocławia, In-
fermedica dostarcza 
usługi klientom z bran-
ży opieki zdrowotnej 
i ubezpieczeniowej. 
Oferuje narzędzia do 
wstępnego diagnozo-
wania pacjentów, które 
wykorzystują sztuczną inteligencję. Autorska technologia wstępnej diag-
nozy od polskiego startupu wzbogaciła teraz Bot Microsoft Healthcare, 
wykorzystywany przez amerykańskie podmioty działające na rynku 
zdrowia. Ma ona wpłynąć na usprawnienie pracy państwowych oraz pry-
watnych systemów opieki zdrowotnej. Zarządzający projektem Microsoft 
Healthcare Adam Walker jest pod wrażeniem rozwiązania wrocławskiej 
firmy. Zaawansowane modele probabilistyczne sprawiają, że diagnoza 
stawiana jest z trafnością, której nie osiąga się w rozwiązaniach opartych 
na drzewach decyzyjnych.
Potwierdzona klinicznie skuteczność technologii umożliwia dostarczanie 
pacjentom trafniejszych wyników. Microsoft to kolejny duży partner In-
fermediki – poza nim firma współpracuje m.in. z PZU Zdrowie, Allianzem 
czy kanadyjskim Global Excelem. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.businessinsider.com.pl

 MNIEJSZY RUCH W CENTRACH 

HANDLOWYCH – IM WIĘKSZA GALERIA, TYM 

WIĘKSZY SPADEK

4 maja zostały uruchomio-
ne ponownie centra handlo-
we. Ruch jest jednak w nich 
mniejszy w porównaniu do 
zeszłego roku, a najwięcej 
klientów powróciło do mniej-
szych galerii. Podyktowane 
jest to charakterem zakupów, 
który zmienił się w ostatnim czasie, a także ograniczeniami w zakresie 
przemieszczania się po mieście. Według informacji z Retail Institute 
w trakcie pierwszego tygodnia od otwarcia tych obiektów, w 140 centrach 
handlowych licznik odwiedzin był o blisko 42% niższy niż w ubiegłym 
roku. Zaobserwowano przy tym różnice pod kątem spadku w więk-
szych i mniejszych galeriach. Duże obiekty, mające przynajmniej 40 
tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, zanotowały prawie 50% 
obniżenie ruchu. W galeriach średniej wielkości spadek wyniósł 39,7%, 
natomiast w małych – 31,4%. Najmniejsze parki handlowe odwiedziło 
o 29,7% mniej osób niż rok temu. Ta zależność wynika z kilku czynników. 
Przede wszystkim Polacy przestawili się na zakupy planowe, a ponad-
to nadal część osób odczuwa lęk przed zarażeniem koronawirusem. 
Pogorszona sytuacja finansowa rodzin lub jej wizja to również czyn-
niki powstrzymujące przed udaniem się do centrum handlowego. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.businessinsider.com.pl

 OBOWIĀZEK STOSOWANIA NOWEGO  

JPK_VAT PRZESUNIĘTY NA 1 PAŹDZIERNIKA

Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu obowiązku stosowania 
nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników – z 1 lipca na 1 października 
2020 roku. Zmiana obejmuje wszystkich przedsiębiorców, zarówno du-
żych, jak i przedstawicieli MŚP. Resort wychodzi w ten sposób naprzeciw 
oczekiwaniom podatników i w obliczu trwającego stanu epidemii chce od-
ciążyć ich w zakresie nowych obowiązków. By ułatwić prowadzenie bizne-
su, w ramach tarczy antykryzysowej odsunięto w czasie szereg terminów, 
a firmy zwolniono z wielu obowiązków, o czym mówi wiceminister finansów 
Jan Sarnowski. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.businessinsider.com.pl

q  O TYM SIE MÓWI
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Capira

Świeży drop nadchodzi. Dziewczyny 
przygotowują kolejną porcję przyłbic ochron-
nych, mat na kozetkę i rękawic ochronnych 
dla placówek Służby Zdrowia i Domów 
Opieki Społecznej. Cieszymy się, że mamy 
możliwość 
pomóc w tym 
dziwnym czasie. 
A przy okazji… 
nasze przyłbice 
prezentują się 
na dziewczynach 
całkiem nieźle, 
nie sądzicie?  ;)

El Padre

M A M Y T O
To była W Y J Ą T K O W A gala MP Power 
Awards, którą zapamiętamy na długo!
6️ NOMINACJI
3️ WYGRANE STATUETKI
1️ AGENCJA ROKU
A to wszystko po raz pierwszy w historii, 
całkowicie online? Wielkie brawa dla organi-
zatorów!…

ATMSolutions

Nie sposób nie podzielić się takimi 
podziękowaniami, które do nas docierają  :)
Serce rośnie i motywuje do dalszych działań 
cały zespół ATMSolutions ?
Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc tak 
wielu instytucjom oraz wspierać je w walce z 
COVID-1️9.
Nasza firma przekazała łącznie aż 1️4500 
przyłbic!! ?
Nie byłoby to możliwe bez naszego zde-
terminowanego zespołu, za co serdecznie 
dziękujemy!
Siła jest w ATMSolutions! ?

Ads of the World

Dystans 
społeczny 
zaproponowany 
przez  
Burger Kinga.

q PO GODZINACH

‹  Anna Gāsiorowska ›

L-SHOP-TEAM POLSKA

Pomagamy dalej! ??
Przekazaliśmy kasaki lekarskie do 
Oddziału Zakaźnego w Giżycku w ramach 
akcji #superbohater.
Tym razem ruszyliśmy z pomocą do 
Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygi-
era w Krakowie.
Zachęcamy do pomagania, zwłaszcza, że 
szpitale same apelują o pomoc.?

signs.pl

Międzynarodowa sieć zrzeszająca 
niezależne agencje PR – The International 
Public Relations Network (IPRN) świętuje w 
tym roku 25-lecie swojego istnienia, a wraz z 
nim znaczny wzrost liczby swoich członków, 
ogłoszenie strategicznego planu wsparcia.

LPP

Walka na froncie pomocowym toczy się 
pełną parą! ?
Na liczniku mamy już pół miliona przeka-
zanych maseczek ponad 1️6️0 placówkom 
zdrowia i domom pomocy społecznej ?
Nasze teamy codziennie sortują, pakują i 
wysyłają kolejne partie środków ochronnych 
?
Łączymy siły z NGOsami i innymi firmami/
instytucjami, by ramię w ramię szybciej 
odpowiadać na potrzeby placówek medyc-
znych ?
Chcecie poznać więcej kulisów naszych 
działań #LPPpomaga? ? Przeczytajcie 
rozmowę z Patrycją Zbytniewską, prezeską 
Fundacji LPP ?
www.f5.pl/f…/lpp-walczy-z-kryzysem-na-wielu-
frontach

Warsztat Koszulkowy

Brawo Wy! Wasze zakupy zestawów masec-
zkowych wygenerowały 220 maseczek 
dla Szpital Miejski w Zabrzu, które dziś 
przekazaliśmy!
Przypomnijmy 

– na początku 
naszej sprzedaży 
maseczek 
udostępniliśmy 
możliwość 
zakupu zestawu 5 sztuk. Z każdego takiego 
zakupu dorzucaliśmy jedną dodatkową 
maseczkę dla Szpitala. I dziś finał – nasz 
firmowy antonov dostarczył 220 masek! 
Zafundowaliście 220 pełnowartościowych, 
kolorowych maseczek wielokrotnego użytku. 
Podobno barrrdzo się przydadzą – tak 
mówiły przemiłe Panie w szpitalu.
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W natłoku codziennych zajęć dobrze znaleźć chwilę na oddech. 
Robimy tyle dla ciała, zróbmy też coś dla duszy. Zbigniew Grzeszczuk 

– twórca polskiego rynku upominków reklamowych, założyciel Polskiej 
Izby Reklamy i aktywny członek zarządu PIAP – zaprasza w świat poezji 
swojego autorstwa.

Deja-vu [deżawi]
BÓG, co w potędze swej układał
Nam od początku tę doczesność
Obdarzył wiarą zmartwychwstania
By z doczesności zrobić wieczność
Powoła nas dzionka  któregoś
Masz zameldować się na górze
Trzeba odetchnąć po tych trudach
Na pięknej i bialutkiej chmurze
Tak odpoczywasz cały roczek
Potem podadzą przerwy powód
Bo się okaże, że tam w niebie
Też trzeba iść wyrobić dowód
Na nowo musisz się potrudzić
Papierów znów przerzucić tony
Najgorsze jednak jest przed tobą
Do swojej trzeba wrócić ŻONY.

21.08.2009

PANIE NASZ
Jeżeli kiedyś mnie zaprosisz
Bym poprzebywał z Tobą PANIE
To zaproszenie wyślij nocą
Nie chcę się spóźnić na śniadanie

Wcześniej mnie także nie uprzedzaj
Wszak każdy dyplomata wie
Że jeśli oficjalnie prosisz
Powinno być R.S.V.P

A tak w ogóle Panie BOŻE
Prośbę do CIEBIE małą mam
Wpadnij na ziemię w odwiedziny
Byś tam na górze nie był sam.

‹ Promocje, 
które widaÃ… ›

Oto przegląd najciekawszych produktów dostępnych 
w sprzedaży łączonej w sieciach sklepów detalicznych 
oraz wykorzystywanych podczas wydarzeń plene-
rowych. „Dokumentacja” zdjęciowa posegregowana 
została zgodnie z przynależnością do trzech sektorów 
branżowych: Gifts World, Packaging Materials, POS 
& Display. Przynależność do sektora jest określana 
na podstawie rodzaju upominku, zastosowania lub 
ekspozycji – interpretacji autora :)

‹  Magdalena Konieczna ›

Vegeta – mieszanka 
przypraw i warzyw 
produkowana przez 
firmę Podravka 
produkt: PUSZKA

PACKAGING MATERIALS

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

GIFTS WORLD

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

GIFTS WORLD
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Nescafé – marka kaw rozpuszczalnych 
pochodząca ze Szwajcarii  
produkt: KUBEK

Danonki – marka wyrobów mlecznych 
produkt: NAKLEJKA

Colgate-Palmolive (Poland) – właściciel 
marki elmex® JUNIOR produkt: SZCZO-
TECZKA DO ZĘBÓW I KUBEK

Pedigree – marka produktów dla psów 
produkt: MISKA

Lipton – marka herbat tradycyjnych, jak 
i gotowych napojów herbacianych 
produkt: KUBEK

Natur Produkt Zdrovit  – dystrybutor past do 
zębów marki Lacalut niemieckiej firmy Dr. The-
iss Naturwaren
produkt: SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

Marka Sheba – należąca do globalnej spółki Mars 
produkt: NOTES

Whiskas – marka produktów dla kotów 
produkt: MISKA

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

Danonki – marka wyrobów mlecznych 
produkt: MAGNES

Teekanne – niemiecka firma handlująca 
herbatą z siedzibą w Düsseldorfie
produkt: SZKLANKA

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS 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.

mailto:magda%40gjc.pl?subject=
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WYDANIE : 3(70)2020
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Postaw na wizerunek! 
 
Gwarantujemy sprawdzoną grupę docelową, 
nakład oraz bezpłatną dystrybucję.  
Dodatkowo dla reklamodawców  
NEWS na www.giftsjournal.pl GRATIS

Reklama na łamach Gifts Journal Polska 
stanowi świadome uzupełnienie działań 
podejmowanych online. To idealne rozwiązanie 
na dotarcie do sprawdzonych odbiorców, jako 
spójny sposób budowania świadomości marki.
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- sales@gjc.pl - 
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Jacek Spychała
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feststudio.pl

WYDANIE
2 (69) 2020 maj, czerwiec, 
lipiec, sierpień

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

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

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść nadsyłanych reklam. 
Wydawca zastrzega sobie możliwość skracania nadesłanych tekstów. 
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
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