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Rok 2019 stoi pod znakiem świętowania. W pierwszym kwartale obchodziliśmy dwa wyjątkowe ju-
bileusze. Od 13 do 15 lutego odbyło się w Polsce prawdziwe święto reklamy o uznanej już renomie 
i światowym zasięgu – 15. edycja Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw. 
Czas przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia oraz pełną listę Laureatów prestiżowych kon-
kursów. Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem targów, a także bardzo ciekawą analizą 
wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników imprezy.

Natomiast dokładnie miesiąc później – od 13 do 15 marca – odbyły się targi RemaDays Kijów. W stolicy 
Ukrainy zebrali się czołowi przedstawiciele rynku reklamy i druku. 10. edycja okazała się nadzwy-
czaj udana – więcej szczegółów w materiale podsumowującym wydarzenie. Zachęcam również do 
przeczytania wywiadu z Pawłem Stepanowiczem-Danczenko, który już od wielu lat bierze udział 
w targach i kreuje ukraińską branżę reklamową. Nasz gość opowiada niezwykłą historię o tym, jak 
rozwinął biznes w czasie, gdy zdawało się, że… nie ma ku temu warunków!

Jak widać, powodów do celebracji jest sporo, ale nie spoczywamy na laurach. Przygotowaliśmy po-
rządną dawkę branżowej wiedzy oraz trochę rozrywki do lektury przy kawie. O budowaniu wizerunku 
marki za pomocą trafnie dobranego upominku w materiale „Dobry gadżet reklamowy w 10 krokach”. 
Wszystkim przedsiębiorcom polecam także artykuł poruszający problematykę znaku towarowego.

Nie od dziś wiadomo, że w biznesie liczy się pierwsze wrażenie. Na prestiż i elegancką prezencję 
przedsiębiorcy z pewnością wpływają wysokiej jakości aktówki i inne produkty ze skóry. Aby być na 
czasie, warto zapoznać się z artykułem o „Galanterii skórzanej – upominku premium dla każdego”.

W tradycyjnej rubryce Jubileusze składamy gratulacje firmom, które w tym roku obchodzą rocznicę 
swojej działalności. Z materiału Who is who można dowiedzieć się, kto ostatnio awansował w branży, 
natomiast dział Osobowości z pewnością zainspiruje niejednego Czytelnika. Pasja, jaką przejawiają 
nasi rozmówcy, motywuje nie tylko do działania w sferze prywatnej, ale także zawodowej. W numerze 
nie zabrakło też najświeższych wiadomości z dziedziny prawa, finansów i gospodarki.

Na Czytelników czekają ponadto ciekawe felietony o gadżetach reklamowych – zgłębiamy tym razem 
branżę paliwową, a wraz z Justyną Lisek udajemy się do serca natury, zainspirowani zielonymi upo-
minkami. Magda Konieczna wypatrzyła dla nas „Promocje, które widać”, a wraz z Anną Gąsiorowską 
przyglądamy się facebookowym newsom.

Pozostaje już tylko życzyć przyjemnej lektury i udanych wakacji! ✖

Drodzy 
Czytelnicy!

q OD REDAKCJI

Redaktor
Joanna Kłossowska



4 66/2019

ZIELONO MI – CZYLI BLIŻEJ  
NATURY –JEJ PIĘKNO I SYMBOLIKA, 
KTÓRA JESTODZWIERCIEDLENIEM EMOCJI

W ostatnim numerze poruszyłam temat druku 
i ważnej roli papieru, jak i korzyści wynikających 
z jego recyklingu. W tym numerze trochę cofnę się 
w czasie – do momentu, zanim sam papier powstał.

O WOJAŻACH I UPOMINKACH 
REKLAMOWYCH DLA 
ZMOTORYZOWANYCH

Branża upominków reklamowych kwitnie – podobnie 
jak natura o tej pięknej porze roku! – lecz nie samą 
pracą człowiek żyje. Dni są coraz dłuższe, słońce 
coraz mocniej grzeje i z pewnością wielu z nas krąży 
już myślami wokół wakacyjnych wyjazdów. 

CZYM JEST ZNAK TOWAROWY?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy prawdopodobnie 
najistotniejszym zagadnieniem z zakresu prawa własności 
przemysłowej jest problematyka znaku towarowego. 

LAUREACI KONKURSU KORONY 
REKLAMY

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

CO ŁĀCZY BRANŻĘ UPOMINKÓW 
REKLAMOWYCH W POLSCE I NA 
UKRAINIE?

Wiele osób ma ciekawe, a nawet bardzo dobre 
pomysły na biznes. Nie każdy jednak przechodzi 
do ich realizacji. Tymczasem, by osiągnąć sukces 
i utrzymać się na konkurencyjnym rynku, potrzeba 
planu i wytrwałości, ale przede wszystkim... działania.

q SPIS TRESCI

1615. EDYCJA TARGÓW REMADAYS 
WARSAW – MIĘDZYNARODOWA 
RANGA I LICZNE NOWOŚCI

Najbogatsza oferta firm z rynku reklamowego, liczne wydarzenia i szanse 
na nawiązanie trwałych kontaktów handlowych – to największe atuty 
jubileuszowych targów RemaDays Warsaw 2019. W kalendarium branży 
reklamowej to największa impreza wystawiennicza w Europie, której 

nie można przegapić. Oto podsumowanie 15. edycji Międzynarodowych Targów 
Reklamy i Druku RemaDays Warsaw, która odbyła się 13-15 lutego 2019 r.

y

66
Oto przegląd najciekawszych produktów 
dostępnych w sprzedaży łączonej w sieciach 
sklepów detalicznych oraz wykorzystywanych 
podczas wydarzeń plenerowych. „Dokumentacja” 
zdjęciowa posegregowana została zgodnie 
z przynależnością do trzech z jedenastu sek-
torów branżowych (Gifts World, POS & Display, 
Packaging Materials) prezentowanych podczas 
Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw. 
Przynależność do sektora jest określana na 
podstawie rodzaju upominku, zastosowania lub 
ekspozycji – interpretacji autora :)

PROMOCJE  
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64FACEBOOK
PÓŁ ŻARTEM, 

 PÓŁ SERIO

23

26

30

20

54

GIFTS WORLD



5 66/2019
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NAJLEPSZE INNOWACJE 
W BRANŻY

Każdego roku na targach RemaDays 
Warsaw ogromnym zainteresowaniem 
zwiedzających cieszą się prezentowane 
innowacje. Firmy, które oferują nowo-
czesne urządzenia i zaawansowane 
rozwiązania, startują w rywalizacji 
o złote medale. W corocznie organi-
zowanym konkursie The Prize for In-
novations nagrody przyznawane są 
na podstawie głosów targowych gości. 
W tym roku wyróżniono 25 firm – oto 
pełna lista Laureatów.

TECHNOLOGIE  47

GALANTERIA SKÓRZANA –   
UPOMINEK PREMIUM DLA 
KAŻDEGO

Wyroby ze skóry kojarzą się z po-
nadczasową elegancją, szykiem, a na-
wet z ekskluzywnością. Te o wyso-
kiej jakości i starannym wykonaniu 
dodają prestiżu i powagi. Idealnie 
sprawdzają się więc w sferze biznesu, 
gdzie liczy się wrażenie, jakie zrobi-
my na klientach czy partnerach we 
współpracy. Zaliczane do kategorii 
premium aktówki, teczki na laptopa, 
portfele czy wizytowniki stanowią 
niebanalny upominek, który wyra-
ża szacunek do obdarowanej osoby 
i umacnia relację biznesową.

UPOMINKI 28
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News

 ŚNIADANIE BIZNESOWE Z ROZSTRZYGNIĘCIEM PRESTIŻOWYCH 

KONKURSÓW

Po intensywnych i wypełnionych wydarzeniami dwóch dniach targów RemaDays Warsaw 2019 
nie zabrakło emocji na samym finiszu. W piątek 15 lutego zostali przedstawieni zwycięzcy presti-
żowych konkursów Gifts of the Year, Catalogue of the Year oraz POS of the Year. Tradycyj-
nie z rozstrzygnięciem tych wywołujących niemałe emocje rywalizacji jako pierwsi zapoznali 
się partnerzy programu Solidni w Biznesie w czasie corocznego Śniadania Biznesowego. Po 
uroczystym ogłoszeniu wyników był czas na gratulacje i wymianę doświadczeń. Nadzwyczaj 
owocne rozmowy odbywały się w nieformalnej, przyjaznej atmosferze przy poczęstunku. Trze-
ci dzień targów RemaDays Warsaw to nie tylko czas na podsumowania i świętowanie sukcesów, 
lecz zarazem doskonała okazja do budowania relacji biznesowych, które procentują w kolejnych 
miesiącach i latach. ✖

 SPÓŁKA ASGARD ZOSTAŁA 

LAUREATEM PRESTIŻOWEGO 

ZESTAWIENIA "DIAMENTY FORBESA"

Spółka Asgard została laureatem prestiżowego 
zestawienia "Diamenty Forbesa" organizowanego 
już po raz dwunasty przez miesięcznik "Forbes".  
Spółka otrzymała wyróżnienie w postaci "Diamentu 
Forbesa 2019" za dynamikę wzrostu wartości fir-
my w latach 2013-2017 w kategorii firm o poziomie 
przychodów 5-50 mln zł. 
W imieniu firmy statuetkę odebrała Prezes Zarzą-
du Anna Roszczak.

- Ta nagroda to wielkie wyróżnienie, docenienie na-
szych starań i motywacja do dalszej pracy. Cały 
czas chcemy się rozwijać i pozytywnie zaskakiwać 
naszych klientów, dlatego myślę, że warto czekać 
na wrześniową premierę naszego nowego, pełnego 
niespodzianek katalogu produktów. 
Gratuluję wszystkim Asgardzianom! ✖
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 PIERWSZA AGENCJA 

W POLSCE Z CERTYFIKATEM  

ECO VADIS

Sandex został poddany audytowi przeprowa-
dzanemu w zakresie Odpowiedzialności spo-
łecznej firmy (CSR) przez międzynarodową 
spółkę audytującą EcoVadis i otrzymała w tej 
dziedzinie brązowy medal. Sandex posiada  
również certyfika SEDEX SMECTA  oraz BSCI 

Metodyka spółki EcoVadis pokrywa 21 kryte-
riów w czterech tematykach z zakresu środowi-
ska naturalnego, respektowania praw człowie-
ka, etyki – sprawiedliwych praktyk handlowych 
i zrównoważonego rozwoju. Wynikowa analiza 
opisuje nasze silne i słabe strony z perspek-
tywy naszych zasad, czynności, i osiągniętych 
wyników odzwierciedlających nasz zrówno-
ważony rozwój i postęp w zakresie odpowie-
dzialności społecznej. Metodyka opiera się na 
międzynarodowych standardach CSR, włącz-
nie z Global Reporting Initiative, the United Na-
tions Global Compact i ISO 26000.Naszym ce-
lem jest nieustanna poprawa i rozwój naszych 
czynności we wszystkich wyżej wymienionych 
dziedzinach.✖

www.sandex.pl 

 TRWAJĀ PRZYGOTOWANIA DO 7. EDYCJI KATALOGU EUROPEAN 

SUPPLIERS BOOK

European Suppliers Book, czyli  wydawnictwo skupiające dane i oferty firm z europejskiego 
rynku reklamowego, stanowi niezbędnik każdego dostawcy artykułów promocyjnych. Pokaźne 
źródło informacji w prosty sposób pozwala dotrzeć do dystrybutorów oraz agencji reklamowych 
z całej Europy. Co istotne, to coś więcej niż katalog – ESB stanowi atrakcyjną platformę, która daje 
m.in. możliwość przesyłania klientom comiesięcznego newslettera. Jak przyznają korzystający 
z niego przedsiębiorcy, to doskonały sposób na zwiększenie zasięgu swojej reklamy. European 
Suppliers Book dystrybuowany jest aż do 5000 firm z branży reklamowej – tegoroczne 
wydanie trafi do 24 krajów, w tym do Niemiec, Austrii, Czech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Włoch, Hiszpanii i in. ESB dostarczany jest też drogą elektroniczną. W wersji online dotrze do 
35 000 odbiorców. Trwają właśnie przygotowania do kolejnej, 7. edycji, która rozsyłana będzie 
we wrześniu 2019 r. Jeśli chcesz, aby dane Twojej firmy również znalazły się w prawdziwym kom-
pendium branży reklamowej. ✖

Zapraszamy do kontaktu: sales@gjc.pl. 

PPH SANDEX BIS ELZBIETA SZANDECKA MARIUSZ SZANDECKI

SP J (GROUP)
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as a recognition of their EcoVadis CSR (Corporate Social Responsibility) Rating
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Valid until: May 2020

EcoVadis® is a registered trademark. © Copyright EcoVadis 2018 - All rights reserved

You are receiving this score/medal based on the disclosed information and news resources available to EcoVadis at the time of assessment. Should

any information or circumstances change materially during the period of the scorecard/medal validity, EcoVadis reserves the right to place the

business’ scorecard/medal on hold and, if considered appropriate, to re-assess and possibly issue a revised scorecard/medal.

 UDANY JUBILEUSZ  

TARGÓW REMADAYS KIJÓW –  

TO JUŻ 10 LAT!
Tegoroczna edycja targów RemaDays Kijów 
była szczególna i niezapomniana. Już po raz 
10. w stolicy Ukrainy dało się odczuć, że to 
prawdziwe święto reklamy, które scala bran-
żę i pozwala poznać całkiem nowe możliwości. 
Trwającą w dniach 13-15 marca imprezę, która 
odbywała się w centrum wystawienniczym IEC-

-EXPO Kiev, odwiedziło 3000 zwiedzających. 
Szeroka oferta przedstawiona w 3 sektorach 

– Gifts&Textile, Sign&Visual, Tech&Print – każde-
go dnia wzbudzała duże zainteresowanie tar-
gowych gości. Ten wyjątkowy jubileusz skupił 
ponad 100 wystawców i to nie tylko z Ukrainy. 
Na RemaDays Kijów 2019 zaprezentowały się 
także firmy z Polski: Badge4u, KANDO Plus 
Sp. z o.o. sp. k., Viva Plus II Joanna Kowal-
czyk, a nawet z Turcji (firma Arin Promosyon). 
Wszystkim wystawcom oraz zwiedzającym ser-
decznie dziękujemy za przybycie i wspaniałą 
atmosferę. Już teraz zapraszamy do udziału 
w targach RemaDays Kijów 2020 – do zoba-
czenia za rok! ✖

 KONKURS MISTRZOWIE 

LASERA 2019 – KARTKA 

OKOLICZNOŚCIOWA WYKONANA 

URZĀDZENIEM LASEROWYM CO2
Jesteś osobą kreatywną? Masz pełno oryginal-
nych pomysłów? Potrafisz urzeczywistnić je za 
pomocą lasera CO2? Firma COLOP Polska ma 
coś właśnie dla Ciebie!
Tematem tegorocznej edycji konkursu jest kart-
ka okolicznościowa. Może to być kartka świątecz-
na, urodzinowa, wakacyjna, zaproszenie, kartka 
z okazji chrzcin, komunii, ślubu itp. Zadanie na-
leży wykonać według autorskiego projektu przy 
pomocy plotera laserowego CO2. Głównymi ma-
teriałami z jakich praca konkursowa ma zostać 
wykonana są papier, tektura, karton beermat 
oraz sklejka 1mm. Następnie można ją dowolnie 
ozdobić innymi materiałami grawerskimi jak np. 
filc, korek, drewno lite i wiele innych. Dodatkowo 
może być zdobiona inną techniką. Ocenie będą 
podlegać: pomysłowość, walory estetyczne i ar-
tystyczne oraz umiejętności techniczne.
Prace przyjmowane są do 16 września 2019 roku. 
Spośród uczestników wybrane przez Komisję zo-
staną 4 najlepsze prace konkursowe, a na zwy-
cięzców czekają atrakcyjne nagrody. Serdecznie 
zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!✖

https://lasery.pl/konkurs
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 ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM NOT 

RECOMMEND

W każdym biznesie można wymienić naj-
ważniejsze cechy przesądzające o uda-
nej współpracy. Należą do nich solidność, 
jaką powinni wykazywać się kontrahenci, 
a także bezpośrednio z nią związane po-
czucie bezpieczeństwa. Zdarza się jednak, 
że partner biznesowy nie wywiązuje się z ustaleń. Jak, jeszcze przed nawiązaniem współpracy, 
sprawdzić jego wiarygodność? Umożliwia to powołany w tym celu program INDUSTRY DOES 
NOT RECOMMEND, czyli wykaz firm, które nie są polecane na rynku produktów reklamo-
wych. Pozwala on zweryfikować rzetelność i uczciwość firm z branży, a tym samym ocenić ryzy-
ko kooperacji z różnymi podmiotami z rynku. To jednak nie jedyne zalety INDUSTRY DOES NOT 
RECOMMEND – jest to również skuteczne narzędzie do polubownego załatwiania spornych 
spraw. Jak pokazuje doświadczenie oraz statystyki, wezwanie do zapłaty z adnotacją o umiesz-
czeniu firmy na liście NOT RECOMMEND procentuje sprawnym odzyskaniem należności. Po-
twierdzają to kwoty – w ciągu 9 lat funkcjonowania wykazu odzyskanych zostało 3907398,27 zł.
Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy i sprawdź szczegóły na stronie www.notrecommend.com ✖

Zapraszamy do kontaktu: sales@gjc.pl.

 TAKIE EMOCJE PRZEŻYWAJĀ TYLKO GOŚCIE TARGÓW REMADAYS WARSAW!
Każdy, kto choć raz uczestniczył w Międzyna-
rodowych Targach Reklamy i Druku RemaDays 
Warsaw, wie, że to nie tylko formalne spotkania 
i szeroka oferta najlepszych firm z rynku rekla-
mowego, lecz także… niezwykłe emocje konkur-
sowe. Obok zmagań wystawców starających się 
o zdobycie prestiżowych wyróżnień w konkursach 
Gifts of the Year, Catalogue of the Year czy POS 
of the Year organizatorzy co roku przygotowują 
także niemałą gratkę dla odwiedzających. Rów-
nież i podczas RemaDays Warsaw 2019 targowi 
goście mogli spróbować szczęścia w cieszącej 
się dużym zainteresowaniem Loterii dla zwiedzających. Jej zasady są bardzo proste – wystarczyło wrzucić do specjalnej urny swoją wi-
zytówkę, by wziąć udział w losowaniu cennej nagrody. W tym roku był nią nowoczesny telewizor marki Samsung 55” UHD, a w zasadzie 
trzy telewizory, ponieważ losowanie odbywało się każdego dnia targów! Gdy zbliżała się godzina 14:00, tj. pora ogłaszania wyników, emocje 
sięgały zenitu. Po nich następowała wielka radość – zdobywcami wyjątkowych nagród okazali się Maksymilian Wieczorek, Tomasz Isalski 
oraz Krzysztof Loks. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy! ✖

 DROGA DO SUKCESU

Każdy sportowiec, bez względu na to czy upra-
wia swoją dyscyplinę wyczynowo czy amator-
sko, doskonale wie, że dobre wyniki okupione 
są zazwyczaj dziesiątkami, jeśli nie setkami 
godzin ciężkiej pracy i dużą ilością porażek. 
Właśnie do owych niepowodzeń postanowił 
nawiązać w swojej kampanii promującej buty 
przeznaczone dla biegaczy Adidas. Firma udo-
wadnia, że kwestia prób i niepowodzeń nie do-
tyczy jedynie jej klientów, ale także kwestii 
projektowania jak najbardziej funkcjonalnego 
sportowego obuwia. Na plakatach, które można 
było zobaczyć w Holandii pokazane są nieuda-
ne prototypy i części butów, które nie weszły 
do ostatecznej produkcji. Nie zaprezentowano 
nawet promowanego produktu. Jest to z pew-
nością ciekawa perspektywa. Grupa docelowa, 
jaką są biegacze, doskonale wie, że niczego nie 
udaje się osiągnąć bez nakładów ciężkiej pracy. 
Pokazanie, że tworzenie idealnych butów dla 
nich także nie było łatwe, może naprawdę do-
brze wpłynąć na wizerunek marki. Ważne jest 
również to, że zaprezentowane w tej kampanii 
plakaty znacznie odróżniają się od tradycyj-
nych kreacji promujących tego rodzaju pro-
dukty. Z tego względu skuteczniej przyciągają 
uwagę. Za kampanię odpowiada Studio Lore. ✖

 15 NAGRÓD Z OKAZJI 

15 LECIA FALK&ROSS GROUP 

POLSKA

Z okazji 15-lecia istnienia firma Falk&Ross 
przygotowała na swoim profilu na Facebooku 
serię konkursów. Posty z pytaniem konkurso-
wym publikowane są raz w miesiącu.
Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody 

- tekstylia lub akcesoria z oferty Falk&Ross 
2019. W każdym konkursie może zwyciężyć 
aż 15 osób!✖

Więcej informacji na profilu firmy na FB : 
https://www.facebook.com/FalkRoss-Group-Pol-
ska-862366693808866/
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 NOWOŚCI PRODUKTOWE NA 

WYCIĀGNIĘCIE RĘKI PRZEZ CAŁY 

ROK – ADBOX

Szczególną publikacją na rynku artykułów pro-
mocyjnych jest katalog produktowy AdBox  
Inspiracje Reklamowe, który ukazuje się trzy 
razy w roku w nakładzie 12 000 egzemplarzy. 
To wyjątkowe wydawnictwo w czytelny sposób 
prezentuje najciekawsze produkty i nowości, 
zapewniając przy tym szeroki zasięg i dotarcie 
do całej branży. Poza funkcją efektywnej rekla-
my spełnia także inną, niemniej ważną. AdBox 
stanowi bowiem przydatne źródło inspiracji dla 
osób szukających najatrakcyjniejszych ofert 
i najnowszych trendów. To idealne narzędzie 
dla firm, którym zależy na skutecznej oraz 
szerokiej promocji oferowanych produktów. 
Co więcej, ich prezentacja odbywa się nie tyl-
ko w wydaniu drukowanym, ale także w wersji 
online na stronie www.remadays.com. Jedno 
wydawnictwo – wiele możliwości – skorzystaj 
z okazji i pokaż swoją ofertę całemu światu 
reklamy. ✖

Więcej szczegółów:  www.remadays.com. 
Zapraszamy do kontaktu: sales@gjc.pl. 

 SEZON ŻEGLARSKI 2019 

TUŻ-TUŻ…

Przygotowania należącego do firmy Rodan 
jachtu Dreamaran idą pełną parą. Trimaran 
w stanie A1 zostanie zwodowany w Kamieniu 
Pomorskim w pierwszej połowie maja. Plan 
trzeciego sezonu na Bałtyku jest bardzo na-
pięty –11 maja, prawdopodobnie, będziemy 
w Trzebieży na otwarciu mariny po remoncie. 
Od 18 do 21 lipca będziecie mogli spotkać nas 
na targach Wiatr i Woda w Gdyni.
W międzyczasie możecie śledzić na Dragonfly 
Trimarans PL na Facebooku oraz na naszej 
stronie www.dreamaran.pl
Do zobaczenia na wodzie!
Rodan jest wyłącznym dystrybutorem jachtów 
Dragonfly w Polsce ✖

 I MIEJSCE NA MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU I KONKURSIE 

ZOOMART ORAZ II MIEJSCE W KONKURSIE KORONY REKLAMY NA 

REMADAYS WARSAW DLA FIRMY A.S.S.-3!

Znamy już zwycięzców Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy ZoomART 2019, który 
stanowi kreatywną przestrzeń dla twórców prawdziwych dzieł sztuki w postaci kalendarzy. Po-
dwójny sukces przypadł w udziale firmie A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA 
SKOCZEŃ – produkowane pod marką Pier Luigi kalendarze okazały się bezkonkurencyjne i zapew-
niły I miejsce w ka-
tegorii Kalendarz 
książkowy oraz II 
miejsce w kate-
gorii Kalendarz 
nietypowy. Firma 
święciła triumfy 
nie tylko na tym 
wyjątkowym wy-
darzeniu. Pani Ewa 
Skoczeń odebrała 
również prestiżo-
wą nagrodę Ko-
rony Reklamy za 
zdobycie II miejsca w kategorii Producent upominków reklamowych na tegorocznych targach 
RemaDays Warsaw. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Laureatom! ✖
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 NOWOŚċ NA TARGACH REMADAYS 

WARSAW – POKAZ GIFTS & TEXTILE SHOW

Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw to 
profesjonalna arena wymiany doświadczeń oraz nawiązywa-
nia cennych i trwałych relacji handlowych. Owocne spotkania 
z przedstawicielami rynku reklamowego są tu na porządku 
dziennym. Goście targów RemaDays Warsaw mogą jednak li-
czyć na znacznie więcej. W myśl zasady, że każdy biznes można 
przedstawić w oryginalnej, a przez to jeszcze bardziej przyciąga-
jącej uwagę formie, w tym roku po raz pierwszy zorganizowany 
został pokaz mody i artykułów reklamowych Gifts & Textile 
Show. Jak się okazało, ten ciekawy punkt programu szybko 
stał się jednym z ulubionych wielu zwiedzających. Każdego dnia 
w dwóch blokach pokazowych mieli oni możliwość zapoznania 
się z najnowszymi produktami wystawców RemaDays Warsaw 
2019. Prezentowane były przez profesjonalnych modeli i modelki w muzycznej oprawie. Pokazy, które odbywały się na stoisku Relax Zone, podkre-
ślają jak unikalną formułę ma najważniejsza impreza wystawiennicza, która zapewnia zarówno profesjonalną przestrzeń biznesową, jak i liczne 
udogodnienia ze strefami relaksu, punktami kawowymi i press roomem. Tegoroczna nowość spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i już 
wiadomo, że Gifts & Textile Show pojawi się również na następnych targach RemaDays Warsaw 2020! ✖

 DNI OTWARTE DKS 2019 

NA PÓŁMETKU.

Dni Otwarte DKS, które są dedykowane dla 
środowiska Graphic Arts oraz dla branży pro-
jektowej i kartograficzno-geodezyjnej są już 
na półmetku.
Wystartowaliśmy w naszym najmłodszym od-
dziale białostockim, kolejnym przystankiem była 
Warszawa, a za nią Gdańsk. To w naszym trój-
miejskim oddziale odbyła się pierwsza w Polsce 
premiera nowego urządzenia Canon imagePress 
C710. Dni otwarte są doskonałą okazją do bezpo-
średniego spotkania z klientami, tymi którzy użyt-
kują nasze maszyny jak i z tym, którzy dopiero 
zastanawiają  się nad zakupem lub wynajmem. 
Testujemy, rozmawiamy, wymieniamy poglądy. 
Nasi specjaliści starają się przybliżyć Państwu 
wiedzę z obsługi urządzeń i kontrolerów, przy-
gotowania prac do druku, a także podłoży do 
druku. Atmosfera zawsze jest miła, a na każdego 
uczestnika czeka upominek oraz poczęstunek. 
W kolejnych miesiącach serdecznie zapra-
szamy do:
Rzeszowa: 26-27 czerwca, 
Katowic: 10-11 lipca,
Wrocławia: 7 -8 sierpnia. ✖

 PIAP MA NOWYCH 

CZŁONKÓW

To ogromna przyjemność, witać w gronie naj-
bardziej prężnych firm z branży, kolejne ogni-
wa,  dzięki którym Polska Izba Artykułów Pro-
mocyjnych staje się silniejszym głosem rynku 
artykułów promocyjnych. Agencja Reklamowa 
SIDE, Antigro, Butterfly Agencja Reklamowa, KS 
Biuro Marketingowe, LazyStore, Media-360.pl 
oraz Mister Lanyard, to nowi Członkowie, któ-
rzy przystąpili do Polskiej Izby Artykułów Pro-
mocyjnych w pierwszym kwartale 2019 roku. ✖

Więcej informacji: www.piap-org.pl  

 SKUTECZNA OCHRONA 

KART PRZED SKIMMINGIEM
Cyberprzestępstwa, hakerzy, ściąganie danych 
z kart tzw. skimming kart płatniczych, identyfi-
kacyjnych, dostępowych.. to nie science fiction, 
to już rzeczywistość.
RFID BlockerChip to jedyna karta na rynku 
z aktywnym układem scalonym - chipem stwo-
rzonym przez polskich inżynierów, która w spo-
sób aktywny zakłóca sygnał pomiędzy kartą 
a czytnikiem. Działa w oparciu o wbudowany 
niskomocowy chip RF, który generując sek-
wencję zakłócającą uniemożliwia odczyt z kart 
znajdujących się w pobliżu. Dzięki czemu efek-
tywnie zabezpieczy wszystkie karty: płatnicze, 
dostępowe, identyfikacyjne, dowód i paszport 
z warstwą elektroniczną, przed niepożądanym 
zeskanowaniem danych osobowych, zabezpieczy 
przed skimmingiem.
Wystarczy ją umieścić w portfelu w pobliżu kart, 
które chcemy zabezpieczyć.
Nasz produkt jest krokiem milowym w stosun-
ku do wszystkich innych rozwiązań na rynku, 
które opierają swoją skuteczność jedynie o ma-
teriał ekranujący – folię, która odcina możli-
wość komunikowania w bardzo ograniczonym 
zakresie, daje jedynie ochronę pasywną, a nie 
aktywną jak RFID BlockerChip. ✖

Więcej na stronie www.orangechip.pl
Kontakt: katarzyna@orangechip.pl tel. +48 725 002 733
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 UNIKALNE PORĘCZNE OPAKOWANIE LEMONIADY TYMBARK
Letnie, ciepłe dni potrzebują odpowiedniej dawki owocowego smaku i orzeźwienia. Właśnie dla-
tego do limitowanej oferty Tymbarku wracają Lemoniady – do dwóch już znanych smaków do-
łączył trzeci, unikalny wariant. Cytryna i Arbuz to obok Cytryny i Limonki oraz Cytryny i Maliny 
kolejna owocowa propozycja Tymbarku!
Tymbark niezmiennie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Linia limitowanych Le-
moniad to napoje doceniane przez każdego, kto szuka nie tylko unikalnych smakowych połączeń, 
ale i popularnych produktów w oryginalnej formie.
Letnie owoce połączone z tradycyjnym, cytrynowym orzeźwieniem – to właśnie Lemoniady w wy-
daniu Tymbarku. W tym sezonie do limonki i maliny dołączył arbuz – nowy wariant w ofercie to 
kolejny znany i popularny wakacyjny smak.
Niepowtarzalnego charakteru napojom dodają także unikalne opakowania. Poręczne butelki kształtem przypominają cytrynę, nierozłącznie kojarzoną 
z lemoniadą. Pod każdą nakrętką znaleźć można oczywiście kultowe tymbarkowe hasła, które tuż po otwarciu butelki wprawią każdego w dobry humor. ✖

 POWSTAŁ „SEOBOOK” – PORADNIK DLA KUPUJĀCYCH USŁUGI SEO

Agencja Fabryka Marketingu stworzyła „SEObook” – darmowy poradnik dla kupujących usługi SEO. 
Ma on wyjaśnić zainteresowanym podstawy SEO oraz trudne pojęcia z zakresu podstaw marketingu 
internetowego.

„SEObook” powstał z myślą o osobach, które decydują się na SEO, ale bardzo mało o nim wiedzą. Po-
radnik uczy, w jaki sposób pracować z SEO-wcem. Ma być źródłem zweryfikowanych przez specjalistów 
informacji dotyczących procesu pozycjonowania.
Komiksowa konwencja oraz postaci D’Żulii i Seodreda sprzyjają przekazywaniu wiedzy w sposób łatwy 
do zapamiętania. Mają być pomocne w przyswajaniu trudnej tematyki.
D’Żulia rozpoczyna zmagania z marketingiem w Internecie, dlatego wszelkie pojęcia upraszcza na po-
trzeby własne i innych początkujących. Seodred to specjalista zajmujący się pozycjonowaniem stron 
internetowych. Wyszukiwarka nie ma przed nim tajemnic.
Książka jest dostępna zarówno w formacie PDF, jak i audio na stronie: www.fabrykamarketingu.pl. ✖

 ZŁOTO TARGÓW REMADAYS DLA KATALOGU UPOMINKÓW 

REKLAMOWYCH PROMOTION TOPS 2019
Za nami kolejna edycja konkursu na najlepszy katalog upominków reklamowych organizowanego 
podczas targów RemaDays Warsaw 2019.
Wśród tegorocznych laureatów konkursu ponownie znalazł się katalog Promotion TOPS, zdobywając złoty 
medal oraz zaszczytny tytuł Catlogue of the Year 2019. To już czwarte wyróżnienie tej rangi przyznane 
ofercie Promotion TOPS głosami odwiedzających targi marketerów oraz przedstawicieli agencji reklamo-
wych i drukarni. Szeroka oferta ponad 3000 upominków reklamowych ułożona w 15 kategoriach tema-
tycznych od lat inspiruje i jest podstawą wielu zindywidualizowanych kampanii marketingowych. Każdy 
produkt z katalogu można oznakować w wybranej technice nadruku, aby dostosować go do potrzeb i wy-
magań określonej grupy celu. Dystrybutorem oferty Promotion Tops w Polsce jest firma Inspirion Polska. ✖

Więcej informacji: https://inspirion.pl/

 OPAKOWANIA SZKLANE ARDAGH GROUP W INTERAKTYWNYM KATALOGU 3D

Ardagh Group wprowadza modele 3D programu CAD do katalogu swoich produktów, umożliwiając tym samym interakcję 
z opakowaniem szklanym. W ten sposób firma wykorzystuje postęp technologiczny w komunikacji ze swoimi klientami.
Ardagh Group wprowadza na rynek najnowszy, elektroniczny katalog produktów, który zawiera modele 3D standardowych 
butelek i słojów. Użytkownik może przeciągać, odwracać, obracać, a nawet zaglądać do środka opakowania szklanego.
Barbara Maciałczyk, Marketing Manager w Ardagh Group, mówi:

- Rynek oczekuje, że technologia cyfrowa usprawni proces podejmowania decyzji. Nasi klienci mogą już dziś używać no-
wego narzędzia 3D, aby zobaczyć kształt i rozmiar każdej butelki i słoja, zanim pomyślą o sposobach ich dekoracji. Mamy 
nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi wizualizację produktu na półce sklepowej i pomoże w wyborze opakowania szklanego.
Chris Barker, Product Design Engineer w Ardagh Group, dodaje:

- Każdego dnia pracujemy wykorzystując technologię 3D, dlatego warto pozwolić naszym klientom doświadczyć tego samego stopnia interaktywności, 
aby i oni mogli zobaczyć na przykład efekt padania światła na produkt, zanim finalnie on powstanie. ✖
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 AGENCJE REKLAMOWE WPROWADZAJĀ 

REGENERACYJNE DRZEMKI DLA PRACOWNIKÓW

Brytyjskie oddziały agencji Wunderman Thompson i JWT London wpro-
wadziły dla swoich pracowników drzemki w pracy. Kilkunastominutowy 
odpoczynek ma pomóc w rozładowaniu stresu i regeneracji.
Zatrudnieni w Wunderman Thompson będą mogli skorzystać nie tyl-
ko z drzemki, ale i innych relaksujących czynności. To m.in. joga przy 
biurku czy spacer.

– Stres jest wrogiem kreatywności. Chcemy dać naszym pracownikom 
praktyczne strategie minimalizowania go w codziennym życiu, by mogli 
tworzyć świetne prace i czerpać z tego radość – mówi Pip Hulbert, CEO 
Wunderman Thompson UK.
Podobnego zdania są przedstawiciele JWT London. Tamtejsi pracow-
nicy również mogą zdrzemnąć się w pracy i skorzystać z zajęć z za-
kresu relaksacji.

A power nap at work can prevent stress, boost your mood and crea-
tivity, jump start your productivity and make you more alert. Thanks 
@Clementineappuk for showing us how to do it. #mentalhealthawa-
renessweek pic.twitter.com/Gymb7H32lQ

— JWT London (@JWT_London) May 15, 2019

Źródło: www.moreaboutadvertising.com ✖

 OTWARCIE GALERII KSIĀŻKI 

KOLEKCJONERSKIEJ KURTIAK I LEY W WARSZAWIE
8 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Galerii Książki Ko-
lekcjonerskiej Kurtiak i Ley w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 62. 
Połączone było z wernisażem Hanny Bakuły. Poemat Włodzimierza 
Majakowskiego "Dobrze" w opracowaniu H. Bakuły liczy ponad 17 m 
długości. Zamknięcie wernisażu nastąpiło dużo po północy. Frekwen-
cja była znakomita. Nie wszyscy goście zmieścili się w Galerii Książki.✖
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 JUBILEUSZOWA EDYCJA 

TARGÓW REMADAYS WARSAW 

ZAKOŃCZONA SUKCESEM

15 lutego 2019 r. zakończyła się jubileuszowa edycja 
Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays 
Warsaw. Trzydniowe święto reklamy po raz 15. zebrało 
rzesze wystawców i odwiedzających, którzy przyczy-
niają się do prężnego rozwoju branży – już nie tylko w kraju, lecz także na arenie międzynarodowej. 
Spośród ponad 21 000 zwiedzających aż 3500 osób przybyło specjalnie na to wydarzenie z za-
granicy. Na targach zjawili się reprezentanci 52 krajów, a ani uwadze organizatora, ani uwadze zado-
wolonych wystawców nie uszedł fakt, że liczba gości zagranicznych z roku na rok się zwiększa (w tym 
roku był to wzrost 25%). Na RemaDays Warsaw 2019 imponowała także liczba firm – targowi goście 
mogli spotkać się z 810 wystawcami z 27 krajów, którzy prezentowali swoje produkty i usługi w 11 
sektorach działalności. Tegoroczną nowością był sektor Textile Zone. Rozstrzygnięcia w prestiżowych 
konkursach wyłoniły najlepsze firmy z branży. Program imprezy obfitował w wiele innych wydarzeń, 
jakich nie można było przegapić, jak choćby panel wykładów RemaCongress, którego gościem spe-
cjalnym był Szymon Hołownia. W przyszłym roku czekają nas kolejne atrakcje i jeszcze większe moż-
liwości – zapraszamy na targi RemaDays Warsaw 2020, które odbędą się od 12 do 14 lutego! ✖

Zapraszamy do kontaktu: sales@gjc.pl. 

 WSPÓLNA PROMOCJA MAREK AKUKU! I HELLENA
Od 1 maja aż do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 
br., potrwa wspólna akcja promocyjna buy&get marek Akuku! i Hellena. Każdy 
konsument, który zakupi żelki Akuku! i Galaretki Hellena za minimum 10 zł, 
odbierze maskotkę sympatycznego Akuka, brand hero marki.
Akcja jest realizowana w wybranych sklepach kanału tradycyjnego i nowoczes-
nego z wykorzystaniem dedykowanych, konfekcjonowanych standów z produk-
tami obu marek. W puli do rozdania znalazło się niemal 60 tysięcy pluszaków. 
Akuku! to jedyna polska marka żelków z obniżoną o 30% zawartością cukrów 
i aż 20% zawartością soku owocowego w składzie. W akcji promocyjnej bierze 
udział 6 smaków żelków: Akuku! Zdrowocki, Akuku! Wąż-Paje, Akuku! Kwaśne 
Miski, Akuku! Charakterne Miśki, Akuku! Te nadziane Owocki, Akuku! Te na-
dziane Pyszczki oraz dwa smaki galaretek marki Hellena: Hellena Oranżada 
Galaretka Czerwona i Hellena Oranżada Galaretka Biała.
Promocja została przygotowana i zaplanowana wewnętrznie przez dział Marketingu Colian. Kre-
acje na potrzeby akcji zaprojektowała agencja 3 M Projekt. Wsparcie PR zapewnia Kolterman 
Media Communications. ✖

 PODPISZ PETYCJĘ - 

UPOMINEK ZA 10 ZŁ MARKETINGU 

NIE ZBUDUJE!

Polska Izba Artykułów Promocyjnych zrzesza-
jąca ponad 170 przedsiębiorstw z branży upo-
minków reklamowych i szeroko pojętej reklamy 
kontynuuje zbiórkę petycji w sprawie poparcia 
akcji -podniesienia limitów kwotowych na nie-
odpłatne przekazywanie prezentów o małej 
wartości osobom trzecim oraz doprecyzowanie 
tych kwot jako wartości netto!

Temat podniesienia limitów kwotowych na nie-
odpłatne przekazanie prezentów osobom trze-
cim od lat jest jednym z najważniejszych po-
stulatów branży reklamowej!

Przedsiębiorco nie zwlekaj, włącz się do akcji 
- Upominek za 10 zł marketingu nie zbuduje!
Wzór petycji do pobrania: 
http://www.piap-org.pl/site_media/download/
PETYCJA_PIAP_WZOR.pdf

Prosimy o wypełnienie petycji i odesłanie ska-
nu dokumentu na adres: biuro@piap-org.pl lub 
pocztą: BIURO PIAP, ul.Święty Marcin 29/8, 61-
806 Poznań. ✖
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15. edycja targów RemaDays Warsaw –  
międzynarodowa ranga i liczne nowości

Najbogatsza oferta firm z rynku reklamowego, liczne wydarzenia i szanse na nawiązanie trwałych 
kontaktów handlowych – to największe atuty jubileuszowych targów RemaDays Warsaw 2019. W kalendarium 
branży reklamowej to największa impreza wystawiennicza w Europie, której nie można przegapić. Oto 
podsumowanie 15. edycji Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw, która odbyła 
się 13-15 lutego 2019 r.

810 WYSTAWCÓW, 11 
SEKTORÓW TARGOWYCH, 
PONAD 21 000 
ZWIEDZAJĀCYCH

Targi RemaDays Warsaw 2019 odbyły się w nowo-
czesnym centrum wystawienniczym Ptak Warsaw 
Expo w Nadarzynie k. Warszawy. Na 35 000 m2, 
w dwóch halach (E i F) zorganizowano profesjo-
nalną przestrzeń dla wystawców i ich klientów. 
Nie zabrakło także punktów gastronomicznych, wy-
godnych stref relaksu, sal wykładowych i innych udo-
godnień. 810 wystawców z 27 krajów mogło zapre-
zentować się w 11 sektorach targowych: Gifts World, 
POS & Display, Technology Park, Printing House, Pa-
ckaging Materials, Photo Creation, Lighting Systems, 
Event Show, IT & e-Solutions, Outdoor Advertising 
oraz Textile Zone – który był tegoroczną nowością.

MIĘDZYNARODOWY ZASIĘG 
TARGÓW – WZROST LICZBY 
GOŚCI ZZA GRANICY

Na tegorocznych targach RemaDays Warsaw poja-
wiło się 21 112 zwiedzających (wzrost o 1,5%). Wśród 
nich było aż 3500 gości zagranicznych, co ozna-
cza 25% wzrost. Odwiedzający przybyli z 52 krajów, 
więc wystawcy mieli szerokie możliwości promocji 
swojej oferty. W ciągu 3 targowych dni wielu z nich 
odbyło setki rozmów biznesowych, nawiązując 
współpracę na arenie międzynarodowej.

UDOGODNIENIA I ŁATWY 
DOJAZD NA TARGI REMADAYS 
WARSAW

Na gości targów RemaDays Warsaw 2019 czekały 
liczne udogodnienia. Osoby, które do Warszawy 
przyjechały pociągami lub doleciały samolota-
mi, mogły skorzystać z kursujących co 15 mi-
nut bezpłatnych autobusów. Odjeżdżały one 

z Dworca Centralnego oraz z portu lotniczego 
im. Fryderyka Chopina i dowoziły gości pod same 
targi. Z kolei zmotoryzowani zwiedzający mieli do 
dyspozycji parking liczący 7000 miejsc. Zloka-
lizowany był tuż przy centrum wystawienniczym. 
W razie potrzeby można było skorzystać z pomo-
cy hostess, które udzielały niezbędnych informacji.

DOSKONALE ZORGANIZOWANA 
PRZESTRZEŃ DO BIZNESU I… 
RELAKSU

Na tegorocznych targach zwiedzający spędzili 
intensywny czas na rozmowach biznesowych, 
ale mieli także okazję, by złapać oddech w przy-
jemnych warunkach. Bogaty program RemaDays 
Warsaw zawsze obfituje w ciekawe prelekcje, kon-
kursy i pokazy – plan targowych zajęć może być 
napięty, dlatego organizator zapewnił komforto-
wo urządzoną przestrzeń do relaksu. Do dys-
pozycji gości oddano 2 specjalne strefy Relax 
Zone oraz 1 strefę Chillout Zone, w których moż-
na było napić się aromatycznej kawy i skorzystać 
z bezpłatnego internetu. Przygotowano również 
punkty gastronomiczne – 15 restauracji i ka-
wiarni mieściło się na łącznej pow. 2000 m2.

Dla zwiedzających przewidziano jeszcze jedno 
udogodnienie. Była nim możliwość nadania pacz-
ki z materiałami pozyskanymi od wystawców 
i partnerów. W obu halach mieściły się specjal-
ne punkty wysyłkowe. Dzięki temu goście mogli 
swobodnie zwiedzać targi, a zebrane katalogi 
i oferty bezpiecznie trafiły pod wskazany adres.

ZNAMY NAJLEPSZE FIRMY 
Z BRANŻY REKLAMY I DRUKU – 
TARGOWE KONKURSY

Najlepsi zostali docenieni – targowe konkursy 
wzbudziły duże zainteresowanie oraz emocje 

wśród zwiedzających i wystawców. Przyznane 
nagrody tylko potwierdzają, jak wysoki poziom 
i jakość produktów oferują przedsiębiorcy 
z branży reklamy i druku.

Rangę konkursu Korony Reklamy podkreśla 
nie tylko wspomniany poziom, ale też jego opra-
wa. W rywalizacji o prestiżową statuetkę Koro-
ny Reklamy uczestniczyli wystawcy RemaDays 
Warsaw 2019 oraz partnerzy Programu Solidni 
w Biznesie. Konkurs rozpoczął się już w listopa-
dzie 2018 r. Przeprowadzone w styczniu 2019 r. 
głosowanie wyłoniło najlepsze firmy w 4 kate-
goriach: Producent upominków reklamowych, 
Importer upominków reklamowych, Tech-
nology, Out&InDoor. Pierwsze miejsca w tych 
kat. zajęły firmy: Badge4u Wojciech Pawłowski, 
Asgard Sp. z o.o., Adsystem Sp. z o.o., Atrium 

‹  Joanna Kłossowska ›
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Centrum Ploterowe Sp. z o.o. sp. j. Uroczysty fi-
nał i wręczenie nagród miały miejsce w trakcie 
Wieczoru Wystawców w pierwszym dniu targów.

Podczas RemaDays Warsaw 2019 zorganizo-
wano także inne, równie prestiżowe konkursy 

– Gifts of the Year, Catalogue of the Year oraz 
POS of the Year. Nagrody i wyróżnienia w tych 
rywalizacjach mają szczególne znaczenie dla 
firm, które je zdobyły. Przyznawane są one 
przez samych zwiedzających. Zgłoszone do kon-
kursów produkty prezentowane były na specjal-
nych stoiskach, które każdego dnia odwiedzało 
tysiące gości targowych. W wyniku głosowania 
wyłonione zostały najlepsze gadżety i kata-
logi reklamowe, a także produkty z kategorii 
POS. Ogłoszenie wyników odbyło się ostatnie-
go dnia targów, w czasie tradycyjnego Śniada-
nia Biznesowego. Jako pierwsi ze zwycięzcami 
mogli zapoznać się jego uczestnicy, partnerzy 
Programu Solidni w Biznesie.

• W konkursie Gifts of the Year pierwsze 
miejsce w kat. TOP FUN zajęła firma PPHU Le-
żakowo Krzysztof Szewczyk, w kat. TOP IDEA 

– firma Badge4u Wojciech Pawłowski, nato-
miast w kat. TOP DESIGN – firma A.S.S.-3 Biuro 
Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń.

• Rozstrzygnięcie konkursu Catalogue of 
the Year wyłoniło aż 6 firm, które otrzyma-
ły złoty medal: Badge4u Wojciech Pawłowski, 
Inspirion Polska Sp. z o.o., Jaguar Tomasz 
Chwiłowicz, Ulotki.Pl, Żejmo & Siatecki s.c., 
A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu 
Ewa Skoczeń.

• W konkursie POS of the Year pierwsze miej-
sce na podium zajęły dwie firmy – POSline 
oraz SIP Krosno.

Targi RemaDays Warsaw to także innowacje. Jak 
co roku przeprowadzony został konkurs The 
Prize for Innovations. Biorące w nim udział 
firmy rywalizowały o złoty medal za najlepsze 
rozwiązania i urządzenia. Zgłoszone produkty 
przydzielono do kategorii Technology Park i Prin-
ting House, a ponadto do sektorów: Gifts World, 
POS & Display, Textile Zone, Event Show, Outdoor 
Advertising. Nagrodzonych zostało 25 firm, któ-
re otrzymały złote, srebrne i brązowe medale, 
a także wyróżnienia.

Nie tylko wystawcy, lecz również goście targowi 
mogli liczyć na duże emocje konkursowe. Podczas 
RemaDays Warsaw 2019 można było wziąć udział 
w Loterii dla zwiedzających, w której każdego 
dnia na zwycięzcę czekała bardzo atrakcyjna 
nagroda – telewizor marki Samsung 55” UHD.

Z pełną listą Laureatów wszystkich konkursów 
można zapoznać się na stronie www.remadays.com.

855 MINUT WARTOŚCIOWYCH 
PRELEKCJI REMACONGRESS

Każdego roku w ramach RemaCongress od-
bywają się kształcące wykłady z dziedziny 
marketingu, reklamy, poligrafii i in. prowa-
dzone przez uznanych specjalistów. 15. edycję 
uświetnił znany dziennikarz, publicysta i pi-
sarz Szymon Hołownia, który w kolejnych targo-
wych dniach zaprezentował 3 niezwykle ciekawe 
wystąpienia. Poza tym uczestnicy RemaCongress 
mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach. 
Interesujący program 15 prelekcji był punk-
tem obowiązkowym na liście wielu zwiedzających.

NOWY SPOSÓB NA 
WYRÓŻNIENIE SWOJEJ OFERTY 

– POKAZ GIFTS&TEXTILE SHOW

Na targach RemaDays Warsaw 2019 pojawi-
ło się wiele nowości. Obok tych produktowych 
na stoiskach wystawców oraz organizacyjnych 
(nowy sektor Textile Zone) dla zwiedzających 
przygotowano wyjątkowy punkt programu. Po 
raz pierwszy zorganizowany został pokaz mody 
i artykułów reklamowych Gifts&Textile Show. 
Już pierwszego dnia zachwycił gości oryginalną 
formułą i prezentowanymi produktami. To nie 
tylko ciekawa atrakcja, ale także pomysł na 
bardzo efektywną reklamę dla wystawców, 
którzy zgłosili swoje produkty do pokazu. Brali 
w nim udział profesjonalni modele i modelki, 
a całość uświetniała oprawa muzyczna, na-
dająca wydarzeniu niezwykły charakter. Pro-
wadzone przez konferansjera bloki pokazowe 
odbywały się każdego dnia. Gifts&Textile Show 
wzbudził żywe zainteresowanie gości i już 
teraz wiadomo, że w przyszłym roku czeka nas 
jego kolejna odsłona.

Zarówno organizatorzy RemaDays Warsaw 2019, 
jak i wystawcy oraz zwiedzający mają powody do 
zadowolenia. Jubileuszowa 15. edycja potwier-
dziła, że rynek reklamowy przeżywa prawdzi-
wy rozkwit, a przez 3 targowe dni jego uwaga 
skupiła się na najważniejszej imprezie wysta-
wienniczej w Polsce. Bogaty program targów 
oraz ich międzynarodowy charakter zapewnił 
gościom największe możliwości dotarcia do 
całej branży reklamowej – w jednym miejscu. 
Zapraszamy na kolejną, 16. edycję RemaDays 
Warsaw, która odbędzie się 12-14 lutego 2020 r.! ✖



18 66/2019

q REMADAYS

Znamy opinię o targach RemaDays 
Warsaw 2019 – wyniki ankiety

Goście RemaDays Warsaw 2019 w anonimowych ankietach podzielili się swoim zdaniem na temat targów. 
Zapytania dotyczyły organizacji i najważniejszych elementów imprezy czy celów, jakie chcieli osiągnąć 
odwiedzający. W zgodnej opinii to były „udane i bardzo intensywne 3 dni”. Oto ocena jubileuszowej 15. edycji 
targów o międzynarodowym zasięgu wraz z wypowiedziami uczestników.

CEL WIZYTY NA TARGACH 
REMADAYS WARSAW 2019

Dla 80% zwiedzających z Polski głównym celem 
wizyty było zapoznanie się z nowościami bran-
ży reklamowej. Niewiele mniej, bo 60% skupiło 
się na pozyskaniu kontaktów handlowych, ponie-
waż „targi RemaDays Warsaw są bardzo dobrą 
okazją do nawiązania nowych, długotrwałych 
relacji biznesowych”. 30% uczestników imprezy 
kierowało się chęcią wizyty na stoisku konkret-
nego wystawcy.

Z kolei goście zagraniczni w większości przy-
byli na targi RemaDays Warsaw, by nawiązać 
relacje handlowe (80% ankietowanych). Dla 
56% zwiedzających najważniejszym celem było 
poznanie nowości i trendów branży reklamowej. 
43% osób z zagranicy zdecydowało się na udział 
w targach ze względu na wizytę na stoisku wy-
branego wystawcy.

80% uczestników targów RemaDays Warsaw 
2019 przyznaje, że zrealizowało swoje cele. 

„Zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania” – pod tym stwierdzeniem może 
podpisać się wielu wystawców.

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁO 
INFORMACJI O REMADAYS 
WARSAW 2019

Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku Rema-
Days Warsaw 2019 zostały bardzo pozytywnie 
ocenione pod kątem promocji oraz dostępności 
informacji. Głównym źródłem wiedzy o wy-
darzeniu było zaproszenie od organizatora 
oraz wystawców. Na duże zainteresowanie ju-
bileuszową edycją targów wpłynęła też szeroka 
kampania reklamowa w internecie oraz wyczer-
pujące informacje na stronie organizatora www.
remadays.com.

OCENA IMPREZY 
WYSTAWIENNICZEJ – 
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTYW

Największą zaletą tegorocznego święta reklamy 
dla 65% zwiedzających była bogata i bardzo 
zróżnicowana oferta 810 wystawców z 27 kra-
jów. Uczestnicy przyznają, że „Międzynarodowe 
Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw to 
jedna z najlepszych okazji do przejrzenia ofert 
z całej Europy. Wszystko tam wygląda szalenie 
ciekawie i przyciąga wzrok mnogością materia-
łów i możliwości”.

Z szeroką ofertą wystawców można było zapo-
znać się w 11 sektorach targowych odpowia-
dających na wszystkie potrzeby firm z rynku 
reklamowego. Jak dodaje jeden z uczestników: 

„Poza wystawcami poligraficzny-
mi było też mnóstwo propozycji 
dla marketingu w gastronomii. (…) 
Wróciliśmy pełni inspiracji i wiedzy 
o nowościach na rynku”.

Przejrzysta strona internetowa 
ze wszystkimi szczegółami Re-
maDays Warsaw to kolejny duży 
atut, dzięki któremu goście mo-
gli ze spokojem zaplanować po-
byt na targach. Jasna prezentacja 
wszystkich wydarzeń i atrakcji wraz 
z możliwością umawiania onli-
ne spotkań z wystawcami były 
bardzo pozytywnie ocenione przez 
zwiedzających. 4 wersje językowe 
strony www.remadays.com (poza 
jęz. polskim również jęz. angielski, 
niemiecki oraz rosyjski) w pełni od-
powiadały potrzebom gości z kraju 
i zagranicy. Ankietowani wśród naj-
większych atutów lutowej imprezy 
wystawienniczej wskazali dopraco-
wany przekaz reklamowy.

Organizator zadbał też o komfort oraz o wa-
runki do rozmów i spotkań biznesowych w trak-
cie wydarzenia. Uczestnicy wysoko ocenili 
centrum wystawiennicze, w którym odbywała 
się impreza, a niezwykle pomocne w porusza-
niu się po targach okazały się przygotowane 
mapki i oznaczenia hal targowych. Bardzo 
sprawnie działające punkty rejestracyjne 
z uprzejmą obsługą również nie bez powodu 
znalazły się wśród największych zalet targów 
RemaDays Warsaw 2019.

Reasumując, z całą pewnością można stwierdzić, 
że „nie mogło tu zabraknąć nikogo zaintereso-
wanego branżą reklamową”. Dlatego jeśli chodzi 
o przyszłoroczną edycję: „RemaDays Warsaw 

– Targi Reklamy – obecność obowiązkowa!”. Za-
praszamy w dniach 12-14 lutego 2020 r.! ✖

‹  Joanna Kłossowska ›
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Laureaci konkursu Korony Reklamy
Renoma, jaką cieszą się Korony Reklamy, znana jest wszystkim uczestnikom targów RemaDays Warsaw. 
Już od 2004 roku organizowany jest ten prestiżowy konkurs, który ma na celu wyłonienie liderów 
z poszczególnych sektorów rynku reklamowego. Zdobycie statuetki Korony Reklamy na największej polskiej 
imprezie wystawienniczej w branży to wielkie osiągnięcie, którym mogą pochwalić się jedynie najlepsi.

Nie bez powodu organizowany co roku konkurs 
Korony Reklamy zyskał miano prestiżowego. 
Wpływa na to jego kilkunastoletnia tradycja, jak 
i fakt, że przy każdej edycji uczestnicy prezen-
tują niezwykle wysoki poziom. Nie inaczej było 
tym razem. Jak przebiegał konkurs? Uprawnie-
ni do udziału byli tegoroczni wystawcy targów 
RemaDays Warsaw oraz partnerzy Programu 
Solidni w Biznesie. Zgłoszenia były przyjmo-
wane od listopada 2018 r., natomiast w stycz-
niu 2019 r. odbyło się głosowanie. Za pomocą 
unikalnych linków, rozesłanych drogą elektro-
niczną, firmy z branży wyłoniły najlepszych. 
Już pierwszego dnia jubileuszowych targów 
poznaliśmy przedstawicieli rynku reklamowe-
go, którzy triumfowali w 4 kategoriach: Pro-
ducent upominków reklamowych, Importer 
upominków reklamowych, Out&InDoor oraz 
Technology. W uroczystej oprawie w trakcie 
Wieczoru Wystawców zostały wręczone nagro-
dy oraz wyróżnienia.

Pierwsze miejsce w kategorii Out&InDoor zdo-
była firma Adsystem Sp. z o.o. Jak opowiada 
Filip Jerzycki, osiągnięcie to było wypadkową 
wielu elementów. – Myślę, że dużym czynnikiem 
motywującym dla nas jest konkurencja, z któ-
rą nieustannie ścigamy się, oddziałujemy po-
między sobą. Mamy bardzo młodą kadrę. To są 
osoby, które są zmotywowane, chcą się pokazać, 
czują, że robią coś fajnego – dodaje. Wszystkim 
zdobywcom tegorocznych nagród Korony Re-
klamy serdecznie gratulujemy. Dziękujemy, że 
razem z nami tworzycie tak silną branżę reklamy 
i druku. Do zobaczenia na targach RemaDays 
Warsaw 2020!

I miejsce w kategorii Producent upominków 
reklamowych

„Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że wresz-
cie po wielu latach starań udało mi się uzy-
skać Koronę Reklamy za pierwsze miejsce”

Wojciech Pawłowski, firma Badge4u Woj-
ciech Pawłowski

II miejsce w kategorii Producent upominków 
reklamowych

„W tamtym roku mieliśmy pierwsze miejsce, 
w tym roku drugie, ale to jest i tak dalej 
sukces. Utrzymujemy się na fali. Jesteśmy 
widocznie… dobrym producentem, skoro 
dostaliśmy nagrodę!”

Ewa Skoczeń, firma A.S.S.-3 Biuro Exportu 
Importu i Marketingu Ewa Skoczeń

I miejsce w kategorii Importer upominków 
reklamowych

„Konkurs Korony Reklamy od lat cieszy się 
naszą niezmienną sympatią z uwagi na 
fachową i profesjonalną organizację. John 
Wooden, legendarny trener koszykówki, po-
wiedział kiedyś, że „Wygrywanie wymaga 
talentu, powtarzanie zwycięstw wymaga 
charakteru”. Zdobywając złotą Koronę Re-
klamy po raz trzeci z rzędu zespół Asgardu 
udowodnił, że posiada i jedno, i drugie. Nie 
osiadamy na laurach i intensywnie pracu-
jemy nad nową ofertą.”

Marta Maciejewska, firma Asgard Sp. z o.o.

II miejsce w kategorii Importer upominków 
reklamowych

„Korony Reklamy to plebiscyt, który jest dla 
nas ważny, ponieważ głosują w nim nasi klien-
ci – agencje reklamowe. Tak się szczęśliwie 
składa, że co roku jesteśmy laureatami w ka-
tegorii Importer upominków reklamowych. To 
dla nas ogromne wyróżnienie, które jest od-
zwierciedleniem zaufania i pozytywnej energii, 
jaką nas obdarzają. Ta nagroda motywuje 
nas do dalszej pracy i ciągłego szukania 
inspirujących rozwiązań dla naszej branży. ”

Iwona Pycyk, firma Macma Polska Sp. z o.o.

Z pełną listą Laureatów można zapoznać się 
poniżej oraz na stronie organizatora targów 
www.remadays.com.
Kategoria Producent upominków reklamowych:
I miejsce: BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
II miejsce: A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU 
I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ
III miejsce: WILK ELEKTRONIK SA – MARKA 
GOODRAM
Wyróżnienia:

• MAXIM CERAMICS SP. Z O.O. SP. K.
• USB SYSTEM
• VIPERPRINT SP. Z O.O.
Kategoria Importer upominków reklamowych:
I miejsce: ASGARD SP. Z O.O.
II miejsce: MACMA POLSKA SP. Z O.O.
III miejsce: AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.
Wyróżnienia:

• MIDOCEAN
• „PCM” SP. Z O.O. EASY GIFTS SP. K.
• ŻEJMO&SIATECKI S.C.
Kategoria Out&InDoor:
I miejsce: ADSYSTEM SP. Z O.O.
II miejsce: STUDIO55 SP. Z O.O.
III miejsce: ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O.
Wyróżnienia:

• DRUKOWALSCY.PL
• POLTENT SP. Z O.O.
• SIGN POLAND SP. Z O.O.
Kategoria Technology:
I miejsce: ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE  
SP. Z O.O. SP. J.
II miejsce: SICO POLSKA
III miejsce: COLOP POLSKA
Wyróżnienia:

• FABRYKA IKONOS
• REPROGRAF S.A.
• SITA WUJA TOMA ✖
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Udany jubileusz – 10. edycja targów 
RemaDays Kijów za nami

Na 3 dni stolica Ukrainy stała się stolicą świata reklamy u naszych wschodnich sąsiadów. W dniach  
13-15 marca 2019 roku odbyły się targi RemaDays Kijów. Impreza wystawiennicza o uznanej renomie 
w branży była wyjątkowa – już po raz 10. spotkaliśmy się z przedstawicielami rynku reklamowego z Ukrainy, 
ale nie tylko. Wśród ponad 100 wystawców były też firmy z Polski i Turcji. O sukcesie tegorocznych targów 
mówią zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy.

NAJLEPSZA EDYCJA TARGÓW 
REMADAYS KIJÓW

W tym roku nie zabrakło okazji do świętowania. 
W marcu obchodziliśmy szczególny jubileusz, 
10. rocznicę targów RemaDays Kijów. W zgod-
nej opinii była to najbardziej udana edycja ze 
wszystkich. Wzrost liczby wystawców oraz zwie-
dzających, nowoczesna oferta i dużo innowacji, 
konkursy, prelekcje – to wszystko przełoży-
ło się na wysoki poziom tegorocznej imprezy 
wystawienniczej. Producenci, importerzy oraz 
dystrybutorzy produktów i usług reklamowych 
zyskali szerokie grono odbiorców (50% wzrost 
liczby odwiedzających), a targowi goście wró-
cili do pracy „napełnieni pomysłami”. Przyjrzyj-
my się liczbom i najważniejszym wydarzeniom 
RemaDays Kijów 2019.

SZEROKA OFERTA BRANŻY 
REKLAMOWEJ W 3 SEKTORACH

Ukraińskie święto reklamy odbyło się w naj-
większym centrum wystawienniczym kraju, IEC-

-EXPO Kiev, na 2000 m2 powierzchni targowej. 
Imprezę odwiedziło 3000 osób, a swoją ofer-
tę zaprezentowało 107 firm w 3 sektorach – 

Gifts&Textile, Sign&Visual oraz Tech&Print. 
Wzbudziły one duże zainteresowanie zwie-
dzających, którzy w jednym miejscu mogli po-
znać najnowsze trendy rynku reklamowego. 
Swoje stoiska wystawiły także firmy z Polski, 
przedstawiając najpopularniejsze upominki 
promocyjne, w tym znaczki okolicznościowe, 
długopisy reklamowe czy odblaskowe gadżety.

LIDERZY BRANŻY WYŁONIENI 
W KONKURSACH KORONY 
REKLAMY I GIFTS OF THE YEAR

Targi RemaDays Kijów 2019 obfitowały w emo-
cje towarzyszące tradycyjnym konkursom. Do 
rywalizacji o Korony Reklamy stanęły firmy 
oferujące najbardziej innowacyjne produkty 
i usługi. Pierwszego dnia poznaliśmy zwycięz-
ców 4 kategorii: Gifts, Sign&Visual, Importer, 
Tech i Print. Symbolizujące sukces statuetki 
zostały rozdane w trakcie Wieczoru Wystawców, 
zorganizowanego w klubie bowlingowym Kos-
mix. Z kolei w piątek 15 marca miało miejsce 
rozstrzygnięcie konkursu Gifts of the Year, 
o którym zdecydowali goście targowi. W ciągu 
3 dni imprezy zwiedzający głosowali na najlep-
sze upominki w 5 kategoriach określonych 

przedziałami cenowymi: Produkty masowe, 
Produkty impulsowe, Produkty promocyjne do 
programów lojalnościowych, Produkty Premium 
oraz Produkty De Luxe.

To nie jedyne wydarzenia, które wzbudziły spo-
re zainteresowanie uczestników targów. Dodat-
kową atrakcją była Loteria dla zwiedzających. 
By zdobyć cenną nagrodę – telewizor marki 
Samsung 49” – wystarczyło umieścić w spe-
cjalnym pojemniku swoją wizytówkę i… trzymać 
mocno kciuki podczas losowania.

CIEKAWE WYKŁADY W RAMACH 
REMACONGRESS

W programie jubileuszowej edycji targów Re-
maDays Kijów nie zabrakło również możliwości 
poszerzenia swojej wiedzy. Podczas organizo-
wanego corocznie RemaCongress wystąpiło 
24 prelegentów. Uznani fachowcy podzielili 
się cennymi wskazówkami i wiadomościami 
z branży, które mogą przydać się w prowa-
dzeniu biznesu oraz zwiększaniu skuteczności 
podejmowanych działań na rynku reklamo-
wym. Uczestnicy RemaCongress przyznają, że 
1050 minut prelekcji było mądrze zainwe-
stowanym czasem w rozwój własnego biznesu.

Goście kijowskiej imprezy wystawienniczej 
jak zwykle docenili możliwości zapoznania się 
z najnowszymi produktami, rozwiązaniami oraz 
trendami branży reklamy i druku. Na targi 
przybyli ściśle zainteresowani ofertą wystaw-
ców zwiedzający, dla których jednym z naj-
większych atutów była jej wszechstronność. 
Setki rozmów biznesowych i nawiązanych kon-
taktów potwierdzają, że 10. edycja przyniosła 
wiele korzyści jej uczestnikom. Do zobaczenia 
na RemaDays Kijów 2020! ✖

‹  Joanna Kłossowska ›



ZIELONO MI – czyli bliżej natury – 
jej piękno i symbolika, która jest 
odzwierciedleniem emocji

W ostatnim numerze poruszyłam temat druku i ważnej roli papieru, jak 
i korzyści wynikających z jego recyklingu. W tym numerze trochę cofnę 
się w czasie – do momentu, zanim sam papier powstał.

Przepiękna pora roku, która rozpoczęła 
się i trwa, przynosi nam wiele wrażeń, przede 
wszystkim wizualnych – kolorystyka kwiatów 
i świeżość zieleni, jaka wypełnia nasze otocze-
nie, jest wprost bajeczna, a zapachy unoszą-
ce się podczas spacerów budzą nas do życia, 
pobudzają zmysły i dają prawdziwą energię. 
Wszystko wręcz tętni życiem. W dzisiejszym 
szalonym pędzie często uciekamy do natury, na 
ogródek (jeśli go mamy oczywiście), na łąkę, na 
pole, do lasu, nad jezioro, morze czy w góry. Nic 

dziwnego – miasto kojarzy nam się z pracą, nie-
ustającymi korkami i trudami dnia codziennego. 
Każdy z nas chyba potrzebuje takiego relaksu 
i kontaktu z naturą. Niektórzy, ci bardziej szaleni, 
niczym autor to piszący, wręcz otaczają się nią 
w każdym miejscu. Nie chodzi mi tutaj wcale 
o zdrową żywność, bio, eko czy inne modne hasła 
stosowane dziś w przemyśle spożywczym – które, 
jak wiemy, nie do końca mają odzwierciedlenie 
w rzeczywistości – a bardziej o odnalezienie czy 
tworzenie tej zielonej natury wokół siebie.

‹  Justyna Lisek ›

q FELIETON
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q FELIETON

Jednak zawsze jest pewne ryzyko, że znajdzie się ktoś, 
kto nie lubi zieleni. Jeśli wiemy, że ktoś roślin nie toleruje 
lub nie lubi się nimi zbytnio zajmować, mimo wszystko 
możemy wręczyć inne naturalne i bardziej bezpieczne 

prezenty. Jednym z nich mogą być naturalne kosmetyki, 
olejki, mazidła czy po prostu mydła roślinne, których już 
wiele przetestowałam i mogę potwierdzić ich jakość. I tu 
znowu możemy postawić na pomysł, jeśli chodzi o opa-
kowanie. Na podobnej zasadzie można również przygoto-
wać zestaw spożyw-
czy – liście herbaty 
opakowane w nie-
powtarzalny sposób, 
ziarna kawy, jabłka 
z logo, miód czy 
konfitury zapako-
wane w skrzyneczkę 
z wypalonym indy-
widualnym przesła-
niem będą równie 
wzruszające i miłe, 
a w dodatku przy-
wołają całą gamę 
zapachów i barw 
ogrodu pełnego 
krzaków malin czy 
kwitnącego sadu. ✖

Bez dwóch zdań, zieleń można też podarować. Zwykle 
kojarzymy zwyczaj wręczania kwiatów, który tak naprawdę 
znany jest od czasów prehistorycznych, gdzie kwiaty były 
traktowane jako składnik mikstur dla medyków czy ziela-
rzy. Składanie kwiatów czy dekorowanie stołów i posągów 
miało też miejsce w starożytności. Dziś nie tylko symbo-
liczny pozostał sam zwyczaj wręczania, który rozkwitł 
najbardziej w średniowieczu, ale upowszechniła się też 
praktyka wręczania poszczególnych rodzajów kwiatów 
w konkretnych przypadkach. Obecnie każdy kwiat niesie 
swój przekaz i pozwala okazać emocje, wyrażać intencje, 
często słowa, bez obaw.

Coraz częściej wydaje 
mi się, że każdy gadżet 
staje się tak dopasowa-
ny, by nieść za sobą jakiś 
symbol, który mówi do 
odbiorcy swoistym ję-
zykiem, stąd kilka słów 
wprowadzenia o kwia-
tach. Tak myślę, że przy-
jęcie upominków przez 
odbiorcę – poza tym, że 
są one oryginalne i mają 
swoje znaczenie – ma 

budzić właśnie takie emocje jak przy wręczaniu kwiatów.

Wiążąc razem te tematy, zainspirowały mnie „żywe” 
gadżety, a mianowicie coraz częściej pojawiające się 
gifty w postaci roślin doniczkowych, kwiatków w pusz-
ce, suchych ziaren w torebce czy ziaren zatopionych 
w papierze, tekturze – z których może wyrosnąć „nie-
spodzianka”, np. czterolistna koniczyna. Niby nic ta-
kiego, a jednak coś zielonego stoi na naszym biurku, 
parapecie czy stole. Zanim to nastąpi, jest w nas pewna 
doza ciekawości i też poświęcenie – podlewamy i cze-
kamy na to, co wyrośnie. Każda roślina sama w sobie 
jest miłym upominkiem. Może to być minidrzewko, 
kaktus czy inny sukulent, ale tak naprawdę kluczem 
do sukcesu jest również opakowanie, które można 
spersonalizować, jak tylko się chce. Doniczka porce-
lanowa, szklana, drewniana,  kartonik, wspomniana 
puszka, a nawet szara ekologiczna torebka papie-
rowa z napisem – wszystkie będą równie efektowne. 
Roślina to naprawdę dobry prezent na każdą okazję. 
Amatorom gotowania można wręczyć bazylię, miętę, 
rozmaryn czy pomidora, miłośnikom ogródka bardziej 
wyrafinowaną roślinkę – taką jak lawenda lub azalia – 
wymagającą pielęgnacji, która tym bardziej sprawi im 
wielką radość. A dla tych bardziej opornych wystarczy 
kaktus :) Bądźmy kreatywni, w końcu obecna pora roku 
na takie upominki jest idealna. źródło: Bydgoska  

Wytwornia Mydła
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CZAS NA WYJAZD! POSTÓJ: NA 
STACJI PALIW

Doczekaliśmy się – w końcu nastała cieplej-
sza pora. Choć wiosna w tym roku raczy nas 
zmiennymi humorami, to bez dwóch zdań ten 
czas napawa optymizmem i dobrym nastrojem. 
Gdy biznes kwitnie razem z pięknymi okazami 
natury, nie sposób nie pomyśleć o odpoczynku. 
Każdy z nas planuje zasłużony urlop i nawet 
jeśli miałby trwać tylko weekend, to zawsze 
jest to okazja do wytchnienia i choćby chwilo-
wej zmiany klimatu.

A jeśli podróż, to najczęściej samochodem, 
natomiast gdy samochód – to z postojami 
na stacji benzynowej. Przechodząc od tego 
obrazowego wstępu z jakże miłą perspekty-
wą zbliżających się wakacji i wyjazdów, chcia-
łabym skierować się ku tematyce gadżetów, 
które wypełniają każdą sferę naszego życia, 
a więc obecne są także na stacjach tankowa-
nia pojazdów.

q FELIETON

O wojażach i upominkach reklamowych  
dla zmotoryzowanych

Branża upominków reklamowych kwitnie – podobnie jak natura o tej pięknej porze roku! – lecz nie 
samą pracą człowiek żyje. Dni są coraz dłuższe, słońce coraz mocniej grzeje i z pewnością wielu 
z nas krąży już myślami wokół wakacyjnych wyjazdów. Ja z kolei zachęcę wszystkich Czytelników, by 
pozostać w branży reklamowej – dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym – i z zachęcającą 
wizją wojaży w tle przyjrzeć się najciekawszym upominkom, które kierowcom oferuje branża paliwowa.

KARTA LOJALNEGO KIEROWCY

Karta lojalnościowa to jeden z najlepszych sposobów 
przywiązania do siebie klienta. By rzeczywiście zainte-
resowany naszą ofertą konsument pozostał z nami na 
długo, powinna mu ona zapewniać atrakcyjne profity. 
Nie bez powodu koncerny przemysłu naftowego pro-
ponują stałym bywalcom swoich stacji uczestnictwo 
w programach lojalnościowych. Kluczem do sukcesu 
w całym tym przedsięwzięciu jest dopasowanie ich 
zasad do profilu kierowcy – inne korzyści będą liczyć 
się dla dużych przedsiębiorstw, a inne dla klientów in-
dywidualnych. Jako kierowcy zbieramy więc punkty 
i wymieniamy je na nagrody – ale to nie wszystko. Na 
stacjach benzynowych otacza nas mnóstwo gadże-
tów reklamowych. Z których korzystamy najchętniej?

GADŻETY REKLAMOWE DLA 
ZMOTORYZOWANYCH

Aby upominek reklamowy nie był tylko kolejnym 
podobnym do innych drobiazgiem, który nie wzbu-

dza większego entuzjazmu u obdarowanego (albo 
finalnie ląduje w szufladzie lub koszu), powinien 
być przede wszystkim... praktyczny. Najchętniej 
bowiem przyjmujemy to, co faktycznie może nam 
się przydać. Dla kierowcy będą to głównie ak-
cesoria samochodowe, np. skrobaczki do szyb. 
Mogą stać się oryginalnym, a przy tym niesamo-
wicie użytecznym gadżetem reklamowym, który 
wzbogacony logo pomoże w kreowaniu świado-
mości marki. Co jeszcze zainteresuje zmotory-
zowanych? Wystarczy zastanowić się, z czego ko-
rzystamy na co dzień, siedząc za kółkiem lub na 
miejscu pasażera – na myśl przychodzą uchwyty 
do telefonu, kubki termiczne, breloki do kluczy 
i to najlepiej takie z dodatkowym funkcjami (jak 
otwieracz do butelek czy wbudowana latarka). Od-
świeżacze powietrza, a więc wszelkie zawiesz-
ki zapachowe z nadrukiem również zawsze są 
mile widziane – w końcu lubimy, gdy nasze auto 
pachnie świeżą morską bryzą, słodką wanilią czy... 
nowym samochodem.

CO STACJE BENZYNOWE 
OFERUJĀ NAJMŁODSZYM?

Nieocenioną rolę wśród artykułów o charakterze 
reklamowym odgrywają gadżety dla dzieci. Gdy 
tata lub mama po zatankowaniu zmierzają do auta 
nie tylko z opłaconym rachunkiem, ale także z no-
wym pluszakiem, stają się prawdziwymi bohaterami 
w oczach malucha! Puszysta maskotka, która umili 
podróż i stanie się przyjacielem, wzbudza sympatię 
zarówno dziecka, jak i rodzica, który na stacji ben-
zynowej znajduje dużo więcej niż samo paliwo.

Czas więc pakować walizki i ruszać w podróż – ko-
niecznie z przystankami na stacjach paliw. Tankowanie, 
łyk mocnej kawy, ciekawa oferta kolorowych upomin-
ków, które przyciągają wzrok kierowcy i pasażerów... 
Może skusić się na zabawkę dla dziecka lub drobiazg 
do auta? Chwila relaksu i dalej w drogę – z nowym 
gadżetem czy bez, jedziemy do wakacyjnego celu! ✖

‹  Joanna Kłossowska ›
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Do pracy, na spotkania z klientami, zawsze gdy 
jesteśmy w drodze – każdemu z nas potrzeb-
na jest profesjonalna i wytrzymała torba na 
laptopa. Jeśli wybierzemy tę ze skóry, może-
my liczyć nie tylko na atrakcyjny wygląd, ale 
także na jej trwałość. Projektowaniem, pro-
dukcją i dystrybucją teczek oraz innych wy-
robów zajmuje się firma KEMER polecająca 
torby na laptopa z najwyższej jakości wło-
skiej skóry naturalnej, które wytwarzane są 
w Polsce. Specjalna ochronna pianka wewnątrz, 
odpinany pasek na ramię, 
wodoodporna pod-
szewka, prak-
tyczne miejsce 
na portfel, tele-
fon i dokumen-
ty – znajdziemy 
w nich wszyst-
ko, co potrzeba 
eleganckiemu 
przedsiębiorcy!

Wysokogatunkowe pro-
dukty ze skóry oferuje także firma Verus, 
producent ekskluzywnej galanterii skórzanej 
i bagażu. W kolekcji BUSINESS CLASS znaj-
dziemy teczki do przenoszenia laptopa 
oraz podręcznych dokumentów. Wykonane 
z włoskiej skóry licowej i garbowane natu-
ralnymi metodami prezentują się niezwykle 
gustownie. Dodatkową 
zaletą jest ich uniwersal-
ność – stylowa teczka 
z ciekawą faktu-
rą z tłoczonych 
poziomych linii 
będzie pasować 
zarówno paniom, 
jak i panom.

Wśród wielu praktycznych rzeczy jest jedna, 
bez której nie wychodzimy z domu. To portfel, 

q UPOMINKI REKLAMOWE

Galanteria skórzana –   
upominek premium dla każdego

Wyroby ze skóry kojarzą się z ponadczasową elegancją, szykiem, a nawet z ekskluzywnością. 
Te o wysokiej jakości i starannym wykonaniu dodają prestiżu i powagi. Idealnie sprawdzają się więc 
w sferze biznesu, gdzie liczy się wrażenie, jakie zrobimy na klientach czy partnerach we współpracy. 
Zaliczane do kategorii premium aktówki, teczki na laptopa, portfele czy wizytowniki stanowią niebanalny 
upominek, który wyraża szacunek do obdarowanej osoby i umacnia relację biznesową.

czyli nieoceniony organizator dokumentów, 
kart, pieniędzy, wizytówek itd. Taki upominek 
przyda się każdemu klientowi i partnerowi bi-
znesowemu. Szukając odpowiedniego modelu, 
warto przyjrzeć się kolekcjom producenta 
wysokiej jakości portfeli skórzanych Rudol-
ph Alexander oferowanych przez firmę P.H. 
Hinz. Już od wielu lat jego symbolem jest wy-
jątkowa dbałość o szczegóły, a także perfek-
cyjny szew oraz gładkie wykończenie krawędzi, 
które przesądzają o klasie każdego produktu, 
umieszczonego w gustownym prezentowym 
pudełku. Natomiast rozwiązania, które za-
stosowano wewnątrz 

– miejsce na 8  kart 
kredytowych, kieszeń 
na monety, banknoty 
i transparentna siat-
ka na dowód oso-
bisty – zapewniają 
pełną funkcjonal-
ność stylowych 

portfeli z miękkiej 
cielęcej skóry.

Chociaż wiele informacji 
przekazujemy obecnie drogą elektroniczną, to 
wizytówki nadal są podstawowym nośnikiem da-
nych kontaktowych i najważniejszych informa-
cji o firmie. Tym samym wizytowniki 
skórzane stanowią nie tylko bar-
dzo popularny, ale też i wyjątkowo 
praktyczny upominek bizneso-
wy. Zakład Galanterii Skórza-
nej „Stefania” prezentuje za-
chwycające pięknym wyglądem 
i trwałością produkty z naturalnej 
skóry, które służą klientom przez 
długie lata. Ręcznie wykonywa-
ne wizytowniki oferowane są 
w bogatej kolorystyce – od 
klasycznej czerni i brązów 
po kobiecą czerwień czy 

eleganckie odcienie zieleni i niebieskiego, fio-
letu czy różu. Można na nich wytłoczyć logo, jak 
i wzbogacić produkt kryształem Swarovskiego 
lub bursztynem bałtyckim.

A jak najlepiej przechowywać swoje ulubione 
pióra wieczne, długopisy i nie tylko? Oczy-

wiście w specjalnym etui! Firma Inner-
-Tomar s.c. prezentuje eleganckie 
personalizowane etui na artykuły 
piśmienne Visconti, które wykonywa-

ne są we Florencji, miasta słynącego 
z wytwarzania doskonałych produk-

tów skórzanych. Wyściełane zamszem wyroby 
z możliwością umieszczenia na suwaku swoich 
inicjałów lub znaku zodiaku występują w różnych 
wersjach – posiadają jedno lub dwa, trzy i nawet 
sześć miejsc na pióra i długopisy, których uży-

wamy w biurze i w domu.

Można by wymienić jeszcze 
więcej wyrobów skórzanych, 

jakie przydają się w codzien-
nej pracy i nie tylko. Z pewnoś-
cią jest to upominek klasy pre-

mium, który zapada w pamięć i jest przy 
tym niezwykle praktyczny. Reklamowa ga-
lanteria skórzana z tłoczonym lub wyszytym 
logo marki może odgrywać niebagatelną rolę 
w budowaniu relacji z kluczowymi klientami. ✖

‹  Joanna Kłossowska ›
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q  PRAWO

Czym jest znak towarowy?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy prawdopodobnie najistotniejszym zagadnieniem z zakresu 
prawa własności przemysłowej jest problematyka znaku towarowego. Tematyka ta ma niezwy-
kle doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż w aktualnych realiach społeczno-gospodarczych znaki 
towarowe są wszechobecne. Na przestrzeni ostatnich lat stały się one podstawowym elementem 
promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług pozwalającym na wyeksponowanie 
i  odróżnienie korzystającego ze znaku przedsiębiorcy od działających w tym samym segmencie 
rynku konkurentów. Zasadniczymi aktami prawnymi zawierającymi regulacje prawne w tym za-
kresie są Prawo własności przemysłowej oraz Kodeks cywilny.

W myśl art. 120 ust. 1 Prawa własności 
przemysłowej: znakiem towarowym może 
być każde oznaczenie umożliwiające od-
różnienie towarów jednego przedsiębior-
stwa od towarów innego przedsiębiorstwa 
oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze 
znaków towarowych w sposób pozwalający 
na ustalenie jednoznacznego i dokładnego 
przedmiotu udzielonej ochrony. Z kolei art. 
120 ust. 2 cytowanego aktu prawnego uści-
śla, iż: znakiem towarowym, w rozumieniu 
ust. 1, może być w szczególności wyraz, 
włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, 
cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym 
kształt towaru lub opakowania, a także 
dźwięk. Katalog ten ma charakter otwarty. 
Oznacza to, iż znakiem towarowym mogą 
być również inne, często nietypowe, nie-
konwencjonalne formy przedstawieniowe. 
Obecnie w doktrynie prawa przyjmuje 
się, iż przedmiotem prawa ochronnego 
na znak towarowy mogą być następują-
ce kategorie form przedstawieniowych: 
znaki słowne, znaki obrazowe (graficzne), 
znaki przestrzenne, kolory, desenie ma-
teriału, hologramy, znaki ruchome, znaki 
pozycyjne, gesty, znaki dźwiękowe, znaki 
zapachowe, znaki dotykowe czy też znaki 
kombinowane. Na dzień dzisiejszy najpo-
pularniejsze są właśnie te ostatnie (zwy-
kle słowno-graficzne), a więc takie, które 
łączą w sobie cechy znaków należących 
do różnych kategorii.

Znaku towarowego nie będzie natomiast 
stanowiło takie oznaczenie, które nie speł-
nia warunków przewidzianych w ustawie, 
a mianowicie: nie pozwala na rozróżnienie 
towarów od innych towarów pochodzących 
od innych przedsiębiorstw, jest niesamo-
dzielne bądź nie można go postrzegać za 
pomocą zmysłów. Oznaczenie samodzielne 
to takie, które nie jest tożsame z towarem, 
który identyfikuje, a więc istnieje możli-

wość pojęciowego oddzielenia oznaczenia 
od towaru (R. Skubisz, Prawo znaków towa-
rowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 33). 
Z powyższego wynika wprost, że towar sam 
w sobie bądź jego części składowe nie 
mogą zostać uznane za znak towarowy.

Nadto w art. 1291 ust. 1 ustawodawca 
przewiduje katalog bezwzględnych prze-
szkód uniemożliwiających rejestrację zna-
ku towarowego. Przykładowo nie uzyskamy 
prawa ochronnego na takie oznaczenia, 
które: składają się wyłącznie z elementów, 
które weszły do języka potocznego, zosta-
ły zgłoszone w złej wierze, są sprzeczne 
z porządkiem publicznym lub dobrymi 
obyczajami, zawierają element o wysokiej 
wartości symbolicznej, zawierają symbol 
RP, zawierają symbol obcego państwa czy 
też takie, które ze swojej istoty mogą wpro-
wadzać odbiorców w błąd.

Zgodnie z brzmieniem art. 551 pkt. 6 
Kodeksu cywilnego patenty i inne prawa 
własności przemysłowej (również znaki 
towarowe) stanowią część przedsiębior-
stwa. Oznacza to, że mamy do czynienia 
z prawem zbywalnym, które może zostać 
sprzedane czy też zastawione na równi 
z innymi składnikami przedsiębiorstwa.

Jak widać, tematyka rejestracji znaku 
towarowego jest istotna z punktu widzenia 
praktycznego funkcjonowania nowoczes-
nych przedsiębiorstw. Moja Kancelaria Ad-
wokacka od lat służy pomocą w przebrnię-
ciu przez procedurę rejestracji i krajowych, 
i unijnych znaków towarowych. ✖

adwokat Patryk Włodarczak
Kancelaria Adwokacka
ul. Sarmacka 37, 61-616 Poznań
tel. 605-584-423
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Upominkowe trendy 2019

Konkurs Gifts of the Year corocznie przykuwa uwagę gości targów RemaDays Warsaw, którzy 
poszukują nowości i  najlepszych produktów. Jubileuszowa edycja wyłoniła gadżety reklamo-
we 2019  roku, które zachwycają wykonaniem, zastosowaniem i oczywiście samym pomysłem.  
Organizator konkursu zapowiada, że w przyszłym roku wprowadzi kilka nowości organizacyjnych 
o których poinformuje niebawem. 

W czasie 3 targowych dni odwiedzający 
wybierali najciekawsze upominki w 3 kate-
goriach: TOP FUN, TOP IDEA i TOP DESIGN. 
Wcześniej odbyło się głosowanie online, 
w którym brały udział agencje reklamowe 
i dystrybutorzy (w głosowaniu interneto-
wym kategorii było 7 – od Produktów maso-
wych po Produkty Top Exclusive). Nagrody 
przyznawane przez przedstawicieli branży 
oraz samych zwiedzających są niezwykle 
cenne dla wyróżnionych firm. Gratulujemy 
Laureatom i zapraszamy do zapoznania 
się z listą najlepszych gadżetów roku. ✖

VICARDS.PL 
VICARDS.PL – 
NAJSPRYTNIEJSZA 
KARTA NA ŚWIECIE 

viCards.pl – to drobna zawieszka 
z kodem QR. 

Dzięki swoim przydatnym funk-
cjonalnościom:

– możliwość odnalezienia zgu-
bionych kluczy,

– książka serwisowa pojazdu,
– informacje typu ICE,
– element programu lojalnościowego,
– obsługa karty z aplikacji mobilnej,
każdy użytkownik ma ją zawsze przywieszoną przy kluczach.
Na odwrocie znajduje się spersonalizowana reklama firmy. Dzięki temu użytkownik ma 

zawsze kontakt do reklamodawcy przy sobie.
Jest niewielka, lekka, dopasowana do rozmiaru kluczy. ✖

Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł

MIEJSCE 1.

BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI 
CAMERA COVER 

Nie zaklejasz kamerki w laptopie czy komputerze? To błąd! Dla hackerów podglądanie przez 
kamerę jest stosunkowo łatwe. Dlatego oferujemy Ci ochronę przed internetowymi podglądaczami, 
plastikowe zasłonki, dostępne w dowolnym kształcie z nadrukiem CMYK+.

Tył pokryty taśmą 3M umożliwiającą bezpieczne mocowanie do monitora.
Pakowana w woreczek z kartonikiem 85 mm × 55 mm (4/4 CMYK+). ✖

Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł (dla nakładu 100 000 sztuk)

MIEJSCE 2.

TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O. 
TORBA BAWEŁNIANA REKLAMOWA 

Superwytrzymała torba reklamowa od  
Texprolab!!!

– Starannie wykonana – z jednolitym haftem  
krzyżowym.

– Gramatura 240 gsm.
– Znakomicie nadaje się do znakowania meto-

dą sitodruku, druku transferowego i haftu.
- Produkt w pełni ekologiczny. ✖

Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł

MIEJSCE 3.
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LIMEBOX JOANNA SUCHECKA-LIPKA 
PŁYN DO SPRYSKIWACZY W TABLETKACH 

Letni płyn do spryskiwaczy w tabletkach – to oszczędność, wygoda i wysoka jakość. Jedna tabletka 
pozwala na sporządzenie 5 l roztworu, który bez problemu poradzi sobie nawet w najtrudniejszych 
warunkach pogodowych. Produkt rozpuszcza się w każdym rodzaju wody, nie pozostawia smug, daje 
przyjemny długotrwały zapach, utrzymuje swoją konsystencję, nie pozostawia osadu, nie pieni się.

Miniaturowa forma jest bardzo łatwa do przechowywania i zmieści się w każdym, nawet naj-
mniejszym schowku. ✖

Produkty impulsowe – do kwoty 5 zł

MIEJSCE 2.

BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI 
ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA 

Koniec z plątaniną kabli, chcesz naładować swój smartfon – stawiasz go na ładowarce i ładujesz.
Pasuje do każdego rozmiaru smartfona dzięki pięciostopniowej regulacji wysokości. Dodatkowa funkcja 

to stojak na smartfon (poziomo lub pionowo). Występuje w wersji okrągłej (105 mm) i kwadratowej (96 
mm × 96 mm). Kolor biały, nadruk CMYK UV. Pakowany w pudełko (107x107x34). ✖

Produkty wzmacniające markę – do kwoty 25 zł

MIEJSCE 1.

SDX GROUP SP. Z O.O. 
CHUSTA ANTYSMOGOWA 

Chusta antysmogowa zapewniająca ochronę dróg oddechowych podczas uprawiania sportu oraz 
poruszania się w mieście lub na terenach zanieczyszczonych. Zapewnia o 70% mniej wdychanego 
smogu i o 70% mniej wdychanego pyłu. ✖

Produkty wzmacniające markę – do kwoty 25 zł

MIEJSCE 2.

A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ 
KARTECZKI Z PAPIERU Z KAMIENIA 

Ekologiczne a zarazem praktyczne karteczki w formie notesu-kostki o wymiarach 6 cm x 6 cm w pu-
dełeczku. Produkt w całości wykonany z papieru z kamienia. Możliwość znakowania: sitodruk na pudełku.

Zalety papieru z kamienia:
• ekologiczny     • wodoodporny     • odporny na rozdarcia ✖

Produkty impulsowe – do kwoty 5 zł

MIEJSCE 3.

VIC SP. Z O.O. 
EKOLOGICZNA TORBA ODBLASKOWA 

Grupa VICBAG dołączyła do firmy REFLECTIVE SHOPPER i posiada wyłączność na produkcję i dys-
trybucję toreb odblaskowych wielokrotnego użytku.

Ta torba to nie tylko torba, ale KONCEPCJA, która przedstawia Twoje Wartości!
Innowacja – Zróżnicowanie – Trwałość – Bezpieczeństwo – Ochrona – Kreatywność – Edukacja 

– Ekologia – Widoczność
Ta torba to prawdziwe ROZWIĄZANIE MARKETINGOWE! ✖

Produkty impulsowe – do kwoty 5 zł

MIEJSCE 1.
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A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ 
KALENDARZ Z PAPIERU Z KAMIENIA 

Kalendarz z papieru z kamienia w formacie 167 mm x 240 mm. Oprawiony ekoskórą IDEO 
z efektownym przeszyciem w formie pikowania, dodatkowo ozdobiony kryształkami SWAROVSKIE-
GO oraz finochromem. W środku wyklejki z papieru barwionego w masie pod kolor przeszycia. 
Zapakowany w pudełko czarne z przetłoczeniem motywu pikowania, owinięte wstążeczką ozdobną.

Zalety papieru z kamienia:
• ekologiczny     
• wodoodporny     
• odporny na rozdarcia ✖

Produkty promocyjne – do kwoty 50 zł

MIEJSCE 2.

ULOTKI.PL – DRUKARNIA INTERNETOWA
KALENDARZE Z MAGNETYCZNYM OKIENKIEM 

Kalendarz z magnetycznym okienkiem to innowacyjne rozwiązanie dla klientów ceniących zarówno 
estetykę, jak i funkcjonalność. Magnetyczna ramka przylega do kalendarza bez pomocy foliowego 
paska i można ją swobodnie przesuwać po kalendarzu. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie tam, 
gdzie wcześniej nie było takiej możliwości. Oferta obejmuje kalendarze jednodzielne, trójdzielne, 
spiralowane oraz biurkowe. Koniec z wyborem pomiędzy estetyką a funkcjonalnością – czas na 
funkcjonalną estetykę! ✖

Produkty wzmacniające markę – do kwoty 25 zł

MIEJSCE 3.

SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI
MAPA ZDRAPKA VIP 

Spersonalizowana Mapa Zdrapka to:
GENIALNY gadżet reklamowy, który zaskoczy Twoich klientów
NIESKOŃCZONA ilość wariantów
COŚ więcej niż plakat czy kalendarz ścienny
MOŻLIWOŚĆ zaangażowania klientów tym, co odnajdą pod zdrapką
WYSOKIEJ jakości zdrapka w złotym lub srebrnym kolorze ✖

Produkty promocyjne – do kwoty 50 zł

MIEJSCE 3.

MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA  
POPEK-JOBCZYK
RĘCZNIK – KOALA 

Ręcznie wykonana forma koali z ręcznika frotte 50 cm x 100 cm. Po ostrożnym rozcięciu nitek 
modelujących ręcznik powraca do swojej pierwotnej, praktycznej postaci. Haft na ręczniku może być 
widoczny również na pleckach koali. ✖

Produkty promocyjne – do kwoty 50 zł

MIEJSCE 1.
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TELFORCEONE S.A.
DRON FLEX 

Gotowy na podróż? Składany dron Flex z wbudowaną kamerą Wi-Fi FPV HD zapewnia świetną zabawę 
na świeżym powietrzu, w domu lub w biurze! Jego konstrukcja gwarantuje stabilny lot we wszystkich 
kierunkach, na pożądanej wysokości. Dedykowana aplikacja umożliwia transmisję obrazu z kamery 
drona na ekran smartfona. Ten dzielny zdobywca przestworzy jest zapakowany z pilotem i wszystkimi 
niezbędnymi akcesoriami w eleganckie, wytrzymałe i poręczne etui. ✖

Produkty De Luxe – do kwoty 500 zł

MIEJSCE 1.

AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.
PLECAK Z ALARMEM BEZPIECZEŃSTWA CATHY 

Czy wiesz, że 65% kobiet miało do czynienia z prześladowaniem, 20% było nękane lub śledzone? A lista 
jest dłuższa. Poczuj się bezpieczniej! Plecak Cathy ochroni nie tylko Twoją własność, ale także Ciebie. 
Dwukrotne naciśnięcie pierwszego przycisku na pasku na ramię uruchomi głośny alarm, który odstraszy 
agresora. Drugi przycisk spowoduje wysłanie cichego alarmu, za pomocą aplikacji Cathy APP połączonej 
z telefonem, a 3 wybrane osoby otrzymają wówczas Twój sygnał SOS wraz z dokładną lokalizacją. ✖

Produkty De Luxe – do kwoty 500 zł

MIEJSCE 2.

AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.
BAMBUSOWA ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA 5W1 I ORGANIZER 
NA BIURKO 

Ten niepozornie wyglądający organizer na biurko z naturalnego bambusa to w istocie nowoczesna 
ładowarka bezprzewodowa 5W, która łączy w sobie dwa trendy – dbałość o środowisko oraz ładowanie 
telefonu bez zbędnych kabli. Wejście DC 5V/1,5A, wyjście: 5V/800mA. W komplecie kabel micro USB do 
podłączenia ładowarki do źródła zasilania. ✖

Produkty Premium – do kwoty 150 zł

MIEJSCE 2.

TGHOME
SZKLANKA DO DEGUSTACJI WHISKY PEUGEOT Z PODSTAWĀ 
CHŁODZĀCĀ 

Unikatowa szklanka do degustacji whisky Peugeot z podstawą chłodzącą, która schładza trunek bez 
rozwadniania go, i skórzaną podkładką to niewątpliwie rewolucja w degustacji.

Wyjątkowy design, kształt i funkcjonalność zadowoli nawet najbardziej wymagających smakoszy.
Tak elegancko zapakowany prezent sprawi radość wszystkim dżentelmenom. ✖

Produkty Premium – do kwoty 150 zł

MIEJSCE 3.

PRACTIC SP. Z O.O. S.K.A.
INTELIGENTNA MASELNICZKA 

Inteligentna Maselniczka wykorzystuje starodawne sposoby na trzymanie masła w wodzie. Dzięki 
temu jest ono cały czas łatwe do rozsmarowania i można je przechowywać w temperaturze pokojowej.

Jest to innowacyjny produkt, dzięki któremu masło:
• jest zawsze świeże i gotowe do użycia     • oraz nie trzeba go trzymać w lodówce. ✖

Produkty Premium – do kwoty 150 zł

MIEJSCE 1.
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MACMA POLSKA SP. Z O.O. 
TECZKA Z POWERBANKIEM 

Teczka, której nie powstydziłby się sam James Bond! Sprawdzi się świetnie podczas spotkań 
biznesowych, targów czy konferencji. Produkt został wykonany z wysokiej jakości ekoskóry 
i wyposażony we wbudowany powerbank o mocy 5000 mAh. Wewnątrz znajduje się także 
kabel USB do ładowania, poręczne przegródki na długopisy, uchwyt na tablet oraz wkład 
notesowy do pisania. ✖

Produkty De Luxe – do kwoty 500 zł

MIEJSCE 3.

VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 
WALIZKA KABINOWA WENGER LUMEN  
EXPANDABLE HARDSIDE 20 

Walizka kabinowa Lumen od firmy Wenger to produkt, który bardzo szybko zdobywa 
uznanie – nie tylko wśród fanów marki znanej z produkcji legendarnych scyzoryków armii 
szwajcarskiej. Nowoczesny design i staranne wykończenie przyciąga wzrok na każdym lotnisku. 
Dedykowana wyściełana komora na laptopa 16 gwarantuje jego bezpieczeństwo w podróży.

Doskonale sprawdzi się podczas wyjazdu służbowego oraz w trakcie krótkiej eskapady  
poza miasto. ✖

Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł

MIEJSCE 1.

PPHU LEŻAKOWO KRZYSZTOF SZEWCZYK 
LEŻANKA BIG 

Leżanka Big to najwyższej jakości produkt łączący szlachetność drewna, 
wygodę użytkowania z reklamą. Designerski wygląd wzbudza zaintereso-
wanie jako produkt VIP. Duża powierzchnia zadruku zapewnia efektowną 
reklamę, która wyróżnia się swym ponadczasowym charakterem i wiel-
kością. Zabezpieczony stelaż i najwyższej jakości tkaniny zapewniają re-
klamę outdoor/indoor. Produkt w wygodnym pokrowcu do samodzielnego 
montażu i wielokrotnego użycia sprawdzony na stokach narciarskich oraz 
w przestrzeni publicznej. ✖

Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł

MIEJSCE 2.

TEEM DYSTRYBUTOR MARKI LEXON
KOLEKCJA MIAMI 

Elegancka, nowoczesna kolekcja produktów do biura MIAMI została zaprojek-
towana przez Manuele Simonelli & Andrea Quaglio. MIAMI to radio z z budzikiem, 
głośnik BT z funkcją zestawu głośnomówiącego, dyfuzor zapachów, lampa LED. 
Produkty dostępne są w 3 wersjach kolorystycznych: złoto z drewnem, biały 
marmur i czarny marmur. ✖

Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł

MIEJSCE 3.
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ULOTKI.PL – DRUKARNIA INTERNETOWA
KALENDARZE Z MAGNETYCZNYM OKIENKIEM 

Kalendarz z magnetycznym okienkiem to innowacyjne rozwiązanie dla klientów ceniących 
zarówno estetykę, jak i funkcjonalność. Magnetyczna ramka przylega do kalendarza bez po-
mocy foliowego paska i można ją swobodnie przesuwać po kalendarzu. Rozwiązanie to znajduje 
zastosowanie tam, gdzie wcześniej nie było takiej możliwości. Oferta obejmuje kalendarze 
jednodzielne, trójdzielne, spiralowane oraz biurkowe. Koniec z wyborem pomiędzy estetyką 
a funkcjonalnością – czas na funkcjonalną estetykę! ✖

TopIdea

MIEJSCE 1.

BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI 
CAMERA COVER 

Nie zaklejasz kamerki w laptopie czy komputerze? To błąd! Dla hackerów podglądanie przez 
kamerę jest stosunkowo łatwe. Dlatego oferujemy Ci ochronę przed internetowymi podglądaczami, 
plastikowe zasłonki, dostępne w dowolnym kształcie z nadrukiem CMYK+.

Tył pokryty taśmą 3M umożliwiającą bezpieczne mocowanie do monitora.
Pakowana w woreczek z kartonikiem 85 mm × 55 mm (4/4 CMYK+). ✖

TopIdea

MIEJSCE 2.

A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ 
ZESTAW NOTES Z PAPIEREM Z KAMIENIA, POWERBANK ORAZ 
ROZGAŁĘŹNIK 

Zestaw składa się z notesu A5 z papieru z kamienia oprawionego w ekoskórę IDEO czarne, znakowanie 
wykonane 3 technikami: przeszycie grafiki, tłoczenie oraz finochrom. Rozgałęźnik oraz powerbank z podświet-
lanym logo. Rozgałęźnik jest bezpieczny w użytkowaniu, ponieważ nie przesyła danych. Posiada końcówki: 
USB C, MICRO USB, iPHONE. Całość zapakowana w eleganckie czarne pudełko zamykane na magnes. ✖

TopDesign

MIEJSCE 1.

WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 
KALENDARZ B6 ZE ZŁOTYM I/LUB HOLOGRAFICZNYM WZOREM 

Kalendarz 16-miesięczny z praktycznym kalendarium: rozkładówki miesięczne oraz tygodniowo-
-notatnikowe, a także dodatkowy kropkowany notes z „datownikiem”.

Dodatkowo atutem wizualnym są wyjątkowe okładki GLAMOUR: drukowane, ze złotymi i holograficz-
nymi zdobieniami. Możliwość zdobienia: na tylnej okładce – tłoczenie z folią, tampodruk ✖

TopDesign

MIEJSCE 3.

AVANT FABRYKA PORCELITU 
ZESTAW CRYSTAL3 

Zestaw składa się z kubka 350 ml i filiżanki 200 ml. Kubek dostępny jest od 2015 roku, a w 2018 roku 
wprowadzona została do produkcji filiżanka. Kryształ i niepowtarzalność stały się inspiracją dla produktów 
serii Crystal. Podobnie jak powierzchnie naturalnych kryształów, ścianki załamują się w wielu kierunkach 
i tworzą piękną, geometryczną strukturę. Załamania delikatnie przechodzą w gładką taflę, w którą można 
wkomponować własną grafikę. Zestaw otrzymał wyróżnienie DOBRY WZÓR 2018. ✖

TopDesign

MIEJSCE 2.
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q  INSPIRACJE - GIFTS OF THE YEAR

P.W. R. MAJEWSKI 
PODUSZKI REKLAMOWE 

NOWOŚĆ! Poduszki reklamowe!
Wygodne i wielobarwne w różnych kształtach poduchy reklamowe przydają 

się w każdym miejscu. Wielogodzinna podróż samochodem, autokarem czy 
samolotem? Komfort jazdy poprawi dobra poduszka podróżna.

Drukujemy w pełnej kolorystyce dowolne projekty graficzne oraz szyjemy 
poduszki na specjalne zamówienia, jak również standardowe, podróżne czy 
w kształcie koszulki T-shirt. ✖

TopFun

MIEJSCE 3.

PPHU LEŻAKOWO KRZYSZTOF SZEWCZYK 
LEŻANKA BIG 

Leżanka Big to najwyższej jakości produkt łączący szlachetność drewna, wygodę 
użytkowania z reklamą. Designerski wygląd wzbudza zainteresowanie jako produkt VIP. 
Duża powierzchnia zadruku zapewnia efektowną reklamę, która wyróżnia się swym po-
nadczasowym charakterem i wielkością. Zabezpieczony stelaż i najwyższej jakości tkaniny 
zapewniają reklamę outdoor/indoor. Produkt w wygodnym pokrowcu do samodzielnego 
montażu i wielokrotnego użycia sprawdzony na stokach narciarskich oraz w przestrzeni 
publicznej. ✖

TopFun

MIEJSCE 1.

SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI
MAPA ZDRAPKA VIP 

Spersonalizowana Mapa Zdrapka to:
GENIALNY gadżet reklamowy, który zaskoczy Twoich klientów
NIESKOŃCZONA ilość wariantów
COŚ więcej niż plakat czy kalendarz ścienny
MOŻLIWOŚĆ zaangażowania klientów tym, co odnajdą pod zdrapką
WYSOKIEJ jakości zdrapka w złotym lub srebrnym kolorze ✖

TopFun

MIEJSCE 2.

SIBAND.PL
OPASKI NIEZGUBKI NA RĘKĘ DZIECI

Opaski NIEZGUBKI na rękę dziecka z możliwością pełnej personalizacji. Siband Classic posiadający 
ATEST PZH to nowatorski pod względem materiałowym, estetycznym i funkcjonalnym gadżet opraco-
wany i produkowany w 100% w Polsce.

Opaska wielokrotnego użytku o najwyższej jakości wykonania. Designerski gadżet, który powstał 
z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom, doskonale sprawdza się jako produkt firmowy wspie-
rający budowanie wizerunku marki.

Opaski Siband zwracają uwagę i zapadają w pamięć. ✖

TopIdea

MIEJSCE 3.
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Za nami kolejna udana edycja PTE –   
PromotionTrade Exhibition

Ponad 4500 zwiedzających z branży odwiedziło jedyne coroczne targi wystawiennicze poświęcone 
artykułom reklamowym, tekstyliom promocyjnym i technologiom z zakresu personalizacji.

Właśnie zakończyła się 19. edycja PromotionTrade Exhibition, 
międzynarodowej wystawy artykułów reklamowych, tekstyliów 
promocyjnych i technologii z zakresu personalizacji. Miała 
miejsce w Fieramilanocity w dniach od 23 do 25 stycznia 
i gościła ponad 4500 specjalistów z branży (podobnie jak 
w roku 2018). W ciągu trzech dni targów odnotowano wzrost 
zwiedzających pochodzących ze środkowych i południowych 
Włoch (+13% w porównaniu z rokiem 2018) oraz zwiedzających 
międzynarodowych, z 36 różnych krajów, spośród których 
najwięcej przybyło Szwajcarów, Hiszpanów, Brytyjczyków, 
Belgów, Francuzów i Greków.

Powody do zadowolenia mieli więc wystawcy – których było 
167 (27% przygotowało swoje stoiska po raz pierwszy), z czego 
29% pochodziło z zagranicy – ale też organizator, czyli bezpo-
średnio grupa Fiera Milano. Tym bardziej, że impreza ta coraz 
częściej uważana jest za punkt odniesienia dla zwiedzających 
działających w różnych zakątkach świata w sektorze produkcji 
spersonalizowanych reklam.

Na dodatek wiarygodność tych liczb potwierdza promo-
wana przez Fiera Milano ankieta rynkowa przeprowadzona 
przez instytut badawczy SWG pod tytułem: „Rynek reklamy: 
opinie, wybory i przyszłe perspektywy dla zwiedzających oraz 
klientów”. W badaniu dokonano zestawienia punktu widzenia 
zwiedzających z branży z punktem widzenia klientów-przed-
siębiorców, ujawniając jak bardzo skutecznym narzędziem są 
gadżety reklamowe i prezenty, wzmacniające i utrzymujące 
wizerunek marki oraz budujące lojalność już pozyskanych 
klientów. Według badania, z około 800 ankiet – przeprowa-
dzonych wśród pośredników i przedsiębiorstw będących klien-
tami finalnymi – wynika, że firmy wydają średnio 8500 euro 
rocznie na gadżety, przedmioty reklamowe i firmowe prezenty. 
Gadżety reklamowe to trzecie najskuteczniejsze narzędzie do 
promowania firmy (na najwyższym stopniu podium znajduje 
się Internet, a drugie miejsce zajmują targi branżowe). Naj-
bardziej pożądane przez firmy wyroby to artykuły piśmienne, 
artykuły biurowe i odzież. Dużym zainteresowaniem cieszą się 
również gadżety informatyczne lub te związane z elektroniką.

PTE to również laboratoria i warsztaty doskonalenia zawodo-
wego. Po raz kolejny potwierdziła się bowiem skuteczność PTE 
Lab. W obszarze tym znajdowało się laboratorium produkcyjne 
na żywo, które wzbogaciło wystawę produkcjami i pokazami 
live. Duża liczba osób wzięła także udział w wydarzeniach 
szkoleniowych, seminariach i warsztatach. ✖

q Z BRANZY
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q INNOWACJE – POS OF THE YEAR

Posline
REGAŁ SPRZEDAŻO-
WY MARKI BJORN

Regał ekspozycyjno-sprze-
dażowy na wódkę marki Bjorn. 
Celem projektu było stworze-
nie regału o określonej wy-
trzymałości i zatowarowaniu, 
przy zachowaniu wymogów 
komunikacji marketingowej.

Projekt miał wzmacniać 
komunikację sprzedażową, 
nawiązywać kształtem do ska-
listych wybrzeży Skandynawii. 
Mocna, męska forma została 
uzupełniona podświetlaną 
grafiką i realnym grysem 
granitowym – prawdziwym 
kamieniem. Połączenia ma-
teriałowe wzmacniają przekaz 
marketingowy.

Podświetlenia zostały skon-
trastowane z matową czernią.

Obiekt łączy technologie 
konstrukcji metalowych, ter-
moformowania, gięcia dru-
tu, cięcia laserowego stali 
i frezowania tworzyw, a tak-
że podświetlenia grafiki; jego 
konstrukcja została uprzednio 
przeliczona w module analizy 
wytrzymałościowej. ✖

SIP Krosno
DISPLAY COCA-COLA

Display Coca-Cola to regał reklamowy, który sku-
tecznie wspiera sprzedaż eksponowanych produktów. 
Ten zaprojektowany i wydrukowany przez SIP stojak 
pomieści spory zapas produktu, a podświetlenie pó-
łek z butelkami dodatkowo uatrakcyjni prezentację 
napojów. Stojak zwraca uwagę oryginalnym designem 
i wysoką jakością wykonania. Został wykonany z me-
talu i drewna. ✖

Zwycięzcy POS & Display

Ostatni dzień Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2019 obfitował 
w konkursowe emocje. Na wyniki głosowania zwiedzających czekali przedstawiciele sektora POS 
& Display. Zwycięzców, którzy zaprezentowali najlepsze produkty w tej kategorii, poznaliśmy na 
uroczystym Śniadaniu Biznesowym.

W zeszłym roku duże zainteresowanie uczestników 
święta reklamy wzbudził zorganizowany wówczas po 
raz pierwszy konkurs POS of the Year. W czasie te-
gorocznej edycji RemaDays Warsaw goście targowi 
po raz drugi mieli okazję zapoznać się z najbardziej 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie systemów 
wystawienniczych. Na specjalnym stoisku wyekspono-

wano zgłoszone do konkursu produkty, które każdego 
dnia podziwiało tysiące odwiedzających. Wyniki ich 
głosowania zostały ogłoszone w trakcie Śniadania 
Biznesowego, w którym corocznie uczestniczą partne-
rzy Programu Solidni w Biznesie. Zwycięzcom jeszcze 
raz gratulujemy! Poniżej prezentujemy firmy, które 
stanęły na podium. ✖

ZŁOTY MEDAL ZŁOTY MEDAL
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q INNOWACJE – POS OF THE YEAR

Dago Display
STAND CHOPPER

Stand wolno stojący nawiązujący formą do 
motocykla Harley Davidson, którego legenda 
nawiązuje do skojarzeń z nieszablonowym 
podejściem do życia i radością z celebrowania 
obecnej chwili. Powiązanie tej formy z eks-
pozycją produktów alkoholowych idealnie 
komponuje się z takimi wartościami, a także 
spełnia funkcję ciekawego zaprezentowania 
oferty produktowej. ✖

Promedia Plus Sp. z o.o.
ŚCIANKA PRESTON

Absolutna rewolucja wśród systemów typu pop-up. 
Wysokiej jakości ścianka na grafikę tekstylną, która 
podkreślona została poprzez podświetlenie przy pomo-
cy kurtyny LED. Setki żarówek nadają niepowtarzalny 
efekt prezentowanym produktom. Ścianki Preston ba-
zują na znanym popularnym systemie pop-up, montaż 
grafiki za pomocą taśmy silikonowej. Złożenie całej 
ścianki zajmuje jedynie kilka minut. ✖

Dago Display
STAND NA NAPOJE

Stand wolno stojący zaprojektowany do ekspozycji oferty napojów Coca-Cola 
Cherry i Coca-Cola Lime. Zastosowanie materiałów o ciepłej kolorystyce, a także 
użycie w komunikacji wielu elementów w kształcie owoców podkreśla lekki i orzeź-
wiający charakter prezentowanego produktu. Dodatkowo forma standu – poprzez 
otwarcie przestrzeni ekspozycyjnej z każdej jego strony i podświetlenie elementu 
Topera nawiązuje do letniego charakteru i smaku produktu. ✖

SREBRNY MEDAL

SREBRNY MEDAL BRĄZOWY MEDAL
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Holbox Poland Sp. z o.o.
2 SECOND FOLDABLE SHOP DISPLAY

2 Second Foldable Shop Display składa się w 100% z kartonu, przez co 
w pełni nadaje się do recyklingu. Dzięki inteligentnej konstrukcji ekspozytor 
jest kompaktowy, łatwy do przetransportowania oraz można go rozłożyć 
w mgnieniu oka. Ekspozytor o wymiarach 60 cm x 40 cm i z czterema pół-
kami ma bardzo dużą nośność, do 35 kg na półkę. Ekspozytor nadaje się do 
umieszczenia na palecie lub bezpośrednio na posadzce sklepowej. Ekspozytor 
ten jest chroniony patentem: NL2021190. ✖

Pink Pepper Media Sp. z o.o.
CUBE

Innowacyjny POS o prostej i przemyślanej konstrukcji wykonany 
z kartonu. Dzięki swojej formie daje nieskończoną ilość możliwych 
aranżacji. Można nim zabudować końcówkę regału, ułożyć w postaci 
standu lub wyspy a nawet nadbudować gotową ekspozycję. Przy mniej-
szej opcji powierzchniowej można go rozstawić na kilka samodzielnych 
konstrukcji. Jeśli chodzi o ekspozycję produktów, ma on szerokie 
możliwości, gdyż dzięki prostej i pojemnej konstrukcji możliwe jest 
zatowarowanie go różnymi wariantami produktów. ✖

q INNOWACJE – POS OF THE YEAR

BRĄZOWY MEDAL

BRĄZOWY MEDAL
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q CATALOGUE OF THE YEAR

Złote katalogi
Targi RemaDays Warsaw 2019 to nie tylko szeroka oferta wystawców z branży reklamy i druku, ale 
także prestiżowe konkursy. Jak co roku zwiedzający mieli szansę wytypować najlepsze katalogi, 
które zaprezentowane były na specjalnym stoisku. W ciągu 3 dni imprezy wystawienniczej goście 
mogli zapoznać się z nimi i oddać swój głos w konkursie Catalogue of the Year. Nagrodzone firmy 
otrzymały medale oraz certyfikaty. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do zapo-
znania się z listą zwycięzców.

Badge4u Wojciech Pawlowski
Złoty medal

Ulotki.Pl
Złoty medal

Inspirion Polska Sp. Z O.O.
Złoty medal

A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu  
I Marketingu Ewa Skoczeń
Złoty medal

Jaguar Tomasz Chwiłowicz
Złoty medal

Żejmo & Siatecki S.C.
Złoty medal
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q CATALOGUE OF THE YEAR

Tryumf Sp. Z O.O.
Srebrny medalPro Media Plus Sp. Z O.O.

Srebrny medal

Maxim Ceramics Sp. Z O. O. Sp. K.
Srebrny medal

Reiter Polska Sp.Z O.O.
Srebrny medal

Roly Gor Factory S.A.
Brązowy medal

Ivory Ceramics, Sp. Z O.O.
Srebrny medal

Libo Koncept
Srebrny medal

Par Bakuła S. J.
Srebrny medal

Axpol Traiding Sp. Z O.O.
Srebrny medal
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q CATALOGUE OF THE YEAR

Tom-Par
Brązowy medal

Poltent Sp. Z O.O.
Brązowy medal

Sign Poland Sp. Z O.O.
Brązowy medal

Żejmo & Siatecki S.C.
Brązowy medal

Avalon Sportswear
Brązowy medal

Limebox
Brązowy medal

Sip Krosno
Brązowy medal

Allbag Tomasz Woźniak
Brązowy medal
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MARTYNA 
SEROCZYŃSKA   
(SŁODKIE UPOMINKI)

y Czy swoją pasją do czytania zaraża Pani rodzinę?
Zdecydowanie tak, synkowi czytamy książki 

na dobranoc, on sam czyta książeczki swo-
jej młodszej siostrze. W samochodzie często 
słuchamy audiobooków. W dobie cyfryzacji 
książka jest znakomitą odskocznią, kształtuje 
wyobraźnię i kreatywność, dlatego mam na-
dzieję, że uda mi się zarazić dzieci czytaniem.

y Jakie książki lubi Pani najbardziej?
Pochłaniam kryminały i thrillery, uwielbiam je 

za skomplikowaną fabułę, bogate portrety psy-

chologiczne i dreszczyk emocji. Książki czytam 
jednym tchem, by jak najszybciej sprawdzić, kto 
co zrobił i dlaczego, a na końcu z reguły czuję 
niedosyt, że to już koniec. Czytając kryminały 
można łączyć wątki i starać się rozpracować łami-
główkę, a w rezultacie całkowicie się zrelaksować. 
Aktualnie zaczynam nową serię szwedzkiej pisar-
ki Camilli Lackberg „Złota Klatka”. Lubię Johna 
Grishama, Jamesa Pattersona, Agathę Christie.

y Uwielbia Pani też muzykę…
Jestem wierną fanką Depeche Mode, ta mu-

zyka towarzyszy mi każdego dnia, w drodze 
do pracy i do domu, jest ponadczasowa. Nie 
zamykam się na inne gatunki, jednak DM ma 
szczególne miejsce w moim sercu. Piękne teks-
ty Martina, magiczny głos Dave’a – dla mnie 
są jak wino… ✖

q OSOBOWOSCI

MAŁGORZATA 
KONDRACIUK   
(EMB SYSTEMS)

y Co pociąga Panią w górach?
Góry dają oddech, przestrzeń, mnóstwo wra-

żeń, zapachów, światła, szybsze bicie serca ;) 
Czuję się tam młodsza, endorfiny robią swoje. 
Okrycie alpejskich stoków i narty pod Mont 
Blanc, w Dolomitach czy w Austrii zmieniły 
zupełnie moje nastawienie do zimy. Zacząć 
dzień od Marmolady (po śniadaniu) to praw-
dziwy smak życia, za którym tęsknię całe lato.

y Jakie górskie szlaki może Pani polecić?
W Polsce mamy cudne góry, warto poznać 

Tatry, Bieszczady, dziś szlaki tam są jednak 
zatłoczone. Ponad 30 lat temu poznaliśmy się 
z mężem na zupełnym odludziu, na pasterskich 
szlakach baców w Gorcach i tam nadal nie 
spotka się zbyt wielu turystów.

y Interesuje się Pani podróżami – jaki najciekawszy zakątek 
Pani odwiedziła?

Zawsze dużo podróżowaliśmy i nadal jestem 
wierna filozofii mikrowypraw. Dwie noce, trzy nie-
pełne dni wystarczą, by naładować baterie nad 
Biebrzą, w Białowieży, nad Wigrami… Wspominam 
niesamowitą Camino de Santiago – z przyjaciół-
kami przejechałyśmy na rowerze dużą część 
drogi francuskiej i nic nie zastąpi tamtych wrażeń, 
spotkań i duchowych olśnień. Zawsze czuję się na-
grodzona przez los, gdy podejmuję trud wyprawy, 
zostawiam codzienność i wyruszam w drogę. ✖

JACEK KOZŁOWSKI   
(GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O.))

y Jak przygotowywał się Pan do IV Ultramaratonu Zielo-
nogórskiego i VIII Zielonogórskiego Crossu?

Pasjonującą przygodę z bieganiem zaczą-
łem 6 lat temu w ramach podreperowania kon-
dycji na górskie wyprawy po naszych pięknych 
Tatrach. Całkiem niewinne hasanie po polnych 
i leśnych duktach przerodziło się w fascyna-
cję tym sportem. Kolejnym etapem, przede 
wszystkim sprawdzenia formy, był udział w im-
prezach biegowych. Przygotowania wyglądają 
podobnie, od pokonania kilka razy w tygodniu 
po kilkanaście km do treningów poprawiających 
szybkość i reakcję pracy mięśni w zależności 
od ukształtowania terenu.

y Zawsze lubił Pan duże sportowe wyzwania?
Smak wyzwań towarzyszy każdemu od 

urodzenia, ten prawdziwy sportowy poznałem 
biorąc udział w zawodach biegowych. Polecam 
każdemu, gdyż jest nie do opisania, zwłaszcza 
osiągając metę :)

y Czy w trakcie podróży też znajduje Pan czas na sport?
Podróże są istotnym elementem mojego 

życia, w miarę możliwości staram się poświęcać 
jak najwięcej czasu na odwiedzanie unikato-
wych, jak i popularnych miejsc kraju i globu. 
Zawsze są zaplanowane tak, by znaleźć chwilę 
na trening biegowy czy trekkingowy. Innymi 
słowy odpowiednie obuwie i strój obowiązkowo 
podróżują ze mną :) ✖
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q TECHNOLOGIE – THE PRIZE FOR INNOVATIONS    

3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 
LETTER BENDER 3D 

Automatyczna giętarka o nazwie „Letter Bender 
3D” to zautomatyzowane urządzenie sterowane 
komputerowo, wspomagające produkcję liter 
przestrzennych. Giętarka służy do automa-
tycznego gięcia „profili-3D” produkowanych 
przez firmę 3D System. Zalety maszyny to 
wykonywanie łuków, gięć taśmy oraz rozcinania 
(cięcia). Maszyna została zaprojektowana do 
wykonywania liter o wysokości od 25-30 cm 
(w zależności od kroju liter) do wysokości 
140  cm. Maszyna wykorzystuje „profile-3D” 
o szerokości do 140 mm. ✖

TECHNOLOGY PARK 
Złoty medal

AUTOMATIC LETTER BENDER 
ALB 02 COMBO 160 
Najnowsza, innowacyjna wersja giętarki COMBO. Jej zaletą jest system automatycznego ustawia-
nia głębokości nacinania taśmy – ADC (Automatic Depth Control) – zarówno dla aluminium, jak 
i stali nierdzewnej. Dzięki opcjom oprogramowania możliwe jest wysterowanie różnych głębokości 
cięcia podczas jednego przebiegu taśmy, w zależności od indywidualnych potrzeb. Dodatkową 
cechą wyróżniającą to rozwiązanie jest możliwość niezależnego ustalenia głębokości cięcia dla 
zewnętrznej lub wewnętrznej strony taśmy oraz pierwszego i ostatniego cięcia. Usprawnienia te 
pozwalają zdecydowanie lepiej kontrolować proces produkcji liter przestrzennych. ✖

TECHNOLOGY PARK 
Złoty medal

ALUBEST 
LDP HUV 

Ten model HUV to końcowy efekt wieloletnich 
prac w tematyce druku strukturalnego (2,5D). 
Producent maszyn LDP jest autorem wielu 
pionierskich rozwiązań na rynku druku cyfro-
wego (pierwszy elastyczny i rozciągliwy druk 
UV, pierwsza drukarka UV LED, druk 2,5D). 
Pierwsze wydruki 2,5D zostały zaprezento-
wane przez firmę już 7 lat temu. Choć efekty 
druku robiły już wtedy wrażenie, to jednak 
ówczesna technologia głowic piezoelektrycz-
nych uniemożliwiała osiągnięcie zadowalającej 
produkcyjnej prędkości. Dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej technologii nadbudowywania war-
stwowego tuszu na drukowanej powierzchni 
przy jednoczesnym bieżącym utrwalaniu UV 
każdej warstwy jest możliwe budowanie prze-
strzennych struktur na materiałach elastycz-
nych i sztywnych. ✖

TECHNOLOGY PARK 
Złoty medal

ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 
MUTOH VALUEJET 1938TX Z UL-
TRAVISION TX 

Mutoh ValueJet z serii TX dzięki unikalnym 
atramentom polimerowym UltraVision Textile 
umożliwi bezpośredni zadruk tkanin natural-
nych i syntetycznych, a dodatkowo pozwoli za-
drukować bezpieczne tapety, dekoracje czy też 
np. papiery plakatowe. Mutoh ValueJet 1938TX 
to zaawansowany ploter dwugłowicowy. Spraw-
dzi się w produkcji: odzieży, tapicerek, odzieży 
kąpielowej, elementów wystroju wnętrz, tkanin 
i tekstyliów domowych, flag, reklam itd. Jego 
produktywność umożliwi zarówno druk wzorów 
testowych, indywidualnych, jak i nisko- i śred-
nionakładowej cyfrowej produkcji tekstylnej. ✖

TECHNOLOGY PARK 
Złoty medal

Najlepsze innowacje w branży

Każdego roku na targach RemaDays Warsaw ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cie-
szą się prezentowane innowacje. Firmy, które oferują nowoczesne urządzenia i zaawansowane 
rozwiązania, startują w rywalizacji o złote medale. W corocznie organizowanym konkursie The 
Prize for Innovations nagrody przyznawane są na podstawie głosów targowych gości. W tym roku 
wyróżniono 25 firm – oto pełna lista Laureatów.
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COLOR GROUP 
XUV-JET HYBRYDOWA DRUKARKA W TECHNOLOGII UV LED 
2, 3 lub 4 głowice Ricoh GEN5 (1280 dysz w głowicy), zmienna wielkość kropli w zakresie 7-21 picolitrów; 

• technologia UV LED zapobiegająca znacznemu nagrzewaniu mediów skutkującemu wyginaniem 
oraz falowaniem tworzyw sztucznych; • pas transmisyjny z podsysem gwarantujący prawidłowe 
prowadzenia wszelkiego typu mediów; • drukarka hybrydowa – druk z roli na rolę oraz na mediach 
sztywnych; • konfiguracja kolorów: CMYK, biały; • maksymalna prędkość druku wynosząca 74 m2/h; 

• dostawiane stoły ułatwiające obsługę dużych oraz ciężkich mediów sztywnych; • biały kolor umoż-
liwiający druk na przezroczystych mediach; • zaawansowana technologia sterowania umożliwiająca 
wykorzystanie białego koloru w opcjach druku: overprint, underprint, spot, underspot, overspot, fill. ✖

TECHNOLOGY PARK 
Złoty medal

DIGIPRINT SP. Z O.O. 
HP LATEX R 2000 
Drukarka HP Latex R 2000 pozwala na druko-
wanie oznakowań i grafiki na wielu rodzajach 
sztywnych i elastycznych materiałów do 2,5 m 
szerokości (drukowanie elastyczne wymaga 
zastosowania akcesorium do drukowania rolowe-
go). Model ten wykorzystuje atramenty HP Latex 
na bazie wody, aby oferować wysoką jakość 
i trwałe wydruki (6 kolorów CMYKlclm, możliwość dodania białego atramentu dzięki zestawowi 
do rozbudowy White). Rozwiązanie HP Latex z serii R jest pionierskie między innymi w zakresie 
białych atramentów, dzięki wprowadzeniu atramentu HP Latex White. ✖

TECHNOLOGY PARK 
Złoty medal

F1 IT TECHNOLOGY SP. Z O.O. 
HYPER VSN 

Hypervsn to najnowocześniejsze wizualne roz-
wiązanie + platforma CMS do tworzenia, za-
rządzania i wyświetlania unikatowej TREŚCI 3D 
Z EFEKTEM HOLOGRAFICZNYM. Zalety: średni 
poziom konsumpcji energii to 35W, synchroni-
zacji i łączenia urządzeń, platforma do zarzą-
dzania mediami, wysokiej rozdzielczości HD, za-
projektowane do pracy ciągłej, urządzenia ważą 
2,8 kg, rozmiar 56 cm lub 75 cm, wysoka jakość 
elementów i gwarancja producenta do 5 lat. ✖

TECHNOLOGY PARK 
Złoty medal

KRZYSZTOF KANTURSKI USŁUGI POLIGRAFICZNO-REKLAMOWE 3D PRODUCTS 
PLOTER MAGLEV 1228 IQDEMY 
Ploter IQDEMY Maglev 1228, drukarka do druku w technologii UV. Drukarka posiada 4-sekcyjny stół podsysany 
o wielkości 120 cm x 280 cm. Zakres grubości zadrukowanego materiału 0,1-100 mm. Ploter IQDEMY Maglev to 
profesjonalna drukarka do zastosowania przemysłowego. Atutem drukarki jest innowacyjny system „lewitacji 
magnetycznej”, odpowiedzialny za bardzo precyzyjny ruch karetki drukującej. IQDEMY Maglev to pierwsza na 
świecie drukarka, która jest wyposażona w tego typu rozwiązanie. W drukarce istnieje możliwość zastosowania 2 rodzajów głowic drukujących Ricoh lub Konica 
Minolta. Elektronika sterująca firmy DPS Innovations zapewnia bezawaryjną pracę drukarki (firma DPS jest częścią koncernu IQDEMY). ✖

PRINTING HOUSE 
Złoty medal

DENIMEX.PL M. ZEBISZ 
MOOVLED PROJEKTOR HOLO-
GRAFICZNY 

MOOVLED jest nową serią produktów ofero-
wanych na rynku polskim od początku roku 
2019. Urządzenia te tworzą nową kategorię 
produktów, którą możemy opisać jako pro-
jektory holograficzne. Obecnie jest to nowa 
technologia, która jednak w niedługim czasie 
wypełni nowo powstałą niszę na rynku reklamy. 
Podstawowymi elementami urządzenia są ra-
miona, na których rozmieszczone są sekwencje 
diod LED, baza urządzenia, gdzie odnajdziemy 
napęd, oraz elementy hardware’owe (chip, płyt-
ki scalone) wraz z dedykowanym softwarem. ✖

POS & DISPLAY 
Złoty medal
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PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SP. J. 
DOCAN H3000 

Drukarka wielkoformatowa Docan H3000 dzięki 
zastosowaniu nowoczesnej technologii UV wy-
chodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom 
rzucanym przez branżę reklamową. Rewelacyj-
nie sprawdza się także na innych polach dzia-
łania: meblarstwo, szklarstwo, kamieniarstwo 
i inne. Drukarka Docan H3000 dzięki solidnej, 
monolitycznej konstrukcji zapewnia stabilną, 
wydajną pracę. Możliwość elastycznej konfigu-
racji liczby głowic i kolorów daje sposobność 
dostosowania urządzenia do potrzeb klienta. ✖

TECHNOLOGY PARK 
Złoty medal

STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O.
ULTRADŹWIĘKOWE SYSTEMY 
NAWILŻANIA POWIETRZA 

Sternal FOG-U to nowe rozwiązanie w zakresie 
nawilżania powietrza w halach produkcyjnych, 
pozwalające na zakup instalacji także przez 
mniejsze zakłady. Jest to propozycja dla pro-
ducentów chcących zainwestować w system 
nawilżania powietrza, które nie stać na prze-
mysłowe instalacje i rozwiązania. Firma Sternal 
International opracowała nową technologię 
FOG-U, która jest tania w zakupie i eksploatacji. 
Dzięki niej inwestycja w system nawilżania znaj-
duje się także w zasięgu firm, które są nieza-
sobne finansowo lub nie chcą przeznaczać na 
nią dużych nakładów. Co bardzo istotne, nowe 
nawilżacze sprawdzą się także do miejscowego 
zastosowania, np. kiedy nawilżania wymaga 
jedynie niewielka strefa produkcji. ✖

TECHNOLOGY PARK 
Złoty medal

SYMBIO MEDIA GROUP SP. Z O.O.
EASY NOTES 

EasyNotes to notesy bez kleju w nowej odsłonie. 
To prawdziwa rewolucja zarówno w biurze, domu, 
na szkoleniach, jak i w wielu innych miejscach! 
Elektrostatyczne karteczki do robienia notatek 
podbijają serca użytkowników swoją uniwer-
salnością. Napisz, co zechcesz, przyklej, gdzie 
zechcesz (ściana, mur, cegła, drewno, szkło, tab-
lica…). Zobacz, jak wyglądają, sprawdź, jak dzia-
łają, i przekonaj się sam o sile elektrostatyki! ✖

GIFTS WORLD 
Złoty medal

TERMOTRANSFEROWY.PL
DST – KOMPLEMENTARNY SY-
STEM DRUKU TERMOTRANSFE-
RÓW CYFROWYCH 

DST – Digital ScreenPrinting Technologies – to 
komplementarny system służący do druku 
termotransferów cyfrowych wykorzystywanych 
do zdobienia tekstyliów i nie tylko. Transfery 
wykonane tą technologią można aplikować na 
praktycznie wszystkich podłożach tekstylnych, 
począwszy od włóknin polipropylenowych, 
tkanin i dzianin bawełnianych lub poliestrowo-

-bawełnianych, do tkanin technicznych, memb-
ranowych czy nawet juty i filcu. ✖

TEXTILE ZONE
Złoty medal

POLSKA GRUPA CNC
PLOTERY LASEROWE Z SERII 
POWER CUT

Ploter laserowy CO2 to jedna z bardziej uniwer-
salnych i wszechstronnych maszyn, która z powo-
dzeniem wykorzystywana jest w wielu branżach. 
Przeznaczony jest do cięcia i grawerowania takich 
materiałów jak: plexi, skóra, guma, drewno, sklejka, 
papier, korek, tekstylia, wszelkiego rodzaju laminaty 
grawerskie itp. Do plotera dołączone jest nowoczes-
ne oprogramowanie do obsługi maszyny, które 
pozwala na współpracę z takimi programami jak 
Corel Draw, AutoCAD. Główną ideą przy projektowa-
niu tego rozwiązania była szybkość wymiany stołu 

– a co za tym idzie zmiany funkcjonalności maszyny. 
Stół nożowy oraz zsyp wpasowane są w obudowę 
maszyny, jeśli chcemy je zdemontować, wystarczy 
odkręcić 4 pokrętła. Stół elektryczny również nie 
jest na stałe powiązany z obudową, posiada on 
niezależną konstrukcję, którą wystarczy wsunąć 
lub wysunąć przez tylną klapę urządzenia. ✖

TECHNOLOGY PARK 
Złoty medal

PROFIX SP. Z O.O. SP. K.
TECHNOLOGIA PRODUKCJI OPA-
KOWAŃ I GADŻETÓW Z ETYKIE-
TAMI IML 3D

Według badań przeprowadzonych między in-
nymi przez Visual Communication technologia 
lentikularna ma ogromny wpływ na konsu-
menta, który potrafi zatrzymać się 4 razy dłu-
żej przed reklamą soczewkową i obserwować 
efekty 5 razy częściej niż w przypadku obiektu 
2D. Podstawowym materiałem do produkcji IML 
3D jest polipropylen PP, najczęściej używane 
tworzywo termoplastyczne w produkcji ety-
kietowanych opakowań. IML 3D jest 3-4-krotnie 
tańsze od dotychczasowych metod uzyskiwania 
lentikularnego obrazu przestrzennego, dając 
jednocześnie produkt jednorodny do pełnego 
recyklingu. ✖

GIFTS WORLD 
Złoty medal
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CHARGING STATION JOANNA ZALWOWSKA
STACJA ŁADUJĀCA ECO-BOX
Nasze stacje ładujące zapewnią szybkie i bezpieczne ładowanie w Twoim obiekcie, na evencie lub 
wszędzie tam, gdzie chcesz, aby nie zabrakło energii w urządzeniach mobilnych! Stacje ładujące 
wyposażone są w uniwersalne kable USB, przez co umożliwiają naładowanie praktycznie każdego 
dostępnego obecnie na rynku telefonu czy tabletu. Zastosowana w produkcji technologia Super Charge 
sprawia, że ładowanie jest szybkie i bezpieczne! ✖

EVENT SHOW
Srebrny medal

REPROGRAF S.A.
EFI PRO 32R
Unikatowe oprogramowanie Software Productivity Pack umożliwiające:
Zarządzanie magazynem podłoży dzięki nadrukowi informacji o pozostałej liczbie m 
podłoża na rolce. Indywidualne ID operatorów do logowania się, dzięki czemu można 
łatwo analizować korzystanie z maszyny i monitorować, kto jest odpowiedzialny za 
dany wydruk. Możliwość zdefiniowania wszystkich ustawień druku do każdego typu 
podłoża. Możliwość druku różnych grafik na multi rolli w tym samym przebiegu. 
Automatyczna aranżacja pliku: umożliwia losowe przesyłanie wielu plików do kolejki, 
a oprogramowanie układa pliki na różnych rolach w najbardziej efektywny sposób, aby zmaksymalizować wykorzystanie mediów. Po każdym rodzaju 
przerwy w procesie drukowania – zaplanowanym lub nieplanowanym – operator może wznowić drukowanie zlecenia z tego samego punktu, w którym 
się zatrzymał, lub określić inny punkt początkowy, aby ponownie wydrukować tylko część zlecenia. Automatyczny LR umożliwia automatyczną zmianę 
z lewej i prawej wartości, gdy użytkownik zmienia wysokość karetki podczas drukowania. ✖

TECHNOLOGY PARK
Srebrny medal

SERON SPÓŁKA JAWNA
CENTRUM OBRÓBCZE CNC 1520 
Z SERII STANDARD+

Innowacyjne obrabiarki CNC z serii Standard+ to 
maszyny dedykowane dla branży reklamowej. Zo-
stały stworzone jako ultrauniwersalne urządzenia 
przeznaczone do precyzyjnej obróbki szerokiej 
gamy materiałów. Ergonomiczna konstrukcja 
obrabiarek wykonana jest w technologii wysoko-
gatunkowej stali spawanej, następnie odprężanej 
i poddawanej precyzyjnej obróbce z jednego 
mocowania na wielkoformatowym centrum ob-
róbczym. Sterowanie zastosowane w obrabiar-
kach umożliwia korzystanie z zaawansowanych 
funkcji zachowując przy tym przejrzysty interfejs 
przyjazny dla operatora. ✖

TECHNOLOGY PARK
Srebrny medal

ESKADA SŁAWOMIR KUBIAK
VICARDS.PL
Naszą ideą było stworzenie produktu, który byłby 
doskonałym i innowacyjnym nośnikiem reklamy, do-
stępnym dla każdego – za darmo, produktem, który 
każdy będzie chciał mieć przy sobie i takim, który nie 
będzie uciążliwy w codziennym użytkowaniu. W pierw-
szej wersji produkt miał być nośnikiem danych typu 
ICE (in case of emergency) z kodem QR. Tak, aby 
ktokolwiek skanując kartę telefonem, wiedział, jak 
pomóc użytkownikowi (diabetyk, epileptyk, sercowiec 

– podanie leku, który ktoś ma przy sobie), lub mógł 
skontaktować się z jego bliskimi. Jest to nieoceniona 
pomoc dla służb ratowniczych, którym często brakuje 
takich informacji, np. podczas wypadku. (Użytkownik 
sam definiuje zawartość wyświetlanych treści.) ✖

GIFTS WORLD
Srebrny medal

MITKO SP. Z O.O.
OŚWIETLENIE LED ZINTEGRO-
WANE Z KONSTRUKCJĀ

Nowoczesne rozwiązanie oświetlenia wnętrza 
namiotu ekspresowego oraz parasola, zintegro-
wane z jego konstrukcją. Oświetlenie, wykonane 
na bazie diod LED, umieszczono bezpośrednio 
w profilach konstrukcji. Wszelkie połączenia kab-
lowe również schowano w profilach, uzyskując do-
skonały efekt świecącej konstrukcji. Umieszczenie 
diod LED wewnątrz profilu i zmiana przekroju nie 
wpłynęły na charakterystykę wytrzymałościową 
konstrukcji. ✖

OUTDOOR ADVERTISING
Srebrny medal
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TERMOTRANSFEROWY.PL
AUTOMAT SITODRUKOWY INO SA6

INO Print SA6 to w pełni automatyczna maszyna 
sitodrukowa posiadająca wiele innowacyjnych 
rozwiązań niestosowanych do tej pory w tego 
typu urządzeniach.
Maszyna automatyzuje każdy etap druku:

• automatyczne podawanie arkuszy ze stosu
• automatyczne pozycjonowanie arkuszy przed 

drukiem w dwóch wariantach
• pozycjonowanie po krawędzi arkusza
• pozycjonowanie do markerów na arkuszu (np. 

drukowanych cyfrowo)
• automatyczne podanie wypozycjonowanego 

arkusza w sekcję druku
• wykonanie wcześniej ustalonej sekwencji druku
• automatyczny odbiór zadrukowanego użytku 

i przeniesienie go na pas transportowy do dal-
szej obróbki

• maszyna wyposażona jest również w system 
optycznego (z wykorzystaniem kamer CCD) 
rejestrowania szablonów sitodrukowych. Maszy-
na samodzielnie (z wykorzystaniem serwomo-
torów) ustawia szablon sitodrukowy do druku

Maszyna pozwala na druk na wielu rodzajach 
płaskich podłoży, takich jak: papier, folie PET, 
karton, folie samoprzylepne, miękkie PCV etc. ✖

TECHNOLOGY PARK
Srebrny medal

ULTIMA DISPLAY POLSKA SP. Z O.O.
MODULATETM
Na system ModulateTM składają się ramy o różnych wymiarach wykonane 
z aluminiowych rur o średnicy 30 mm. Każda rama posiada wewnętrzną rurkę 
wzmacniającą, która zapobiega zniekształcaniu się konstrukcji po nałożeniu 
grafiki. Opatentowane stopy Twist & Lock montuje się bez użycia narzędzi. 
Wystarczy umieścić stopę w ramie i obrócić, aby ją zablokować. Opatentowane 
złącze MagLink to największa zaleta ModulateTM. MagLink to bardzo mocne 
magnesy umieszczone w rurowej konstrukcji. System stworzony został z myślą 
o grafice tekstylnej, którą łatwo się przechowuje i wygodnie transportuje. ✖

POS & DISPLAY
Srebrny medal

ALUBEST
LDP GUV 2,5D RAPTOR
Ten model GUV to końcowy efekt wieloletnich prac 
w tematyce druku strukturalnego (2,5D). Produ-
cent maszyn LDP jest autorem wielu pionierskich 
rozwiązań na rynku druku cyfrowego (pierwszy 
elastyczny i rozciągliwy druk UV, pierwsza drukarka 
UV LED, druk 2,5D). Pierwsze wydruki 2,5D zostały 
zaprezentowane przez firmę już 7 lat temu. Choć 
efekty druku robiły już wtedy wrażenie, to jednak 
ówczesna technologia głowic piezoelektrycznych 
uniemożliwiała osiągnięcie zadowalającej produk-
cyjnej prędkości. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej 
technologii nadbudowywania warstwowego tuszu 
na drukowanej powierzchni przy jednoczesnym 
bieżącym utrwalaniu UV każdej warstwy jest moż-
liwe budowanie przestrzennych struktur na mate-
riałach elastycznych i sztywnych. ✖

TECHNOLOGY PARK
Brązowy medal

COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O.
CYCLONE
Zastosowanie/klienci docelowi: Drukarnie poszu-
kujące niezwykle szerokiego zastosowania atra-
mentów dla m.in. drukarek hybrydowych UV LED. 
Przypominamy, iż mamy do czynienia z nadrukiem 
na podłożach miękkich takich jak banery, plandeki, 
backlit, folie, tapety, różnego rodzaju tkaniny, gdzie 
wymagana jest wysoka elastyczność tuszy. Dużym 
wyróżnikiem w nadruku na podłożach sztywnych, 
twardych – jak tektury, kartony, drewno, pianki, akryl, 
pleksi, płyty gipsowe, ale też szkło, metal i blacha – 
jest wysoka przyczepność na tych właśnie mediach. 
Szersza gama kolorów – oprócz bardzo dobrze 
nam znanej konfiguracji CMYK+White w świecie 
druku UV LED oraz dodatkowych opcji dla wyma-
gających szerszego wachlarza ofert dla swoich 
klientów, w tym m.in. efekty 3D używając Varnish, 
dla jeszcze lepszych wyników w kolorystyce jest 
najczęściej do wyboru Light Magenta i Light Cyan. 
Szereg drukarni używających Cyclone wzbogaca 
swój asortyment o Light Yellow i Light Black, tworząc 
w jednej linii LightCMYK. ✖

TECHNOLOGY PARK
Brązowy medal

VISCAR
NOVA FLEX WEED-EX SYSTEM

WeedEx to opatentowana przez Witpac (pan Willem Rollfs of Roelofs) elastyczna folia termotransferowa, PU. Warstwą główną materiału jest folia PU (NovaFlex 
Premium 1000) o bardzo dobrych właściwościach aplikacji, wytrzymała (pranie do 80 stopni ) i certyfikowana Oeko-Tex. Innowacja polega na dwukrotnym (dwu-
stronnym) laminowaniu folii warstwą transportową, odpowiednio dobranej pod względem twardości i gru-
bości (75 mikronów), co przy wykorzystaniu opcji podwójnego cięcia, na przykład za pomocą specjalnego 
oprogramowania CoCutPro, pozwala na bardzo dużą oszczędność czasu podczas wybierania. Elementy 
zewnętrzne wybierane są jednym pociągnięciem, a pozostałe, małe elementy wewnątrz grafiki odchodzą 
wraz z dodatkową warstwą transportową. To rozwiązanie pozwala na wykonywanie takich nadruków na 
odzieży i innych tekstyliach, które do tej pory były nieekonomiczne. Mozolne wybieranie z folii flex małych 
elementów często zabierało zbyt wiele czasu i część zleceń była przez naszych Klientów odrzucana. ✖

TEXTILE ZONE
Srebrny medal
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q REMATV FLESZ

W pierszym kwartale tego roku 
ukazał się raport firmy Brother. Do-
stawca i producent sprzętu elektro-
nicznego przeprowadził badanie na 
800 brytyjskich firmach, które wy-
kazało, że blisko 100 proc. małych 
i średnich przedsiębiorców posia-
da drukarkę, a 79 proc. skaner. Co 
więcej, są one bardziej intensywnie 
eksploatowane niż w poprzednich 
latach. 41 proc. badanych deklaruje, 
że drukuje więcej niż w ubiegłym 
roku, a 39 proc., że drukuje taką 
samą ilość materiałów. Jedynie 14 
proc. udało się zredukować liczbę 
wydruków. Pracownicy nadal wolą 
pracować na papierowych doku-
mentach, 71 proc. z nich, gdy chce 
zwiększyć swoją wydajność, dru-
kuje materiały. Dla blisko 40 proc. 
w tej formie są one łatwiejsze do 
czytania i przyswojenia.

Na początku 2019 roku w Düsseldorfie odbyły się międzynarodowe 
targi artykułów reklamowych PSI 2019. Podczas tych czołowych 
europejskich targów artykułów reklamowych profesjonaliści 
z branży reklamowej skorzystali z możliwości zapoznania się 
z najnowszymi trendami i innowacjami w branży. Oprócz tego 
zwiedzający mieli okazję podziwiać pokazy specjalne, powierzchnie 
promocyjne, a także zapoznać się z takimi tematami jak lokowanie 
reklam, techniki druku i uszlachetniania, oraz wynalazki i prze-
prowadzanie innowacji.

W połowie lutego po raz 15. uwaga branży reklamowej i druku skupiła 
się na targach RemaDays Warsaw 2019. Jubileuszowa edycja targów 
zebrała w jednym miejscu ponad 800 wystawców z 25 krajów i ponad 
21 000 zwiedzających z 52 krajów. Po raz kolejny targi RemaDays 
Warsaw były okazją do zapoznania się z ofertą najważniejszych 
przedstawicieli z branży reklamowej w Europie.

Pierwszy kwartał roku to również jubileusz 
targów RemaDays Kijów. 10. edycja odbyła 
się w stolicy Ukrainy w dniach od 13 do 15 
marca. Wystawcy mogli zaprezentować swoje 
oferty w sektorach: Gifts&Textile, Sign&Visual, 
Tech&Print. Warto zaznaczyć, że oprócz wy-
stawców z Ukrainy pojawili się wystawcy 
z Polski oraz Turcji. Targi Reklamy i Druku 
w Kijowie były nie tylko okazją do zapoznania 
się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami 
i produktami, ale dały także sposobność do 
poszerzenia swojej wiedzy podczas Rema-
Congress.

W dniach 13-15 marca w Warszawie odbyła się 
kolejna konferencja z cyklu I Love Marketing. 
Ta konferencja to niewątpliwie jedno z najwięk-
szych i najważniejszych wydarzeń w polskiej 
branży marketingu internetowego. Specjali-
ści podczas swoich wystąpień opowiedzieli 
o pojawiających się trendach i nadchodzących 
zmianach w marketingu. I Love Marketing to 
zastrzyk praktycznej wiedzy podanej w formie 
18-minutowych prezentacji.

RemaTV Flesz
– przeglād wydarzeń 
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Wszystkie zdjęcia i informacje udostępnione dzięki uprzejmości strony marketing przy kawie – www.marketing-news.pl

Nowym członkiem zarządu Grupy Interia.pl jest Piotr Lisowski, który poza swoimi dotychczasowymi obowiązkami 
będzie także sprawował nadzór nad działem prawnym oraz pionem administracyjno-kadrowym. Będzie też wspierał 
zarząd w realizacji strategii Grupy Interia.pl, z którą związany jest od piętnastu lat. W zarządzie pozostają Paweł Chwa-
leba oraz Radosław Kucko. Piotr Lisowski karierę zawodową rozpoczął od pracy w firmie Ernst & Young (obecnie EY), 
w dziale audytu. W 2004 roku został kontrolerem finansowym, a później dyrektorem finansowym w Interii. Gdy została 
przejęta przez Bauer Media Group, był zaangażowany w procesy akwizycyjne spółek w BMG (głównie z segmentu SEM 
oraz OCP). Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Posiada kwalifikacje 
zawodowe ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). ✖

SYLWIA BILSKA GENERAL MANAGER 

6 maja 2019 roku stanowisko general manager w Edenred Polska objęła mająca ponad 15-letnie doświadcze-
nie Sylwia Bilska. Pracowała zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się w sprzedaży, marketingu 
oraz strategii firm. Wykonywała obowiązki na stanowiskach kierowniczych w wielu firmach reprezentujących 
branżę new tech, retail czy FMCG – m.in. w Avon Cosmetics, Oriflame, PayU, Philip Morris International oraz 
Tesco Central Europe. Absolwentka MBA na Uniwersytecie w Bradford z wykształcenia jest prawniczką. Sylwia 
Bilska zdobyła tytuł Digital Champion, który przyznało jej Forum Liderów Cyfrowego Biznesu. ✖

Szefem zespołu rozwijającego praktykę korporacyjną i public affairs w agencji LoveBrands Relations 
został Bartosz Lewicki. Objął funkcję senior communications experta. Karierę w branży PR rozpoczął 
w 2001 roku. Realizował projekty dla Grupy ITI, Beskidzkiego Domu Maklerskiego, Naczelnej Rady Adwokackiej, 
Europejskiego Funduszu Hipotecznego czy Tetra System Polska i Philips Polska. Był rzecznikiem prasowym 
i PR managerem takich firm jak Osram, Cezex czy Grupa Eneris. Wcześniej pracował jako dziennikarz, 
m.in. dla RMF FM, TVP i TVN. Interesuje się znaczeniem wizerunku marki, a także jej relacji z produktem 
i interesariuszami. Od wielu lat jego praca wiąże się z wdrażaniem najnowszych komunikacyjnych rozwiązań 
technologicznych, by usprawnić obsługę klientów. ✖

BARTOSZ LEWICKI SENIOR COMMUNICATIONS EXPERT

HUBERT JEŻAK HEAD OF SEM

PAWEŁ WOJTAK DESIGN STUDIO DIRECTOR

Stanowisko head of SEM w domu mediowym Codemedia objął Hubert Jeżak. Do jego obowiązków będzie 
należało strategiczne planowanie, jak i nadzór nad realizacją i analizą kampanii SEM. Ma udzielać również wspar-
cia merytorycznego całemu zespołowi oraz rozwijać ofertę search i social ads. Karierę zawodową w mediach 
rozpoczął w 2008 roku w Media Contacts (obecnie Havas Media), gdzie był specjalistą SEM. Od 2014 roku jako 
szef zespołu specjalistów kreował strategię rozwoju SEM/SEO. Trzy lata później stanął na czele konsultantów 
SEM w firmie Accenture. W roku 2018 uruchomił projekt charytatywny powiązany ze szkoleniami z Google 
Ads i Grants dla organizacji pozarządowych i pożytku społecznego. Jest absolwentem filologii angielskiej. ✖

Paweł Wojtak po dwóch latach nieobecności wrócił do agencji Isobar Polska. Objął stanowisko design 
studio directora, na którym będzie zarządzał kilkunastoosobowym zespołem graficznym. Poprzednio pracował 
w OS3, gdzie przez pół roku pełnił funkcję design and studio directora. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie 
zawodowe zdobywał jako freelancer oraz na stanowiskach senior art director i art director w agencjach 
realizujących projekty dla dużych marek – Isobar (Play, Radio Zet, Skoda, Provident, Dictador) i Leo Burnett 
(m.in. Orange, T-Mobile, Samsung, Heineken, Fiat, PZU). Ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Rozwija własny biznes związany z projektowaniem oraz drukiem cyfrowym tkanin. ✖

PIOTR LISOWSKI CZŁONEK ZARZĀDU 

q WHO IS WHO
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y Jest Pan właścicielem firmy Gromada – agencji re-
klamowej i informacyjnej, która zajmuje się dystrybucją 
upominków reklamowych. Skąd wziął się pomysł na 
ten biznes?

W listopadzie 1992 roku w Tarnopolu zare-
jestrowałem firmę Gromada, której podstawo-
wym rodzajem działalności był handel meblami. 
W latach 90., kiedy na rynku dawnego Związku 
Radzieckiego było pusto, projekt ten był trudny, 
ale dość efektywny. Firma rozwijała się dość 
prężnie i powstało pytanie, w co jeszcze inwe-
stować zarobione środki. Pojawił się pomysł 
otworzenia restauracji. Kiedy spotkałem się 

Co łāczy branżę upominków  
reklamowych w Polsce i na Ukrainie?

Wiele osób ma ciekawe, a nawet bardzo dobre pomysły na biznes. Nie każdy jednak przechodzi do ich 
realizacji. Tymczasem, by osiągnąć sukces i utrzymać się na konkurencyjnym rynku, potrzeba planu 
i wytrwałości, ale przede wszystkim... działania. Zapraszam do rozmowy z niezwykle inspirującą osobą – 
właścicielem ukraińskiej agencji reklamowej Gromada, wieloletnim wystawcą na targach RemaDays Kijów. 
Paweł Stepanowicz-Danczenko opowiada o branży upominków reklamowych w Polsce i na Ukrainie oraz 
o przyjaźni w biznesie. Swoją historią i mądrym podejściem do prowadzenia firmy pokazuje, że możliwości 
są wszędzie, a gdy warunki nie sprzyjają – trzeba je sobie stworzyć!

z problemami, które dotyczyły prac remontowo-
-budowlanych, utworzyłem dział budowlany; 
kiedy spotkałem się z problemami związa-
nymi z reklamą swoich działów – utworzyłem 
agencję reklamowo-informacyjną. W roku 1995 
firma przemieniła się w Koncern Handlowo-

-Finansowy Gromada, a jednym z działów była 
RIA Gromada-Inform.

y Jak wyglądały początki działalności? Czy konkurencja 
była duża?

Nie można powiedzieć, że w tym czasie 
istniała duża konkurencja, ale także klienci 

nie byli gotowi do wielu propozycji, które ofe-
rował rynek reklamy. Oferowaliśmy wówczas 
zarówno zewnętrzne nośniki reklamowe, jak 
i gadżety oraz druk wydawnictw reklamo-
wych periodycznych, a ponadto programy 
dla radia FM.

y Czy rynek upominków reklamowych na Ukrainie 
i w Polsce różnią się od siebie?

W chwili obecnej oferty rynków reklamowych 
Ukrainy i Polski nie różnią się zbytnio. Kardynalnie 
różnią się za to możliwości klientów. W związku 
z trudną sytuacją Ukrainy nie wszyscy zlece-
niodawcy mogą sobie pozwolić, by przeznaczyć 
duże środki na budżet reklamowy. Dlatego też 
nie wszyscy dostawcy usług reklamowych wy-
trzymują obecną konkurencję.

‹  Z Pawłem Stepanowiczem-Danczenko rozmawiała Joanna Kłossowska ›

q  WYWIAD NUMERU
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q WYWIAD NUMERU    

y Oferta Pana agencji jest bardzo bogata. Czy może Pan 
wskazać, które gadżety reklamowe cieszą się największym 
powodzeniem?

Zakres oferty naszej agencji jest faktycznie 
dość szeroki. Stale śledzę europejski rynek 
reklamowy i co roku wprowadzam jakieś no-
wości na rynek Ukrainy. Z jednej strony świet-
nie jest mieć nowy produkt, ale jednocześnie 
należy dołożyć wielu starań i poświęcić sporo 
czasu, aby „rozkręcić” ten produkt, uczynić go 
popularnym, modnym. W chwili obecnej pod 
względem sprzedaży przodują znaczki i kom-
ponenty do ich wykonania, a także breloki, 
odznaki, czyściki oraz uchwyty do telefonów 
komórkowych „PopSocket”.

y A z których upominków reklamowych sam Pan 
najchętniej korzysta? Ma Pan swoje ulubione gadżety?

Oczywiście. Nie wyobrażam sobie swojego 
telefonu bez „PopSocket”, do tabletu stosuję 
czyścik, a na komputerach – „Camera Cover”. 
Przydatnych gadżetów, które sprawdzają się 
na co dzień, jest znacznie więcej: w samocho-
dzie używam „iStoper”, w portfelu – „Security 
Card”, natomiast moja mama jest bardzo za-
dowolona z „Magnifying Card”.

y Współpracuje Pan głównie z agencjami reklamowymi, 
w tym z polską firmą Badge4u (producentem m.in. magne-

sów reklamowych, znaczków okolicznościowych, akceso-
riów do telefonu). Jakie są według Pana 3 najważniejsze 
cechy długotrwałej i udanej współpracy w tej branży?

95% naszych klientów to agencje reklamowe, 
a dostawcami są czołowi europejscy produ-
cenci gadżetów reklamowych. Głównymi fila-
rami naszych silnych kontaktów biznesowych 
są rzetelność, przejrzystość i punktualność. 
Najdłużej współpracującym z nami dostawcą, 
a w chwili obecnej także przyjacielem, jest 
polska firma Badge4u. Jak mówią, przyjaźń 
oparta na biznesie jest mocniejsza niż biznes 
oparty na przyjaźni.

y Już od 10 lat Pańska firma wystawia się na branżowych 
targach RemaDays Kijów. Czy oczekiwania klientów i rynku 
zmieniły się przez ten czas?

Faktycznie jesteśmy partnerami Rema-
Days Kijów od samego początku i jesteśmy 
wdzięczni za tę pracę oraz za takie udane, 
nowoczesne podejście do usług wystawienni-
czych. Co prawda, na samym początku nie był 
to najlepszy ekonomicznie czas dla Ukrainy, 
ale z roku na rok obserwuję, jak wydarzenie to 
rozwija się i „nabiera tempa”. Wzrasta jakość 
oraz zwiększa się liczba uczestników – za-
równo wystawców, jak i odwiedzających. Targi 
RemaDays Kijów są godną konkurencją dla 
lokalnych wystaw reklamowych.

y Jak ocenia Pan tegoroczną jubileuszową edycję?
W tym roku odbyła się 10. jubileuszowa impre-

za wystawiennicza. Jestem wdzięczny organiza-
torom za takie wspaniałe wydarzenie. Wszystko 
zostało zaplanowane i zrealizowane na wysokim 
poziomie. Mam nadzieję, że swoimi corocznymi 
rekomendacjami i życzeniami pomagam również 
organizatorom doskonalić targi RemaDays Kijów.

y Gromada zdobyła III miejsce w kategorii Gifts: Importer 
w organizowanym na targach konkursie Korony Reklamy 
2019. Co oznacza dla Pana ten sukces?

Nasza agencja otrzymała już 8 Koron Rekla-
my. To niezmiernie wysoka nagroda od organi-
zatorów i od naszych Klientów. Z wielką dumą 
prezentujemy zdobyte dyplomy i Korony Re-
klamy, które są rezultatem naszej nieustannej, 
codziennej pracy, a także starań, które mają na 
celu doskonalenie rynku reklamowego Ukrainy.

y Gratuluję serdecznie i życzę wielu kolejnych suk-
cesów. To dzięki takiemu podejściu branża upominków 
reklamowych cały czas się rozwija, czego najlepszym 
dowodem są targi RemaDays Kijów. Na tegorocznej edycji 
zaprezentowały się nie tylko firmy z Ukrainy, ale także 
z Polski i Turcji, wykorzystując okazję dotarcia z ofertą 
do klientów wschodniego rynku reklamy i druku. Jak się 
przekonaliśmy, możliwości są wszędzie, trzeba tylko 
z nich skorzystać. Oby tak dalej! ✖
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Firma FENIKS, założona w 1989 roku, już od 30 lat dostarcza swoim klientom na całym świecie 
szeroką gamę produktów drewnianych takich jak potykacze, tablice czy skrzynki, artykułów 
papierowych – pudełka i torebki ozdobne, prezentowe i reklamowe, jak również magnesy tu-
rystyczne i promocyjne. Dzięki własnej produkcji wszystkie towary powstają w Polsce, a brak 
minimalnej ilości zamówienia pozwala zaspokoić potrzeby zarówno małych, jak i średnich, 
i dużych firm. Ponadto własne maszyny grawerskie i drukarskie umożliwiają wykonanie do-
wolnego znakowania, zapewniając klientom wiele możliwości personalizacji. Ważną częścią 
działalności firmy FENIKS jest wytwarzanie produktów niestandardowych. Spełniając potrzeby 
klienta, firma jest w stanie dostarczyć wiele produktów wykonanych pod wymiar.

EDICA to wspólna marka dla producenta kalendarzy książkowych, usług druku ksią-
żek oraz usług prepress. Od 30 lat udoskonalamy nasze produkty, śledzimy trendy 
w branży poligraficznej i dzięki temu możemy być nie tylko wykonawcą zleceń, ale 
też doradcą w procesie wyboru materiału, technologii i wykończenia. Jako największy 
w Polsce producent kalendarzy dbamy o to, by były wyjątkowe, praktyczne i estetyczne. 
Projektujemy kalendarze, które tworzą jakość każdego dnia. Jako drukarnia dziełowa 
realizujemy zlecenia dla największych wydawnictw w Polsce. Posiadamy dopracowaną 
strukturę organizacyjną, która gwarantuje sprawną obsługę zleceń, skuteczną kontrolę 
jakości i terminową realizację. Liczne nagrody i wyróżnienia potwierdzają to, że potrafimy 
spełniać wysoko postawione wymagania naszych Klientów.

Od wielu lat jesteśmy liderem w produkcji artykułów promocyjnych i reklamowych wg 
indywidualnego projektu. Nasz katalog PERSONAL GIFT ukazuje się od 10 lat i co roku daje 
naszym Klientom wiele nowych pomysłów i inspiracji. Realizujemy mnóstwo zamówień 
specjalnych z Dalekiego Wschodu – zarówno małych, jak i wielkowolumenowych. Uznane 
przez lata marki SWIZZ Collection, Promo Lamps, VIPband oraz Pierre Cardin pozwa-
lają sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów. Obsługujemy tysiące 
agencji reklamowych z Polski i krajów Unii Europejskiej. Nasze 25-letnie doświadczenie, 
solidność, terminowość oraz jakość produktów wyróżniają nas spośród konkurencji.

Dbając o ekologię, firma VIC Sp. z o.o. (VICBAG Group) od 15 lat dostarcza torby polipro-
pylenowe, bawełniane, papierowe oraz tworzy specjalne edycje na potrzeby marketin-
gowe. Działamy nieprzerwanie od 2004 roku, a z naszych usług korzystają największe 
markety, agencje reklamowe i znane marki w Polsce. Posiadając bardzo duże doświad-
czenie, wprowadzamy nowe pomysły, nowe materiały i patenty, czego przykładem jest 
wyróżnienie dla Ekologicznej Torby Odblaskowej wykonanej z przetworzonych butelek 
PET i zajęcie I miejsca w kategorii „Produkty impulsowe" podczas targów RemaDays 2019. 
Innowacja – Zróżnicowanie – Trwałość – Bezpieczeństwo – Ochrona – Kreatywność – 
Edukacja – Ekologia – Widoczność – to wyróżnia nasze torby.

USB System powstał w 2004 r. Od początku działalności specjalizowaliśmy się w rekla-
mowych pamięciach USB. Obecnie zatrudniamy 50 osób, a nasze produkty sprzedajemy 
już nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich. Stale powiększamy park 
maszynowy i wprowadzamy nowe rozwiązania pozwalające nie tyle nadążać za rynkiem, 
ale również go kreować. Zależy nam na satysfakcji naszych klientów, dlatego stawiamy na 
jakość. Przeprowadzamy trzyfazową kontrolę techniczną, od komponentów po gotowy 
produkt w opakowaniu. Chcemy dostarczać produkty kompletne, co umożliwia szeroka 
gama akcesoriów, wszystkie rodzaje znakowania i produkcja opakowań z logo lub grafiką 
klienta również do małych zamówień. Z okazji 15-lecia dziękujemy wszystkim klientom 
za dotychczasową współpracę oraz za zaufanie, jakim nas obdarzyli.

Firma midocean od ponad 50 lat jest jednym z wiodących europejskich producentów 
artykułów promocyjnych, tekstyliów reklamowych oraz upominków biznesowych, które 
świetnie odgrywają swoją rolę podczas kampanii marketingowych lub reklamowych. 
Zaufało nam ponad 10 000 dystrybutorów na całym świecie. Posiadamy regionalne 
biura sprzedaży w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Holandii, na Węgrzech, 
w Rosji i Hongkongu obsługujące klientów w 13 językach. Aby zagwarantować wysoki 
poziom stanów magazynowych i szybką dostawę, firma posiada również ponad 35 000 
m² obiektów logistycznych w Polsce. Jesteśmy w stanie dostarczyć ulubione upominki 
i artykuły promocyjne do swoich klientów w ciągu 48 godzin. Bezpieczeństwo, jakość 
i niezawodność zawsze były i są atrybutami naszej organizacji.
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Firma CiTRON GROUP istnieje na rynku od 2004 roku. Jest członkiem stowarzyszenia PIAP, 
współpracuje tylko z agencjami reklamowymi, pośrednikami w sprzedaży upominków re-
klamowych, skupiając się na najwyższej jakości produktów. Jej najistotniejszym zadaniem 
jest szybkie dostarczanie oznakowanych, spersonalizowanych upominków reklamowych 
w najlepszej jakości i cenie tysiącom europejskich firm w celu wspierania działań marke-
tingowych. Firma CiTRON od 2016 roku jest właścicielem marki PVC FACTORY, w ramach 
której realizuje zamówienia na obudowy pendrive’ów w spersonalizowanym kształcie oraz 
na wiele innych produktów z PVC. Dzięki zebranej wiedzy, zaangażowaniu i chęci sprostania 
oczekiwaniom Klientów CiTRON GROUP stał się jednym z czołowych dostawców pamięci 
USB oraz power banków.

15 lat temu uwierzyliśmy, że smycze reklamowe, produkt wtedy nowy i nieznany, będą 
idealnym nośnikiem reklamy, a dla nas sposobem na życie. Początki były ciężkie! Był 
pomysł, ale brakowało zaplecza produkcyjnego, ludzi z doświadczeniem w tej dziedzinie, 
a przede wszystkim klientów. Stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem, które z czasem 
przekuliśmy w zawodowy i prywatny sukces! W tym momencie dysponujemy ogromnym 
parkiem maszynowym, zgranym zespołem rzetelnych ludzi oraz niezliczoną ilością 
klientów na całym świecie. Codziennie czerpiemy radość i satysfakcję z pracy, szukamy 
nowych rozwiązań, szanujemy konkurencję i traktujemy jako źródło inspiracji, ale przede 
wszystkim wspieramy naszych klientów. Liczymy, że przez kolejne 15 lat będziemy mogli 
kreować nowe trendy oraz prężnie zarządzać dynamicznie zmieniającym się rynkiem.

Początki firmy Ivory Ceramics sięgają 2009 r. Firma specjalizuje się w produkcji zdobień 
(nadruki kalką, grawer, piaskowanie) ceramiki i szkła na potrzeby kampanii reklamowych. 
Na przestrzeni lat wypracowaliśmy autorską linię produktów. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom i oczekiwaniom, jakie stawiają przed nami Klienci, stosujemy najnowsze techno-
logie i materiały wysokiej jakości, a kolekcję Ivory systematycznie wzbogacamy o nowe 
produkty. Ivory Ceramics zajmuje liczącą się pozycję w branży artykułów reklamowych 
w kraju i Europie. Jest to przede wszystkim efekt codziennego zaangażowania i pasji 
załogi Ivory oraz zaufania naszych Partnerów biznesowych. Dziękujemy wszystkim za 
dotychczasową i przyszłą współpracę.

Fitchoice.eu od ponad dekady produkuje wysokiej jakości sportowe artykuły reklamowe. 
Szczerość, jakość, rzetelność to cechy, którymi kierujemy się w kontakcie z klientem. 
Naszą misją jest dostarczanie profesjonalnych akcesoriów sportowych, które przy okazji 
odgrywają rolę gadżetu reklamowego. Dzięki własnemu parkowi maszynowemu oraz 
sporemu doświadczeniu jesteśmy gotowi na każde wyzwanie.

To już 5 lat, choć mamy wrażenie, że zaledwie wczoraj podjęliśmy decyzję o przyjęciu 
propozycji dystrybucji na rynku artykułów reklamowych tych dwóch niemieckich ma-
rek. Firmy SENATOR, producenta wysokiej jakości długopisów, porcelany i notesów, oraz 
firmy KOZIOL, twórcy artykułów kuchennych, biurowych, aranżacji wnętrz, śniadaniówek 
i toreb zaprojektowanych z wyjątkowym smakiem. Dwa lata temu podjęliśmy także 
decyzję o dołączeniu do oferty innowacyjnej elektroniki z katalogu D-Vice Promote. 
Wyłączna dystrybucja trzech komplementarnych ofert i wciąż rosnące grono klientów, 
często już przyjaciół, pozwalają nam na rozwijanie skrzydeł – za co dziękujemy. Jako 
dystrybutor, poza ciekawą ofertą produktową, proponujemy współpracującym z nami 
Agencjom Reklamowym kreatywne wsparcie projektowe i marketingowe.

Produkujemy znaczki, magnesy reklamowe i pamiątkowe przy wykorzystaniu druku 
cyfrowego, czyściki do telefonów i ściereczki z mikrofibry przy zastosowaniu druku 
sublimacyjnego oraz wiele innych gadżetów reklamowych, które sprzedajemy zarówno 
na rynku polskim, jak i zagranicznym. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Agencji 
Reklamowych oraz sklepu internetowego PinkiPrzypinki.pl, kierowanego do Klientów de-
talicznych. Staramy się wprowadzać nowe produkty – w tym roku jest to Karta Ochronna 
do portfela, przypinki bez agrafki, które nie niszczą ubrania i są bezpieczne dla dzieci, 
przypinki odblaskowe i świecące w ciemności do roweru czy też przypinki do guzików 
przy koszuli. W swojej ofercie posiadamy największą ofertę dostępnych rozmiarów 
i kształtów przypinek oraz ich rodzajów.
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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.asiadirect.pl

ASS-3  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

BG SP. Z O.O. SP.K. www.koszulkowo.com

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

CITRON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 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.pl

FIRMA „NOMAR” MARIA SKRZYPEK - NOWAK  www.nomar.com.pl 

GAMMA ALEKSANDER URBAŃSKI www.gamma.com.pl

GIFT STAR & PRO-USB  www.giftstar.pl

GRATISOWNIA.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

KOLEKCJA www.collection.net.pl/

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

MACMA POLSKA SP. Z O. O. www.macma.pl

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

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

OPEN CHANNEL SP. J. www.openchannel.pl

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

PAPILLIO GROUP www.papilliogroup.pl

PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA/ROYAL DESIGN www.par.com.pl

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

PRAŻMOWSCY S.C. www.prazmowscy.pl

PROMOSTARS www.promostars.com

REED DARIUSZ KAŹMIERCZAK I ARTUR FORNALCZYK SP.J. www.reed.kalisz.pl

REWKOM – SITODRUK MACIEJ STASZEWSKI www.rewkom.com.pl

RITTER - PEN SP. Z O.O. www.ritter-pen.pl

SANDEX www.sandex.com.pl

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

TEXET POLAND SP Z O. O. www.texet.pl

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

USB SYSTEM www.usbsystem.eu

VIVA PLUS www.vivaplus.pl

WILK ELEKTRONIK SA – GOODRAM    www.goodram.com
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q  MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Przez 11 lat funkcjonowania mojej firmy na 
rynku obserwujemy, jak zmienia się świat, bi-
znes i postrzeganie rynku gadżetów. Pragnę po-
dzielić się swoim doświadczeniem w 10 krokach, 
by Twoje materiały były jak najlepsze, a prze-
znaczone środki optymalnie wykorzystane.

 
1. Planowanie
Wcześniejsze zaplanowanie materiałów pro-

mocyjnych sprawi, że będą bardziej przemy-
ślane i dopasowane do strategii firmy. Dzięki 
temu otrzymasz też szerszy wachlarz gadże-
tów gotowych do realizacji na określony termin, 
co zapewni spokój w Twoim zespole.

 
2. Dobierz gadżety do okazji
Wybierając materiały warto dopytać, jak bę-

dzie wyglądała ich dystrybucja. Pamiętaj, by 
gadżety były dobrane do wydarzenia – inne 
sprawdzą się podczas eventu, inne na spotkaniu 
indywidualnym i jeszcze inne na szkoleniach. 
Dzięki Klientom nauczyliśmy się odpowiedniego 
podejścia do rozwiązań logistycznych, w tym 
wysyłek jednej realizacji w różne miejsca świata.

 
3. Dopasuj gadżet do odbiorcy
W procesie wyboru materiałów promocyj-

nych należy pamiętać o tym, kto będzie ich 

odbiorcą. Powinny być one użyteczne – jestem 
zwolennikiem rozmowy, budowania relacji, by 
poznać potrzeby Partnera. Gadżety są nie tylko 
dla Klientów czy dostawców, ale i pracowników 
(np. zestawy startowe dla nowego pracownika).

 
4. Personalizacja
Znakowanie logo firmy pozwala na utożsa-

mianie się szerszej grupy odbiorców z Twoją 
marką. Z kolei indywidualna personalizacja 
pozwala na docenienie danej osoby, pokazanie, 
że jest ważna dla organizacji.

 
5. Gadżety z przesłaniem
Nasi Partnerzy coraz częściej wybierają 

motto, cytat czy hasło danej akcji jako głów-
ny element znakowania z nieco mniejszym 
logotypem. Dzięki temu upominek jest mniej 
reklamowy, a obdarowany może się zidentyfi-
kować z misją.

 
6. Ukryj logo
Koncepcja ukrytego logotypu jeszcze 10 lat 

temu była trudna do zrozumienia. Zmienia się 
jednak świadomość marketingowców i takie 
realizacje są coraz częstsze. Mamy sygnały, 
że dzięki temu odbiorcy chcą nosić np. koszulki 
z haftem w ich kolorze.

 7. Pakuj niestandardowo
Forma podania czy opakowanie robi różnicę. 

Dbałość o każdy szczegół jest bardzo ważna 
w przypadku wyjątkowych prezentów. Obser-
wujemy to zwłaszcza przy prezentach świą-
tecznych, które niektórzy planują od sierpnia/
września, by realizacja wyszła perfekcyjnie.

 
8. Rozdaj gadżet jako wygraną
Konkursy zwiększają aktywność i zaangażowa-

nie ludzi. Warto pamiętać, by nagroda była cenna 
dla uczestników. Nie chodzi tu o wartość nominalną, 
ale często emocjonalną. Wystarczy spojrzeć na 
Biedronkę, która zrobiła furorę akcją „Świeżaki”, 
co spowodowało znaczący wzrost obrotów.

 
9. Dodaj kod QR
Kod QR można zastosować w wielu odsło-

nach. Dzięki niemu łatwiej przekierować na 
stronę czy śledzić wyniki akcji promocyjnych. 
Osobiście zakochałem się szczególnie w jednej 
możliwości. Nasz kierownik marketingu pokazał 
mi, że mogę mieć w nim wszystkie dane kontak-
towe na wizytówce i innych materiałach. Dzięki 
temu wpisanie mnie do smartfona zajmuje 
5-10 sekund, a nie 5 minut (mail, telefon, imię 
i nazwisko, firma…). Szybko i skutecznie.

 
10. Jakość vs cena
Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę – 

to hasło domu mody Gucci. Zgadzam się z nim 
całkowicie. Jakość obsługi, towaru, czas, za-
ufanie są często dużo istotniejsze niż tylko no-
minalna cena. Zachęcam, by zamawiać wzory, 
a przy większych produkcjach zrobić próbę, by 
gadżet cieszył jak najdłużej.

 
Podsumowując, rynek materiałów rekla-

mowych się zmienia, dopasowuje do potrzeb 
Klienta i trzeba dostosowywać się do wymagań. 
Materiały reklamowe to tylko jeden z wielu spo-
sobów komunikowania naszej marki, wspierania 
wizerunku, ale zadbajmy o spójność przekazu 
wszystkich form. ✖

Dobry gadżet reklamowy  
w 10 krokach

Czy zastanawiasz się, jaki wizerunek firmy chcesz tworzyć? Czy starasz się, by wszystkie elementy były 
spójne? Czy chcesz, by Partnerzy biznesowi mieli dobre skojarzenia z Twoim logo? Może zdarzyło się, że 
otrzymałeś gadżet reklamowy i wyrzuciłeś go do kosza? Jeśli któraś odpowiedź brzmi tak, zapraszam Cię 
do mojego świata materiałów reklamowych.

‹  Wojciech Wrociński – właściciel firmy ReklamowyGadzet.pl ›
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 JAK SIĘ REKLAMUJĀ FIRMY W POLSCE – MILIARD 

ZŁOTYCH NA KAMPANIE GOOGLE
Jak informuje redakcja 
portalu dla marketerów 
Interaktywnie.com.pl, 
 polskie firmy korzystają 
z różnych form reklamy, 
które łącznie pochła-
niają ok. 10 miliardów 
złotych. Z przygotowa-
nego raportu pt. „Mar-
keting w wyszukiwar-
kach” wynika, że 30% tej 
kwoty zasila kampanie 
w portalach interneto-
wych. Z tego aż miliard 
złotych trafia do znanego giganta – firmy Google. W 2019 r. budżet 
przeznaczony na promocję w internecie po raz pierwszy będzie więk-
szy niż ten na reklamę w telewizji. Pod względem wartości w Polsce 
reklama telewizyjna jest nadal liderem. Natomiast pod względem dy-
namiki wzrostów wydatki reklamowe w sieci już ją wyprzedziły. We-
dług raportu w związku z dobrą kondycją polskiej gospodarki firmy 
nie szczędzą środków na promocję własnych produktów. ✖

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

 KASY FISKALNE ONLINE MAJĀ USZCZELNIċ 

SYSTEM PODATKOWY
1 maja 2019 r. w życie weszła no-
welizacja ustawy o VAT, która daje 
podatnikom możliwość stosowa-
nia kas fiskalnych online. Rzecznik 
prasowy Ministerstwa Finansów 
tłumaczy, że nie oznacza to obo-
wiązku wymiany tradycyjnych 
kas fiskalnych – z pewnymi wy-
jątkami. Wymiana odbędzie się 
w branżach, które, jak podano, 
szczególnie narażone są na nieprawidłowości. Od 1 stycznia 2020 r. 
nowe kasy online zastąpią kasy rejestrujące w branży paliwowej oraz 
na rynku usług naprawy pojazdów i wulkanizacji. Po dwóch miesią-
cach dołączy branża gastronomiczna, sprzedawcy węgla i przedsię-
biorcy oferujący usługi związane z krótkotrwałym zakwaterowaniem. 
W następnym roku – m.in. branża budowlana, usług prawniczych 
i fryzjerskich. Tradycyjne kasy będą wycofywane ze sprzedaży. Te 
z papierowym zapisem kopii będzie można kupić do 31 sierpnia 2019 r., 
natomiast z elektronicznym zapisem kopii – do 31 grudnia 2022 r. W za-
łożeniach zmiany mają posłużyć uszczelnieniu systemu podatku VAT, 
a także zwiększeniu konkurencyjności wśród uczciwych podatników. ✖

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

 WPŁYW CYFROWEJ TECHNOLOGII NA ZAKUPY 

W SKLEPACH STACJONARNYCH

W najnowszym raporcie 
firmy doradczej Deloitte 
(„Koniec ery dwóch świa-
tów. Wpływ narzędzi cy-
frowych na zakupy Po-
laków 2019”) czytamy, że 
1/3 klientów e-commerce 
w czasie tradycyjnych za-
kupów w sklepie korzysta 
z narzędzi cyfrowych. Tzw. wskaźnik wpływu cyfrowego (ang. digital 
influence factor) w Polsce utrzymuje się na poziomie 60%. Umożliwia 
on poznanie preferencji konsumentów co do poszukiwania informacji 
o produktach czy wsparcia ze strony sprzedawców, którego oczeku-
ją. Z badania wynika, że dwa niezależne wcześniej światy: zakupów 
tradycyjnych oraz cyfrowych teraz przenikają się. To bardzo istotna 
informacja dla sprzedawców chcących dotrzeć do klientów, którzy na 
co dzień wykorzystują urządzenia cyfrowe. Wnioski z raportu mogą 
pomóc w sprecyzowaniu oraz podjęciu działań mających na celu za-
spokojenie potrzeb klientów podczas całego procesu zakupowego. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.money.pl

 ZMIANY W KODEKSIE PRACY – NOWE ZASADY 

WYPŁAT WYNAGRODZEŃ

Na początku 2019 r. do Kodek-
su pracy wprowadzono zmiany, 
z których najważniejsze dotyczą 
m.in. kwestii wypłaty wynagro-
dzeń dla pracowników. Wcześniej 
podstawową formę stanowiła wy-
płata gotówki, natomiast przelew 
wynagrodzenia na konto wiązał 
się z koniecznością pisemnej zgo-
dy pracownika oraz odpowiednimi regulacjami. Obecnie pracodawca jest 
zobligowany do dokonywania przelewu na wskazany rachunek bankowy, 
a jeśli osoba zatrudniona będzie wolała wypłatę w postaci gotówki – musi 
złożyć stosowny wniosek u pracodawcy. Zmiany dotyczą też Pracowniczych 
Planów Kapitałowych. Na początku lipca część pracowników otrzyma in-
formację o potrąceniu 2% pensji brutto na rzecz PPK. Kwota zasili wybrany 
przez pracodawcę fundusz inwestycyjny. Najpierw będzie to dotyczyć pra-
cowników dużych firm (zatrudniających co najmniej 250 osób lub z rocz-
nym obrotem 50 milionów euro). Następnie do 2021 roku program obej-
mie również małe i średnie firmy, oraz osoby pracujące w budżetówce. ✖

Źródło / czytaj dalej na: 
www.money.pl
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‹  Anna Gāsiorowska ›

q PO GODZINACH

pół żartem...

pół serio...   sprawny.marketing – ciekawy(a).

Influencer Marketing przez ostatnie kilka 
lat przeszedł drogę od nastawienia na 
zasięgi (jak najwięcej i jak najszybciej)? 
przez długoterminowe współprace 
(dopasowanie do marki)? do powrotu do 
starych umiejętności, gdzie influencer 
sprzedaje swój własny produkt.

Niedawno na naszym blogu pojawił się feli-
eton, w którym Tomasz Frontczak pochylił 
się nad tematem Influencer Marketingu 
3.0, a Paulina Seweryn z InfoGraficznie 
streściła go w formie infografiki.

  Victorinox

Ciekawostka na poniedziałek!
Czy wiedzieliście, że na jednym ze szwa-
jcarskich pól pod Zurychem znajduje się 
reklama naszego kultowego scyzoryka 
o powierzchni ponad 30 000 m2! Do jej 
wykonania użyto trawy oraz naturalnych 
barwników.
#MyVictorinox

  KBK

Pozdrawiamy z Warszawy! :)
#polshoes Polshoes Global EXPO Centrum 
Targowo-Kongresowe

  VIVA PLUS

To dopiero był weekend! Mieliśmy 
przyjemność spędzić majówkę na firmowej 
wycieczce i to nie byle gdzie, bo na 
południowym wybrzeżu Zatoki Perskiej 

- w Dubaju. Wycieczka była wspaniałą 
nagrodą dla wybranych pracowników. 
Z pewnością będziemy ją długo wspominać, 
bo Dubaj to miasto, które nas oczarowało!

Lato, lato, lato czeka! Czyżby szykował 
się zaskakujący nowy trend w modzie 
plażowej? Trudno przewidzieć, czy klapki-ryb-
ki okażą się wyznacznikiem mody tegoroc-
znych wakacji, ale na pewno ich użytkownicy 
wykażą się dużą oryginalnością :)

Nie masz pomysłu, jak przygotować 
ciekawe śniadanie? Twoim potrawom 
brakuje finezji? Oto niewielki produkt, który 
może sprawić, że każde śniadanie będzie 
minidziełem sztuki :)

Myszka czy 
pad, pad czy 

myszka? W zależności 
od tego, czego w danej 
chwili potrzebujesz – to 
rozwiązanie dla miłośników 
gier, ale też funkcjonalny, 

„zwykły” przedmiot, który 
niezbędny jest każdemu 
użytkownikowi kom-
putera czy laptopa. I co 
najważniejsze, nie zajmuje 
dodatkowego miejsca :)

Producenci prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowszych 
i dziwniejszych akcesoriów, które miałyby pomóc nam w 

trudach dnia codziennego i zaoszczędzić tak cenny czas, gdy tempo 
życia jest niekiedy szalone. Oto ciekawostka, urządzenie do składania 
ubrań. Czy rzeczywiście będzie w stanie dorównać pod względem 
staranności perfekcyjnej pani domu?
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q PROMOCJE, KTÓRE WIDAC

‹ Promocje, które widaÃ… ›
Oto przegląd najciekawszych produktów dostępnych w sprzedaży łączonej w sieciach sklepów detalicznych 
oraz wykorzystywanych podczas wydarzeń plenerowych. „Dokumentacja” zdjęciowa posegregowana została 
zgodnie z przynależnością do trzech z jedenastu sektorów branżowych (Gifts World, POS & Display, Packa-
ging Materials) prezentowanych podczas Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw. Przynależność do 
sektora jest określana na podstawie rodzaju upominku, zastosowania lub ekspozycji – interpretacji autora :)

‹  Magdalena Konieczna ›

DecoMorreno – marka kakao będąca włas-
nością Grupy Maspex Sp. z o.o. sp. k. 
Produkt: PUSZKA

Rolnik – oferuje przetwory owocowe i warzyw-
ne, w tym musztardę piwną 
Produkt: SZKLANKA MUSZTARDÓWKA

Browar Fortuna – browar w Miłosławiu 
Produkt: DEDYKOWANE SZKŁO DEGUSTA-
CYJNE

PACKAGING MATERIALS PACKAGING MATERIALS

Delecta – wiodąca marka Grupy Kapitałowej 
Bakalland 
Produkt: FOREMKA

CEDC – oferuje znane, oryginalne i kultowe 
marki alkoholowe
Produkt: PIERSIÓWKA

Krakus – marka produktów wędliniarskich bę-
dąca własnością ANIMEX Foods Sp. z o.o. sp. k. 
Produkt: DESKA DO KROJENIA

CEDC – oferuje znane, oryginalne i kultowe 
marki alkoholowe
Produkt: PRZENOŚNY GŁOŚNIK

Browar Grodzisk – browar, w którym warzone 
jest piwo grodziskie
Produkt: DEDYKOWANE SZKŁO DEGUSTACYJNE

CEDC – oferuje znane, oryginalne i kultowe 
marki alkoholowe
Produkt: ETUI „KURTKA” oraz „SPODNIE 
Z SZELKAMI”

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD

GIFTS WORLD
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Indykpol – polski producent wyrobów drobiar-
skich, w tym mięs mielonych 
Produkt: ŁOPATKA DREWNIANA

GIFTS WORLD

q PROMOCJE, KTÓRE WIDAC

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

zapraszam do kontaktu:  
magda@gjc.pl.

FRESCO – marka należąca do przedsiębior-
stwa AMBRA 
Produkt: SŁOMKA JEDNORAZOWA

Browar Kormoran – regionalny browar  
w Olsztynie 
Produkt: SZKŁO DEGUSTACYJNE

GIFTS WORLD GIFTS WORLD

Zlatý Pilsner – marka piwa warzonego trady-
cyjną metodą w czeskim browarze Nová Paka
Produkt: SZKŁO DEGUSTACYJNE

Lipton – marka herbat tradycyjnych, jak i go-
towych napojów herbacianych
Produkt: KUBEK

Nescafé – marka kaw rozpuszczalnych
Produkt: KUBEK

Martini – marka wyrobu alkoholowego nale-
żąca do BACARDI MARTINI POLSKA 
Produkt: CEKINOWE ETUI NA BUTELKĘ 

Tchibo – marka kawy, lecz nie tylko 
Produkt: PUSZKA 

Whiskas – marka produktów dla kotów 
Produkt: PUSZKA

GIFTS WORLDGIFTS WORLD GIFTS WORLD

POS & DISPLAYPOS & DISPLAY POS & DISPLAY
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q SPIS REKLAM

WYDANIE : 3(67)2019
W PRZYGOTOWANIU

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

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

ZAMÓW REKLAMĘ 
- sales@gjc.pl - 
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GJC International Sp. z o.o. sp. k.
ul. Podbiałowa 11
61-680 Poznań
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sales@gjc.pl
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Jacek Spychała
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feststudio.pl
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