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Niezmiernie cieszę się, że kolejny raz możemy spotkać się na łamach Gifts Journal. To wydanie 
wyjątkowe, ponieważ po pierwsze otwiera nowy rok, a wraz z nim nowe możliwości rozwoju, zarów-
no w aspekcie zawodowym, jak i prywatnym. A po drugie – bo już za chwilę czeka nas prawdziwe 
święto reklamy, czyli targi RemaDays Warsaw 2020, które jak co roku będą okazją do spotkania 
przedstawicieli branży z całego świata. Jedna z największych imprez wystawienniczych odbędzie 
się 12-14 lutego 2020 r. Wszystkie informacje o tym wydarzeniu, wraz z pomocnym Informatorem 
targowym, znajdziecie na kolejnych stronach magazynu.

Pozostając w temacie targów, warto poczytać o Technologiach. Tym razem odkrywamy „Najnowsze 
rozwiązania branży z sektora TECH & PRINT”, stanowiące zapowiedź bogatej oferty wystawców, 
którą poznamy już w lutym na RemaDays Warsaw. Interesujące zestawienie znajduje się też 
w artykule o „Polecanych urządzeniach do druku na tekstyliach”.

Zachęcam także do przeczytania wywiadu numeru z Moniką Czaplicką. Znana specjalistka od 
kreowania wizerunku i zarządzania kryzysami, autorka książek oraz socjolożka opowiada o sku-
tecznych narzędziach marketingowych i możliwościach social media, które mogą wykorzystać 
uczestnicy rynku reklamowego.

Nie ulega wątpliwości, że aby nadążyć za branżą, trzeba na bieżąco śledzić jej trendy. Stąd na 
łamach magazynu w kilku miejscach poruszamy wątek ekologii. Zanurzając się w lekturę felietonu 
„Karton w roli głównej – jak być eko w branży reklamowej”, poznacie popularne gadżety powsta-
jące z poszanowaniem środowiska naturalnego. Również w materiale o Upominkach, w którym 
uwagę skupiamy na reklamowych artykułach piśmiennych, nie zabraknie produktów z serii eko.

Na naszych Czytelników czekają też opracowania o sporej wartości edukacyjnej. W materiale 
szkoleniowym pytamy „Jak rosną giganci i czego możesz się od nich nauczyć?”. Natomiast te-
mat o „Rozpowszechnianiu wizerunku dziecka” może zainteresować nie tylko z zawodowego, ale 
i prywatnego punktu widzenia.

W materiale Osobowości poznacie przedstawicieli rynku reklamy i druku, którzy swoją postawą 
i zaangażowaniem mogą zainspirować niejedną osobę. Tradycyjnie już składamy gratulacje fir-
mom i markom, które w tym roku obchodzą swoje Jubileusze. O branżowych awansach można 
z kolei poczytać w materiale Who is who.

W natłoku zajęć warto pozwolić sobie na chwilę relaksu i rozrywki. Anna Gąsiorowska przygoto-
wała dla nas ciekawe newsy z Facebooka, a dzięki Magdzie Koniecznej poznamy aktualną ofertę 
sklepowych półek i „Promocje, które widać”.

Przyjemnej lektury oraz wielu sukcesów zawodowych i zrealizowanych planów w całym roku. I do 
zobaczenia na targach RemaDays Warsaw 2020!

Drodzy 
Czytelnicy!
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16MIĘDZYNARODOWE TARGI REKLAMY 
I DRUKU REMADAYS WARSAW 2020

Zapraszamy na 16. edycję Międzynarodowych Targów Reklamy 
i Druku RemaDays Warsaw, które odbędą się w Ptak Warsaw Expo 
w Nadarzynie przy al. Katowickiej 62. Trzy targowe dni – od 12 do 

14 lutego 2020 r. – upłyną pod znakiem nowości. Na uczestników jednej 
z największych imprez wystawienniczych w branży czekają nowocześnie 
zorganizowane sektory targowe, a także wiele udogodnień.

y

60
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 dwóch sektorów 
branżowych: Gifts World, Packaging 
Materials. Przynależność do sektora 
jest określana na podstawie rodzaju 
upominku, zastosowania lub 
ekspozycji – interpretacji autora :)

PROMOCJE  
KTÓRE WIDAċ

58FACEBOOK
PÓŁ ŻARTEM, 

 PÓŁ SERIO

NIEZBĘDNIKI NA BUDOWIE

Fenomenem ostatnich lat jest dla mnie branża 
budowlana, która mimo głosów o spowolnieniu zdaje 
się nie zwalniać w swoich inwestycjach. 

KARTON W ROLI GŁÓWNEJ – JAK 
BYċ EKO W BRANŻY REKLAMOWEJ

Pojęcia „bio” i „eko” są teraz bardzo w modzie. Zwrot 
ku naturze spowodowany przesytem sztucznością 
towarzyszy nam już od ładnych paru lat. To nie tylko 
zdrowsza żywność, bez dodatków i wzmacniaczy; 
to nie tylko łagodniejsze formuły kosmetyków, w 
których więcej obecnie składników „zielonych” niż 
tych z laboratorium. 

DŁUGOPIS I PIÓRO – POTĘGA 
TRADYCYJNYCH UPOMINKÓW 
REKLAMOWYCH

Wraz z powstaniem pisma człowiek ustanowił nową 
erę w dziejach ludzkości. Jako główne narzędzie do 
komunikacji oraz przekazu dorobku cywilizacyjnego 
ewoluowało od pisma obrazkowego po alfabetyczne. 

OD DREWNA PO KRYSZTAŁ – 
NAJPIĘKNIEJSZE TROFEA I GADŻETY

Pierwsze miejsce w konkursie talentów, zdobyte 
podium na zawodach sportowych… Chwile, w których 
startujemy w jakiejś rywalizacji, już od małego 
wyzwalają w nas adrenalinę i ekscytację. 

POLECANE URZĀDZENIA DO 
DRUKU NA TEKSTYLIACH

Koszulki firmowe z logo, polary, kurtki, czapki – szeroko 
pojęta odzież reklamowa daje spore możliwości 
promocji własnej marki. Obok długopisów czy kubków, 
to właśnie T-shirty z nadrukiem plasują się w ścisłej 
czołówce najpopularniejszych gadżetów. 
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JAK ROSNĀ GIGANCI I CZEGO 
MOŻESZ SIĘ OD NICH 
NAUCZYċ?

Największe firmy mają największe 
budżety. P&G wydaje 2 mld dolarów 
rocznie na R&D, czyli badania i roz-
wój. Microsoft podobnie. Niewiele firm 
może sobie na to pozwolić. Jednak 
mogą one czerpać inspiracje z najlep-
szych praktyk tych firm i ich błędów. 
Wtedy możemy zdobywać przewagę 
w mocno nasyconym rynku!

MATERIAŁ 
SZKOLENIOWY 50

NAJWAŻNIEJSZA JEST 
STRATEGIA. E-MARKETING 
W BRANŻY GADŻETÓW

W obecnych czasach nie wyobra-
żamy sobie prowadzenia biznesu bez 
działań online. Firmowa strona, profile 
w mediach społecznościowych… Jak 
nimi zarządzać, aby inwestowane  
w e-marketing czas i środki przy-
nosiły wymierne korzyści? Jakie 
możliwości ma na tym polu branża 
upominków reklamowych? Czy sama 
obecność firmy w social media gwa-
rantuje już sukces? Mity i wątpliwości 
rozwiewa Monika Czaplicka – socjo-
lożka, właścicielka agencji Wobuzz, 
autorka książek i specjalistka od 
wizerunku i zarządzania kryzysami. 
Zapraszam do wciągającej rozmowy 
z „Kryzysową Narzeczoną”.
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 INVAME – NOWOCZESNE ZAPACHY SAMOCHODOWE

Invame – nowa firma na rynku 
specjalizująca się w produkcji perfu-
mowanych zapachów do samochodu. 

Wyrosła na ponad 20 letnim 
doświadczeniu siostrzanej firmy DREAM-
PEN - producencie długopisów reklam-
owych, między innym z indywidualnym 
klipem 3D - Clip4you.

W produktach Invame nowatorski system łączenia tworzywa z olejkami zapachowymi pozwala 
na powolne i długotrwałe uwalnianie zapachu, co sprawia że zapach jest subtelny i utrzymuje 
się dłużej. Kolekcja zapachów zaostała starannie wyselekcjonowana i stanowi esencję zapachów 
z różnych zakątków świata.

Dostępne są 3 modele produktów. Premium Aluminium – na którym możemy wykonać grawer 
oraz nadruk full color. Doskonale prezentuje się w każdym samochodzie, a umieszczony w widoc-
znym miejscu może posłużyć za swego rodzaju bilbord i daje możliwość wyeksponowania logo 
w wyjątkowy sposób.

Kolejne dwa modele to Classic Solid i Classic Motion, które są w całości z tworzywa sztucznego, 
a wykończone mogą zostać naklejką polimerową drukowaną w technologii full color.

Dokładny opis naszych niebanalnych zapachów jak i prezentacje wszystkich produktów znajdą 
Państwo na naszej stronie www.invame.eu ✖

 WSZYSTKIE INFORMACJE 

O TARGACH W APLIKACJI REMADAYS

Oficjalna aplikacja dla zwiedzających Rema-
Days Warsaw 2020 to niezbędne narzędzie, które 
umożliwi zaplanowanie całego pobytu na targach 
w łatwy sposób. Intuicyjna obsługa sprawia, że szyb-
ko odnajdziemy wszystkie najważniejsze informacje, 
począwszy od listy wystawców po szczegóły organi-
zowanych prelekcji. W aplikacji znajdziesz zarówno 
mapy i plany hal, jak i dane o kontakcie i dojeździe, 
partnerach wydarzenia czy ważnych punktach 
programu 3-dniowej imprezy wystawienniczej. Ap-
likacja  RemaDays Warsaw 2020 dostępna jest na 
urządzenia z systemem Android oraz iOS. ✖

 NOWY MODUL SKLEPOWY W TEXET ONLINE OUTLET

W serwisie dla agencji reklamowych i pośredników B2B, Texet-Online dotąd funkcjonowały 
dwa moduły sklepowe, odzież reklamowa i gadżety reklamowe.

Od początku grudnia uruchomiony został nowy moduł – OUTLET. W tej części klien-
ci Texet Poland znajdą końcówki serii zarówno odzież, jak i gadżety w bardzo atrak-
cyjnych cenach.

Ilość asortymentu jest ograniczona, stąd sugerujemy, aby czym prędzej sprawdzić co 
jest w Outlecie!

www.texet.-online.pl ✖

 ALLBAG STAWIA NA IMPORT

Ustawa o opłatach za torby foliowe 
spowodowała znaczny wzrost zapotrzebowania 
na torby ekologiczne. W Allbag staramy się 
odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie 
rynku na opakowania ekologiczne.

Podjęliśmy współpracę z producentami toreb 
z Uzbekistanu i innych krajów. Jesteśmy w sta-
nie zapewnić stałe dostawy toreb bawełnianych 
w korzystnej cenie i dobrej jakości.

Co raz więcej klientów poszukuje toreb z dnem 
i z bokami, toreb w wyższej gramaturze, o kol-
orze innym niż charakterystyczny dla surowej 
tkaniny - ecru. W ofercie toreb importowanych 
posiadamy torby w kilkunastu rozmiarach, kol-
orach i różnych gramaturach.

Torby te charakteryzują się perfekcyjnym szy-
ciem i wykonaniem z dobrej jakości materiałów.

Oferujemy usługę importu toreb według spe-
cyfikacji klienta. Możemy zaimportować towar 
według życzenia już od 10 000 sztuk. Zamówienie 
na produkty importowane wiąże się z dłuższym 
czasem dostawy. Transport drogą morską trwa 
około 40 dni, jednak perspektywa zakupu towaru 
w niższej cenie rekompensuje klientom dłuższy 
czas oczekiwania.

Wszystkich klientów posiadających zapotrze-
bowanie na torby bawełniane w większej ilości 
zachęcamy do kontaktu.  ✖
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 ZNIESIENIE EWIDENCJI UPOMINKÓW

PIAP w swojej batalii o zniesienie limitów na nieodpłatne przekazywanie upo-
minków postanowił spróbować podejść do problemu od jeszcze innej strony, 
mianowicie wystąpić o zniesienie obowiązku ewidencjonowania prezentów po-
wyżej 100 zł. O tym jakie korzyści dla firm z branży reklamowej mogłoby przy-
nieść to rozwiązanie, zapytaliśmy Sylwię Pinkiewicz z Kancelarii TAX-LEX, która 
reprezentuje Izbę w tym przedsięwzięciu. Stanowisko w tej sprawie powstało 
przy współpracy Kancelarii z PIAP.
Podniesienie limitów na nieodpłatne przekazywanie upominków jest jed-
ną z głównych potrzeb branży artykułów promocyjnych. PIAP nie ustanie 
w walkach o zmianę tej regulacji w przyszłości, ale na ten moment Izba 
chce spróbować zawalczyć jeszcze o połowiczne rozwiązanie. Jakie?
Nie powiedziałabym, że to rozwiązanie połowiczne, wręcz przeciwnie. Jestem 
przekonana, że jego wdrożenie stworzyłoby korzystniejszą sytuację podatko-
wą niż podniesienie limitu. Nie chcę na razie zdradzać szczegółów koncepcji, 
ale mamy nadzieję, że Ministerstwo Finansów spojrzy na nasze propozycje i zechce je rozważyć. ✖
Więcej na: www.piap-org.pl

 WYGODNA REJESTRACJA ONLINE NA TARGI 

REMADAYS WARSAW

Rosnące zainteresowanie targami RemaDays Warsaw odzwiercied-
la rozwój rynku reklamy i druku. Jedna z największych branżowych 
imprez wystawienniczych o charakterze B2B każdego roku skupia 
tysiące zwiedzających oraz setki wystawców z całego świata. By za-
dbać o sprawny przebieg reklamowego święta, organizatorzy również 
w tym roku przygotowali możliwość wcześniejszej bezpłatnej re-
jestracji online na stronie www.remadays.com (wybierz zakładkę 

„Dla zwiedzających”, a w niej „Rejestrację zaproszeń”). W pierwszym 
kroku należy podać kod z zaproszenia (otrzymanego wcześniej w for-
mie drukowanej lub elektronicznej), który jest wielokrotnego użytku. 
W drugim kroku wystarczy uzupełnić swoje dane, a na podany adres 
mailowy zostanie wysłany gotowy do wydruku identyfikator. W dniu 
targów zabierz go ze sobą i okaż w punkcie rejestracyjnym – będzie 
tam na Ciebie czekać przygotowany komplet materiałów. Po ich ode-
braniu możesz rozpocząć zwiedzanie i wykorzystać pełen potencjał 
targowego spotkania specjalistów z branży reklamy i druku. Z tej 
opcji rejestracji mogą skorzystać tylko osoby pełnoletnie. Natomiast 
osoby, które nie zdążą zarejestrować się wcześniej online, będą mo-
gły zrobić to przy wejściu (rejestracja na targach jest płatna 20zł). 
Dostępne będą 4 punkty rejestracyjne – w hali E (wejścia E1 i E8) oraz 
w hali F (wejścia F1 i F5). ✖

 ODKRYJ NASZA MARKĘ ROLY
W Gorfactory może-

my poszczycić się ponad 
30 letnim doświadcze-
niem w produkcji teks-
tyliów przy połączeniu 
z precyzyjną organiza-
cją. Naszym celem jest 
zawsze utrzymywanie 
najwyższych standar-
dów jakości, aby nasi 
klienci zawsze mogli być 
spokojni, a ta postawa 
umocniła nas jako wio-
dącą firmę i doskonałą 
referencję na poziomie 
krajowym i międzyna-
rodowym.

Nasza marka Roly 
jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych marek 
na rynku europejskim 
w branży tekstyliów pro-
mocyjnych. Roly oferuje 
połączenie wartości, uczuć i postaw wykraczających poza konwencjo-
nalne, oferując szeroką gamę tkanin, wzorów, kolorów oraz nasze zaan-
gażowanie w zaspokajanie potrzeb naszych klientów.

Nasze kolekcje:
- CASUAL SUMMER: kolekcja składa się z produktów z sezonu letniego, 

takich jak koszulki polo, t-shirty, tank topy.
- CASUAL WINTER: produkty na sezon zimowy, takie jak koszulki polo 

i koszule z długim rękawem, bluzy i odzież ciepła ( polary, softshelle, kurtki)
- SPORTS: produkty o sportowym designie, wykonane ze specjalnych 

tkanin takie jaka: koszulki techniczne, stroje sportowe, szorty, torby spor-
towe, piłki, koszulki termoaktywne, etc.

- WORKWEAR: kolekcja odzieży roboczej, spodni roboczych, szortów, 
koszul, kamizelek odblaskowych itp.

- KIDS: sekcja odzieży dla dzieci od 0 do 16 lat.
- ACCESORIES: czapki, chusty, torby, plecaki, torby non woven, etc.
- INWHITE: kolekcja bielizny męskiej, damskiej i dziecięcej ✖
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 MODERN FORMS – NASZA 

PRACA PO RAZ KOLEJNY 

ZOSTALA DOCENIONA

Kilka tygodni temu prosiliśmy Was o odda-
wanie głosów na Modern Forms w konkursie 

"Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany". Dziś mo-
żemy pochwalić się Nominacją w konkursie na 
najlepsze projekty RPO Województwa Podkar-
packiego 2014-2020. 

Oznacza, to że nasz projekt znalazł się 
w gronie najlepiej zrealizowanych projektów UE.

Dziękujemy za wszystkie oddane głosy, 
a my działamy dalej i realizujemy kolejne in-
nowacyjne pomysły.
 
Siedlisko Janczar w Pstrągowej
Zmieniamy Podkarpackie z RPO

#bemodern #modernforms ✖

 PIAP ZAPRASZA NA WIECZÓR BRANŻOWY

Coroczny Wieczór Branżowy organizowany przez PIAP odbędzie 
się w Warszawie 13 lutego 2020 roku, już po raz drugi w lokalu 
Mysia 3. Izba jak co roku przygotowuje dla firm członkowskich 
spotkanie pełne niespodzianek.

W planie Wieczoru Branżowego jest oczywiście uroczysta inau-
guracja oraz wręczenie statuetek dla Jubilatów PIAP w roku 2020. 
Po części oficjalnej przyjdzie czas na relaks i rozmowy kuluarowe 
oraz inne atrakcje, które przedstawiciele PIAP przygotowali dla 
gości. Jak co roku gwarantowana jest świetna zabawa w dobrym towarzystwie. 

Sponsorami - gospodarzami wydarzenia są firmy: 12M Alicja Wąsowska, ASGARD Sp. z o.o.,AXPOL Trading Sp.z o.o.,Sp.k, Brandfathers Group 
Sp. z o.o., Headwear PL Sp. z o.o. Sp.j. , Macma Polska Sp. z o.o., Mart Spółka z o.o. sp.k., Maxim Ceramics Sp. z o.o. Sp.k., Mid Ocean Brands Polska 
Sp. z o.o., Modern Forms Sp.z o.o., Refloactive Niciak Group Sp z o.o.Sp.k., 

Texet Poland Sp. z o.o., Trober Polska Patrick Chrabkowski oraz Polska Izba Artykułów Promocyjnych, która jest zarazem głównym gospo-
darzem wydarzenia. ✖

Więcej na: www.piap-org.pl

 LOTERIA DLA 

ZWIEDZAJĀCYCH 

– CODZIENNIE DO 

WYGRANIA ROWERY 

MARKI KROSS

Każdego roku podczas Re-
maDays Warsaw niemałe emo-
cje wywołują targowe konkursy. 
Obejmują one nie tylko zmagania czołowych przedstawicieli rynku reklamowego, którzy rywa-
lizują o prestiżowe statuetki i medale dla najlepszych firm z branży. Dużą popularnością cieszy 
się także tradycyjna Loteria dla zwiedzających. Podczas 16. edycji warszawskiego święta rekla-
my odbędzie się ona w nieco zmienionej formule – tym razem losowanie nagród będzie miało 
miejsce każdego dnia imprezy, w nowym miejscu. Jest o co powalczyć, ponieważ do wygrania 
będzie 6 rowerów marki KROSS. By wziąć udział w Loterii, wystarczy wrzucić swoją służbową 
wizytówkę do specjalnej urny. Goście targowi mogą spróbować swojego szczęścia w losowaniu 
codziennie o godzinie 14:00 w hali F na stoisku A3. ✖

 BILET PROMOCYJNY W CENIE 10 ZŁ DO NABYCIA ONLINE  

DO 7 LUTEGO

Osoby zainteresowane udziałem w Mię-
dzynarodowych Targach Reklamy i Druku 
RemaDays Warsaw 2020 mogą skorzystać 
z wyjątkowej okazji nabycia biletu promo-
cyjnego w cenie 10 zł. Bilet ten uprawnia do 
wstępu we wszystkie 3 dni imprezy targowej. 
Sprzedaż biletów promocyjnych prowadzo-
na jest online poprzez www.remadays.com 

– wystarczy wejść na stronę organizatora 
i w zakładce „Dla zwiedzających” wybrać 
opcję „Bilety”. Zakupu dokonasz, korzysta-
jąc z płatności internetowej PayU – otrzymasz po tym specjalny kod, który pozwoli na szybką 
i wygodną rejestrację online. Zachęcamy do zakupu biletów promocyjnych na targi RemaDays 
Warsaw 2020 – z tej okazji można skorzystać tylko do 7 lutego. ✖
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 ZMIANA NUMERÓW 

TELEFONÓW W FIRMIE-AWIH 

TORBY I OPAKOWANIA

 Firma AWIH Torby i Opakowania informuję 
o zmianie numerów telefonów. Aktualne nu-
mery:

tel. centrala: 514 041 255

DZIAŁ HANDLOWY                                                 
tel. 789 022 807                                                               
tel. 789 022 109
                       
DZIAŁ GRAFICZNY
tel. 517 113 764

KSIĘGOWOŚĆ, ADMINISTRACJA
tel. 513 026 738

MARKETING
tel. 789 024 254

AWIH Torby i Opakowania
ul. Łopuszańska 53
02-232 Warszawa
www.awih.com.pl✖

 MARKA ODZIEZY UNEEK CLOTHING JUZ W POLSCE

Znana i ceniona od lat w Europie (i nie tylko) marka odzieży rekla-
mowej Uneek Clothing dotarła również do Polski.

Od 1 października tego roku, polscy Klienci mogą nieograniczenie 
korzystać z bezpośredniej sprzedaży angielskiej marki Uneek.

Osobą odpowiedzialną za wprowadzenie, sprzedaż a także rozwój 
marki Uneek w Polsce została Małgosia Połonka, znana naszej branży 
przez ostatnie 11 lat jako Redaktor Naczelna czasopisma T&P Tekstylia 

- Zdobienie i Promocja.
Małgosia Połonka, Business development executive Uneek Clothing Po-

land: "Marka Uneek jest moim zdaniem bogata oraz konkurencyjna, zarów-
no cenowo, jakościowo jak i produktowo. Naszą ofertę w postaci sprzedaży 
bezpośredniej kierujemy do hafciarni, drukarni oraz agencji reklamowych. Nie obsługujemy Klientów 
końcowych. Już pierwsze prezentacje marki w Polsce oraz rozmowy z jej nowymi polskimi Klien-
tami pokazały, iż nasz rynek potrzebował ożywienia, a także innych, konkurencyjnych produktów.

Cieszę się na moje nowe wyzwanie i równocześnie jestem bardzo ciekawa reakcji naszej bran-
ży na nowy produkt, którym jest Uneek." ✖
 
https://issuu.com/uneekclothing/docs/katalog_digital_en
www.uneekclothing.com
malgorzata@uneekclothing.com

 IVORY ORGANIZUJE LICYTACJE WSPÓLNIE Z WOŚP

Już po raz kolejny producent i dostawca ceramiki reklamowej angażu-
je się w działania na rzecz WOŚP i zachęca do udziału w licytacji, z której 
środki zostaną wykorzystane Dla zapewnienia najwyższych standar-
dów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Ivory Ceramics jak co roku zachęca do udziału w wyjątkowej licyta-
cji! Jej przedmiotem jest voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania 
na zakup markowej ceramiki i szkła z nadrukiem w Ivory Ceramics. ✖

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne pod mailem: 
p.gruszczynski@ivory.com.pl

 PERSONALIZACJA STOISK TARGOWYCH

Personalizacja swojego stoiska targowego to konieczność. Dobrze stworzona grafika nie tylko pokaże nasze logo ale także wyeksponuje odpowiednie 
wartości z oferty oraz stworzy charakter stoiska.

No i najważniejsze – ściągnie wzrok potencjalnego klienta. Dynamite De-
sign zadba aby Państwa stoisko spełniało wszystkie powyższe wymogi. Po 
raz kolejny jako oficjalny partner REMADAYS firma Dynamite Design oferuje 
druk, montaż i demontaż folii po targach.

Jeśli nie mają Państwo projektu graficznego to nasi graficy przygotują 
idealny projekt.

Zlecając nam personalizację stoiska targowego zyskują Państwo:
• profesjonalną obsługę - nie muszą się Państwo martwić o realizację
• zlecenia. Po zaakceptowaniu plików, zajmujemy się wszystkim
• kompleksowo. Przyjeżdżają Państwo na gotowe stoisko.
• najwyższą jakość druku 1440dpi
• profesjonalny montaż
• możliwość profesjonalnego usunięcia folii po targach
• możliwość przygotowania projektu graficznego
• wykonujemy także ROLLUPy, ścianki POPUP w świetnej jakości i najlep-

szej cenie. ✖
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 UMÓW SPOTKANIE Z WYSTAWCĀ JESZCZE PRZED TARGAMI

Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku Re-
maDays Warsaw to nowoczesna platforma łą-
cząca przedstawicieli branży reklamy i druku 
z kraju oraz zagranicy. Jedną z największych 
zalet imprezy są możliwości nawiązania setek 
kontaktów handlowych, a także bogaty program wydarzeń towarzyszących. Tym samym 3 dni 
RemaDays Warsaw mogą być bardzo intensywne, ale wystarczy skorzystać ze sprawdzonego 
udogodnienia, by optymalnie i w prosty sposób zaplanować cały pobyt na targach. Wszyscy zwie-
dzający mogą skorzystać z wygodnej opcji umawiania spotkań z wystawcami online na stro-
nie www.remadays.com. W zakładce „Dla zwiedzających” znajduje się „Lista wystawców 2020” 

– po kliknięciu w nią pojawi się wyszukiwarka, dzięki której szybko odnajdziesz interesujący Cię 
produkt lub dostawcę, a także wydrukujesz plany hal i wygenerujesz listę umówionych spot-
kań. Ta opcja znacząco ułatwia zorganizowanie każdego z targowych dni, umożliwiając pełne 
wykorzystanie potencjału RemaDays Warsaw 2020. ✖

 NOWA SIEDZIBA FIRMY SANDEX SP.J.

Od października 2019 Firma SANDEX Sp.j. znajduje się w nowej lokalizacji przy Ul. Kaktusowej 
1B, również w Łomiankach.

Na prawie 300 m powierzchni ma do dyspozycji trzy poziomy:
a) Pierwszy poziom – góra – STREFA HANDLOWA, całe piętro wrze od rozmów z klientami 

wspaniałego TEAMu Handlowego
b) Drugi poziom – środkowy – STREFA KONFERENCYJNA – wielki SHOW ROOM z wysublimo-

waną ekspozycją PREMIUM gadzetów oraz PREMIUM odzieży reklamowej.
c) Trzeci poziom – dolny – STREFA RELAKSU – wielka przestrzeń z bilardem, ping-pongiem 

oraz rzutkami i projektorem do wyświetlania nie tylko prezentacji J.
Duży obiekt, łatwy i szybki dojazd, wielki SHOW ROOM z wyodrębnioną częściową pozwala 

poprowadzić różnego rodzaju spotkania, dni otwarte oraz szkolenia produktowe nawet na 20 
osób. W nowym biurze udało się nam stworzyć niezapomniany ciepły klimat, przyjazne otocze-
nie oraz swobodę  i przestrzeń, gdzie super załoga SANDEX TEAM sprawi, iż czas spędzony na 
współpracy z klientem mija szybko i przyjemnie.

Na otwarcie nowego biura stworzyliśmy nową, niepowtarzalną i wyjątkową kolekcję produk-
tów ze SZTRUKSU. Ten niezwykle plastyczny materiał ma swój WIELKI COME BACK w obecnych 
trendach modowych a SANDEX jako pierwszy i jedyny na rynku artykułów promocyjnych wpro-
wadził do swojej oferty kolekcję ze sztruksu. Zapraszamy do spotkań. ✖

MEET ME?
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 HAPTICA® LIVE '20: 

HOTSPOT DLA REKLAMY 

HAPTYCZNEJ

HAPTICA® live odbywa się po raz ósmy 
18 marca 2020 roku w Światowym Centrum 
Konferencyjnym w Bonn w Niemczech.

Podczas „Experience of Haptic Advertising” 
około 190 wystawców zaprezentuje po raz kolejny całe spektrum produktów.

W marcu 2019 r. do Bonn przyjechało 1840 odwiedzających, aby zapoznać się z nowościami i tren-
dami produktowymi.

Oprócz asortymentu wystawców nacisk zostanie położony na kwestie praktyczne: w trakcie wy-
kładów eksperci ds. marketingu korporacyjnego przedstawią swoją pracę. Ponadto w ramach Best 
Practice Show zostanie zaprezentowanych około 20 kampanii z całego świata, które z powodzeniem 
obejmują wdrażanie komunikatorów haptycznych.

Podczas wystawy Promotional Gift Award zostaną zaprezentowane nagrodzone produkty konkursu 
na rok 2020. Impreza HAPTICA® live organizowana jest przez wydawnictwo WA Media (magazyn eppi).

Ósma edycja, 18 marca 2020 r., otwiera swoje podwoje od 9.00 do 17.30. Nie ma opłaty za wstęp, 
ale trzeba się wstępnie zarejestrować pod adresem: www.haptica-live.de ✖

zdjęcie autorstwa: Jens C. Friedrich, © WA Media

 SEE NEW NA TARGACH 

REMADAYS WARSAW 2020

Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku Re-
maDays Warsaw są drugą w Europie oraz piątą 
na świecie branżową imprezą wystawienniczą, 
która rokrocznie łączy tysiące producentów, 
dystrybutorów i importerów produktów oraz 
dostawców usług reklamowych z całego świa-
ta. Na uczestników tegorocznego wydarzenia 
czekają jak zwykle duże możliwości promocji, 
a także sporo udogodnień. Hasłem przewodnim 
16. edycji RemaDays Warsaw jest SEE NEW, co 
dobrze wpisuje się w charakter nowoczesnej 
imprezy targowej o międzynarodowym cha-
rakterze. Wystawcy zaprezentują swoją ofer-
tę w 3 profesjonalnie zorganizowanych sekto-
rach – GIFTS & TEXTILE, SIGN & VISUAL, TECH 
& PRINT, które w kompleksowy sposób łączą 11 
dotychczasowych obszarów działalności. Dzięki 
temu możliwa będzie przejrzysta prezentacja 
najnowszych osiągnięć i trendów rynku rekla-
my i druku, a także sprawne nawiązywanie 
trwałych relacji handlowych. Wśród wystaw-
ców ponad 100 firm pojawi się na targach po 
raz pierwszy, a wszyscy będą mogli skorzystać 
z poszerzonego katalogu dodatkowych usług 
reklamowych (np. profesjonalnej wideorelacji 
czy reklamy w oficjalnej aplikacji RemaDays). 
Na tym lista nowości i udogodnień się nie koń-
czy. Możliwość przesłania oryginalnego zapro-
szenia na wydarzenie w formie elektronicznej 
czy dające większe możliwości wizualne nowe 
totemy na targach to także sposób, by wyróżnić 
swoją firmę i dotrzeć do tysięcy zwiedzających. 
Z kolei dla targowych gości zostanie urucho-
miony specjalny Dział Obsługi Zwiedzających, 
z którym można skontaktować się mailowo: 
visitors@remadays.com. ✖

 SOLIDNOŚċ I BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI 

Z BRANŻY REKLAMOWEJ

O jakości udanej współpracy między partnera-
mi biznesowymi w dużej mierze przesądza rzetel-
ność każdego z nich. Każdy, kto aktywnie działa 
na polu zawodowym, wie, że zdarzają się przypad-
ki, gdy kontrahent nie wywiązuje się z poczynionych ustaleń. Jak zadbać o bezpieczeństwo transakcji 
na rynku reklamowym? Najlepszym do tego sposobem jest skorzystanie ze sprawdzonego programu 
INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND – wykazu firm niepolecanych w branży produktów promo-
cyjnych. Program umożliwia zweryfikowanie wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych, 
a zarazem stanowi skuteczne narzędzie do polubownego załatwiania spornych spraw. W wyniku 
wezwania do zapłaty z adnotacją o umieszczeniu firmy w spisie INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND 
sporo spraw kończy się szybkim odzyskaniem należności. Przez 10 lat działania odzyskanych zostało 
4 479 554,12. Zabezpiecz swoją firmę i zyskaj dostęp do wykazu niepolecanych przedstawicieli branży 
upominków reklamowych – wszystkie szczegóły na stronie www.notrecommend.com. ✖

 ZAPRASZAMY NA 11. EDYCJĘ TARGÓW REMADAYS KIEV

11 marca rozpocznie się RemaDays Kiev, czyli mię-
dzynarodowe spotkanie specjalistów branży reklamy 
i druku w Kijowie. To już 11. edycja święta reklamy u na-
szych wschodnich sąsiadów, która i tym razem zapowiada 
się wyjątkowo ciekawie. Podczas 3 dni branżowego wy-
darzenia wystawcy będą mieli okazję zaprezentować rozwiązania, produkty i usługi w tematycznych 
sektorach – Gifts & Teхtile, Sign & Visual oraz Tech & Print. Szeroka oferta targowa pozwoli poznać 
najnowsze osiągnięcia oraz nawiązać wiele kontaktów biznesowych, które zaowocować mogą długo-
trwałą współpracą. Wśród wystawców znajdą się nie tylko firmy z ukraińskiego rynku reklamowego, 
ale także z zagranicy, w tym przedstawiciele polskiej branży reklamowej. Warto dołączyć do ich grona 
i wykorzystać potencjał ukraińskiego święta reklamy, które w zeszłym roku miało swój bardzo udany 
jubileusz. Wszystkich zainteresowanych udziałem w targach zapraszamy do kontaktu poprzez 
stronę www.remadays.com.ua. Poza szerokimi możliwościami promocji i aranżowania rozmów han-
dlowych, na uczestników czekają też coroczne konkursy. W Loterii dla zwiedzających będzie można 
wygrać nowoczesny ekspres do kawy marki Philips. Targi RemaDays Kiev odbędą się w dniach 
11-13 marca 2020 r. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich wystawców, jak i zwiedzających! ✖
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 KONKURS MISTRZ LASERA 2019 ROZSTRZYGNIETY

II edycja konkursu „Mistrzowie Lasera 2019” organizowanego przez dział technologii laserowych 
firmy COLOP Polska już za nami! Tegoroczną tematyką konkursu były kartki okolicznościowe, stwo-
rzone przy wykorzystaniu plotera laserowego CO2. Prace mogły być wykonane z: papieru, tektury, 
kartonu beermat i sklejki oraz zdobione laserem, filcem, korkiem, drewnem litym lub innymi materia-
łami grawerskimi. Liczyła się przede wszystkim kreatywność, estetyka oraz umiejętności techniczne.

Komisja złożona z przedstawiciela środowiska akademickiego oraz osób z branży poligraficznej, 
reklamy i marketingu nie miała łatwego zadania ponieważ jakość prac nadesłanych w tegorocznym 
konkursie stała na bardzo wysokim poziomie.

Zwycięzcą II edycji konkursu „Mistrzowie Lasera” została firma ESPU ze Świdwina, drugie miejsce 
zajęła firma IMPORTPRODUCT z Siedlec, miejsce trzecie powędrowało do firmy DRUKMANIA z Kra-
kowa a na czwartym miejscu znalazła się firma VISUAL PARTNER z Lęborka. Do laureatów powędrują 
nagrody w tym główna: program 1-Touch Laser Photo do obróbki laserowej zdjęć.

Zachęcamy do oglądania wszystkich prac biorących udział w konkursie „Mistrzowie Lasera 2019” w internecie na stronie lasery.pl/prace-konkursowe .
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział
w tegorocznej edycji. Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Mistrzowie Lasera”, który startuje już wiosną 2020! ✖

 OFICJALNE TYTUŁY TARGOWE – WIELKA KSIĘGA REKLAMY 

I DRUKU ORAZ ADBOX INSPIRACJE REKLAMOWE

Szerokie możliwości promocji na Re-
maDays Warsaw nie kończą się na nowo-
cześnie zaaranżowanej przestrzeni wysta-
wienniczej. Jedna z największych imprez 
branżowych to także szereg cieszących 
się zainteresowaniem wydarzeń, na któ-
rych można zaprezentować swoją wiedzę 
i ofertę. Wśród nich są prelekcje specjali-
stów z branży, profesjonalne pokazy mody i produktów reklamowych, i wiele innych. Podczas 
RemaDays Warsaw dystrybuowane są także specjalne wydania targowe, tj. Wielka Księga 
Reklamy i Druku oraz Adbox. Pierwsza z nich to przydatny katalog łączący zalety reklamy 
prasowej i podręcznej bazy danych. W Księdze znajduje się przejrzysty podział na katego-
rie produktowe, który ułatwia znalezienie poszukiwanych informacji i tym samym usprawnia 
nawiązanie bezpośredniego kontaktu z interesującym wystawcą. Z kolei Adbox Inspiracje Re-
klamowe to ceniony przez gości przewodnik po targach, mający formę praktycznego katalo-
gu produktowego. Dzięki niemu firmy, które chcą wyróżnić swoją ofertę i pokazać najnowsze 
trendy, mogą dotrzeć do tysięcy zwiedzających. Oba tytuły dystrybuowane będą w punktach 
rejestracji, zaraz na wejściu na targi. Wypromuj swoją firmę i ofertę, korzystając z możliwości, jakie niosą profesjonalne wydawnictwa targowe – więcej 
szczegółów na stronie www.remadays.com w zakładce „Dla wystawców”, w dziale „Dodatkowe formy promocji”. ✖

WIELKA KSIĘGA REKLAMY I DRUKU 2020

katalog targowy
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GODZINY OTWARCIA DLA 
ZWIEDZAJĀCYCH

• 12-13 lutego (środa-czwartek) od 9:30 do 17:30
• 14 lutego (piątek) od 9:30 do 16:00

DOJAZD NA TARGI

Wybierz jeden z 4 prostych sposobów do-
jazdu:

1. Autobusem
Po przyjeździe do Warszawy będzie można 

skorzystać z oznaczonych bezpłatnych autobu-
sów, odjeżdżających z 2 przystanków:
• przy Alejach Jerozolimskich DW Centralny 06
• PKP Lotnisko Chopina

2. Pociągiem
Dla osób podróżujących pociągiem również 

będą dostępne bezpłatne autobusy – kursujące 
co 15 minut ze stacji PKP Warszawa Centralna 
oraz PKP Lotnisko Chopina.

3. Samolotem
Bezpłatne autobusy będą także czekały na 

osoby podróżujące samolotem – kursować będą 
co 15 minut z portu lotniczego im. Fryderyka 
Chopina.

4. Samochodem
Dojazd na targi samochodem zajmuje 15 mi-

nut z centrum Warszawy. Centrum wystawienni-
cze Ptak Warsaw Expo usytuowane jest u zbie-
gu autostrady A2, trasy S8 i drogi krajowej E67.

GODZINY KURSOWANIA AUTOBUSÓW
Bezpłatne autobusy RemaDays kursują co 

15 minut w podanych poniżej godzinach. Z do-
kładnym rozkładem jazdy można zapoznać 
się na stronie www.remadays.com w zakładce 

„Dla zwiedzających”, na podstronie „Lokalizacja 
i dojazd”.

‹  Joanna Kłossowska ›

Nowości na RemaDays Warsaw 2020

Zapraszamy na 16. edycję Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw, które odbędą 
się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie przy al. Katowickiej 62. Trzy targowe dni – od 12 do 14 lutego 
2020 r. – upłyną pod znakiem nowości. Na uczestników jednej z największych imprez wystawienniczych 
w branży czekają nowocześnie zorganizowane sektory targowe, a także wiele udogodnień. Szczegółowe 
informacje dotyczące RemaDays Warsaw 2020 znajdują się poniżej.

W dniach 12-13.02.2019:
Lotnisko Chopina – RemaDays 8:30 – 17:30
Warszawa Centralna – RemaDays 8:30 – 17:30
RemaDays – Lotnisko Chopina 9:05 – 18:15
RemaDays – Warszawa Centralna 9:00 – 18:10

W dniu 14.02.2019
Lotnisko Chopina – RemaDays 8:30 – 16:00
Warszawa Centralna – RemaDays 8:30 – 16:00
RemaDays – Lotnisko Chopina 9:05 – 16:45
RemaDays – Warszawa Centralna 9:00 – 16:40

Na stacjach początkowych i w centrum wysta-
wienniczym będzie można skorzystać z pomocy 
hostess oraz hostów, którzy udzielą niezbęd-
nych informacji. Na przystankach umieszczone 
zostaną także rozkłady jazdy.

PARKINGI

Goście, którzy przyjadą 
na targi samochodami, 
będą mogli skorzystać 
z 7000 miejsc parkin-
gowych położonych 
tuż przy halach wysta-
wienniczych. Opłata za 
dzień postojowy uiszcza-
na w punktach rejestracyjnych 
wynosi 20 złotych brutto.

CAŁA BRANŻA REKLAMY 
I DRUKU W JEDNYM MIEJSCU

Przez 3 dni trwania RemaDays Warsaw przed-
stawiciele międzynarodowego rynku reklamowe-
go mają do dyspozycji 35 000 m2 przestrzeni 
targowej, biznesowej i konferencyjnej. Wyda-
rzenie to skupia całą branżę w jednym miejscu. 
Umożliwia tym samym poznanie najnowszych 
trendów, produktów i technologii w ramach no-
wocześnie zorganizowanych sektorów targowych.

Podczas 16. edycji RemaDays Warsaw uczest-
nicy będą mogli zapoznać się z szeroką ofertą 
wszystkich wystawców zaprezentowaną w 3 pro-
fesjonalnych sektorach – GIFTS & TEXTILE, 
SIGN & VISUAL oraz TECH & PRINT.

GIFTS & TEXTILE – łączy Gifts World, Texti-
le Zone, Packaging Materials oraz Photo Cre-
ation. To sektor obejmujący szeroko pojętą 
branżę upominków i tekstyliów reklamowych 
uzupełniony ofertą rynku opakowaniowe-
go. Umożliwia zapoznanie się z najnowszą ofer-
tą firm wyspecjalizowanych w produkcji oraz 
dystrybucji gadżetów, jak i dostawców odzieży 
reklamowej (oraz roboczej, sportowej, fitness, 
ochronnej, medycznej) czy usług tekstylnych. 
Znaleźć tu można nowoczesne maszyny zna-
kujące, szeroką ofertę tkanin i dzianin, tekstylia 
domowe, użytkowe, dodatki czy różnego rodzaju 
akcesoria. To również doskonale zorganizowana 
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przestrzeń dla producentów opakowań (faso-
nowych, klapowych, kaszerowanych), kartonów 
i puszek, materiałów samoprzylepnych itp. GIFTS 
& TEXTILE obejmuje ponadto obszar photo 
creation, skupiając dostawców rozwiązań foto/
wideo, firm wyspecjalizowanych w produkcjach 
filmowych, fotografii produktowej itd.

SIGN & VISUAL – skupia przedstawicieli POS 
& Display, Lighting Systems, Event Show oraz 
Outdoor Advertising. Zapewnia przestrzeń dla 
dostawców z kategorii POS, POP & Display – 
prezentujących systemy wystawiennicze, totemy, 
ścianki i gabloty reklamowe, standy oraz rollupy, 
banery itp., a także dostawców z dziedziny re-
klamy świetlnej, oferujących identyfikację wizu-
alną: neony, ledy, kasetony podświetlane i inne. 
W sektorze tym można również odnaleźć roz-
wiązania i systemy do organizacji wszelkie-
go rodzaju imprez i eventów, meble eventowe, 
namioty i siedziska, standy itp. Szeroki wachlarz 
możliwości SIGN & VISUAL uzupełnia oferta 
dostawców wyspecjalizowanych w reklamie 
zewnętrznej (reklamie mobilnej, billboardach, 
banerach i szyldach, reklamie pneumatycznej, 
oklejaniu aut itp.).

TECH & PRINT – obejmuje Technology Park, 
Printing House, a także IT & e-Solutions. Uczest-
nicy targów znajdą tu nowoczesne urządzenia 
i technologie stosowane w branży, w tym ma-
szyny do znakowania, hafciarki, maszyny poli-
graficzne, plotery, maszyny UV, lasery, media do 
druku, frezarki, materiały do produkcji reklam 
(jak plastik, szkło, metal itp). Sektor umożliwia 
ponadto zapoznanie się z ofertą ekspertów od 
usług druku (offsetowego, cyfrowego, sitodruku, 
tampodruku, haftu, termotransferu, druku wiel-
koformatowego, znakowania oraz uszlachetnień: 
tłoczenia, foliowania, lakierowania itp.), jak i firmy, 
które dostarczają rozwiązania informatyczne 
dla reklamy, design, aplikacje mobilne, wirtualną 
rzeczywistość, systemy CRM i nowe technologie.

BILETY, REJESTRACJA

Zaproszenia
Aby wziąć udział w targach, należy najpierw 

się zarejestrować. Rejestracji można dokonać 
na dwa sposoby:
• przed wydarzeniem – na stronie 

www.remadays.com

• bezpośrednio w punkcie rejestracji zwie-
dzających przed wejściem na targi

Uwaga! Rejestracja na targach jest płatna, 
zachęcamy więc do skorzystania z opcji wcześ-
niejszej bezpłatnej rejestracji online. W tym 
celu wystarczy wejść na stronę www.remadays.
com, wpisać kod ze swojego zaproszenia i uzu-
pełnić dane. W odpowiedzi otrzymasz gotowy 
do wydruku indywidualny identyfikator – pa-
miętaj, aby go wydrukować i zabrać ze sobą 
na RemaDays Warsaw! Prosta i wygodna re-
jestracja online pozwoli Ci zaoszczędzić cenny 
czas i uniknąć stania w kolejkach do punktów 
rejestracyjnych przed wejściem na hale targo-
we. Na targi mają wstęp tylko osoby pełnoletnie.

Zaproszenie w formie elektronicznej można 
drukować wielokrotnie. Kod umożliwiający reje-
strację, który znajduje się na zaproszeniu, jest 
wielorazowego użytku. Zaproszenia w formie 
drukowanej nie są imienne.

W sytuacji, gdy gość targów RemaDays War-
saw 2020 zapomni zaproszenia, będzie miał 
możliwość zakupu biletu w kasach targowych. 
Identyfikator będzie można wydrukować w punk-
tach rejestracji.

4 punkty rejestracji zwiedzających na targach
Goście targowi mogą dokonać rejestracji 

w 4 punktach:
• w hali E – wejścia E1 i E8
• w hali F – wejścia F1 i F5

Przy każdej rejestracji znajduje się szatnia.

Bilet promocyjny
Osoby, które nie otrzymały zaproszenia na 

RemaDays Warsaw 2020, również mogą uczest-

niczyć w imprezie – wystarczy zakupić bilet wstę-
pu. Zachęcamy do skorzystania z możliwości 
nabycia online biletu promocyjnego w atrak-
cyjnej cenie 10 zł. Sprzedaż biletów promo-
cyjnych będzie trwała do 7 lutego na stronie 
www.remadays.com, umożliwiając wygodną 
płatność internetową PayU. Po dokonaniu za-
kupu otrzymasz specjalny kod, który umożliwi 
Ci szybką rejestrację.

Jeśli nie zdążysz zarejestrować się przed 
RemaDays Warsaw, możesz nabyć bilet nor-
malny w rejestracji zwiedzających przy wej-
ściu na targi – w cenie 20 zł za okazanym za-
proszeniem lub 30 zł bez zaproszenia. Kasy 
w punktach rejestracji czynne będą w godz. 
9:30-17:00 (12-13  lutego) oraz w godz. 9:30-
15:30 (14 lutego).

Serdecznie zapraszamy do zakupu, a także 
do wcześniejszej rejestracji online!

Faktura
Faktury będą wystawiane przez organizatora 

targów w punktach rejestracyjnych od razu 
na miejscu.

WYDRUKUJ PLAN HALI I UMÓW 
SPOTKANIA Z WYSTAWCAMI

By usprawnić organizację targowego dnia, 
można skorzystać z wygodnego narzędzia do 
drukowania planów hal i umawiania spotkań 
z wystawcami. Na stronie www.remadays.com 
w zakładce „Dla zwiedzających” znajduje się 

„Lista wystawców 2020” z przejrzystą tabelą 
oraz wyszukiwarką, dzięki której szybko od-
najdziesz dostawców lub produkty, jakie Cię 
interesują.

Z tym narzędziem łatwo i optymalnie zapla-
nujesz swój pobyt na targach – umów się na 
rozmowę z wybranymi wystawcami i wyge-
neruj listę zaplanowanych spotkań. Możesz 
też pobrać i wydrukować plan hal z zazna-
czonymi stoiskami wystawców, których chcesz 
odwiedzić. Czytelny plan zawiera oznaczenia 
wszystkich stoisk, punktów rejestracyjnych i ga-
stronomicznych, stref wypoczynku oraz miejsca 
prelekcji i wydarzeń
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UDOGODNIENIA

Szatnia
W czasie targów RemaDays Warsaw 2020 

zwiedzający będą mogli pozostawić odzież i ba-
gaż podręczny w 4 szatniach zlokalizowanych 
przy wejściach do hal w pobliżu rejestracji. 
Cena za jeden wydany przez obsługę numerek 
to 2 zł (płatność tylko gotówką).

Bankomat
Uczestnicy imprezy wystawienniczej będą 

mogli korzystać z bankomatu. Umiejscowiony 
zostanie w hali F, na stoisku A4 (najbliżej wejścia 
F1). Dzięki temu na targach będzie można do-
konywać płatności zarówno kartą, jak i gotówką.

Punkt wysyłkowy BTL Logistik
W trakcie targów będzie można skorzystać 

z punktu wysyłkowego – nadaj paczkę z po-
zyskanymi materiałami, by swobodnie uczest-
niczyć we wszystkich wydarzeniach. Cena za 
przesyłkę do 30 kg na terenie Polski to 40 zł 
netto/10 euro. W tym roku zostanie także udo-
stępniona opcja nadawania paczek za gra-
nicę! Koszt przesyłki na terenie państw UE do 
30 kg to tylko 175 zł netto/41 euro. Odwiedź punkt 
obsługi Kurier BTL Logistik na stoisku C1 w hali 
F oraz G1 w hali E.

Relax Zone, Chillout Zone i Gastronomia
Na uczestników 16. edycji targów RemaDays 

Warsaw czekają duże strefy wypoczynku – Relax 
Zone umiejscowione będą w obu halach: E i F. 
Polecamy także liczne punkty gastronomiczne, 
w tym restauracje i kawiarenki z bogatą ofertą 
różnorodnych potraw i przekąsek. Do dyspozycji 
gości zostaną oddane także 2 dodatkowe stre-
fy Chillout Zone (w hali E – C1b oraz w hali F 

– J18). Kameralna przestrzeń pozwoli od-

począć i napić się dobrej kawy 
i herbaty. Ponadto będzie moż-
na skorzystać w nich z bezpłat-
nego Wi-Fi. Komfortowe strefy 
relaksu mieszczą się na łącznej 
powierzchni 2600 m2.

Oficjalna aplikacja Rema-
Days Warsaw 2020

Zachęcamy do pobrania bez-
płatnej aplikacji dla zwiedza-
jących, dzięki której z łatwoś-
cią zaplanujesz cały pobyt na 
targach. Mapy i plany, lista wy-
stawców, prelekcji, wydarzeń 

– wszystko, co najważniejsze 
o RemaDays Warsaw, w jednym 
miejscu! Aplikacja dostępna jest 
na platformie Android oraz iOS.

REMACONGRESS 2020

Jak co roku, zapraszamy do udziału w in-
teresujących wykładach RemaCongress. 
Gościem specjalnym będzie 
Krzysztof Sarnecki, przed-
siębiorca, konsultant strate-
giczny, zawodowy nego-
cjator, trener biznesu 
i coach. Zaprezentuje 
2 wykłady: o „Świe-
cie zawodowych 
negocjacji” oraz 

„Potrójnym Prawie 
Pareto w branży 
reklamowej” (12 
i 13 lutego). Po-
nadto w ramach 
RemaCongress 
odbędą się zaję-
cia otwarte pro-
wadzone przez 
wysokiej klasy 
specjalistów. Wstęp 
na wykłady jest bez-
płatny.

By wziąć udział w prelek-
cjach, wystarczy zarejestrować 
swój kod z zaproszenia lub kupić 
bilet na targi. Wykłady będą miały 
miejsce w hali E, w sali G5.

Ze szczegółowym harmonogramem Rema-
Congress można zapoznać się na stronie www.
remadays.com w „Zakładce dla zwiedzających”.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotele
Gości RemaDays Warsaw 2020 zapraszamy 

do skorzystania z szerokiej oferty hotelowej. 
Można się z nią zapoznać na stronie www.re-
madays.com w „Zakładce dla zwiedzających”.

Informacja kolejowa PKP
Strona internetowa: www.rozklad-pkp.pl

Port Lotniczy
Strona internetowa: lotnisko-chopina.pl

Dział Obsługi Zwiedzających
E-mail: visitors@remadays.com
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q WIESCI Z RYNKU

Firma ADLER Czech  
jest z Wami już 20 lat

Od dokładnie 20 lat ADLER Czech z powodzeniem reprezentuje Czechy jako lidera na rynku markowej 
odzieży reklamowej. Obaj właściciele, którzy są dumnymi mieszkańcami regionu Usti nad Labem, założyli 
15 listopada 1999 roku firmę, która zatrudnia ponad 300 osób, eksportuje do 25 krajów europejskich i osiąga 
obroty przekraczające miliard koron czeskich. Klienci na polskim rynku spotykają sylwetkę czarnego orła 
symbolizującą ADLER od 2004 r. Przy obecnie zarejestrowanej liczbie prawie 14 000 klientów Polska jest 
obecnie najsilniejszym zagranicznym rynkiem. Tylko w 2019 dostarczyliśmy do polskich klientów prawie 
4 miliony sztuk odzieży reklamowej i roboczej.

OD PRZESZŁOŚCI DO 
TERAŹNIEJSZOŚCI

Zgodnie z pierwotnym planem, firma miała 
stać się agencją reklamową, ale los wyznaczył 
inną drogę w postaci produkcji i sprzedaży 
wysokiej jakości odzieży reklamowej. Pierwsza 
dostawa 32 000 koszulek została wyprzeda-
na w ciągu zaledwie 14 dni. Początek nowego 
wieku był decydujący dla poszukiwania no-
wych możliwości biznesowych i rozwoju sieci 
dystrybucji, najpierw w Czechach, a następ-
nie stopniowo w całej Europie. „Przez słowo 
ekspansja możemy scharakteryzować dalszy 
rozwój firmy w oparciu o B2B, e-shop, wysokie 
stany magazynowe, dynamiczną logistykę i do-
skonałą obsługę klienta” - komentuje Radek 
Veselý, CEO spółki. Obecnie na stanie maga-
zynowym dostępnych jest 17 milionów sztuk 
odzieży. Flagowy produkt Malfini, co oznacza 
orzeł w tłumaczeniu na kreolski, jest również 
uzupełniony nazwą Premium dla luksusowej 
linii ubrań i niedrogą kolekcją Piccolio. Klienci 
doceniają również wysokiej jakości odzież robo-
czą Rimeck, którą uzupełnia obuwie ochronne 
Bata Industrials. Wzrost sprzedaży logicznie 
odpowiada boomowi produkcyjnemu, który 
rozprzestrzenił się z Chin do Bangladeszu, 
a następnie do innych azjatyckich i europej-

skich krajów. Zmiana w poprawie jakości zosta-
ła zapowiedziana przez utworzenie oddziałów 
firmy w Pekinie i Dhace.

ODPOWIEDZIALNOŚċ 
SPOŁECZNA W KRAJU I ZA 
GRANICĀ

ADLER jest wyposażony w zaawansowaną 
technologię w nowym budynku administracyj-
nym w Usti nad Labem i nowoczesnym centrum 
logistycznym w Ostrawie. Pod koniec ubiegłego 
roku uruchomiono unikalny hybrydowy system 
fotowoltaiczny, który jest zdecydowanie najnowo-
cześniejszy w Czechach. Znajduje się w obsza-
rze magazynowym w pobliżu granicy z Polską, 
ma pojemność 19 300 m2. Połączenie paneli 
fotowoltaicznych na dachu i ścianach budynku 
z akumulatorem o dużej pojemności i jednostka-
mi kogeneracyjnymi zapewnia prawie 100% zapo-
trzebowania na energię elektryczną w całym bu-
dynku. Oprócz tego umożliwia również ładowanie 
wózków widłowych i pojazdów elektrycznych. 
Elektrownia fotowoltaiczna stanowi istotny wkład 
w redukcję obciążeń środowiskowych w jednym 
z najbardziej obciążonych miejsc w Czechach. 
Wszystkie te aspekty wzrostu gospodarczego 
firmy są krokiem w kierunku większego nacisku 

na odpowiedzialność społeczną i zrównoważo-
ny rozwój, za który firma zdobyła wiele nagród. 
Potwierdzają one poprawność ustalonej strategii, 
ale są również wiążące dla przyszłości.

BLISKI KONTAKT Z KLIENTEM

ADLER regularnie informuje obecnych i poten-
cjalnych polskich klientów nie tylko za pomocą 
komunikacji elektronicznej, istnieje również silny 
zespół przedstawicieli handlowych i biuro obsługi 
mówiące w wielu językach. Jednym ze stałych 
punktów komunikacji jest biuro w Warszawie, 
w którym pracownicy firmy maja mozliwość goś-
cić wielu partnerów biznesowych w ciągu roku. 
Firma z powodzeniem prezentuje się regularnie 
na lutowych targach RemaDays, gdzie w tym 
roku od 12 do 14 lutego serdecznie zaprasza 
wszystkich odwiedzających na stoisko nr E/D22. 
Nowości równeż nie zabraknie na regularnych 
jesiennych targach FestiwalMarketingu.pl lub na 
spotkaniach z klientami przez cały rok.



21 68/2020



22 68/2020

q FELIETON

Niezbędniki na budowie

Fenomenem ostatnich lat jest dla mnie branża budowlana, która mimo głosów o spowolnieniu zdaje 
się nie zwalniać w swoich inwestycjach. Nie widać końca realizacji prac, gdziekolwiek jedziemy w nowe 
czy stare miejsce, możemy zaobserwować, że stale powstają nowe budynki mieszkalne, markety, domy 
jednorodzinne czy wielorodzinne, zauważamy renowację starych obiektów i ciągłą modernizację dróg, 
a osiedla w niektórych miejscach rosną jak grzyby po deszczu.

‹ Justyna Lisek-Kantorska ›

Mając osobiście do czynienia z nadzorem 
budowy i branżą budowlaną oraz „Panami Maj-
strami”, przekonałam się, że w codziennej pra-
cy na budowie, poza maszynami, urządzeniami 
i narzędziami niezbędnymi do pracy, również 
pewne drobne gadżety są niezastąpione. Jed-
no jest pewne – te artykuły na budowie z regu-
ły ulegają szybszemu zużyciu, zagubieniu czy 
zniszczeniu w porównaniu z tymi, jakich używa-
my w naszych domach. Praca na budowie jest 
specyficzna, dynamiczna, wymagająca skupienia, 
ale też męcząca fizycznie. Stąd też niezbędniki 
na budowie są proste, może niekoniecznie de-
signerskie, ale za to wykonane z bardziej odpor-
nych materiałów, a  wiadomo, że każdy facho-
wiec wiele z nich musi mieć pod ręką. Ołówek 
budowlany różni się od tego, którym piszemy 
w domu, i też jego żywotność jest krótka. Może 
w każdej chwili zostać zasypany piaskiem lub za-
lany betonem. Niezwykle praktyczna i niezastą-
piona jest oczywiście odzież robocza wykonana 
z mocnego i trwałego materiału z dużą liczbą 
kieszeni, gdzie można schować miarę, notes czy 
śrubokręt. Najbardziej wykorzystywaną rzeczą 

na budowie są chyba rękawiczki, które niestety 
bardzo szybko się niszczą i zużywają, dlatego 
fachowcy zawsze mają dodatkowe zestawy przy-
gotowane na każdy dzień.

Wielu fachowców wozi ze sobą również spe-
cjalny zestaw muzyczny, by umilić sobie pracę 
na budowie – jest to zwykle radio przenośne 
z głośnikami, które jest niczym „rycerz w zbroi” 
i nawet spadająca cegła nie ma z nim szans. Na 
budowie również ważne jest zabezpieczenie te-
lefonu, udaje się to dzięki pancernym obudowom 
na telefon. Tego typu odporne etui zabezpiecza 
telefon przede wszystkim w razie upadku z wy-
sokości, przed pyłem, kurzem czy różnicami 
temperatur.

A czym nagradzani są sami fachowcy? Bardzo 
często zdarza się, że za większe zakupy budow-
lane otrzymują oni gadżety w prezencie dla ca-
łej ekipy budowlanej. Są to np. ubrania robocze, 
takie jak kombinezony typu ogrodniczki, czy 
zestawy, koszulki, polary, notesy, kaski, czapki, 
miary, ołówki i długopisy, drobne narzędzia czy 
kalendarze, jak to się składa na tę porę roku. 
Oczywiście wszystkie produkty są obrandowane 

logo dostawcy czy producenta, czyli np. dostaw-
cy okien, kominów. Niektóre firmy produkujące 
konkretne wyposażenie lub elementy wykoń-
czenia domów dołączają do zakupionych pakie-
tów narzędzia czy klucze ułatwiające majstrom 
montaż danych produktów, np. artykułów sani-
tarnych. Tak naprawdę notes, ołówek i miara są 
najbardziej cenionym gadżetem przez tę grupę, 

q FELIETON
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ponieważ fachowcy muszą sami dokonywać obliczeń i pomiarów na 
bieżąco, na żywym organizmie, jakim jest plac budowy.

Fachowcy czy mniejsze firmy budowlane, które robią bardzo duże 
zakupy w marketach budowlanych, otrzymują poza upustami również 
wiele upominków, w tym drobne elektronarzędzia, małe wkrętarki, 
szlifierki kątowe czy wózki narzędziowe, są to przeważnie produkty 
markowe, np. Bosch czy Stanley. Często również dodawane są grati-
sy w postaci produktów, które i tak każdy budowlaniec musi zakupić. 
Z kolei od firm zapewniających konkretne usługi zdarza się również 
bonus w postaci wykonania jakiejś usługi.

Kończąc dzisiejsze rozważania, niezaprzeczalnie z grupy przed-
miotów codziennego użytku każdemu majstrowi przyda się również 
porządny ceramiczny lub termiczny kubek do mocnej kawy i najle-
piej sztućce 3 w 1 :)
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SPOTKAJMY SIĘ NA 
KARTONOWYM STOISKU

Rozwiązania czerpiące z natury szturmem 
podbiły nasze serca zarówno prywatnie, jak 
i w życiu zawodowym. Idea „zero waste” (ozna-
czająca „zero marnotrawstwa”) przyczyniła się 
do stale rosnącej popularności ekologicznych ga-
dżetów reklamowych. Wkroczyła również w sferę 
biznesową, wystawienniczą – na targach coraz 
częściej pojawiają się nie tylko kartonowe standy, 
ale i krzesła, stoliki, całe stoiska. Warto przyjrzeć 
się, co takiego możemy na nich znaleźć.

GADŻETY REKLAMOWE 
W WERSJI EKO

Mówiąc o ekologii, pierwsze na myśl przychodzą 
nam drewno i papier – ulubione materiały wprost 
od natury, które z powodzeniem odnalazły się 
w branży gadżetów. Notesy reklamowe, które wy-
konane są z makulatury, to dziś już norma. Śmiało 
można mówić o tym, że są przyjazne środowisku, 
bo nawet jeśli mają plastikowe elementy (np. spira-
lę), to najczęściej są one również biodegradowalne.

Karton w roli głównej –  
jak byÃ eko w branży reklamowej

Pojęcia „bio” i „eko” są teraz bardzo w modzie. Zwrot ku naturze spowodowany przesytem sztucznością 
towarzyszy nam już od ładnych paru lat. To nie tylko zdrowsza żywność, bez dodatków i wzmacniaczy; 
to nie tylko łagodniejsze formuły kosmetyków, w których więcej obecnie składników „zielonych” niż 
tych z laboratorium. Wielki boom na ekoprodukty da się zauważyć w wielu innych miejscach, w tym 
w branży upominków reklamowych. Od notesów po całe stoiska – jeśli chcemy spełnić oczekiwania klientów 
nastawionych na ekologię, warto zainteresować się tymi rozwiązaniami.

‹  Joanna Kłossowska ›

Przeglądając współczesne oferty upomin-
ków, znajdziemy nie tylko notatniki i kalendarze, 
ale także artykuły piśmienne, które zachwyca-
ją pomysłem i w swojej prostocie zdecydowa-
nie wyróżniają się na tle swoich standardowych 
odpowiedników. W tym zacnym gronie królu-
ją długopisy – w całości wykonane z papieru, 
z kartonowym albo korkowym korpusem, z bam-
busowego bądź zwykłego drewna. Taki poda-
runek z pewnością zapadnie w pamięć, którą 
wzmacniać może naniesione logo marki czy 
firmowa grafika.

DO BIURA, SZKOŁY I NA 
ZAKUPY…

Jednym z bardziej praktycznych prezentów 
są również lekkie plecaki czy torebki wykonane 
z ekologicznych materiałów. Bawełniana torba 
przyda się na zakupach spożywczych, a poza 
tym idealnie wpisuje się we współczesne tren-
dy – które odrzucają plastikowe jednorazówki 
i skłaniają ku odpowiedzialnym, bardziej prze-
myślanym wyborom, mającym na uwadze troskę 
o przyrodę. To jeszcze nie wszystko – dystrybuto-

rzy upominków reklamowych oferują nam także 
całą gamę kubków wielorazowego użytku. Bio-
degradowalne wyroby z włókien bambusowych 
przykuwają uwagę designem, mogą występować 
w różnych kolorach i przydają się zawsze, kiedy 
mamy ochotę na kawę. Do wielu kawiarni o pro-
ekologicznym podejściu można bowiem przyjść 
z własnym kubkiem i zakupić aromatyczny napój 
na wynos. Pomysł ten zyskał na popularności 
w ekspresowym tempie i nic dziwnego! Takie 
działanie daje nam po pierwsze poczucie dbało-
ści o środowisko, a po drugie przynosi też nieco 
oszczędności (zazwyczaj z własnym naczyniem 
zapłacimy za kawę kilka groszy mniej).

A MOŻE... DREWNIANE 
OKULARY DLA KLIENTA?

Spójrzmy jeszcze szerzej, poza standardowe 
ramy – branża reklamowa nie przestaje zaska-
kiwać. Jak się okazuje, producenci upominków 
promocyjnych w swoich propozycjach poszli 
kilka kroków dalej. Chcąc sprawić klientowi lub 
partnerowi biznesowemu oryginalny i prak-
tyczny zarazem upominek, można pokusić 
się np. o wybór okularów przeciwsłonecznych 
o bambusowych oprawkach z naniesionym 
na nie logo.

Takich eleganckich i stylowych gadżetów znaj-
dziemy więcej. A może przyjazne dla środowiska 
pamięci USB z kartonową lub korkową obudową, 
zdobione kamieniami albo o klasycznym desig-
nie? Drewniane powerbanki, piórniki z juty z ze-
stawem do rysowania, ekonotesy z jabłek, ekoze-
garki słoneczne, gry i zabawki dla najmłodszych, 
teczki, podkładki pod mysz, kalkulatory… Wszyst-
ko z drewna, kartonu, recyklingu – bezpieczne, 
zdrowe i przyjazne naturze. I jak tu oprzeć się 
ekotrendom, gdy branża upominków reklamo-
wych ma tyle do zaoferowania?

q FELIETON
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Allbag stawia na import

Ustawa o opłatach za torby foliowe, nakładająca opłatę recyklingową na każdą torebkę z twor-
zywa sztucznego, spowodowała znaczny wzrost zapotrzebowania na torby ekologiczne. W All-
bag staramy się odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie rynku na opakowania ekologiczne, 
w szczególności torby. 

Już od kilku lat importujemy torby bawełnia-
ne z Indii, a w odpowiedzi na potrzeby konsu-
mentów podjęliśmy również współpracę z pro-
ducentami z Uzbekistanu i innych krajów. Dzięki 
temu jesteśmy w stanie zapewnić stałe dostawy 
toreb bawełnianych w korzystnej cenie, dobrej 
jakości, a przede wszystkim w rozsądnym ter-
minie realizacji. W naszej ofercie znalazły się 
również niestandardowe modele toreb baweł-
nianych od zagranicznych exporterów. Dzięki 
temu jesteśmy w stanie zaoferować korzystne 
ceny toreb zakupowych w rozmiarach innych 
niż standardowa torba marketowa. 

TORBA NIESTANDARDOWA

Co raz więcej klientów poszukuje toreb z dnem 
i z bokami, toreb w wyższej gramaturze, o kolorze 
innym niż kolor charakterystyczny dla surowej 
tkaniny bawełnianej – ecru. W ofercie toreb impor-
towanych posiadamy torby w kilkunastu rozmia-
rach, kolorach i różnych gramaturach. Wprowadzi-
liśmy również nowe modele plecaków, wszystko po 
to aby każdy klient znalazł coś dla siebie. 

Koszty produkcji toreb niestandardowych w Pol-
sce są bardzo wysokie, aby zapewnić klientom 
produkt wysokojakościowy w korzystnej cenie 
poszukujemy dostawców z innych krajów. Torby 
importowane charakteryzują się perfekcyjnym 
szyciem i wykonaniem z dobrej jakości materiałów. 

IMPORT TOWARÓW POD 
KLIENTA

Oferujemy również usługę importu toreb we-
dług życzenia klienta. Nasze kontakty handlowe 

poza granicami kraju są zaletą, którą docenia 
wielu naszych partnerów handlowych i klientów 
końcowych. Możemy zaimportować towar według 
życzenia już od 10 000 sztuk. Ponieważ regular-
nie sprowadzamy towar od kilku sprawdzonych 
producentów z Indii i Uzbekistanu możemy za-
gwarantować korzystne ceny transportu, kumu-
lując zamówienie klienta z zamówieniami firmo-
wymi – w ten sposób oszczędności w kosztach 
wysyłki odnotowują obydwie strony. Zamówienie 
na produkty importowane wiąże się z dłuższym 
czasem dostawy towaru, ma to związek z długim 
transportem drogą morską. Ten sposób trans-
portu towaru trwa około 40 dni, jednak perspek-
tywa zakupu towaru w znacznie niższej cenie re-
kompensuje klientom dłuższy czas oczekiwania. 

NOWE MOŻLIWOŚCI

Celem firmy Allbag na nadchodzące lata jest 
rozszerzenie działań związanych z importem 
i exportem towarów, poszukiwanie nowych part-
nerów handlowych, a także nowych rynków zbytu. 
Wszystkich klientów posiadających zapotrzebowa-
nie na torby bawełniane w większej ilości zachę-
camy do składania zapytań o torby importowane. 

q WIESCI Z RYNKU
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Długopis i pióro – potęga tradycyjnych 
upominków reklamowych

Wraz z powstaniem pisma człowiek ustanowił nową erę w dziejach ludzkości. Jako główne narzędzie do 
komunikacji oraz przekazu dorobku cywilizacyjnego ewoluowało od pisma obrazkowego po alfabetyc-
zne. A sama branża w dobie rozwoju technologicznego oferuje wiele różnych rodzajów oraz przyrządów 
piśmiennych. Chociaż obecnie odeszliśmy od ręcznego kaligrafowania na rzecz przekazu elektroniczne-
go, to nie ulega wątpliwości, że nadal piszemy i pisać będziemy – niektórzy z potrzeby, a inni z umiłowania 
długopisu i papieru. Zapraszam do przyjrzenia się aktualnym trendom i wartym uwagi upominkom, które 
prezentują najlepsze firmy z branży.

Firma RITTER-PEN proponuje nam produkty 
ECO-LINE, które stanowią jej wkład w ochronę śro-
dowiska naturalnego. Długopisy z serii ECO-LINE 
wykonane są z bioplastiku na bazie celulozy, któ-
rego główny składnik to odpady z drewna. Opraco-
wane biotworzywo zapewnia pełną funkcjonalność 
produktów, jest odporne na wysoką temperaturę 
i zgniatanie, a mimo swojej wytrzymałości po zu-
życiu ulega całkowitemu rozkładowi. Jego zdol-
ność do biodegradacji 
potwierdza certyfikat 
DIN EN 13432:2000-12. To 
nie wszystko, ponieważ 
RITTER-PEN produkuje 
jeden z modeli – CREST 
RECYCLED – z plasti-
ku ABS, który w 100% 
pochodzi z materiału 
z recyklingu odzyska-
nego ze starych urzą-
dzeń AGD (ekspresów 
do kawy, odkurzaczy, 
robotów kuchennych).

DreamPen, polski 
producent długopi-
sów z ponad 20-letnim 
stażem, poza szeroką 
gamą standardowych 
produktów przedstawia 
w swojej ofercie długo-
pisy Clip4you. Długopis 
o indywidualnym kształ-
cie klipa to innowacyjne 
rozwiązanie, które wzbu-

dziło bardzo duże zainteresowanie klientów. Druk 
cyfrowy zapewnia nieograniczone możliwości na-
druku z zachowaniem dokładności fotograficznej, 
a przygotowanie klipu 3D (w formie płaskorzeźby) 
doskonale prezentuje logo czy produkt klienta.

W ofercie firmy SpiroPrint, prezentującej bardzo 
szeroki asortyment różnego rodzaju produktów 

promocyjnych, warto zwrócić uwagę na model IVO. 
Jest to jeden z najciekawszych obecnie długopisów 
reklamowych, który ma niską cenę i wykonany jest 
z aluminium. Spełnia on zarazem wszystkie wy-
magania, jakie stawiamy wobec dobrego gadżetu 
reklamowego. IVO występuje w bogatej kolorystyce 
i umożliwia naniesienie szybkiego znakowania, co 
stawia go na podium wśród piśmiennych upominków 
promocyjnych.

Tadeo, dystrybutor artykułów biurowo-szkolnych 
zwraca z kolei uwagę na długopisy ścieralne – Flexi 
Abra oraz Flexi Abra Colour. Posiadają one końcówkę 
kulkową 0,5 mm i wymienne wkłady. Cechą, która 
zdecydowanie wyróżnia je pośród standardowych 
produktów, jest fakt, że napisany tekst można wy-
mazać poprzez pocieranie silikonową gumką. Co 
najciekawsze, usunięty tekst da się odzyskać – wy-
starczy w tym celu schłodzić zapiski. Długopisy te 
mają antypoślizgowy uchwyt, dla jeszcze większej 
wygody pisania. W serii Flexi Abra Colour można 

wybrać pastelowy kolor obudowy – niebieski, różowy 
bądź żółto-zielony.

Wyłączny dystrybutor marek Cross oraz Sheaffer 
na rynku B2B – firma Expen – udowadnia natomiast, 
że pióra wieczne to wciąż bardzo wytworne i war-
tościowe prezenty oraz upominki biznesowe, które 
świadczą o klasie darczyńcy oraz o charakterze ob-
darowanego. Od czasu wprowadzenia w 1907 roku 
przez Waltera A. Sheaffera pierwszego pióra wiecz-
nego z mechanizmem dźwigienki, który pozwalał na 
wygodne napełnianie atramentem, branża rozwija 
się i przedstawia nowe propozycje. Możemy obecnie 
wybierać spośród wielu nowoczesnych artykułów 
piśmiennych, które posiadają dodatkowe funkcje 

„elektroniczne“, takich jak długopisy ze stylusem 
(np. model Tech2 lub Tech3+ marki Cross) czy też 
długopis z pamięcią z wejściem USB lub OTG (np. 
model PenCraft marki exo).

Od tradycyjnych, choć niezwykle pięknych w swo-
jej prostocie długopisów, przez ekskluzywne pióra 
wieczne, po najnowsze osiągnięcia branży artyku-
łów piśmiennych – jeśli chodzi o aktualną ofertę 

„czegoś do pisania“, zdecydowanie mamy w czym 
wybierać. Jak się okazuje, nawet tak podstawowy 
przedmiot codziennego użytku może przyjąć formę 
wyjątkowego upominku. Przemyślany wybór i od-
powiednia personalizacja będą dla obdarowanego 
najlepszym potwierdzeniem dbałości o nawiązaną 
relację biznesową.

‹  Joanna Kłossowska ›
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UNEEK – nienaganna jakośÃ  
w bezkonkurencyjnej cenie

‹  Rozmawiała Justyna Lisek-Kantorska ›

Znana i ceniona brytyjska marka odzieży promocyjnej Uneek Clothing dotarła ze swoją ofertą również 
do Polski. O jej historii, ofercie oraz cechach szczególnych rozmawia z nami Małgosia Połonka, Business 
development executive Uneek w Polsce. 

y Małgosiu, na początku chciałabym Cię serdecznie powitać 
w Twoich nowych realiach zawodowych i pogratulować 
stanowiska w firmie Uneek Clothing Ltd. 
Bardzo Ci dziękuję. Jestem przeszczęśliwa, że 
mimo zmian, jakie wprowadziłam w swoim życiu 
zawodowym, mogłam pozostać w naszej branży. 
Jest mi ona bowiem bardzo bliska.

y Kim jest Uneek? 
To marka odzieży promocyjnej, powstała w 1996 
roku w Wielkiej Brytanii. Dziś obecna także na 
innych rynkach UE, m.in. w Niemczech, Francji, 
Holandii i Polsce. Wszystkie procesy produkcyjne 
odbywają się we własnych fabrykach w Banglade-
szu i Pakistanie, certyfikowanych ISO, Wrap, Sedex, 
Oeko-Tex oraz Accord. 

y Przeglądam katalog Uneek i dostrzegam klarowny 
podział na kategorie produktowe oraz zrozumiały przekaz 
kluczowych informacji – wysoka jakość w dobrej cenie. 
Tak, dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu 
w projektowaniu oraz produkcji odzieży promo-
cyjnej i pracowniczej, marka Uneek może zapropo-
nować swoim Klientom wyjątkową i modną jakość 
w bezkonkurencyjnej cenie. A wszystko to przy 
wykorzystaniu sprawdzonych materiałów i wzorów 
oraz innowacyjnych rozwiązań, zgodnych z zasa-
dami etyki i moralności. 

y Co wyróżnia markę Uneek?
Dzisiejszy rynek odzieży reklamowej do ubo-
gich nie należy, a zatem bardzo trudno się na 
nim czymś tak naprawdę wyróżnić. Markę Uneek 
w pierwszej kolejności kojarzyć należy z wyjątkową 
jakością w wyśmienitej cenie. Jestem przekonana, 
iż znajdzie swoich zwolenników także wśród użyt-
kowników stawiających na komfort, funkcjonalność, 
wytrzymałość oraz modny styl. 

y Jak wygląda proces dystrybucji produktów Uneek?
Choć Uneek wywodzi się z Wielkiej Brytanii, od wie-
lu lat z powodzeniem dystrybuowana jest również 

na innych rynkach Europy 
- wszędzie drogą sprzedaży 
bezpośredniej. Naszymi od-
biorcami są więc tylko i wy-
łącznie hafciarnie, drukar-
nie, agencje reklamowe oraz 
hurtownie BHP. Nie obsłu-
gujemy Klientów końcowych.

y Historia marki Uneek w Polsce 
sięga zaledwie kilku miesięcy. Jak 
wrażenia, pierwsze doświadczenia? 
Bardzo pozytywne. Pierwsze 
rozmowy z polskimi Klienta-
mi i prezentacje kolekcji Uneek w ich siedzibach 
potwierdziły moje wcześniejsze przypuszczenia 

– nasz rynek potrzebuje ożywienia! Już w bardzo 
krótkim czasie pojawili się pierwsi Klienci – i co dla 
nas najważniejsze - są zadowoleni z wyboru marki 
Uneek i przekonani o jej jakości. 

y A więc co powinien zrobić potencjalny Klient zaintere-
sowany nową marką Uneek?
Powinien skontaktować się ze mną (uśmiech), nic 
bardziej prostszego! Moim zadaniem jest wprowa-
dzenie marki Uneek na rynek polski oraz jej sprze-
daż. A więc powinnam być pierwszym adresem dla 
potencjalnego polskiego Klienta. Każdy kontrahent 
zainteresowany długotrwałą współpracą z Uneek 
ma ponadto możliwość założenia swojego konta 
na platformie MyUneek, przy pomocy którego 
samodzielnie może sprawdzać ceny, stany ma-
gazynowe, realizować zamówienia oraz korzystać 
z narzędzi marketingowych Uneek. Na razie strona 
działa w trzech wersjach językowych: angielskim, 
francuskim i niemieckim. Niebawem dołączona 
zostanie także wersja polska. 

y Jak Klienci reagują na fakt, iż marka pochodzi z Wysp 
Brytyjskich? Wszyscy znamy przecież sytuację polityczną UK.
Domyślam się, iż chodzi o Brexit. Polscy, jak również 
pozostali Klienci z krajów Unii Europejskiej nie mają 

powodów do obaw. Siedziba Uneek odpowiedzialna 
za wszystkie te kraje znajduje się w Niemczech, 
w Leer. W pierwszej połowie roku 2020 mamy 
też zamiar przenieść tam nasz magazyn, co jesz-
cze bardziej usprawni procesy logistyczne, m.in. 
znacząco przyspieszy wysyłkę 
zamówień.

Małgorzata Połonka, Bu-
siness development executive 
marki Uneek w Polsce. Z fir-
mą związana od październi-
ka 2019 roku. Wcześniej, przez 
ponad 10 lat piastowała stano-
wisko Redaktor Naczelnej czasopisma bran-
żowego T&P Tekstylia – Zdobienie i Promocja. 

“Rynek tekstyliów reklamowych w Polsce jest 
bardzo specyficzny, rozwija się w sposób szcze-
gólny, zupełnie inny niż w Niemczech, Anglii czy 
Francji. Przez ostatnie 11 lat mojej pracy w re-
dakcji i na stanowisku Redaktor Naczelnej T&P 
mogłam dokładnie obserwować zachodzą-
ce w branży procesy, wysuwać swoje własne 
wnioski. Uważam, iż nasza branża potrzebuje 
ożywienia, rozwoju oraz alternatywnych rozwią-
zań. Stąd pomysł, aby objąć funkcję opiekuna 
i sprzedawcy marki Uneek w Polsce.”

q WIESCI Z RYNKU
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q GIFTS WORLD

Od drewna po kryształ –  
najpiękniejsze trofea i gadżety

Pierwsze miejsce w konkursie talentów, zdobyte podium na zawodach sportowych… Chwile, 
w których startujemy w jakiejś rywalizacji, już od małego wyzwalają w nas adrenalinę i ekscytację. 
Gdy zdobywamy trofeum – to bezcenne doznanie, o którym będzie nam przypominać piękny 
puchar, medal czy statuetka. Zresztą wspomniane nagrody trafiają nie tylko w ręce czempionów, 
ale świetnie sprawdzają się też jako upominek podarowany z wyjątkowej okazji. Oto najciekawsze 
realizacje, które zachwycają pomysłem, formą i materiałem.

Wachlarz nagród otwierają klasyczne medale. 
W końcu o złote, srebrne i brązowe krążki walczy-
my praktycznie w każdej sportowej dziedzinie. Jak 
pokazuje producent różnego rodzaju trofeów 
i gadżetów – firma Wikoss Sport, wcale nie mu-
szą być tylko okrągłe i płaskie… Trójkąt, kwadrat, 
orzeł, mapa Polski, koło sterowe? Żaden problem! 
Oferowane medale mogą przyjąć dowolny kształt. 
Możliwości na tym się nie kończą, gdyż każdy pro-
jekt jest indywi-
dualnie przygo-
towywany przez 
grafików i może 
zawierać np. ru-
chome elemen-
ty 3D.

Warto też zwrócić uwagę na firmę Modern 
Forms, która jest producentem spersonalizo-
wanych statuetek i trofeów z najwyższej jakości 
polskich materiałów. Produkty zachwycają ar-
tyzmem i precyzją wykonania, a powstają z wy-
korzystaniem 
indywidualnej 
grafiki lub logo 
klienta. Zasto-
sowanie pełno-
kolorowego na-
druku, efektu 
3D czy zaskakujących połączeń różnorodnych 
struktur pozwala na dopasowanie oryginalnego 
upominku do każdej okazji.

Produkty, które wzmacniają relacje bizneso-
we i pomagają w skutecznej promocji marki, za-
pewnia Zakład Usługowo-Wytwórczy DECOR 
Witold Śliwiński, prezentując szeroką ofertę 
statuetek i szklanych miniatur, oraz pięknych 
i przydatnych gadżetów. Laureaci konkursów, 
jubilaci i inne obdarowane osoby są pod wra-
żeniem jakości oraz oryginalności wręczanych 

nagród, np. szklanej cysterny, lokomotywy czy 
czołgu. Firma DECOR wykonuje również szklane 
pendrive’y i przyciski do papieru, które są świet-
nym upominkiem firmowym.

Piękne wyroby ze szkła można też znaleźć 
w ofercie firmy Laminex, która urzeka krysz-
tałowymi upominkami z grawerowaną de-
dykacją. Idealnie sprawdzają się zarówno na 
wydarzeniach firmowych (np. z okazji jubileu-
szu, przejścia na emeryturę czy jako prezent 
dla szefa lub pracownika), jak i podczas uro-
czystości rodzinnych. Laminex specjalizuje się 
w działalności grawerskiej oraz stemplarskiej, 
a prestiżowe statuetki i inne produkty z kryształu 
realizowane są na zlecenie nie tylko firm i osób 
prywatnych, lecz także urzędów i instytucji, te-
lewizji czy grup muzycznych.

Producent trofeów sportowych, medali oraz 
nagród okolicznościowych – firma Voytex 
proponuje z kolei eleganckie wyroby z drewna. 
Dyplom w etui drewnianym wyróżnia się orygi-
nalną formą oraz ekskluzywnym wyglądem. Etui 
wykonane z materiałów najwyższej jakości po-
siada metalowe zawiasy oraz zapięcie. Możliwość 

zastosowania w wersji 
poziomej i pionowej 
zwiększa jego uniwer-
salność. Dzięki grawe-
rowaniu lub naniesieniu 
nadruku UV na po-
wierzchnię zewnętrzną 
można je spersonalizo-
wać wedle potrzeb i wy-
magań Klienta.

Nie można też 
pominąć nagro-
dy, którą z dumą 
umieszczamy 
w najbardziej re-
prezentacyjnym 
miejscu w domu, 
tj. pucharów! 
Firma BIL-CUP 
oferuje pucha-
ry w różnej ko-
lorystyce i sty-
listyce , które 
można zakupić zarówno w sklepie stacjonar-
nym, jak i internetowym. Możliwość wklejenia 
emblematu z firmowym logo lub dyscypliną 
sportową, jak i dołączenia dedykacji w postaci 
naklejki lub tabliczki pozwala dopasować trofe-
um do każdego wydarzenia. Puchary dostępne 
są w wersjach standardowych oraz ekskluzyw-
nych, projektowanych przez najlepszych wło-
skich projektantów.

Oryginalność jest w cenie – trendy w branży 
jasno wskazują, że obecnie chętnie wybieramy to, 
co niepowtarzalne i oczywiście wysokiej jakości. 
Obok trofeów w tradycyjnej formie producenci 
prezentują nam całą gamę wyróżniających się 
produktów, które sprawdzają się zarówno jako 
prestiżowe nagrody, jak i piękne upominki.

‹  Joanna Kłossowska ›
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q TEXTILE ZONE

PLOTER TEKSTYLNY MUTOH 
VALUEJET 1938TX… I DO 
BAWEŁNY, I DO POLIESTRU!

Znany dostawca urządzeń i wyłączny polski dystry-
butor japońskich drukarek marki Mutoh – firma Atrium 
Centrum Ploterowe – poleca Ploter tekstylny Mutoh 
ValueJet 1938TX. Dzięki nowatorskim atramentom po-
limerowym drukarka ValueJet 1938TX ma możliwość 
zadruku bezpośredniego zarówno tkanin syntetycznych, 
jak i naturalnych w krótkim procesie technologicznym. 
Co więcej, może zadrukować nawet tapetę, dekoracje 
czy też np. papiery plakatowe. Dzięki atramentom Ul-
traVision Textile do druku bezpośredniego na różnych 
materiałach (bawełna, poliester, len, wiskoza) cyfrowa 
produkcja tkanin jest skrócona o procesy prania i su-
szenia. Atrament jest zgodny z REACH oraz ekopaszpor-
tem OEKO-TEX i cechuje się brakiem wolnych związków 
organicznych (VOC-free). Mutoh ValueJet 1938TX to 
zaawansowany ploter dwugłowicowy, który sprawdzi się 
zarówno w produkcji odzieży, w tym odzieży kąpielowej, 
jak i tapicerek, elementów wystroju wnętrz, tkanin i teks-
tyliów domowych, flag, reklam itd. Posiada możliwość 
zadruku materiałów o szerokości do 1,91 metra. Mogą to 
być tkaniny o otwartej, jak i zamkniętej strukturze. Tym 
samym znajduje zastosowanie w branży reklamowej, 
odzieżowej, dekoratorskiej i wystawienniczej.

Polecane urzādzenia  
do druku na tekstyliach

Koszulki firmowe z logo, polary, kurtki, czapki – szeroko pojęta odzież reklamowa daje spore możliwości 
promocji własnej marki. Obok długopisów czy kubków, to właśnie T-shirty z nadrukiem plasują się 
w ścisłej czołówce najpopularniejszych gadżetów. By jednak zwykła koszulka stała się oryginalnym 
nośnikiem reklamowym, trzeba najpierw pomyśleć o odpowiednim sprzęcie. Poznajmy nowoczesne 
i polecane przez najlepszych dostawców urządzenia do druku na tekstyliach.

NOWOCZESNY PLOTER 
SUBLIMACYJNY OPARTY NA 
TECHNOLOGII GŁOWIC EPSON – 
STORMJET TX

Firma Via Color oferuje rozwiązania wielkoforma-
towe do szerokiego zastosowania. Wśród nich warto 
zwrócić uwagę na nowoczesny ploter sublimacyjny 
STORMjET TX. Oparty na technologii głowic EPSON 
gwarantuje druk w wysokiej jakości, przy zachowaniu 
dużej prędkości druku. Niezwykle skuteczny i wydaj-
ny STORMjET TX odnajduje się w branży reklamowej 
i tekstylnej. Sprawdza się w druku bezpośrednim na 
materiałach, tekstyliach i tkaninach – używany do za-
druku m.in.: odzieży, banerów tekstylnych, flag, namiotów 
i parawanów, dywanów, zasłon czy obrusów, pościeli, 
smyczy reklamowych i innych. Tym, co wyróżnia go na 
tle innych urządzeń, są niskie koszty eksploatacji. Pod-
sumowując, do największych zalet tego plotera należą: 
wysoka jakość druku, niezawodność urządzenia, bardzo 
niski koszt eksploatacji, dostęp części zamiennych i fa-
chowa obsługa działu technicznego. W ofercie Via Co-
lor dostępny jest ploter sublimacyjny bez wygrzewarki 
STORMjET TX oraz ploter sublimacyjny zintegrowany 
z wygrzewarką STORMjET TXH.

MASZYNY WIELOZADANIOWE 
PRISM – DRUK RÓŻNYMI 
FARBAMI NA WIELU 
POWIERZCHNIACH

Producent maszyn i akcesoriów do sitodruku – fir-
ma PRINTEX – prezentuje swój flagowy model PRISM. 
Jest to maszyna wielozadaniowa o solidnej konstrukcji, 
która pozwala na znaczne modyfikacje w wykonaniach 
specjalnych. Wyróżnia się kompleksowym wyposaże-
niem, a takie opcje jak elektroniczny centralny odskok 
występują tu w standardzie. Dostępne są dwie wersje – 
PRISM I oraz PRISM II. Wspomniana wielozadaniowość 
umożliwia druk różnymi farbami na wielu powierzch-
niach, w tym druk na tekstyliach. Maszyna PRISM sta-
nowi także bazę konstrukcyjną dla maszyn rotacyjnych 
do druku płaskiego lub przestrzennego.

Popularność tkanin jako nośników reklamy ma 
swoje uzasadnienie. Przesądza o tym szereg za-
let, w tym trwałość czy czynnik ekologiczny oraz 
ekonomiczny. Nie dziwi więc fakt, że producenci 
i dostawcy urządzeń do druku na tekstyliach 
oferują coraz to nowsze i bardziej zaawansowa-
ne rozwiązania. Warto je wykorzystać, myśląc 
o promocji swojej firmy i marki.

‹  Joanna Kłossowska ›
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q REMADAYS WARSAW 2020

Partnerem strategicznym targów Rema-
Days Warsaw jest firma Drukomat.Pl – jeden 
z liderów druku online. Pozycję tę potwierdza 
innowacyjne portfolio produktów, skala produkcji, 
inwestycja w nowoczesne technologie druku i wy-
nik badań satysfakcji Klientów. Pod jednym adre-
sem drukowane są materiały offsetowe, cyfrowe 
o jakości offsetu i wielkoformatowe. Jako jedyna 
drukarnia sektora web2print w Polsce oferują 
10 mln wariantów produktowych dostępnych 
online 24/7. Więcej informacji: www.drukomat.pl

Od 2015 roku firma TGL dostarcza na tar-
gi RemaDays smycze reklamowe swojej pro-
dukcji. Każdego roku smycze reklamowe mają 
indywidualnie przygotowany wzór specjalnie dla 
uczestników targów. Firma TGL specjalizuje się 
w produkcji smyczy reklamowych wykonanych 
techniką sublimacji gazowej oraz drukowanych 
transferowo. Do ich wytworzenia używane są wy-
sokiej jakości polskie tasiemki atłasowe. Smycze 
cechują się najwyższą jakością nadruku zarówno 
przy druku sublimacyjnym, jak i transferowym. 
Więcej informacji: www.smycze24.pl

Na targach RemaDays Warsaw każdy zwie-
dzający otrzymuje zestaw upominków, które 

mieszczą się w torbie produkowanej przez 
firmę AllBag. Cechuje ją wysoka jakość oraz 
nowoczesny design. Firma powstała w 2009 roku 
i do dnia dzisiejszego obsłużyła już ponad 6000 
projektów z nadrukiem, sprzedając ponad 15 mln 
toreb. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pro-
dukcji i druku na torebkach firma jest w stanie 
wyprodukować torebkę pod wymagania klienta. 
Więcej informacji: www.allbag.pl

Podczas targów członkowie obsługi oraz ho-
stessy prezentują się w odzieży Roly SA. Fir-
ma specjalizuje się w produkcji, sprzedaży oraz 
dystrybucji wyrobów tekstylnych nastawionych 
na rynek reklamowy, promocyjny, odzież robo-
czą, sport i modę. Lider branży, znany ze swojej 
marki i jakości produktów, posiada silną między-
narodową pozycję i cechuje się odpowiedzialną 
postawą wobec swoich pracowników, klientów 
i środowiska. Więcej informacji: www.roly.pl

Specjalnie dla gości RemaDays Warsaw 2020 
zespół Napojereklamowe.pl przygotował 
Wodę Reklamową, która bezpłatnie udostęp-
niana będzie na stoisku firmy oraz przy reje-
stracji. Firma została założona ponad 10 lat temu 
i zajmuje się produkcją napojów reklamowych. 
Produkuje markowe napoje z etykietą indywi-
dualną na zamówienie dla klientów na całym 

świecie. Cechuje się profesjonalną, szybką i ter-
minową obsługą oraz dostawą. Więcej informacji: 
www.napojereklamowe.pl

Na RemaDays Warsaw będzie można wy-
pić także pyszną kawę i herbatę ze specjalnie 
przygotowanych kubków z logo targów – ich 
dostarczycielem jest firma Rainbow Cups. 
Tworzy ją zgrany zespół ludzi, którzy wspierają 
swoim doświadczeniem, doradzają i pomaga-
ją w realizacji zamówienia. Każde zamówienie 
to nowe wyzwanie, szansa, aby stworzyć małe 
dzieło sztuki użytkowej. Wieloletnie doświadcze-
nie w branży reklamowej i projektowaniu opako-
wań jest gwarancją, że ich projekty przyciągają 
wzrok i zapadają w pamięć. Więcej informacji: 
www.rainbowcups.eu

Firma ViperPrint – pierwsza drukarnia 
internetowa w Polsce, od lat znana na rynku 
europejskim, proponuje szybki druk produk-
tów poligraficznych przez internet. Największą 
popularnością w ich ofercie cieszą się katalo-
gi, plakaty, ulotki, kalendarze i wizytówki. Jeśli 
szukasz zaufanego i solidnego partnera, to po-
mocni i otwarci pracownicy ViperPrint czekają 
na Ciebie na stoisku F-C15, gdzie dla wszystkich 
odwiedzających przygotowany będzie atrak-
cyjny rabat od drukarni. Więcej informacji:  
www.viperprint.pl

Partnerzy targów  
RemaDays Warsaw 2020

Rozwój rynku reklamowego daje spore możliwości promocji wszystkim producentom, dystrybutorom 
i importerom gadżetów. Skutecznym narzędziem, które wykorzystuje szerokie grono przedstawicieli 
branży, są Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw. Światowy zasięg pozwala budować 
i wzmacniać relacje handlowe również na zagranicznych rynkach. Rozwój targów nie byłby możliwy bez 
zaangażowania wszystkich uczestników, a także Partnerów, którzy wspierają nas w tym przedsięwzięciu.

‹  Joanna Kłossowska ›
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q TECH&PRINT

Najnowsze rozwiāzania branży  
z sektora TECH & PRINT

Zmienia się rynek reklamowy, zmieniają oczekiwania klientów… Na te zmiany nie pozostają obo-
jętni organizatorzy Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw. Uczestnicy 
16. edycji poznają najnowsze rozwiązania i urządzenia w łączącym dotychczasowe sektory TECH 
& PRINT. Warto poczuć przedsmak tego, co czeka nas na RemaDays Warsaw 2020 – oto maszyny 
i technologie przedstawicieli sektora TECH & PRINT.

Firma Import Graphics Machinery podczas tar-
gów zaprezentuje nowość, foliarki do papieru serie 
Easyfoil oraz Speedfoil. Szeroka oferta urządzeń 
uzupełnia lukę między popularnymi tzw. foliarka-
mi nabiurkowymi, a kosztownymi rozwiązaniami 

przemysłowymi. Wysoką jakość foliowania za-
pewniają unikalne dla tej klasy rozwiązania: 

stabilne grzanie olejowe cylindrów fo-
liujących, mocny docisk pneumatycz-

ny lub hydrauliczny i precyzyjne 
separatory pneumatyczne. 
Prezentowane rozwiązania 

doskonale sprawdzają 
się w druku tonerowym 
i offsetowym. Urządze-

nia zostały przetestowane 
z popularnymi producentami 
urządzeń cyfrowych, tj. Xerox, 

Canon i Konica Minolta. Z pełną 
ofertą można zapoznać się na tar-

gach na stoisku H6 w hali F.

Na uwagę zasługują 
też rozwiązania marki 
BERGMEN. Panele LED 
są idealną alternatywą 
dla tradycyjnych opraw 
rastrowych – wysoko-
wydajne diody LED 
i najwyższej jakości 
komponenty zapew-
niają równomierne rozproszenie światła na całej 
powierzchni panelu. Dzięki ultracienkiej, ergonomicz-
nej konstrukcji i wysokiej skuteczności świetlnej to 
doskonałe rozwiązanie do biur, gabinetów lekarskich 
czy ciągów komunikacyjnych.

Firma Karton-Pak Cieszyn prezentuje nowoczes-
ny system metalizowania arkuszy drukowych na 
zimno „in-line”, tzw. coldfoiling, który daje możliwość 
pełnoformatowego druku offsetowego wraz z jed-

noczesną metalizacją selektywnie wybranych miejsc 
na arkuszu. W efekcie powstaje wydruk wyróżniający 
się metalicznymi kolorami w całej skali barw CMYK. 
Drugą innowacją jest tzw. Cast&Cure – technologia 
dająca możliwość wybiór-
czego lakierowania arku-
szy lakierem utwardza-
nym promieniami UV, 
który zawiera w swojej 
strukturze dowolnie za-
projektowany hologram. 
Dzięki temu można za-
bezpieczyć opakowanie 
przed podrabianiem.

Nowość na rynku światowym i polskim – Liyu Pla-
tinum Q2 prezentuje firma Print is Easy. Ten model 
drukarki UV po raz pierwszy pokazany na Targach 
Fespa w Monachium 2019 będzie miał premierę na 
rynku polskim na RemaDays Warsaw 2020 na stoi-
sku L5. Model Platinum Q2 to drukarka hybrydowa 
zapewniająca druk na materiałach płaskich i rolo-
wych. Wszechstronny Liyu Q2 może zadrukować 
dowolny rodzaj materiału o grubości do 50 mm. Pręd-
kość druku do 90 m²/h pozwala na sprawną i szybką 
produkcję. Moż-
liwość wybrania 
rodzaju głowic 
między Konica 
Minolta, Kyoce-
ra, Ricoh 5Gen 
pozwala dopa-
sować się do wymagań produkcyjnych klienta.

API.PL przedstawia z kolei Epson SureColor SC-
F500 – 24-calową drukarkę sublimacyjną. Opracowa-
no ją z myślą o firmach produkujących krótkie serie 
materiałów reklamowych, laboratoriach fotograficz-
nych czy producentach odzieży. Ten model idealnie 
nadaje się do produkcji gadżetów i prezentów na 
twardych podłożach, ceramice, tekstyliach i ubra-

niach. Dzięki zastosowanym technologiom SC-F500 
zapewnia szybki czas realizacji projektów i niski cał-
kowity koszt posiadania (TCO). Więcej informacji na 
stronie www.f500.pl.

Sunrise Colors specjalizuje się w certyfikowanych 
proofach cyfrowych – dzięki nowoczesnym wydru-
kom można skontrolować projekt graficzny przed 
drukiem w drukarni. Firma pracuje na drukarkach 
EPSON – model Stylus Pro WT7900 służy do wyko-
nywania wydruków na podłożach specjalnych (folia 
metalizowana i folia transparentna) dzięki poddruko-
wi kolorem WHITE. Na maszynie EPSON SC-P7000V 
firma drukuje na papierze proofingowym z certyfi-
kacją FOGRA. Program EFI XF 6.4 i maszyna EPSON 
SC-P7000V umożliwia bardzo dokładne odwzorowa-
nie 99% kolorów z palety Pantone. O możliwościach 
współpracy można porozmawiać na targach – Sunri-
se Colors zaprasza na stoisko F32.

Nie ulega wątpliwości, że oferta wystawców tar-
gów RemaDays Warsaw 2020 będzie nowoczesna 
i zróżnicowana. Warto przekonać się osobiście, 
co jeszcze zaprezentują czołowi przedstawiciele 
rynku w sektorze TECH & PRINT

‹  Joanna Kłossowska ›

Panele LED  
marki  

BERGMEN



dostępne w 3 rozmiarach:
30x50, 50x100, 75x150cm
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Najważniejsza jest strategia. 
E-marketing w branży gadżetów

‹  Z Monikā Czaplickā rozmawiała Joanna Kłossowska ›

W obecnych czasach nie wyobrażamy sobie prowadzenia biznesu bez działań online. Firmowa strona, 
profile w mediach społecznościowych… Jak nimi zarządzać, aby inwestowane w e-marketing czas 
i środki przynosiły wymierne korzyści? Jakie możliwości ma na tym polu branża upominków reklam-
owych? Czy sama obecność firmy w social media gwarantuje już sukces? Mity i wątpliwości rozwiewa 
Monika Czaplicka – socjolożka, właścicielka agencji Wobuzz, autorka książek i specjalistka od wiz-
erunku i zarządzania kryzysami. Zapraszam do wciągającej rozmowy z „Kryzysową Narzeczoną”.

y Prowadzi Pani blog o marketingu w mediach społecz-
nościowych oraz marketingu online. Zakres tematyczny 
imponuje – czy na Pani stronie można znaleźć odpowiedź 
na każde marketingowe pytanie?

Myślę, że nawet Wikipedia nie ma odpowiedzi na 
wszystkie pytania ;) Ale jest tam ponad 500 wpisów, 
case study kryzysów, analiz, porad, odpowiedzi 
na różne pytania, więc sądzę, że na wiele z nich 
można znaleźć. A jak nie ma – można do mnie 
napisać, zapytać. Chętnie pomagam.

y Napisała Pani e-book o „Zarządzaniu kryzysem w so-
cial media”. Czy stąd wziął się przydomek „Kryzysowa 
Narzeczona”?

To nawet nie był tylko e-book, ale książka papie-
rowa w szerokiej dystrybucji, przez co wiele osób 
się dowiedziało o mnie i o kryzysach. Ponieważ 
nikt wcześniej nie zajmował się tym zagadnieniem 

– stałam się „Panią od kryzysów”. Z jednej strony 
nisza, którą zapełniłam, z drugiej fakt, że wielu 
osobom spodobała się moja wiedza i sposób, w jaki 
ją przekazuję, zrobiły ze mnie „Kryzysową Narze-
czoną”. To nie wszystko, czym się zajmuję – mam 
agencję social media i zajmuję się komunikacją, 
sprzedażą i obsługą klienta, stąd moja następna 
książka to „Uwiedź klienta – marketing w social 
mediach”. Uczę w niej, jak klientów pozyskiwać, 
utrzymać, budować ich lojalność.

y Czy firmowe kryzysy w mediach społecznościowych 
zdarzają się często?

Zależy, jak definiujemy kryzysy. Jeśli wedle prawidło-
wej definicji, takiej naukowej, to było ich kilka, odkąd zaj-
muję się kryzysami od 5 lat. Musi być strata finansowa, 
wizerunkowa, zmiana w firmie – takie poważne rzeczy.

Ale takie potoczne, to dzieją się prawie 
codziennie. Ktoś źle zareaguje, wrzuci coś 
nieodpowiedniego, ludzie zwracają uwagę 
na różne rzeczy. Najczęściej, paradoksalnie, 
chyba kryzysy generują sobie właściciele 
firm (z przerostem ego). Ubliżają klientom, 
odpowiadają w okropnej manierze, kłócą 
się – masakra. Mam screeny reakcji na 
negatywną recenzję, że właściciel będzie 
dodawał wibrator albo że chętnie pomo-

że ulżyć sfrustrowanej matce siedzącej 
w domu. Mam komentarze z monitoringiem, 
że jak się zjadło, to nie można narzekać 

na jedzenie, czy przykład, jak właścicielka 
apartamentu poraziła paralizatorem gości. 
Trochę tego jest.

y Mówi się, że „jak cię nie ma w social media, to nie 
istniejesz” – czy zgadza się Pani z tym stwierdzeniem?

Absolutnie nie. W znaczeniu dosłownym. 
Znam wiele firm i osób, których nie ma i sobie 
dobrze radzą. Niemniej – posiadanie obecno-
ści w mediach społecznościowych, jeśli są to 

zaplanowane działania, może przynieść dużo 
dobrego. Analogicznie – firmy, które są online, 
bo „trzeba”, najczęściej niczego nie zyskują, 

Posiadanie obecności w mediach 
społecznościowych, jeśli sā to zaplanowane 
działania, może przynieśÃ dużo dobrego. 
Analogicznie - firmy, które sā online, bo „trzeba”, 
najczęściej niczego nie zyskujā. Social media to 
nie magiczna różdżka. To ciężka praca.
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ryzykują wpadkami i tracą czas i pieniądze. 
Social media to nie magiczna różdżka. To 
ciężka praca.

y Czy firmy z branży upominków promocyjnych również 
mogą wiele osiągnąć w mediach społecznościowych?

Jasne, że tak! Każda branża może wykorzy-
stywać media społecznościowe. Pytanie brzmi 

– do czego? Sprzedaży? Budowania wizerun-
ku? Obsługi klienta? Jak się ma strategię, to 
wiadomo po co, do kogo i gdzie powinniśmy 
mówić, bo media społecznościowe to rozmowa.

Jesienią wiele osób pyta np. na grupach na 
Facebooku albo fanpage, gdzie kupić fajne 
upominki na święta dla klientów i pracowników. 
Kalendarze na nowy rok. Latem szukamy firm 
do produkcji gadżetów na jesienne konferen-
cje. Wiosną widziałam niejedno zapytanie 
o letnie gadżety – okulary, leżaki – często 
takie rzeczy, które mają umilić pracownikom 
czas w upały. A zimą to często gadżety na 
kolejną porcję konferencji.

Wykorzystując monitoring internetu może-
my zobaczyć, gdzie są takie zapytania i zare-
agować. Możemy stworzyć bota, który będzie 
angażował i odpowiadał na pytania. Zrobić 
kampanię reklamową. Dużo opcji ;)

y Załóżmy, że do prowadzonej przez Panią agencji Wobuzz 
zgłasza się firma sprzedająca gadżety reklamowe – ma 
ciekawe produkty, ale nie może przebić się do szerszego 
grona odbiorców. Jakie podstawowe kroki powinna podjąć, 
by zwiększyć swój zasięg?

Przygotować strategię. Bo jestem prawie pewna, 
że nie zasięg jest problemem tej firmy. Zdecydo-
wana większość firm ma problem z domykaniem 
sprzedaży, a nie, że za mało osób wie o jej istnieniu.

y Targi RemaDays Warsaw – to także jedno z tych narzędzi, 
którego nie może zabraknąć wśród działań marketingowych 
podejmowanych przez przedstawicieli rynku reklamy i druku?

Każde narzędzie marketingowe może być bardzo 
dobre dla naszej firmy. Znowu wracamy do pytania 

– co chcemy osiągnąć. Jak chcemy wykorzystać te 
targi. W jaki sposób będziemy zbierać leady? Bo za 
miejsce na targach się płaci – warto mieć z nich 
coś więcej niż „widoczność”.

y Czyli grunt to dobre przygotowanie. A jeśli chodzi o Pani 
najnowszą książkę „Uwiedź klienta – marketing w social 
mediach” – już sam jej opis wciąga. Czy zawarte w niej 
porady są uniwersalne dla każdej branży?

Ogólne zasady marketingu są stałe dla wszyst-
kich branż i firm różnej wielkości. Niemniej staram 
się przybliżać sytuacje z życia wzięte i pokazuję 
historie różnych firm. Czasem nie da się tego prze-
łożyć 1:1 dla naszej marki, ale pozwoli nam spojrzeć 
z odpowiedniej perspektywy. A to perspektywa 
naszego klienta, a nie naszej firmy.

Mówię w niej o strategii, reklamach, jak budować 
lojalność klienta, dlaczego nie należy dawać rabatów, 

jak mierzyć efekty działań online, jak planować 
lejek sprzedażowy – krótko mówiąc, to taki trochę 
poradnik dla osób, które czują, że za mało wiedzą 
albo się pogubiły w tym wszystkim.

y Jak uwodzić klienta gadżetami? Bardziej liczy się wysoka 
jakość produktu, duży wybór, szybka realizacja – można tu 
przyjąć jakąś ogólną zasadę?

Nie ma ogólnej zasady, bo to, czym będziemy 
uwodzić (czyli jakie USP – unique selling pro-
position wybierzemy), zależy od tego, jaka jest 
nasza grupa docelowa. Jeśli będą to np. zabiegani 

przedstawiciele biznesu – wybiorą szybkość rea-
lizacji. Jeśli stawiamy na klientów premium – oni 
szukają produktów dobrej jakości. Duży wybór 
akurat dla nikogo nie jest wartością, bo im więk-
szy wybór, tym mniej sprzedaży (potwierdza 
to wiele badań marketingowych). Plus, zawsze 
powtarzam, że USP musi być UNIKALNE – każdy 
ma szybko, dobrze i tanio ;) (chociaż wiemy, że 
to nieprawda). Wrócę do analogii z Kryzysową 
Narzeczoną – agencji social media w Polsce jest 
wiele, ale Kryzysowa Narzeczona jest tylko jedna. 
To moja nisza. Pytanie – jaka jest Twoja?
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Firma Spólnota Drzewna Spółdzielnia Pracy od 70 lat jest wiodącym europejskim producentem trady-
cyjnych leżaków drewnianych. Od kilkunastu lat specjalizujemy się w realizacji produktów reklamowych, 
tj. leżaków reklamowych, foteli reklamowych i innych artykułów reklamowych wykonywanych z drewna. 
Odpowiadając na wyzwania współczesności, obficie czerpiemy z doświadczeń opartych na tradycji. Nasze 
wyroby, produkowane z surowców naturalnych, są przyjazne dla środowiska, a przez to atrakcyjne dla 
odbiorców na wszystkich kontynentach. Tajemnica naszego sukcesu polega na dostarczaniu wyrobów so-
lidnie wykonanych, dotrzymywaniu terminów i rozsądnym kształtowaniu cen. Zapraszamy do współpracy. 
Wspólnie osiągniemy jeszcze więcej.

W GOR FACTORY pasjonujemy się tym, co robimy, pasjonujemy się naszym światem. Dlatego zajmujemy się 
każdym etapem – od produkcji, sprzedaży i dystrybucji milionów ubrań każdego roku, po oferowanie naj-
lepszych rozwiązań dla rynku reklamy, promocji, pracy, sportu, jak i mody. Nasza marka ROLY (www.roly.eu) 
jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku europejskim w branży tekstyliów promocyjnych. 
ROLY stanowi połączenie wartości, uczuć i postaw, które wykraczają poza konwencjonalne ramy. Oferuje-
my szeroką gamę tkanin, wzorów, kolorów oraz zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb naszych klientów.

Wszystko zaczęło się w 1990 r. od firmy jednoosobowej z jedną maszyną do sprzedania, można powiedzieć 
self-made man, a może self-made company? Dzisiaj firma już nie jest jednoosobowa, a maszyn do sprze-
dania oferuje o wiele więcej. EMB Systems specjalizuje się w szeroko pojętym zdobieniu odzieży, szyciu, 
hafciarstwie i w technologiach nadruku. Prowadzimy dwa równoległe działy: sprzedaży i produkcji, co po-
zwala na odpowiadanie na wszelkie potrzeby klientów. W naszej ofercie mamy wszystko, co jest potrzebne 
w nowoczesnej hafciarni, drukarni oraz to, co niezbędne hobbyście szycia czy miłośniczce mody. EMB 
Systems łączy zespół ścisłych umysłów, zapewniających solidne wsparcie techniczne, z artystami, którzy 
dostarczają inspiracji, dodają kreatywności. Staramy się wspólnie tworzyć przestrzeń do rozwoju, wymiany 
spostrzeżeń. Zachęcamy do kontaktu i bliższego poznania!

Jesteśmy polską firmą, wyspecjalizowaną w reklamie i marketingu. Kreatywność naszego działania i tro-
ska o wysoką jakość towarów i druku wyodrębniły w naszej firmie niezależne działy tematyczne, które 
ściśle ze sobą współpracują. Zapewniamy Państwu wszystko, co niezbędne do skutecznej promocji oraz 
profesjonalnego kreowania i podtrzymywania wizerunku firmy. Promujemy polski produkt i pomysł oraz 
wysoką jakość produkcji, uzupełnioną o atrakcyjną ofertę od sprawdzonych partnerów i fabryk z różnych 
stron świata. Nowością jest linia całkowicie personalizowanych produktów. Pracę i kompetencje doceniają 
nasi klienci z różnych stron świata i polecają nas jako sprawdzonych i rzetelnych partnerów. Zrealizujemy 
Państwa pomysły, doradzimy i wykonamy atrakcyjne upominki reklamowe. Potrafimy efektywnie pomagać 
w biznesie. Praca dla Państwa jest naszą pasją. Zapraszam, poznajmy się w działaniu.

Produkujemy kalendarze od 25 lat. Efekty naszego doświadczenia to niezwykle bogata, urozmai-
cona oferta produktów, szeroki zakres usług poligraficznych oraz wysoki poziom obsługi naszych 
klientów. Realizując zamówienia, robimy wszystko, by sprostać najwyższym wymaganiom i potrze-
bom. W odpowiedzi na światowe trendy, które uważnie śledzimy, rozwijamy także ekologiczną serię 
produktów pod marką GREENPLANET, które powstają z surowców naturalnych, takich jak drewno, 
korek i papier, pochodzących z legalnych, certyfikowanych źródeł. Ekologiczne notesy i kalendarze 
są wykonane z papieru FSC, makulatury, a nawet papieru z kamienia. Chcemy oddać planecie to, 
co z niej czerpiemy, dlatego do naszych produktów dodajemy nasiona drzew do zasadzenia. Na-
sza oferta cieszy się popularnością, a klienci doceniają jej jakość, co stanowi dla nas motywację do 
nieustannego rozwoju.

Produkcja termotransferów to główna działalność naszej firmy. Termotransfery sitodrukowe to idealne roz-
wiązanie do samodzielnego wykonywania nadruków na tkaninach bez konieczności posiadania sitodrukarni. 
Wystarczy mieć prasę transferową i nasze termotransfery. Firmy posiadające plotery tnące do folii flex mogą 
w prosty sposób rozszerzyć swoją ofertę o nadruki wielokolorowe i nadruki bardzo szczegółowe, których 
ploter nie da rady wyciąć. Sklepy internetowe oferujące koszulki z nadrukami mogą znacznie obniżyć koszty, 
zamawiając termotransfery ze swoimi wzorami. Mając czyste koszulki i termotransfery można zamówienia 
wysyłać natychmiast i to przy niskich kosztach magazynowych i logistycznych. Za pomocą naszych ter-
motransferów można samodzielnie wykonać nadruki na takich artykułach jak: koszulki, czapeczki, odzież 
robocza, parasole, teczki, plecaki, kurtki, stroje sportowe, sztormiaki PCV itp.
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Firma ABC-N Plus jest jedynym w kraju producentem reklamowych kompresów grzejących lub chło-
dzących wielokrotnego użytku. Technologia zaczerpnięta od siostrzanej firmy ABC-N System, która 
produkuje kompresy do termoterapii od 20 lat. Nasz produkt jest w pełni konfigurowalny: do wyboru 
mamy ponad 20 kształtów, 10 kolorów wypełnienia oraz kilka sposobów znakowania kompresów 
(metodą sitodruku bądź druku cyfrowego UV). Wykonany z bezpiecznych materiałów produkt wy-
twarzany jest w Polsce. Nasz gadżet jest użytecznym przedmiotem pozwalającym w niestandardowy 
sposób promować markę. Otrzymaliśmy szereg nagród i wyróżnień na wystawach i targach branżo-
wych, m.in. 3 miejsce w konkursie Gifts of the Year (Gifts Journal), 2 miejsce w kategorii produkty do 
5 zł w konkursie Super Gift 2016 (OOH Magazine). Od 2015 r. jesteśmy członkiem PSI: 49799. Nasze 
produkty od 2004 r. docierają w najdalsze zakątki Europy.

AdPen to jakość. Zarówno produktów, jak i usług – druku, grawerowania oraz szeroko pojętej obsługi 
klienta. Od 15 lat, czyli od początku istnienia był to nadrzędny cel firmy – dawać to, co sami chcielibyśmy 
otrzymać. Nie ma tu miejsca na kompromisy. W 2015 r. uruchomiliśmy produkcję własnego modelu 
długopisu, El Primero. Dość szybko zyskał sympatię i uznanie klientów w Polsce i za granicą. Koncept 

„mniej znaczy więcej" spotkał się z więcej niż dobrym odbiorem. Techniki znakowania: tampodruk, 
sitodruk, full kolor UV czy grawerowanie laserem są niewątpliwie naszym atutem. Granulat do pro-
dukcji długopisów, farby do nadruków są najwyższej jakości. Własny park maszynowy stawia AdPen 
w pozycji producenta, co oznacza niezależność od dostaw z „zewnątrz”. AdPen to jakość. Od początku.

Od 15 lat dystrybuujemy odzież Fruit of the Loom, najbardziej rozpoznawalną markę na świecie. W ofercie 
posiadamy także produkty firm Russell, Result oraz Spiro. Gwarantujemy największy stan magazy-
nowy, najlepszą ofertę cenową i dostawę na drugi dzień roboczy. Specjalizujemy się w doskonaleniu 
Twojego biznesu. Budujemy relacje, rozmawiamy i szukamy rozwiązań po to, by móc powiedzieć, że 
IMPORTUJEMY OWOCE TWOJEGO SUKCESU. Zapraszamy na www.iespolska.pl.

INSPIRION POLSKA Sp. z o.o. to znany importer i dystrybutor artykułów promocyjnych wraz ze zna-
kowaniem. Jest filią międzynarodowego koncernu INSPIRION GmbH, za którym stoi ponad 200 lat 
kontaktów handlowych z partnerami z Azji i całego globu. Atutami firmy są nie tylko 2 wieki historii, to 
przede wszystkim potężne know-how oraz międzynarodowa sieć magazynów pozwalająca na spro-
wadzanie i dystrybucję artykułów promocyjnych w rekordowo krótkim czasie. Inspirion Polska to także 
nowoczesność rozwiązań logistycznych i narzędzi udostępnianych naszym współpracownikom, a tak-
że samego designu oferowanych artykułów. Od 2005 r. możecie Państwo cieszyć się asortymentem 
ponad 3000 wyselekcjonowanych artykułów reklamowych dostępnych w Polsce za pośrednictwem 
naszych filii w Trzebnicy i w Warszawie.

Od 15 lat Pack Art Bags specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości toreb papierowych, opakowań 
i dodatków do pakowania. Jesteśmy firmą z dużymi ambicjami. Dążymy do tego, aby nasze relacje 
z klientami nie były jednorazowe i opierały się na wzajemnym zaufaniu i korzyściach wynikających 
z długotrwałej współpracy. Dlatego zdecydowana większość klientów współpracuje z nami przez wiele 
lat. Efekty naszej pracy doceniane są przez firmy polskie oraz kontrahentów zagranicznych. Produkcja 
dla klientów europejskich stanowi ponad 50% naszej sprzedaży. Jakość, elastyczność i innowacje to 
nasza wizytówka, którą doceniają klienci. Jesteśmy obecni w większości krajów europejskich poprzez 
własną sieć dystrybucji oraz poprzez naszych Partnerów Handlowych, Agencje Reklamowe i dostaw-
ców upominków reklamowych.

Firma Symbio Media Group powstała w 2015 r. i choć jej historia nie jest długa, to doświadczenie 
założycieli w branży reklamowej sięga 25 lat. Misją Symbio Media Group jest dostarczanie bezkle-
jowych materiałów na potrzeby branży poligraficznej, a także gotowych akcesoriów reklamowych 
dla firm i instytucji. Innowacją produktów Symbio Media Group jest przyciągająca siła elektrostatyki, 
która zastępuje klej, eliminując w ten sposób wady wynikające z jego zastosowania. Symbio Media 
Group stale pracuje nad rozwojem technologii bezklejowych w poligrafii, poszerzając portfolio swoich 
produktów. Siedziba naszej firmy mieści się w Poznaniu, a zaopatrujemy klientów w nasze produkty 
w całej Europie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: www.symbiomedia.eu.
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Explore the magic of electrostatics!

SymbioMediaGroup
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q OSOBOWOSCI

ANDRZEJ ROMANIK  
(ROMANIK) 

y Firma ROMANIK działa już od 25 lat. Co inspiruje Pana 
do ciągłego rozwoju?

Współpraca z ciekawymi i wymagającymi 
klientami, dzięki którym rodzą się nowe pomy-
sły, poznajemy nowe technologie i powiększamy 
asortyment swoich maszyn.

y Trzy czynniki, na których zbudował Pan sukces firmy, to…
Po pierwsze, determinacja i otwartość na nowe 

wyzwania. Po drugie, bez wątpienia zaangażowa-

nie oraz sumienność pracowników, którzy budują 
firmę ROMANIK. A także współpraca z klientami 
z Niemiec, dzięki którym nasze maszyny można 
zobaczyć na całym świecie – nawet w jego naj-
bardziej odległych zakątkach.

y Jaki jest Pana najważniejszy cel na 2020 rok?
Realizacja nowych innowacyjnych projektów 

i pomysłów, których obecnie nam nie brakuje. ✖

ARTUR OWCZARSKI 
(CITRON GROUP)

y Co jest dla Pana najważniejszą nauką z dwudziestu 
lat podróżowania?

Podróże są chwilą, w której możemy otwo-
rzyć umysł na to, co jest nam obce. To pozwala 
spojrzeć na życie z innej perspektywy. Są 
uzupełnieniem codzienności, wzbogacaniem 
samego siebie. Najwartościowsze dla mnie są 
wyjazdy, w trakcie których mogę poznać ludzi 
mieszkających daleko stąd. Takie relacje uda-
ło mi się nawiązać właśnie w USA i w Chinach. 
Ważnym wnioskiem płynącym dla mnie z po-
dróży jest też zrozumienie skali świata. Nasz 
sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości 
jest tylko jednym z niezliczonych wariantów.

y Co zainspirowało Pana do napisania książki „Droga 66. 
Droga Matka. O historii, legendzie, podróży"?

Piszę od zawsze. Pierwszy tekst o Kambodży 
opublikowałem w magazynie Gentleman piętna-
ście lat temu. Później jednak ważniejsza stała się 
praca i na pisanie nie było czasu. Dwa lata temu 
postanowiłem do tego wrócić i szukałem tematu 

– Droga 66 była zawsze na mojej liście podróżni-
czych priorytetów, więc to wydało się naturalne. 
W tym roku spędziłem prawie dwa miesiące 
w Teksasie przygotowując kolejną książkę.

y Ma Pan nie jedną pasję, a cały katalog! Skąd tyle 
zainteresowań?

Zawsze lubiłem poznawać świat 
z jak najszerszej perspektywy. 
Chciałem zobaczyć, jak wygląda 
świat pod wodą, więc zrobiłem 
uprawnienia płetwonurka. Potem 
zapragnąłem doświadczyć żeglowa-
nia, więc wziąłem udział w regatach 
na Karaibach i zrobiłem uprawnie-
nia skippera. Interesowałem się 
zegarkami, więc zapisałem się do 
Stowarzyszenia i organizowałem 
wyjazdy do szwajcarskich fabryk. 
Wychodzę z założenia, że życie jest 
krótkie, więc staram się doświadczyć 
jak najwięcej się da. Nie zapominam 
przy tym o moich dzieciach, które 
są moją największą przygodą. Teraz 
mam w planie lot balonem. ✖

TOMASZ ZYGAŁO 
(PAR BAKUŁA)

y Czy od dawna interesuje się Pan branżą upominków 
reklamowych?

Można powiedzieć, że w branży jestem „świe-
żakiem”, to zaledwie 3-4 lata poznawania tego, 
co się na rynku reklamowym dzieje. Na pewno 
jest to nowe interesujące doświadczenie, a praca 
stawia wiele ciekawych wyzwań, z którymi trzeba 
sobie poradzić.

y Co uważa Pan za najmocniejszą stronę firmy PAR Bakuła?
Myślę, że najmocniejszą stroną jest zespół ludzi, 

a co za tym idzie dobra obsługa klienta. To, co nas 
wyróżnia, to szeroki asortyment gadżetów dostępny 

„od ręki” w naszych magazynach w Gdańsku.

y Jaki jest Pana ulubiony gadżet prywatnie?
Dla mnie osobiście ulubionym gadżetem 

jest podręczny multitool. Jest to gadżet, który 
trzymam w samochodzie i w torbie z laptopem. 
Sytuacje, w których sięgam po śrubokręt, nożyk 
czy kombinerki, zdarzają się nierzadko. ✖
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Wszystkie zdjęcia i informacje udostępnione dzięki uprzejmości strony marketing przy kawie – www.marketing-news.pl

DOMINIK WAŁĘGA CHIEF DIGITAL OFFICER 

Na początku grudnia nowym chief digital officerem w Havas Media Group został Dominik Wałęga. Posiada 
20 lat doświadczenia jako ekspert rynku mediów i reklamy, a przez ponad 12 lat działał w obszarze digital. 
Specjalizuje się w rozwoju biznesu i produktu, a także w pozyskiwaniu klientów i inwestorów czy zarządzaniu 
procesami wewnętrznymi. We wcześniejszym okresie związany był z agencjami: MEC (obecnie Wavemaker), 
San Markos, jak i Publicis Media, gdzie przez 13 lat pełnił funkcję business directora, head of search i media 
managera. Był odpowiedzialny za realizowanie działań dla największych klientów agencji w zakresie 
performance marketingu. Od podstaw stworzył działy dział SEM, SEO i performance. Dominik Wałęga jest 
laureatem wielu branżowych nagród za innowacje i efektywność – zdobył Innovation Award 2018 i 2019, oraz 
Mix Award 2016 i 2018, a także wyróżnienia Golden Arrow 2018 i 2019 czy nominację do nagrody Effie. ✖

Zofia Bugajna-Kasdepke przechodzi z MSL Group do zarządu Risk Made in Warsaw, niezależnej marki 
odzieżowej. Zakres obowiązków na stanowisku wiceprezes obejmuje kompleksowe zarządzanie marką, przy 
pełnieniu funkcji global brand directora, a ponadto rozwój biznesu wraz z ekspansją firmy na rynki zagraniczne. 
Funkcja w Risk Made in Warsaw została utworzona specjalnie dla niej. Docelowo ma odpowiadać też za współpracę 
z innymi markami. Będzie prowadzić 28-osobowy zespół. Zofia Bugajna-Kasdepke posiada ponad 15-letnie 
doświadczenie w komunikacji marketingowej. Związana była z międzynarodowymi agencjami, takimi jak Havas, 
Edelman i przez ostatnie 10 lat MSL Group. Pracowała dla największych marek: Coca-Cola, P&G, LVMH, Amazon, 
Netflix, a prowadzone przez nią zespoły zdobyły kilkadziesiąt nagród oraz wyróżnień (m.in. Effie, Golden Drum, 
IPRA Golden World Award, European Excellent Award, Złote Spinacze, tytuły Kampania Społeczna Roku). Doradza 
Fundacji Liderek Biznesu. Prowadzi autorskie zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. ✖

W firmie Carat (Dentsu Aegis Network) stanowisko group account directora objęła Anna Adamczyk. Posiada 
blisko 20 lat doświadczenia w mediach. Z firmą związana jest od 2001 roku. Pracę rozpoczęła jako media planner, 
po kilku latach awansowała na stanowisko seniorskie. W roku 2010 objęła stanowisko communications managera, 
na którym była odpowiedzialna za komunikację 360 stopni w obszarze kampanii mediowych, łączących media 
tradycyjne i cyfrowe. Obsługiwała marki Adidas, Reebok, Philips, Grupa Lotos, SCA, Simba Toys. Anna Adamczyk 
koordynowała też projekty aktywacji konsumenckich i działania marek w mediach społecznościowych. W 2012 roku 
razem z zespołem zdobyła brązowe i srebrne Effie za realizację kampanii dla marki Philips. Na stanowisku group 
account directora opiekuje się klientami z branży ubezpieczeniowej, farmaceutycznej oraz FMCG. ✖

ZOFIA BUGAJNA-KASDEPKE WICEPREZES

ANNA ADAMCZYK GROUP ACCOUNT DIRECTOR 

KRZYSZTOF WADAS DYREKTOR DS. MARKETINGU 

MICHAŁ WŁODARCZYK DYREKTOR ZARZĀDZAJĀCY

Nowym dyrektorem ds. marketingu w sieci sklepów z meblami i wyposażeniem wnętrz Agata został Krzysztof 
Wadas. Awansował ze stanowiska zastępcy dyrektora w tym dziale. Pracę w firmie rozpoczął 4 lata temu jako menedżer 
ds. marketingu. Na stanowisku dyrektora odpowiada kompleksowo m.in. za strategię marki i strategię komunikacji. 
Z obszarem marketingu oraz sprzedaży związany jest zawodowo od 13 lat. Poprzednio zajmował się strategią marki 
i komunikacji, zakupem mediów, kompleksowym planowaniem i realizacją działań internetowych czy rebrandingiem. 
Krzysztof Wadas jest ekonomistą, psychologiem i trenerem biznesu, a także wykładowcą akademickim. ✖

Dyrektorem zarządzającym w Gemius Polska został Michał Włodarczyk. Odpowiada za realizację celów strate-
gicznych oraz biznesowych spółki, jak i jej kompleksowy rozwój. Z firmą związany jest od 2010 roku. Przez ostatnie 
3 lata pełnił funkcję dyrektora sprzedaży. Do jego zadań należało rozwijanie sprzedaży produktów oraz usług 
na rynku polskim. Od lat współpracuje z kluczowymi podmiotami na rynku reklamy online. Doradza największym 
wydawcom, domom mediowym i reklamodawcom w zakresie optymalizacji kampanii online, adservingu, analityki 
webowej, jak i strategii internetowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. ✖

q WHO IS WHO



q OKNO PROMOCJI

‹ GRZEJĀCE BĀDŹ CHŁODZĀCE KOMPRESY 
REKLAMOWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU ›

Kompres reklamowy to praktyczny produkt, który zastosowany 
jako gadżet sprawi, że klient będzie kojarzyć Twoją firmę jako 
przyjazną i szukającą niestandardowych sposobów promocji 
marki. Ponad 20 kształtów, znakowanie metodą sitodruku bądź 
druku cyfrowego UV. Dziesięć kolorów wypełnienia oraz kilka 
opcji opakowania jednostkowego. ABC-N Plus jest jedynym 
w Polsce producentem kompresów reklamowych wielokrotnego 
użytku. Kompresy wykonanę są z bezpiecznych materiałów 
(bezftalanowa folia, organiczny żel). 
Minimum zamówienia to 100 sztuk a czas realizacji to 2 tygodnie. 
Jesteśmy członkiem PIAP oraz PSI 49799 ✖
www.abcnplus.com

‹ LEŻAKOWO – POLSKA MARKA, EKSPERT 
W BRANŻY PRODUKCYJNO-REKLAMOWEJ ›
Dlaczego my

- pomysłowe rozwiązania marketingowe.
-  Realizujemy proces produkcyjny od A-Z
- Kompleksowa obsługa klienta 
- Nasze produkty posiadają niezbędne atesty
Wiemy jak cenny jest Twój czas - jako producent oferujemy procesjonalną 
obsługę i szybką realizację. ✖

PPHU Leżakowo
biuro@leżakowo.pl
tel. +48 508121259
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4 megatrendy na świecie
Ostatnio usłyszałem takie słowa: Przyszłość 

nie jest już tym, czym kiedyś była. Dlaczego?

Na świecie dzieją się 4 megatrendy:
• szybka urbanizacja (rozwijające się miasta)
• zmiany demograficzne (starzejące się społe-

czeństwa, migracje setek tysięcy ludzi)
• hiperglobalizacja (wszystko staje się dostępne 

dla każdego, świat jest jedną wielką wioską)
• przyspieszone innowacje (każde 3-5 lat to 

duży skok technologiczny)

Z czego biorą się te zmiany? Są one efek-
tem 10 poniższych obszarów zmian techno-
logicznych:

1. AI – Artificial Intelligence, sztuczna inteli-
gencja wykorzystująca m.in. Machine Learning 
i Deep Learning do tworzenia oprogramowa-
nia, które się uczy i ma odciążać człowieka 
od najtrudniejszych i najbardziej żmudnych 
analiz lub czynności takich jak: początkowy etap 
rekrutacji, prowadzenie samochodu, analiza 
danych giełdowych,

2. VR, Virtual Reality, wirtualna rzeczywi-
stość, poprzez okulary 3D możemy już oglądać 
filmy, przenosić się do różnych miejsc na świe-
cie. Technologia wciąż jest niedoskonała, ale 
z roku na rok pozwala na coraz więcej,

3. AR, Augmented Reality, czyli rozszerzona 
rzeczywistość pozwalająca np. widzieć na sobie 
ubranie dzięki interaktywnemu lustru, w którym 
widzimy siebie oraz kurtkę, którą chcemy kupić,

4. BlockChain, tzw. rozproszona baza da-
nych, czyli technologia pozwalająca na szybsze 
i bezpieczniejsze przesyłanie ważnych danych 
w internecie,

5. Automatyzacja, szukanie usprawnień 
produkcji, obsługi klienta (BOTy),

6. Robotyka, od personalnych robotów przez 
inteligentne maszyny w fabrykach do zaawan-
sowanych i precyzyjnych chirurgów-robotów,

7. IoT – Internet rzeczy, połączenie urzą-
dzeń w domu i mieście poprzez internet,

8. Cyber Security, bezpieczeństwo w sieci, 
systemy zabezpieczeń prywatności,

9. Drukarki 3D, do plastiku, metalu, jedzenia, 
ludzkich organów i tkanek,

10. Big Data Analysis, analiza ogromnych 
zbiorów danych – bez tego większość powyż-
szych działań nie byłaby możliwa. Zbieranie 
danych, utrzymywanie ich, a następnie analiza 
wymaga zaawansowanego podejścia.

3 zasady strategicznego myślenia
Po co liderom, przedsiębiorcom ta wiedza? 

Otóż to, czego możemy uczyć się od gigantów, 
to odpowiednie podejście i świadomość stra-
tegicznego myślenia. Oto 3 kluczowe zasady 
strategicznego, szerszego myślenia oraz kon-
kretne pytania, które wielokrotnie zadaję moim 
klientom podczas sesji doradczych. Zmuszenie 
siebie do odpowiedzi i poszukiwanie ich jest 
kluczowe dla każdego lidera! Takie pytania pod-
ważają status quo! I to robią najlepsi. To robią 
giganci. Nic nie biorą za pewnik. Nie zatrzymują 
się, ale szukają dalej, zaglądają w przyszłość.

1. Śledzenie trendów i staranie się, by je 
zrozumieć – poświęcaj czas w każdym miesią-
cu (lub minimum raz na kwartał) na czytanie 
o nowych technologiach i zadawanie sobie py-
tań futurologiczno-strategicznych, np. „Gdyby 
moja konkurencja wdrożyła którąś z techno-
logii, to co by zyskała, a co ja stracę?”,

2. Testowanie tych działań – czytanie 
i rozmowy nie wystarczą. W każdym roku 
choć jedną rzecz należy testować i obserwo-
wać tego efekty. Bez inwestycji przynajmniej 
10% czasu i 10% budżetu w ciągu kolejnych lat 
jako firma zostaniecie w tyle. Należy inspiro-
wać się innymi, ale samemu trzeba dochodzić 
do wniosków,

3. Poszerzanie swojej działalności o nowe 
gałęzie – współcześnie żadna firma nie może 
zostać przez kolejne 5-10-15 lat w swojej branży. 
Musi inspirować się innymi branżami i wcho-
dzić przynajmniej w 10% w inne branże (Apple 
wszedł w rynek muzyczny poprzez iTunes, 
Google wszedł w oprogramowanie do samo-
chodów autonomicznych, Anna Lewandowska 
uruchomiła swoją linię produktów eko).

Jak rosnā giganci i czego możesz 
się od nich nauczyÃ?

Największe firmy mają największe budżety. P&G wydaje 2 mld dolarów rocznie na R&D, czyli badania i rozwój. 
Microsoft podobnie. Niewiele firm może sobie na to pozwolić. Jednak mogą one czerpać inspiracje z najlep-
szych praktyk tych firm i ich błędów. Wtedy możemy zdobywać przewagę w mocno nasyconym rynku!

‹  Adam Dębowski ›

q MATERIAŁ SZKOLENIOWY



51 68/2020



52 68/2020

Z artykułu 10 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: 
k.c.) wynika, iż pełnoletnim jest ten, kto ukoń-
czył lat osiemnaście, z wyjątkami określonymi 
w § 2 artykułu 10 k.c. Zatem ten, kto nie ukoń-
czył lat osiemnastu, jest małoletnim. Osoby peł-
noletnie co do zasady posiadają pełną zdolność 
do czynności prawnych, tj. możliwość nabywa-
nia bądź tracenia praw i obowiązków, a także 
zaciągania zobowiązań. Z kolei sytuacja osób 
małoletnich jest dużo bardziej skomplikowana.

Rozpatrując kwestię rozpowszechniania wi-
zerunku małoletniego, należy wziąć pod uwagę, 
ile lat ma małoletni w chwili udzielania zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku. Małoletni, który 
nie ukończył trzynastu lat, nie może sam wy-
razić zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 
Wynika to z faktu, iż art. 12 k.c. stanowi wprost, 
że nie mają zdolności do czynności prawnych 
osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz 
osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, a art. 
14 k.c. stanowi dalej, że czynność prawna do-
konana przez osobę, która nie ma zdolności 
do czynności prawnych, jest nieważna. Zatem, 
w tym przypadku zgodę na rozpowszechnianie 
wizerunku dziecka, w jego imieniu, udziela-
ją rodzice (o ile dziecko jest pod ich władzą 
rodzicielską). Zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.), jeże-
li dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską 
obojga rodziców, każde z nich może działać 
samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy 
dziecka (wymagana jest zgoda tylko jednego 
z rodziców). Potwierdza to również orzeczenie 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi1.

Problem z rozpowszechnianiem wizerunku 
dziecka może powstać w sytuacji, gdy jeden 
z rodziców wyraża zgodę na rozpowszechnianie 
wizerunku małoletniego, a drugi z rodziców 
sprzeciwia się temu. Wymaga podkreślenia, 
że za każdym razem, gdy rodzice chcą rozpo-

wszechniać wizerunek mało-
letniego, powinni oni brać pod 
uwagę dobro dziecka i interes 
społeczny (art. 95 § 3 k.r.o.). 
Rodzice dysponują bowiem 
dobrem osobistym małoletnie-
go, a zatem ich rolą jest dbać 
o dziecko. Jeżeli rodzice nie 
zgadzają się ze sobą w kwestii 
udzielenia zgody na rozpo-
wszechnienie wizerunku dzie-
cka, wówczas albo wypracują 
oni wspólne stanowisko, albo 
sprawę będzie rozstrzygał sąd 
opiekuńczy (art. 97 § 2 k.r.o). 
Podobnie orzekł Sąd Apelacyj-
ny w Warszawie2.

Inaczej wygląda sytuacja 
małoletniego, który w chwili 
udzielania zgody na rozpo-
wszechnianie wizerunku ukoń-
czył trzynaście lat. Zgodnie 
z art. 15 k.c. małoletni, który 
ukończył trzynaście lat, posia-
da ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych. Z uwagi 
na ramy niniejszego artykułu 
należy wskazać na uszczegóło-
wienie opisywanej materii m.in. 
w art. 17 – 22 k.c., Kodeksie rodzinnym i opiekuń-
czym, a także Kodeksie pracy. Udzielenie zgody 
na rozpowszechnianie wizerunku nie jest czyn-
nością zobowiązującą czy też rozporządzającą, 
a zatem małoletni może sam udzielić zgody 
na rozpowszechnianie swojego wizerunku, bez 
zgody rodziców (choć w tej kwestii pojawiają się 
odmienne stanowiska).

Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 1) Ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: 
u.p.a.p.p.), zezwolenia nie wymaga rozpowszech-

nianie wizerunku osoby powszechnie znanej, 
o czym szerzej pisałem poprzednio. Jeżeli zaś 
dziecko towarzyszyłoby osobie, o której mowa 
w zdaniu poprzednim, to art. 81 ust. 2 pkt 1) 
u.p.a.p.p. nie uprawnia do rozpowszechniania 
wizerunku małoletniego.

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

Rozpowszechnianie  
wizerunku dziecka

Kontynuując tematykę dotyczącą rozpowszechniania wizerunku, która została poruszona w poprzednim 
artykule, warto zastanowić się nad zagadnieniem rozpowszechniania wizerunku dziecka, a precyzyjniej 
małoletniego.

‹  Mateusz Wojciechowski ›

q PRAWO

1 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 05 września 2013 r., sygn. akt: I ACa 378/13
2 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 04 lipca 2018 r., sygn. akt: V ACa 484/17
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 PIERWSZE POJAZDY KOLEJOWE Z NAPĘDEM 

WODOROWYM JUŻ W 2021 ROKU
Dla Pesy rok 2020 
stoi pod znakiem 
intensywnych prac. 
Bydgoskie przed-
siębiorstwo będzie 
opracowywać eta-
py rozwoju techno-
logii napędu wo-
dorowego, który 
ma być wykorzy-
stywany w pojaz-
dach kolejowych. 
Pesa podpisała list intencyjny z PKN Orlen w sprawie współpracy, 
a plan ma powstać do połowy roku. Rozwój technologii wykorzystują-
cej ogniwa wodorowe w transporcie kolejowym będzie wymagał wy-
pracowania formuły infrastruktury koniecznej do tankowania wodoru. 
W roku 2021 planowane są pierwsze próby eksploatacyjne pojazdów 
z napędem wodorowym, który docelowo ma być wykorzystywany tak-
że w pociągach pasażerskich. Wiceprezes Pesy Krzysztof Zdziarski 
przewiduje, że technologię tę można by w przyszłości zastosować 
również w tramwajach. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.money.pl

 CORAZ WIĘCEJ PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM 

W DELEGACJI
Wyniki badania Diners 
Club Polska wskazują 
wyraźną tendencję 
wzrostową, jeśli chodzi 
o odsetek firm wysyła-
jących swoich pracow-
ników w delegacje. Do-
tychczas na tym polu 
dominowały większe 
przedsiębiorstwa, na-
tomiast w 2019 roku wyjazdy służbowe miały miejsce w 41% małych 
i średnich firm. Zmiany zachodzą także w zakresie częstotliwości podróży 
pracowników. Według badania w 32% firm pracownicy udają się w dele-
gację przynajmniej raz w tygodniu, a w co czwartej 2-3 razy w miesiącu. 
Wyjazdy raz w miesiącu mają miejsce w co piątej firmie, a 26% przedsię-
biorstw organizuje delegacje rzadziej. Co istotne, zmiany są widoczne 
szczególnie w sektorze MŚP, w którym pracownicy ponad połowy firm 
odbywają podróże służbowe kilka razy w miesiącu. Są to głównie delega-
cje jednodniowe. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań 
Rynkowych i Społecznych, a wzięło w nim udział 500 właścicieli mikro-, 
małych oraz średnich przedsiębiorstw. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.money.pl

 NOWY SPOSÓB PŁATNOŚCI W LIDLU
Lidl Pay to własna 
usługa płatności 
mobilnych znanej 
sieci dyskontów. Na 
przełomie stycz-
nia oraz lutego Lidl 
chce umożliwić swo-
im klientom nowy 
sposób płatności 
za zakupy. Wystar-
czy do tego apli-
kacja mobilna Lidl 
Plus, z której korzy-
sta już prawie 4 mln osób. Do tej pory usługa ta była dostępna tylko 
na rynku hiszpańskim. W Polsce znajduje się już ponad 700 sklepów 
z żółto-niebieskim logo, a klienci Lidla mogą korzystać z aplikacji od 
kwietnia zeszłego roku. Oprócz kuponów rabatowych z możliwoś-
cią aktywacji czy podglądu paragonów teraz będzie można także 
zapłacić przy jej pomocy za zakupy. W tym celu trzeba podpiąć do 
aplikacji swoją kartę płatniczą i autoryzować tę operację w banku. 
Przy płatności wygenerowany zostanie kod QR do zeskanowania na 
czytniku kasowym. ✖

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

 CORAZ WIĘCEJ ELEKTRYCZNYCH AUT W POLSCE – 

100% WZROST W 2019 ROKU

Dane z października 2019 roku 
wskazują, że po polskich dro-
gach poruszało się blisko 8000 
osobowych aut elektrycznych 
(dokładniej 7884 pojazdy). 
Wśród nich 60% było samo-
chodami w pełni elektryczny-
mi – liczba pojazdów BEV (z ang. battery electric vehicles) wynosiła 4701, 
natomiast pozostałe 3183 auta to hybrydy typu plug-in, czyli PHEV (z ang. 
plug-in hybrid electric vehicles). Według raportu w okresie od stycznia do 
października ubiegłego roku zarejestrowano 3250 samochodów elektrycz-
nych i hybryd typu plug-in. Jest to wynik o 100% wyższy niż w tym samym 
okresie w roku 2018. Rozwój można zauważyć także w ogólnodostępnej 
infrastrukturze ładowania. Pod koniec października liczba stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych wynosiła 958. Z tego 30% to szybkie stacje łado-
wania prądem stałym – DC, a 70% to wolne ładowarki prądu przemiennego 

– AC, o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Dane zostały opracowane przez 
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych. Z licznikiem elektromobilności można zapoznać się 
na stronach PZPM i PSPA. ✖

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

O tym się mówi: prawo, finanse, gospodarka

q  O TYM SIE MÓWI
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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

BTL FORMS EFFECTIVE ADVERTISING SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA www.btlforms.com.pl

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 S.C. 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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q OKNO PROMOCJI

‹ PLECAK CITY CYBER ›
Wielofunkcyjny plecak/teczka na laptop 17" oraz tablet 10”. Wy-
konany z wodoodpornego nylonu i wyposażony w wiele kiesze-
ni, przegródek i wygodne szelki. Ciekawym rozwiązaniem jest 
wmontowany port USB, dzięki któremu można podładować swój 
smartfon. Pomysłowa konstrukcja plecaka pozwala na przekształ-
cenie go w teczkę na dokumenty i laptop. Z boku i u góry plecaka 
umieszczono dwa miękkie uchwyty, dzięki którym można go 
przenosić w ręku - jak torbę (szelki są chowane). Posiada specjalny 
pasek umożliwiający zamocowanie go na uchwycie walizki. ✖

PAR Bakuła Sp.J.
tel 587128200
www.par.com.pl

‹ NIECH TWOJA IMPREZA SIĘ ROZROŚNIE I ZAZIELENI! ›
Z przyjemnością przedstawiamy nowe „zielone produkty” promocyjne na wszystkie 
imprezy i eventy. Zaproś gości za pomocą zaproszenia wykonanego na naszym 
nowym grubszym papierze nasiennym. Oprócz „rosnących zaproszeń” mamy 
również opaski papierowe. Po imprezie uczestnicy mogą zabrać je do domu 
i kontynuować imprezę z pięknymi kwiatami w swoim ogrodzie. Oprócz produktów 
z papieru nasiennego mamy również torebki na nasiona na szyjkę butelki oraz 
kubki na imprezy które również mogą zakwitnąć.
Tworzenie innowacyjnych produktów i zrównoważone wykorzystanie materiałów, to 
główne zadania Corthogreen w tym roku. Jesteśmy gotowi na nowy rok. Odwiedź 
nas na RemaDays Warsaw, stoisko D7, hala E, a zaskoczymy Cię nowymi produktami.
Dołącz do imprezy i pozwól nam rosnąć razem! ✖

www.corthogreen.com

‹ SIMPLY SLIM ›
Kubek izotermiczny/termos Simply Slim. Próżnia pomiędzy dwie-
ma metalowymi ściankami, dobrze utrzymuje ciepło. Wewnątrz 
zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Pojem-
ność termosu 240 ml. Pakowany w ozdobną tubę. ✖

PAR Bakuła Sp.J.
tel 587128200
www.par.com.pl

‹ SZOK... TAK TO SIĘ ROBI W POLSCE ›
Jesteśmy producentem polskich gadżetów reklamowych tekstylnych. Specjalizu-
jemy się w produkcji upominków zadrukowanych w całości techniką sublimacji. 
Produkujemy m.in. sakiewki na okulary, kominy elastyczne, opaski na głowę, 
nadgarstek, czapki, siedziska, worko-plecaki, piórniki, torby itd. Staramy się, aby 
coraz więcej półproduktów pochodziło od polskich producentów. ✖

P.P.H.U. CHILI 
tel. +48 509 546 086 
www.pphu-chili.pl 
biuro@pphu-chili.pl 
www.facebook.com/pphuchili 
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  Golden Marketing Conference

Największa w Polsce konferencja market-
ingowa dla specjalistów. Postaw na rozwój 
zawodowy – Poznaj najnowsze trendy 
marketingowe na 2020 rok – Poznaj nowe 
narzędzia – Zainspiruj 
się doświadczeniem 
zawodowym innych 
specjalistów – Nawiąż 
wartościowe kontakty 
biznesowe.

  Technologie CNC

UWAGA! Wreszcie jest – oficjalny instagram 
Technologie CNC! Już wkrótce ruszamy 
z publikacją zdjęć oraz filmów, a będzie 
można na nich zobaczyć pracę maszyn, 
różne ciekawostki na ich temat, a także kreat-
ywne konstrukcje, które można wykonywać 
przy ich pomocy, a to nie wszystko. Zaobser-
wuj nasz profil, jeśli chcesz być na bieżąco 
ze wszystkimi nowinkami, a nie pożałujesz. 
https://www.instagram.com/machinery_cnc/

q PO GODZINACH

‹  Anna Gāsiorowska ›

pół żartem...

Okres Świąt to czas, w którym 
myślimy o bliskich szczegól-
nie ciepło. Nie możemy więc zapominać 
o naszych pupilach. Im też należy się odro-
bina świątecznego 
nastroju:)

„Rowerowo” w Nowy 
Rok? Czemu nie?… 
Grunt, żeby zadbać 
o odpowiednie 
gadżety.

Trochę 
męskiego 
designu nigdy 
nie zasz-
kodzi, a tym 
bardziej jeśli 
połączymy 

„piękne z 
pożytecznym” 
i zabawić 
mogą się 
wszyscy.

Ilu z nas przetnie kartę po prostej linii i 
to odręcznie!? A przecież to takie proste… 
Wystarczą odpowiednie nożyczki:

pół serio...

  PIAP

Agencja Reklamowa Haftkom, KINGHOFF 
Sp. z o.o., Pro Media Sp. z o.o. to nowe 
firmy Członkowskie, które zdecydowały 
się przystąpić do Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych w czwartym kwartale 
2019 r.
Zachęcamy do zapoznania się z profilami 
działalności nowych Członków PIAP!
http://www.piap-org.pl/aktualnosci/3109/

  MITKO for events  
           - producent sprzętu eventowego

Na początek tygodnia coś inspirującego.

  Canon Biznes

Druk programowy w marketingu – tam, 
gdzie druk spotyka się z cyfrą
W raporcie „Meaningful Brands 2019” pr-
zygotowanym przez Havas Group blisko 77 
proc. globalnych marek mogłoby całkowicie 
zniknąć z rynku, niezauważone.
A gdyby tak… odwrócić sytuację i zapytać:
Czy marki dbają o relację ze swoimi klienta-
mi? Czy odpowiednio się z nimi komunikują? 
Jakie działania mogą przynieść zadowolenie 
i obustronny sukces?
Szczegóły tutaj: https://canon.sm/389vagQ
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q OKNO PROMOCJI

‹ ARTYKUŁY REKLAMOWE - PRODUKCJA ›
Podkładki pod mysz: ergonomiczne, uchylne z kalendarzem, z okienkiem
Podkładki na biurko, śniadaniowe, pod kubek, na kozetkę lekarską
Segregatory: kaszerowane, zgrzewane z folii PCV, sztancowane z PP
Artykułu biurowe: Teczki reklamowe, deski z klipem, pudełka, okładki ✖

TIK Zbigniew Tolak, ul. Burakowska 9, 01-066 Warszawa
tel. 22 636 83 18, 22 838 02 42, e-mail: biuro@tik.com.pl
www.tik.com.pl  |  www.tik24.com.pl

‹ BLOKI LODOWE ›
ICE ART to polska firma, która rozpoczęła działalność w 2004 r. Od 
samego początku firma zajmuje się produkcją bloków lodowych, 
które wykorzystywane są m.in. do rzeźbienia, instalacji lodowych, 
barów lodowych.
Przez ostatnie 15 lat zbudowaliśmy stabilną pozycję na rynku 
europejskim i nieustannie poszerzamy swoją działalność o do-
datkowe produkty. ✖

ICE ART Sp. z o.o.
ul. Ćwiczebna 100, 51-009 Wrocław
ice@ice.pl
www.ice.pl

‹ LÓD W KOSTKACH ›
Oprócz produkcji bloków lodowych nasza firma zajmuje się pro-
dukcją lodu w kostkach, który dostarczamy do największych sieci 
handlowych w Polsce.
Poprzez nieustanne rozwijanie hali produkcyjnej o coraz to nowsze 
rozwiązania technologiczne dziennie produkujemy kilkadziesiąt 
ton lodu w kostkach.
Nasz lód słynie z najlepszej jakości o czym codziennie przekonują 
się nasi klienci. ✖

ICE ART Sp. z o.o.
ul. Ćwiczebna 100, 51-009 Wrocław
ice@ice.pl
www.ice.pl

‹ DLACZEGO MY ›
• wysoka jakość • niska cena  
• szybka realizacja  • zero zł za przygotowalnię 
• najtańsze kształty indywidualne 
• duża baza darmowych wykrojników  ✖

SAMBRA 
ul. Trzykrotki 11, 92-704 Łódź
tel: +48 500 034 507
e-mail: sambra@op.pl
www.sambra.com.pl
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q PROMOCJE, KTÓRE WIDAC

‹ Promocje, które widaÃ… ›
Oto przegląd najciekawszych produktów dostępnych w sprzedaży łączonej w sieciach sklepów detalicznych oraz wyko-
rzystywanych podczas wydarzeń plenerowych. „Dokumentacja” zdjęciowa posegregowana została zgodnie z przynależ-
nością do czterech sektorów branżowych: Gifts World, POS & Display, Packaging Materials, Event Show. Przynależność 
do sektora jest określana na podstawie rodzaju upominku, zastosowania lub ekspozycji – interpretacji autora :)

‹  Magdalena Konieczna ›

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

Tchibo – marka kawy, lecz nie tylko   
produkt: PUSZKA

Poznańska Palarnia Kawy Astra – produk-
cja i sprzedaż kaw i herbat  
produkt: plastikowy słoik

PACKAGING MATERIALS PACKAGING MATERIALS PACKAGING MATERIALS

Lubella – polski producent makaronów, płatków 
śniadaniowych, zbożowych przekąsek, mąk i kasz 
z siedzibą w Lublinie
produkt: LINIJKA

Poznańska Palarnia Kawy Astra – produk-
cja i sprzedaż kaw i herbat 
produkt: kubek czerwony

Vegeta – mieszanka przypraw i warzyw 
produkowana przez firmę 
produkt: obieraczka  do warzyw

Knorr – marka produktów spożywczych należąca 
do międzynarodowej korporacji Unilever 
produkt: obieraczka do warzyw

Lubella – polski producent makaronów, płatków 
śniadaniowych, zbożowych przekąsek, mąk i kasz 
z siedzibą w Lublinie
produkt: NOTES

Poznańska Palarnia Kawy Astra – produk-
cja i sprzedaż kaw i herbat 
produkt: kubek czarny

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD
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q PROMOCJE, KTÓRE WIDAC

Jeśli realizujesz projekty, które mogą zostać  
wykorzystane w materiale „Promocje, które widać”,  

zapraszam do kontaktu:  
magda@gjc.pl.

Browar Fortuna  – browar w Miłosławiu 
produkt: skarpetki

Nescafé – marka kaw rozpuszczalnych 
pochodząca ze Szwajcarii  
produkt: szklanka

Nescafé – marka kaw rozpuszczalnych 
pochodząca ze Szwajcarii  
produkt: kubek

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD GIFTS WORLD

Browar Fortuna  – browar w Miłosławiu 
produkt: pokal

GIFTS WORLD

Delecta – wiodąca marka Grupy Kapitałowej 
Bakalland 
produkt: foremka do ciasta

Browar Kormoran – regionalny browar 
w Olsztynie
produkt: kieliszek

GIFTS WORLD

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

REDAKCJA
REDAKTOR NACZELNY
Sławomir Giefing

REDAKTOR PROWADZĄCA
Joanna Kłossowska

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

DZIAŁ TECHNICZNY 
Jacek Spychała

SKŁAD 
feststudio.pl

NAKŁAD
5000

WYDANIE
1 (68) 2020 styczeń, luty, marzec, kwiecień

DYSTRYBUCJA
3M Konkret Sp. z o.o.

DRUK
Drukomat.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 

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

q SPIS REKLAM

V OKŁADKA
FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O.   I.
REMADAYS WARSAW II.
REMADAYS KIJÓW III.
EURO MAGNESY SP. J. IV.

V REKLAMY
USB SYSTEM 5

ELEPHANT LUKIĆ SP.J. 7

ALEXANDER 9

BADGE4U 11
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