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OD REDAKCJI

Drodzy
Czytelnicy!
Gdy czas wakacji dobiegał końca, trzeba się było przestawić na coroczny tryb biurowo-szkolny. Teraz w sile jesiennego okresu realizujemy pilne obowiązki, projekty, zamówienia, a dla najmłodszych członków naszych rodzin
organizujemy szereg zajęć dodatkowych. Mam nadzieję, że w tym dość intensywnym czasie każdy znajdzie
spokojną chwilę dla siebie z lekturą naszego czasopisma. Tym bardziej, że w 67. wydaniu Gifts Journal czekają
wyjątkowo ciekawe materiały!
Zacznijmy od interesującego wywiadu z osobą, od której wiele można się nauczyć. Paweł Tkaczyk, jako doświadczony strateg i mówca publiczny, opowiada, jak skutecznie budować wizerunek marki oraz jak powinien wyglądać
gadżet idealny. Nasz rozmówca dzieli się też złotą poradą, która przyda się każdemu przedsiębiorcy działającemu
na rynku upominków reklamowych. Przekonajmy się, dlaczego „Kupujemy nie produkt, a opowieść”!
Na łamach naszego magazynu dzielimy się także najnowszymi informacjami o najważniejszym święcie reklamy,
czyli przyszłorocznych targach reklamy i druku. Wydarzenie organizowane od 12 do 14 lutego 2020 r. już teraz
zapowiada się niezwykle interesująco. Unowocześnione zostaną sektory targowe, o czym można poczytać w materiale o RemaDays Warsaw 2020.
Specjalnie dla Czytelników przygotowaliśmy też tekst o aktualnej tematyce. Wiele osób zastanawia się nad kwestią
wykorzystania własnego lub cudzego wizerunku – np. w kontekście prezentacji materiałów z imprezy firmowej. W artykule „Wykorzystanie wizerunku – kiedy potrzebujemy zgody?” nasz radca prawny wyjaśnia wszelkie wątpliwości.
W tradycyjnym dziale Upominki prezentujemy wyjątkowe produkty – najpiękniejsze trofea i gadżety, które zachwycają wykonaniem i znajdują zastosowanie na wszelkiego rodzaju imprezach sportowych, eventach, konkursach,
a także okazjach firmowych. Z kolei w materiale o Technologiach omawiamy współczesne metody znakowania
upominków reklamowych oraz wybieramy najlepszą maszynę znakującą.
W felietonie tym razem wybieramy się na zakupy odzieżowe, przyglądając się gadżetom, które można znaleźć
przy sklepowych kasach. Pozostając w temacie sklepowych półek, Magda Konieczna zaprasza nas do przeglądu
„Promocji, które widać”. Z kolei dzięki Annie Gąsiorowskiej dowiemy się, co w facebookowej trawie piszczy. Warto
również spojrzeć w pozostałe rubryki, czyli wywiady z inspirującymi Osobowościami z branży, godne podziwu
Jubileusze firm czy niedawne awanse w Who is Who.
Życzę relaksującej i owocnej lektury, oraz pięknej pogody za oknem!

Redaktor
Joanna Kłossowska
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ZAKUPY ODZIEŻOWE Z BONUSEM,
CZYLI CO ZNAJDZIEMY PRZY KASIE

18

Do tego tematu nie trzeba było długo mnie namawiać…
Kiedy koleżanki i koledzy z redakcji zaproponowali wpis
o gadżetach, które znajdują się przy kasach sklepów
odzieżowych, pisarski zapał wzmogła chęć na wizytę
w jednym z nich – najlepiej taka zakończona triumfalnymi
zdobyczami, które wzbogacą garderobę na jesień i zimę!

POZOSTAW GDZIEŚ NA CHWILĘ
CZĀSTKĘ SIEBIE, SWÓJ
„FOOTPRINT”

20

Jesienna aura już zawitała do nas na dobre i dała znać
o zbliżającej się wielobarwnej porze roku. Co prawda
nie wszędzie temperatura odzwierciedla jesień, bo
np. w październiku Toskania poza cudownymi widokami
rozpieszcza pięknym słońcem i temperaturą w granicach
24 stopni.
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NOWOŚCI NA REMADAYS
WARSAW 2020

Trwają prace nad kolejną edycją targów RemaDays Warsaw. Jedna z największych
imprez wystawienniczych dla przedstawicieli rynku reklamowego odbędzie się po
raz szesnasty. Pod wieloma względami będzie to wydarzenie wyjątkowe. W dniach
12-14 lutego 2020 r. centrum wystawiennicze w Nadarzynie stanie się nowoczesną
przestrzenią łączącą ponad 800 wystawców ze zwiedzającymi z 52 krajów. Organizatorzy
przewidują pojawienie się 21 000 gości targowych. Potwierdzają to wyniki ankiet, w których
aż 70% uczestników tegorocznej imprezy wyraziło chęć przyjazdu na RemaDays Warsaw
2020. Czekają nas tradycyjne punkty programu, a także unowocześniona formuła prezentacji
najnowszych produktów i rozwiązań z branży. Tego wydarzenia nie można przegapić!
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PROMOCJE
KTÓRE WIDAċ
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 czterech sektorów branżowych: Gifts World,
POS & Display, Packaging Materials, Event Show.
Przynależność do sektora jest określana na podstawie
rodzaju upominku, zastosowania lub ekspozycji –
interpretacji autora :)
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WSPÓŁCZESNE METODY
I URZĀDZENIA DO ZNAKOWANIA
GADŻETÓW REKLAMOWYCH

24

Rynek urządzeń do znakowania oferuje wiele możliwości,
a rozwój stosowanych technologii wynika z potrzeb współczesnego
przemysłu. Popyt na maszyny znakujące dyktowany jest kilkoma
względami, przede wszystkim wagą działań z zakresu budowania
marki. Przyjrzyjmy się maszynom oraz najpopularniejszym
metodom znakowania, które stosują najlepsi w branży.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU –
KIEDY POTRZEBUJEMY ZGODY?

32

Ludzie we współczesnym świecie przywiązują coraz większą
wagę do tego, kto, kiedy i w jaki sposób wykorzystuje
ich wizerunek. Związane jest to z większą świadomością
swoich praw. Przeważnie to my sami wykorzystujemy
swój wizerunek, np. poprzez udostępnianie go w sieci, na
popularnych portalach społecznościowych.

FACEBOOK
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PÓŁ ŻARTEM,
PÓŁ SERIO
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LIDER NA RYNKU
NAKRYċ GŁOWY
Grupa Headwear istnieje w przemyśle wytwórczym nakryć głowy od 1974 r.
Dzięki naszym oddziałom i doświadczeniu
zapewniamy dystrybucję czapek już na
wszystkich kontynentach. Konsekwentne
zapewnianie jakości w przystępnej cenie
pomogło Grupie stać się liderem na rynku nakryć głowy, obecnie powszechnie
znanym jako The Headwear Professionals.
Ponad 560 gotowych stylów katalogowych
do wyboru, miliony kombinacji kolorystycznych, dziesiątki technik zdobień, najkrótsze
terminy realizacji zamówień… to tylko początek. Bycie zarówno producentem, jak
i dostawcą zapewnia nam elastyczną infrastrukturę, która pozwala na produkcję i dostawę każdego stylu. Możesz być pewny,
że jesteśmy w stanie zrobić prawie wszystko!
To czyni nas bezkonkurencyjnymi
zarówno w produkcji czapek, jak
i ich dekoracji.

KUPUJEMY NIE PRODUKT,
A OPOWIEŚC – O BRANDINGU
I GADŻETACH
Strateg, właściciel agencji MIDEA, mówca publiczny i autor książek poruszających
m.in. tematykę budowania marki. Paweł
Tkaczyk mówi o sobie, że zarabia na życie
opowiadaniem historii. I faktycznie… można
się w nich zasłuchać. Sprawdźmy więc,
na czym polega sekret sukcesu jednego
z najbardziej pożądanych obecnie szkoleniowców z zakresu brandingu, który swoją
wiedzą dzielił się podczas tegorocznego
panelu RemaCongress na targach RemaDays Warsaw. Specjalnie dla Czytelników
Gifts Journal Paweł Tkaczyk udziela też
kluczowej rady, którą każdy uczestnik rynku reklamowego znać i wdrożyć powinien
– zapraszam do lektury.
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ZDECYDOWANY LIDER RYNKU POLIGRAFICZNEGO. REPROGRAF
I GRAFIKUS POŁĀCZYŁY SIŁY

SZYBKI DOSTĘP DO BRANŻY
Z EUROPEAN SUPPLIERS BOOK
Najnowsze, 7. wydanie European Suppliers Book
już znalazło się na naszych biurkach. To wydawnictwo niezbędne w pracy każdego przedsiębiorcy
z rynku reklamy i druku – umożliwia łatwe pozyskanie 5000 gotowych kontaktów pośród najaktywniejszych dystrybutorów artykułów reklamowych w Europie. Praktyczny katalog z intuicyjną
bazą dostawców z branży pozwala w szybki sposób
odnaleźć interesującą nas ofertę czy markę. Katalog jest dostępny także na stronie www.esbook.eu,
gdzie znajduje się lista nowości produktowych, które
prezentowane są dodatkowo w comiesięcznych
newsletterach. Wrześniowe wydanie ESB zostało
rozesłane do przedstawicieli z 24 europejskich
krajów. W formie drukowanej trafiło do 5000 dystrybutorów oraz agencji reklamowych (m.in. z Polski,
Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii,
Włoch), natomiast wersję online otrzymało aż
35 000 firm. European Suppliers Book to ważne
narzędzie proeksportowe dla producentów i importerów upominków promocyjnych – warto z niego
skorzystać! ✖

Spółki Reprograf SA i Grafikus Systemy Graficzne Sp.
z o.o. zakończyły proces fuzji, w wyniku której powstała
nowa firma: Reprograf-Grafikus SA. Zdecydowany lider
branży w całości oparty jest o polski kapitał.
Fuzja wiodących dystrybutorów maszyn i urządzeń oraz
materiałów eksploatacyjnych na rynku poligraficznym jest
pierwszym w branży projektem na taką skalę w Polsce.
– Dzięki połączeniu będziemy mogli dostarczać Klientom
kompleksową ofertę materiałów i rozwiązań poligraficznych oraz świadczyć usługi serwisowe nie tylko na terenie
kraju, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej – komentuje Paweł Prokesz, Reprograf-Grafikus SA. – Jestem
przekonany, że integracja umiejętności i doświadczeń obu spółek wprowadzi zupełnie nową jakość na rynku –
dodaje Marek Stepowicz, Reprograf-Grafikus SA.
Polska jest w czołówce rynków poligraficznych w Europie. Wartość rocznej produkcji branży zbliża się do 20 mld zł.
Dzięki połączeniu Reprograf-Grafikus SA posiada najszerszy wybór materiałów poligraficznych, systemów
pre- i postpressowych, maszyn drukujących, systemów druku cyfrowego, maszyn wielkoformatowych, systemów
zarządzania barwą oraz systemów MIS/ERP dla poligrafii. ✖

BĀDŹ LOJALNY BUDUJ LOJALNOŚċ WOBEC SIEBIE
Programy lojalnościowe, aby były skuteczne, przede wszystkim nie mogą skupiać się wyłącznie na samej sprzedaży. To
nie kolejne transakcje powinny być nagradzane, lecz trwałe
budowanie pozytywnych relacji. Zaangażowanie i emocje - to
one decydują o tym, czy chcemy zostać przy danym dostawcy. Program lojalnościowy powinien motywować do większego
zaangażowania, niekoniecznie związanego z samą transakcją.
Im więcej w kontakcie z marką pozatransakcyjnego zaangażowania, tym większe szanse na lepsze efekty lojalnościowe. Więcej informacji na temat programow lojalnościowych w artykule portalu Scanner. ✖

LISTOPAD MIESIĀCEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII PAKOWANIA I WAŻENIA!
Zapraszamy do udziału w III edycji wydarzenia poświęconego tematyce opakowań w przemyśle - Targów
Opakowań i Technologii Pakowania ExpoOPAKOWANIA.Wystawa odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2019,
a towarzyszyć jej będzie Salon Ważenia i Dozowania WAGexpo,a także cykl ciekawych konferencji i prelekcji poświęconych zrównoważonemu rozwojowi w przemyśle opakowań, biotworzywom i biokompozytom, opakowaniu jako elementowi strategii marketingowej oraz przepisom prawnym dotyczącym systemów oceny zgodności.
Wśród wydarzeń, które wzbogacą tegoroczną edycję Targów ExpoOPAKOWANIA będzie m.in. II Konferencja
Naukowa z serii „Opakowania dla ludzi i środowiska” Katedry Opakowalnictwa Towarów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie "Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i zrównoważony rozwój w przemyśle opakowań".
Drugiego dnia targów ExpoOPAKOWANIA zapraszamy na II Konferencję Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań "Biotworzywa i Biokompozyty, jako alternatywa dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych", podczas której
przyjrzymy się opakowaniu jako elementowi strategii marketingowej. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP wprowadzi nas w świat „digitalizacji procesów w sektorze opakowań”.
Salon Ważenia i Dozowania WAGexpo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na precyzyjne urządzenia ważące i dozujące w wielu gałęziach przemysłu. Wydarzeniem towarzyszącym Salonowi będzie Konferencja organizowana przez Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im.
Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. - "Przepisy prawne dot. systemów oceny zgodności". Zapraszamy do udziału! ✖
Więcej informacji www.expoopakowania.pl oraz www.wagexpo.pl.
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ZBLIŻA SIĘ KOLEJNA EDYCJA TARGÓW PTE
PTE-PromotionTrade Exhibition to jedyne coroczne wydarzenie we Włoszech poświęcone światowi artykułów reklamowych,
tekstyliów promocyjnych oraz technologii personalizacji. Kolejna edycja zaplanowana jest od środy 22 do piątku 24 stycznia
2020 r. w Mediolanie - na fieramilanocity
Maszyna organizacyjna została już uruchomiona, a jej trasa wyznaczona. Zbliża się nieprzeparcie kolejna edycja PTE-PromotionTrade Exhibition, jedynego corocznego wydarzenia we Włoszech poświęconego światowi artykułów reklamowych, tekstyliów promocyjnych oraz technologii personalizacji. Impreza, zorganizowana przez Fiera Milano, odbędzie się w godzinach
wieczornych od środy 22 do piątku 24 stycznia 2020 r.
Wystawa zapowiada się być pełną propozycji w odniesieniu do potrzeb stale zmieniającego się rynku. Będąc ulokowana
w strategicznym okresie roku i otwarta wyłącznie dla pośredników z branży, impreza ta jest nieodzownym elementem styku
pomiędzy wyspecjalizowaną ofertą producentów, importerów i dystrybutorów, którzy spełniają zapotrzebowania pośredników,
sprzedawców oraz firm świadczących usługi personalizacyjne. Ponadto podczas imprezy nie zabraknie chwil poświęconych szkoleniu i pogłębianiu wiedzy wraz z bogatym programem seminariów i warsztatów na potrzeby odwiedzających i wystawców. ✖
Aby uzyskać więcej informacji: pte@fieramilano.it www.pteitaly.it

NOWA ODSŁONA KATALOGU
PRODUKTOWEGO ADBOX –
JUŻ W PAŹDZIERNIKU
Katalog produktowy AdBox Inspiracje Reklamowe zyska nowy format. Dzięki ulepszeniu korzystanie
z niego będzie jeszcze wygodniejsze. Wydawnictwo to
ukazuje się 2 razy w roku i skierowane jest do wszystkich przedstawicieli branży upominków reklamowych,
którym zależy na szerokim zasięgu oraz promocji
swoich produktów. AdBox w czytelny sposób prezentuje najnowsze trendy oraz artykuły promocyjne, jednak
poza funkcją reklamową warto też wspomnieć o drugiej,
równie ważnej. Jest to cenne źródło inspiracji, które
przydaje się osobom poszukującym atrakcyjnych
ofert i najciekawszych nowości w branży. Prezentacja wspomnianych produktów reklamowych dostępna jest
w formie drukowanej, a także na stronie www.remadays.
com. Najbliższe wydanie katalogu AdBox, już w nowej
odsłonie, dystrybuowane będzie na Międzynarodowych
Targach Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2020. ✖

IVORY
CERAMICS XMAS
Ivory Xmas 2019 to kolejna edycja katalogu świątecznego z gotową galerią
nadruków.
Każdy motyw świąteczny można indywidualnie modyfikować, zmieniając kolory w projekcie lub dokładając
LOGO Klienta. ✖
https://www.ivory.com.pl/userfiles/xmas2019.pdf
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ZNAMY JUŻ DATĘ 11. EDYCJI TARGÓW REMADAYS KIJÓW
Niezwykle udany jubileusz targów RemaDays Kijów, który miał miejsce w tym roku, pokazał, jak dynamicznie
rozwija się rynek reklamowy u naszych wschodnich sąsiadów. Rzuca to bardzo optymistyczne światło na przyszłoroczną, 11. edycję kijowskiej imprezy wystawienniczej. Odbędzie się ona w dniach 11-13 marca 2020 r. Szerokie możliwości branży zostaną zaprezentowane w 3 sektorach – Gifts&Textile, Sign&Visual, Tech&Print.
W trakcie 3 dni trwania wydarzenia zwiedzający będą mieli okazję poznać ofertę wystawców zarówno z Ukrainy,
jak i z zagranicznych krajów. Nieodłącznym elementem RemaDays Kijów są cieszące się dużym zainteresowaniem
konkursy Korony Reklamy oraz Gifts of the Year, które pozwalają wyłonić najlepszych z branży. Z pewnością
nie zabraknie również emocji przy Loterii dla zwiedzających. Spotkajmy się w miejscu pełnym możliwości – zapraszamy do Kijowa 11-13 marca 2020 r.! ✖

KONKURS
MISTRZOWIE LASERA
2019 POD PATRONATEM
GIFTS JOURNAL
Gifts Journal objął patronat nad 2.
edycją konkursu Mistrzowie Lasera
2019. Konkurs organizowany jest przez
firmę COLOP Polska Sp. z o.o. Tematem
tegorocznej edycji jest „Kartka okolicznościowa wykonana urządzeniem laserowym CO2”. Zadanie polega na wykonaniu kartki świątecznej, urodzinowej,
wakacyjnej itd. według własnego projektu przy użyciu plotera laserowego CO2. Konkurs trwa od 15 kwietnia do 10
grudnia 2019 r., a po jego zakończeniu Komisja wybierze 4 najlepsze prace. Gifts Journal jest też patronem
medialnym Expo Marketing, wydarzenia skierowanego do wystawców targowych, firm świadczących dla nich
usługi oraz organizatorów imprez wystawienniczych. Jego celem jest tworzenie platformy wymiany informacji
oraz kontaktów, które pozwalają optymalnie wykorzystać targi w roli skutecznego narzędzia biznesowego. W ramach współpracy magazyn Gifts Journal dystrybuowany był podczas Expo Marketing, którego 4. edycja odbyła
się 5 czerwca 2019 r. ✖
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TRWA AKCJA PODPISZ PETYCJĘ - UPOMINEK ZA 10 ZŁ
MARKETINGU NIE ZBUDUJE!
Polska Izba Artykułów Promocyjnych zrzeszająca ponad 170 przedsiębiorstw z branży upominków reklamowych i szeroko pojętej reklamy wciąż kontynuuje zbiórkę petycji w sprawie poparcia akcji -podniesienia
limitów kwotowych na nieodpłatne przekazywanie prezentów o małej wartości osobom trzecim oraz doprecyzowanie tych kwot jako wartości netto! Temat podniesienia limitów kwotowych na nieodpłatne przekazanie prezentów osobom trzecim od lat jest jednym z najważniejszych postulatów branży reklamowej.
Przedsiębiorco nie zwlekaj, włącz się do akcji - Upominek za 10 zł marketingu nie zbuduje!
Wzór petycji : http://www.piap-org.pl/site_media/download/PETYCJA_PIAP_WZOR.pdf
Prosimy o wypełnienie petycji i odesłanie skanu dokumentu na adres: biuro@piap-org.pl lub pocztą: BIURO PIAP,
ul.Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań. ✖
Więcej na: www.piap-org.pl

EDYCJA TARGÓW REMADAYS WARSAW POD ZNAKIEM INNOWACJI
Międzynarodowe Targi Reklamy
i Druku RemaDays Warsaw to druga
w Europie oraz piąta na świecie impreza wystawiennicza, która każdego
roku skupia tysiące przedstawicieli rynku
reklamowego. Jubileuszowa 15. edycja
zakończyła się sukcesem, a tymczasem trwają już intensywne przygotowania do następnej. Tym razem święto
reklamy obchodzić będziemy od 12 do 14 lutego 2020 roku. Na uczestników wydarzenia czekają jak zawsze duże
możliwości promocji, a ponadto korzystne zmiany. Podczas RemaDays Warsaw 2020 wystawcy zaprezentują swoją
ofertę w 3 kompleksowych sektorach targowych – GIFTS & TEXTILE, SIGN & VISUAL, TECH & PRINT. Pierwszy obejmuje m.in. obszar upominków i tekstyliów reklamowych; drugi rozwiązania z kategorii POS, POP & display,
reklamy i organizacji eventów; natomiast w trzecim odnajdziemy nowoczesne maszyny oraz specjalistów od usług
druku i rozwiązań informatycznych dla reklamy. Nowa organizacja sektorów zapewni większą przejrzystość i wygodę, a przede wszystkim możliwości sprawnego dotarcia do partnerów biznesowych i zawiązania owocnych
kontaktów handlowych. Podczas prac nad najważniejszym świętem reklamy jak zwykle kluczowy pozostaje komfort wszystkich uczestników imprezy. Wprowadzone ulepszenia są odpowiedzią na potrzeby wystawców oraz gości,
którzy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom targowym kreują branżę upominków reklamowych. ✖
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HAPTICA® LIVE ’20: HOTSPOT DLA
REKLAMY HAPTYCZNEJ

INTERAKTYWNE KUPOWANIE
Pomysłów na letnie promowanie produktów można mieć naprawdę wiele. Przykładem
może być niezwykła, przypominająca znajdujący się pod stopami mural instalacja
artystyczna stworzona na zlecenie marki Havaianas, która pojawiła się na słynnej
promenadzie Venice Boardwalk w Los Angeles. Po nakierowaniu aparatu w smartfonie
na to niezwykłe malowidło specjalna aplikacja pomagała dobrać klapki marki. Dzieło
to było częścią akcji „Step Into Summer” brazylijskiej marki Havaianas, zaś za jego
wykonanie odpowiedzialny był artysta Buff Monster. Niezwykła instalacja pomagała
za pomocą sztucznej inteligencji dobrać obuwie. Na czym dokładnie to polegało?
Po nakierowaniu na malowidło aparatu w smartfonie specjalna aplikacja marki, wykorzystująca system Google Vision AI, dobierała klapki pasujące do danego fragmentu
instalacji. Krótko po tym pojawiała się też opcja zakupu danej pary. Pomysł wydaje
się bardzo ciekawy, zastanawia jednak dlaczego aplikacja wykorzystująca sztuczną
inteligencję dobierała buty pasujące do podłogowego muralu, a nie najlepsze klapki
pasujące do stóp danej osoby? ✖

NOWY KATALOG Z ODZIEŻĀ REKLAMOWĀ
DEDYKOWANĀ NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2019 JUŻ
DO POBRANIA!
Sezon jesienno-zimowy jak co roku
oznacza większe zapotrzebowanie
na kategorie produktową kurtki i polary. Dlatego wyselekcjonowane polary i kurtki z marek James Harvest
Sportswear oraz Printer Essentials/
Red Flag znajdziesz w specjalnym
wydaniu katalogu – Jackets & Fleeces 2019. Pośród nich znalazły się
również nowości, m.in. softshell z kapturem, zimowa parka i bezrękawnik. ✖
Katalog dostępny w wersji polskiej i angielskiej.
https://www.james-harvest.pl/bg/katalog/podglad/p/jackets-fleeces-2019-pl
https://www.james-harvest.pl/bg/katalog/podglad/p/jackets-fleeces-en
www.james-harvest.pl
www.texet.pl
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HAPTICA® live odbywa się po raz ósmy 18 marca 2020 roku w Światowym Centrum Konferencyjnym w Bonn w Niemczech.
Podczas „Experience of Haptic Advertising” około 190 wystawców zaprezentuje po raz kolejny całe spektrum produktów.
W marcu 2019 r. do Bonn przyjechało 1840 odwiedzających, aby zapoznać się z nowościami i trendami produktowymi.
Oprócz asortymentu wystawców nacisk zostanie położony na kwestie
praktyczne: w trakcie wykładów eksperci ds. marketingu korporacyjnego
przedstawią swoją pracę. Ponadto w ramach Best Practice Show zostanie
zaprezentowanych około 20 kampanii z całego świata, które z powodzeniem obejmują wdrażanie komunikatorów haptycznych.
Podczas wystawy Promotional Gift Award zostaną zaprezentowane nagrodzone produkty konkursu na rok 2020. Impreza HAPTICA® live organizowana jest przez wydawnictwo WA Media (magazyn eppi).
Ósma edycja, 18 marca 2020 r., otwiera swoje podwoje od 9.00 do
17.30. Nie ma opłaty za wstęp, ale trzeba się wstępnie zarejestrować
pod adresem: www.haptica-live.de ✖
zdjęcie autorstwa: Jens C. Friedrich, © WA Media

INSPIRION POLSKA PREZENTUJE
MOC ŚWIĄTECZNYCH INSPIRACJI w swoim nowym katalogu Christmas Special 2019.
Katalog z ofertą na drugie półrocze już jest dostępny dla
agencji. We wrześniu na targach FestiwalMarketingu.pl odbędzie się jego oficjalna premiera. Zespół Inspirion Polska
przedstawi nowości, bestsellery i propozycje na nadchodzący świąteczny sezon wraz
z wysoką jakością znakowania
swojej drukarni.
Poza artykułami typowo bożonarodzeniowymi, w katalogu
będzie można znaleźć pomysłowe produkty przydatne przez cały rok.
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym katalogiem Christmas
Special 2019. ✖
Więcej informacji: https://inspirion.pl/
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SOLIDNOŚċ I WIARYGODNOŚċ W BIZNESIE
Kiedy możemy mówić o udanej współpracy, zarówno w branży upominków reklamowych, jak i w pozostałych?
Wśród wielu kryteriów jednymi z najważniejszych są wiarygodność oraz solidność współdziałających
ze sobą partnerów. By zapewnić sobie komfort współpracy oraz jeszcze przed jej podjęciem sprawdzić
rzetelność kontrahenta, wystarczy skorzystać z programu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND. Obejmuje
on wykaz niepolecanych firm, które działają na rynku artykułów reklamowych. Dzięki przejrzystej i na bieżąco
aktualizowanej liście w łatwy sposób zweryfikujemy uczciwość potencjalnych partnerów biznesowych. Program
INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND pozwala nie tylko trafnie oszacować ryzyko nawiązania współpracy,
ale także odzyskać należności. Jak pokazuje doświadczenie, sprawdza się jako narzędzie do polubownego
załatwiania spornych spraw – wezwanie do zapłaty z informacją o umieszczeniu w wykazie niepolecanych firm
najczęściej skutkuje sprawną regulacją należności. Do tej pory dzięki programowi udało się odzyskać … ✖
Zabezpiecz swoją firmę i sprawdź szczegóły na stronie www.notrecommend.com.

MISTER BAGS – NOWA MARKA NA POLSKIM RYNKU
Firma Żejmo & Siatecki / http://gadzeciarze.com/ wprowadza na polski rynek nową markę – Mister Bags.
Firma Mister Bags to niemiecki dostawca ekologicznych toreb. W swojej ofercie posiada wyłącznie produkty
wielokrotnego użytku, takie jak torby na zakupy, torebki na żywność, worki i torby sportowe, „listonoszki”.
Produkty Mister Bags wyróżniają się spośród innych dostępnych na rynku niepowtarzalną i bezkompromisową jakością materiałów (głownie najwyższej jakości bawełna i juta) oraz starannością wykonania.
Wszystkie produkty posiadają certyfikaty, takie jak: OEKO-TEX (Standard 100), FAIRTRADE Cotton, Global
Organic Textile Standard Cotton.
Mister Bags wykorzystuje tylko certyfikowane łańcuchy dostaw oraz energię elektryczną pochodzącą ze
źródeł odnawialnych.
Wszystkie produkty są w 100% recyklingowalne.
Hasłem przewodnim Mister Bags jest dostarczanie klientom produktów ekologicznych,
ekonomicznych i wyprodukowanych w środowisku odpowiedzialnym społecznie.
Obie firmy cieszą się z zaplanowanej współpracy i mają nadzieję na intensywny rozwój
oraz pozytywną reakcję obecnych jak i nowych klientów.
Dzięki temu porozumieniu nastąpi wyraźne
wzmocnienie obecności produktów Mister
Bags na rynku polskim.
Jednocześnie oferta firmy Żejmo & Siatecki
/ gadżeciarze.com rozszerzy się o nową
silną markę. ✖
Więcej informacji na http://zejmo-siatecki.
com/pl_PL/mister-bags i http://gadzeciarze.
com/24_mister-bags
Żejmo & Siatecki s.c. / http://gadzeciarze.
com/
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PODSUMOWANIE JESIENNYCH SPOTKAŃ REGIONALNYCH PIAP
We wrześniu br. odbyła się kolejna już edycja Spotkań Regionalnych, organizowanych przez Polską Izbę Artykułów Promocyjnych. Była to szósta edycja spotkań, które Izba kontynuuje od 2014 roku. Uczestnicy wydarzenia
wzięli udział w atrakcyjnym szkoleniu Łukasz Kucińskiego Marketing is Everything - Rynek 4.0 - Nowoczesne
uwarunkowania rynku, podczas, którego poznali zmieniające się mechanizmy sprzedaży oraz współczesne
mechanizmy funkcjonowania rynku. Ponadto uczestnicy wydarzenia uzyskali wiedzę, w jaki sposób postępować, by osiągnąć jak najlepsze efekty sprzedażowe.
Spotkania regionalne PIAP odbyły się w dwóch lokalizacjach Chorzowie i w Warszawie. Na spotkania zostali
zaproszeni Członkowie PIAP, dostawcy artykułów reklamowych, agencje reklamowe oraz media i organizatorzy
targów branżowych. Polska Izba Artykułów Promocyjnych zamierza kontynuować tradycję Spotkań Regionalnych również w 2020 roku. ✖
Więcej na: www.piap-org.pl

BLUE COLLECTION Z DUMĀ
PREZENTUJE NOWĀ OFERTĘSEZON JESIEŃ/ZIMA 2019!
Nowy katalog Blue Collection to przede wszystkim
najlepsze i oryginalne propozycje upominków zarówno
świątecznych jak i tych całorocznych.
Zwiastun najnowszej oferty w postaci filmu promocyjnego można zobaczyć już na oficjalnym kanale
Blue Collection video. ✖

GOODRAM SIĘ ZMIENIA

WYŚWIETLANIE DLA PRZYRODY

Lider technologii pamięci masowych – firma GOODRAM znana jako jedyny producent USB z wieczystą
gwarancją – zmienia swoje logo.
Nie będzie to wyłącznie zmiana estetyczna, jakby się
mogło wydawać. Nowe opakowania czy nowa jakość
to dopiero początek zmian zapowiadanych przez
markę GOODRAM. Niezmienna pozostanie jednak
wieczysta gwarancja pamięci USB – wyróżnik marki
na tle światowej konkurencji.
Firma planuje również poszerzyć swoją ofertę produktową – szykuje się kilka nowości na rynku reklamowym!
Nowy system, nowy wizualizator, atrakcyjne promocje
– to tylko kilka niespodzianek przygotowanych przez
GOODRAM dla swoich klientów.
Śledźcie koniecznie media społecznościowe GOODRAM,
aby być na bieżąco ze wszystkim nowościami! ✖

12

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielkie możliwości ma mapping czy jak dokładne hologramy jesteśmy
w stanie wytworzyć. Okazuje się jednak, że są tacy, którzy za pomocą hologramów nie tylko zamieniają oblicze
zjawisk dobrze nam znanych, ale także zapobiegają okrucieństwu wobec zwierząt. Niemiecki cyrk Roncalli postanowił zastąpić żywe stworzenia hologramami. Efekt robi piorunujące wrażenie. Cyrk ten już kilka lat temu zaprzestał
wykorzystywania zwierząt dla ich własnego dobra. Zauważano jednak, że widzowie oczekujący tradycyjnej cyrkowej rozrywki czują z tego powodu pewien niedosyt. Dlatego też Roncalli postawiło na nietypowe przedsięwzięcie.
W jego ramach w cyrku zamontowano specjalne projektory z nowoczesnymi obiektywami, umożliwiające wyświetlanie na scenie hologramów zwierząt.
Efekt jest spektakularny. Pozwala także na używanie nowych, nietypowych
rozwiązań i prezentowanie pokazów
niemożliwych do osiągnięcia przy pomocy prawdziwych zwierząt. Pojawił
się między innymi pomysł wprowadzenia na arenę hologramu jednorożca.
Jak widać, zaawansowana technologia
może zmienić oblicze nawet tak zakorzenionej w kulturze i przeszłości
instytucji, jaką jest cyrk. ✖
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NOWA FILIA PAUL STRICKER W POLSCE!
Pragniemy poinformować, że firma Paul Stricker S.A. otworzyła swoją filię w Polsce.
Paul Stricker Sp. z o.o. Ul.Osiedlowa 1505-071 Długa Szlachecka NIP 5252778109
Obecnie produkty z katalogu Hidea podlegają lokalnemu fakturowaniu, a od kwoty 650pln klienci otrzymują
darmowy transport. Firma rozbudowała również zespół handlowy, aby zapewnić swoim klientom jeszcze lepszy
serwis. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać za pośrednictwem www.stricker-europe.com ✖

OPAKOWANIE Z POMARAŃCZY
Coraz częściej słyszymy o ciekawych inicjatywach studentów, którzy projektują opakowania z nietypowych, często
biodegradowalnych materiałów. Najnowszym z pomysłów
jest Bio-Peel - wytrzymały, plastyczny i przyjazny dla środowiska materiał opakowaniowy, który stanowi połączenie
skórki pomarańczowej i innych surowców biodegradowalnych, będący dziełem brytyjskiego studenta Denny’ego
Handley’a. Kształci się on na katedrze wzornictwa przemysłowego na Brunel University w Londynie. Pierwszym
pomysłem studenta było wykorzystanie resztek owoców
pozostałych po przygotowaniu jednego litra soku pomarańczowego do stworzenia kartonu na ten napój. Okazało
się jednak, że materiał stopniowo rozpadał się pod wpływem wody, dlatego postanowiono znaleźć dla niego
inne zastosowanie. Wytworzony przez Handley’a materiał, na który składa się mieszanka skórek pomarańczowych pozyskiwanych z zakładów produkujących sok na skalę przemysłową, biopolimerów, gliceryny roślinnej
– produktu ubocznego produkcji biodiesla – oraz wody, jest utwardzany w procesach formowania, wypalania
i suszenia. Celem dwudziestodwuletniego wynalazcy było zastąpienie jednorazowych produktów z tworzyw
sztucznych rozwiązaniem w pełni biodegradowalnym. Materiał jest nieprzezroczysty i ma dość naturalny, nieco surowy wygląd, dlatego raczej nie znajdzie zastosowań w pakowaniu produktów sprzedawanych w sklepie.
Może jednak wykorzystać go do produkcji skrzynek na produkty lub opakowań związanych z eko produktami,
sprzedawanymi w charakterystycznych miejscach. Badania przeprowadzane przez projektanta wykazały także,
że jego materiał jest bardzo odporny – może wytrzymać nacisk o sile ponad pół tony, co daje mu szansę
na wykorzystanie w transporcie. ✖

EKOLOGICZNA MISJA ALLBAG
AllBag z roku na rok rozwija swoje działania na rynku ekologicznych
opakowań. Staramy się edukować społeczeństwo w zakresie konieczności zmniejszenia odpadów foliowych.
We wrześniu tego roku cała firma przeniosła się do nowoczesnego
i energooszczędnego budynku w którym mieszczą się biura, szwalnia,
drukarnie i magazyny. Rozpoczęliśmy działania skłaniające do maksymalnej minimalizacji odpadów w środowisku. Do oferty wprowadzamy
produkty zgodne z zasadami ZeroWaste. Chcemy przyczynić się do
zmniejszenia zużycia jednorazowych opakowań. W naszej ofercie
znajdziecie już siatki na owoce - tak zwane paryżanki - w które zapakujecie owoce i warzywa. Rezygnując
z zakupu toreb foliowych można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych rocznie. Nasze ekologiczne rozwiązania
możecie śledzić w mediach społecznościowych pod hasztagiem #dobrzebyceko.
Allbag. Alicja Sewera-Niesyty ✖
biuro@allbag.pl
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NOWOŚCI Z FABRYKI IKONOS
KONOS każdego dnia produkuje kilkadziesiąt tysięcy metrów bieżących materiałów samoprzylepnych
i powlekanych wykorzystywanych w wielu branżach,
od poligrafii i reklamy, przez dekoracje, po nietypowe zastosowania.
Materiały „pod klienta”
Na naszej linii produkujemy kilkadziesiąt materiałów
w różnych wariantach, rozmiarach i kombinacjach,
przykładowo różniących się powłoką czy zastosowanym klejem. Portfolio naszych produktów rozwijamy
z każdym miesiącem, obserwując rynek.
Naszą ideą zawsze było pójść dwutorowo, to znaczy tworzyć nie tylko dobre produkty „dla każdego”, ale także
materiały dedykowane. Jako producent mamy możliwość opracować i dostarczać customizowany materiał odpowiadający potrzebom produkcyjnym danego odbiorcy. Dlatego też, na naszym stoisku zaprezentowaliśmy tzw.
jumborolę o nawoju kilku kilometrów, bo i takie materiały dostarczamy do naszych klientów.
Materiały „dla każdego”
Właśnie zaprezentowaliśmy aranżację pomieszczenia, w którym zastosowaliśmy własnej produkcji materiały IKONOS. Wykorzystaliśmy przy tym nasze folie samoprzylepne i tapety, ale także i różnego rodzaju tkaniny.
Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że tę aranżację nie wykonała dla nas profesjonalna firma, ale my sami. Potwierdza to fakt, że materiały IKONOS są tak zaprojektowane, aby np. aplikację tapety mógł wykonać np. klient
końcowy we własnym mieszkaniu.
Dystrybutorem materiałów IKONOS w Polsce jest Atrium Centrum Ploterowe. ✖
www.ikonos.pl

TROTEC OTWIERA NOWY
SHOWROOM W WARSZAWIE
Trotec Polska z radością zaprasza klientów oraz wszystkich zainteresowanych systemami laserowymi na oficjalne
otwarcie nowego showroomu w Warszawie. Nowa przestrzeń firmowa została oficjalnie otwarta 10 października. ✖

KOLEKCJA JESIEŃ/ZIMA 2019 OD FALK&ROSS
Szukasz inspiracji na początek sezonu? Odkryj najnowszą kolekcję Falk&Ross na nadchodzący sezon Jesień/Zima 2019. Wśród
70 nowych wzorów znajdziesz propozycje marek Ultimate, Tee
Jays, Result, Russell, Regatta, Beechfield, Jassz, szeroką ofertę
kurtek marki Stormtech oraz wiele innych sezonowych inspiracji.
Nowe marki, nowe kroje, nowe kolory – tej jesieni ożyją, podkreślając najgorętsze trendy sezonu. Nie przegap swojej biznesowej szansy i spraw aby zakończenie roku było dla Ciebie
wyjątkowo owocne. Wykorzystaj możliwości jesienno-zimowych
nowości i odkryj na nowo bestsellery Falk&Ross prezentowane
w oryginalny sposób.
Lookbook Jesień/Zima 2019 z dokładnym opisem nowych produktów już wkrótce dostępny w wersji papierowej jak i online
na stronie Falk&Ross.
Przegląd najnowszej kolekcji można również zobaczyć odwiedzając stronę https://www.falk-ross.eu/pl/Produkty/Nowo-Jesie--Zima/?shp=1&lang=5
Ciesz się nowym sezonem z Falk&Ross! ✖
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FUNDACJA
REDEMPTORIS
MISSIO
Zakup przenośnego unitu stomatologicznego dla Dentysta w Afryce, to dopiero początek wspólnych działań
z Porceline by Maxim. W siedzibie Fundacji, razem
z Pośrednik dobra podpisaliśmy porozumienie o długofalowej współpracy na rzecz chorych w krajach globalnego Południa. ✖

SDX GROUP
Z CERTYFIKATEM ISO!
Producentowi i dystrybutorowi tekstyliów reklamowych
został przyznany certyfikat ISO
9001:2015. Zakres
certyfikacji obejmuje: produkcję, konfekcjonowanie i sprzedaż wyrobów
tekstylnych.
Jak podkreśla Rafał Szandecki, prezes SDX Group certyfikat ma nie tylko prestiżowe znaczenie, wpływa na
podniesienie jakości świadczonych usług:
- Nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zastanawialiśmy się od dłuższego czasu. Od momentu
podjęcia decyzji proces wdrożenia zajął nam około 10
miesięcy. Cel jaki nam przyświecał to zarówno zysk
przedsiębiorstwa, jak i zadowolenie klienta. Certyfikowany system podnosi prestiż naszej firmy w oczach
klientów, tych obecnych jak i potencjalnych, co znajdzie
przełożenie w zwiększonej liczbie zamówień. Wdrożone standardy organizacji pracy, system podnoszenia
kwalifikacji pozwalają nam sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom rynku. Usprawniony przepływ
informacji i przejrzyste procedury umożliwiają zrealizowanie zamówień w krótszym czasie, bez obniżenia
jakości usług. Okresowe weryfikacje naszych działań
przez jednostkę zewnętrzną, mobilizują nas do samokontroli na co dzień, dzięki czemu jesteśmy w stanie
na bieżąco zdiagnozować wszelkie problemy i odpowiednio szybko na nie reagować. ✖
www.sdxgroup.pl
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3. EDYCJA RICOH
INTERACT EUROPE
Między 22 a 24 października w Telford w Wielkiej Brytanii odbędzie się trzecia edycja Ricoh Interact Europe – spotkania użytkowników oprogramowania Ricoh Process
Director. Podczas 3-dniowego wydarzenia zaplanowano szereg warsztatów, sesji
szkoleniowych oraz dyskusyjnych.
– Takie wydarzenia, jak Interact Europe to doskonała okazja do dyskusji na temat potrzeb
naszych klientów i tego, w jaki sposób nasze rozwiązania je spełniają. Wszelkie uwagi
są dla nas bardzo cenne, uważnie ich słuchamy i bierzemy pod uwagę. Szczególnie,
że w tym roku będziemy mieli okazję usłyszeć opinie dotyczące naszych dwóch
nowych rozwiązań Ricoh Supervisor oraz Ricoh Communications Manager (RCM) –
powiedział Eef de Ridder,Vice President,Commercial Printing Group w Ricoh Europe. ✖
www.ricoh.pl

94 NOMINACJE W 23 KATEGORIACH EFFIE
AWARDS POLAND 2019
138-osobowe jury pod przewodnictwem Katarzyny Kieli (Prezes i Dyrektor Zarządzająca Discovery EMEA) nominowało kampanie komunikacyjne i rozwiązania
marketingowe zgłoszone do konkursu.
Ze strony reklamodawców najwięcej nominacji otrzymali: IKEA (7 nominacji) i Grupa
Żywiec (5 nominacji). Najwięcej nominacji otrzymały agencje mediowe: Wavemaker
(14), Starcom (13) oraz Havas Media (9), a wśród agencji: VMLY&R (9), DDB oraz
Saatchi & Saatchi IS (po 8) i Grey Worldwide Warszawa (6).
Zwycięskie kampanie poznamy podczas 20. Gali Effie, 28 października w Teatrze
Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.
Effie Awards to konkurs rozwiązań, które budują biznes. Effie nagradza kampanie
oraz rozwiązania marketingowe marek, które wyróżniają się na rynku poprzez najbardziej efektywne działania oraz wysokie wyniki biznesowe. ✖
Więcej na temat Effie Awards na: https://awards.effie.pl/nagrodzeni/2019/

5-6 LISTOPADA 2019 W WARSZAWSKIM
HOTELU GROMADA ODBĘDZIE 11.FORUM MARKETINGU
ZINTEGROWANEGO!
To jedno z najważniejszych wydarzeń branży marketingowej, organizowane przez Polskie
Stowarzyszenie Marketingu SMB. Forum to spotkanie liderów branży marketingowej, którzy
podczas wydarzenia znajdują inspiracje do dalszego działania i ciągłego rozwoju. Jest to miejsce do budowania i nawiązywania relacji biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń. Hasło: Marketerze – czy nadal jesteś w grze? Gra toczy się o zrozumienie pędzącego świata i ludzi, jak elastycznie reagować na ich potrzeby oraz jak przewidywać kierunki zmian. ✖
www.fmz.smb.pl – MUSISZ TUTAJ BYĆ !
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REMADAYS WARSAW

Nowości na RemaDays Warsaw 2020
‹ Joanna Kłossowska ›
Trwają prace nad kolejną edycją targów RemaDays Warsaw. Jedna z największych imprez wystawienniczych
dla przedstawicieli rynku reklamowego odbędzie się po raz szesnasty. Pod wieloma względami będzie to
wydarzenie wyjątkowe. W dniach 12-14 lutego 2020 r. centrum wystawiennicze w Nadarzynie stanie się nowoczesną
przestrzenią łączącą ponad 800 wystawców ze zwiedzającymi z 52 krajów. Organizatorzy przewidują pojawienie się
21 000 gości targowych. Potwierdzają to wyniki ankiet, w których aż 70% uczestników tegorocznej imprezy wyraziło
chęć przyjazdu na RemaDays Warsaw 2020. Czekają nas tradycyjne punkty programu, a także unowocześniona
formuła prezentacji najnowszych produktów i rozwiązań z branży. Tego wydarzenia nie można przegapić!

KOMPLEKSOWA PREZENTACJA
OFERTY RYNKU REKLAMOWEGO
W 3 SEKTORACH
3 sektory obejmują wszystkie dotychczasowe
elementy, a jednocześnie została im nadana
wygodniejsza, bardziej skondensowana forma.
Gifts & Textile, Sign & Visual oraz Tech &
Print odpowiadają na potrzeby wszystkich
uczestników targów – od producentów, przez
importerów i dystrybutorów, po dostawców usług.
Gifts & Textile łączy branżę upominków
i tekstyliów reklamowych z rynkiem
opakowaniowym. W sektorze tym można
zapoznać się z możliwościami firm
wyspecjalizowanych w produkcji
oraz dystrybucji upominków
promocyjnych, a także dostawców
odzieży reklamowej, sportowej,
roboczej czy medycznej, jak i usług
tekstylnych. Swoją ofertę zaprezentują
też producenci opakowań fasonowych,
klapowych i kaszerowanych, kartonów,
puszek oraz materiałów
samoprzylepnych itp. Dzięki
takiemu ujęciu w jednym
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miejscu znajdziemy wszystko, co składa się na
idealne upominki i tekstylia reklamowe wraz z ich
równie ważną oprawą.
Sign & Visual zapewnia przestrzeń m.in.
dla dostawców z kategorii POS oraz POP &
display. Znajdziemy tu systemy wystawiennicze
i totemy, ścianki, gabloty reklamowe, standy,
rollupy i banery oraz wiele innych. To również
miejsce dla wystawców z dziedziny reklamy
świetlnej, zewnętrznej oraz wewnętrznej, jak i firm
oferujących rozwiązania i systemy do organizacji
imprez i eventów (w tym namioty, meble eventowe
czy standy). Przemierzając alejki sektora Sign
& Visual zwiedzający będą mieli okazję
zapoznać się też z rozbudowaną ofertą
wystawców tworzących rozwiązania
reklamowe, które opierają się na
przekazie fotograficznym, a także
dostawców specjalizujących się
w reklamie zewnętrznej (billboardy,
szyldy, kasetony, reklama mobilna
i pneumatyczna itd.).
Tech & Print to z kolei miejsce dla
specjalistów od usług druku –
zarówno offsetowego, jak
i cyfrowego, sitodruku,
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tampodruku, haftu, termotransferu, a także
druku wielkoformatowego, znakowania czy
uszlachetnień. W sektorze tym zaprezentowane
zostaną nowoczesne maszyny do znakowania,
hafciarki, maszyny poligraficzne, frezarki i wiele
innych. Wachlarz możliwości Tech & Print poznamy
również po szerokiej ofercie firm specjalizujących
się w rozwiązaniach informatycznych dla reklamy
typu aplikacje mobilne, wirtualna rzeczywistość
i najnowsze technologie.
Tak zorganizowana przestrzeń biznesowa
znacząco ułatwia dotarcie do firm, które
prezentują szeroką ofertę produktów
i usług w ramach poszczególnych działów.
Unowocześniona formuła to także wygodniejsze
planowanie spotkań handlowych oraz większe
możliwości sprawnego pozyskiwania nowych
kontaktów. Idealnie wpisuje się w motto targów
RemaDays Warsaw 2020, czyli: cały rynek reklamy
i druku w jednym miejscu! Do zobaczenia 12-14
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FELIETON

Zakupy odzieżowe z bonusem,
czyli co znajdziemy przy kasie
‹ Joanna Kłossowska ›
Do tego tematu nie trzeba było długo mnie namawiać… Kiedy koleżanki i koledzy z redakcji zaproponowali wpis
o gadżetach, które znajdują się przy kasach sklepów odzieżowych, pisarski zapał wzmogła chęć na wizytę w jednym
z nich – najlepiej taka zakończona triumfalnymi zdobyczami, które wzbogacą garderobę na jesień i zimę! Co, oprócz
rzecz jasna ubrań, można znaleźć w szufladach, przegródkach i boksach w popularnych sieciówkach?

ZMYŚLNA ARANŻACJA SKLEPOWEJ
POWIERZCHNI
W zaaranżowaniu handlowej przestrzeni (szczególnie
w sklepach wielkopowierzchniowych) nie ma nic z przypadku. To schemat bardzo dobrze rozplanowanych
i zorganizowanych ścieżek, które prowadzą nas przez
kolejne działy. Opracowanych w ten sposób, aby sklep
opuścić z możliwie największą liczbą nabytych rzeczy.
A przynajmniej… z większą niż widnieje na zakupowej kartce. I nie ma tu znaczenia, czy chodzi o market
spożywczy pod domem, czy o butik w ulubionej galerii.
Wyskok po ser w plasterkach najpewniej skończy się
dodatkowym zakupem świeżych bułeczek, których
zapach zniewala już od progu, a wyprawa po nową
bluzkę – nie obędzie się bez pasującej do niej biżuterii,
breloka do kluczy czy innego gadżetu.

ROZBUDOWANA OFERTA SKLEPÓW
ODZIEŻOWYCH
W sklepach odzieżowych już od dawna całą gamę ubrań
wzbogaciła niemal tak samo rozbudowana gama dodatków i gadżetów. Z oczywistych względów napotkamy tam
na różnego rodzaju akcesoria, z którymi można stworzyć
modne stylizacje praktycznie na każdą okazję. Torebki,
szale czy nawet buty w sklepach, gdzie dawniej królowały
same bluzki, spodnie i spódnice, to już standard. Tak ukierunkowany rozwój sklepów z garderobą głównie damską
ma swoje podwaliny nie tylko we współczesnych trendach,
lecz również w oczekiwaniach konsumentów, czyli nas
samych. W końcu kompleksowość i wygoda to dwa najbardziej pożądane atuty, które cenimy podczas robienia
zakupów odzieżowych, jak i de facto – każdych innych.

BRELOK, KOSMETYCZKA, A MOŻE…
KOLOROWE SKARPETKI?
Co więc rzuca się w oczy, gdy zmierzamy w stronę
kasy z wybranymi ciuszkami? Oferta jest tu bardzo roz-
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budowana – w koszach ustawionych przed ladą oraz na
wieszakach przymocowanych do stojących obok ścianek
widnieją rzędy prawdziwych cudeniek. Małe portmonetki kuszą bajecznymi kolorami i zabawnym nadrukiem.
W sam raz na bilon i akurat do niewielkiej torebki! Swoją
drogą, torebki również można tu znaleźć – i niezastąpione kopertówki, i nieco większe, pojemne jak shopperki
– jedna z nich na pewno przyda się na następne zakupy.
Oprócz tego skarpetki (w tym popularne stopki przed
kostkę), biżuteria, lusterka, kosmetyczki, breloczki, akcesoria do układania włosów czy makijażu, a nawet…
perfumy. Stojąc w kolejce do kasy, można napatrzeć się
na przeróżne drobiazgi, które są przecież praktyczne
(choć nie zawsze niezbędne) i pięknie wyglądają, a stąd
już prosta droga, by chwycić jeden czy dwa i dorzucić
do koszyka. Zakupy robione pod wpływem impulsu nie
zawsze dyktowane są rzeczywistą potrzebą, ale przyznajmy – sprawiają nieraz dużo przyjemności… W ten
sposób jedną wizytą w sklepie odzieżowym można
sprawić sobie cały strój wraz z zestawem dodatków –
i stylizacja od stóp do głów gotowa!
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CZAS NA SEZONOWE GADŻETY
Gadżety przy kasach prezentowane są też w zależności od sezonu – latem piętrzą się stosy stylowych
okularów przeciwsłonecznych, a wraz z nadchodzącą
jesienią na szybko możemy zdecydować się na którąś z jakże przydatnych o tej porze parasolek. Pod
koniec roku pojawia się też coraz więcej kalendarzy
i notesów, które posłużą do spisywania kolejnych
planów i noworocznych postanowień.
Czy gadżety znajdujące się przy kasach w sklepach odzieżowych są potrzebne? Z pewnością
zwiększają sprzedaż i z pewnością znajdują zastosowanie – o ile oczywiście nie weźmiemy piątej
pary okularów lub kosmetyczki, z której i tak nie
będziemy korzystać. Jest to jednak dobry sposób
na zwiększenie oferty sklepu, a kolorowy drobiazg
może być równie dobrze miłym upominkiem dla
kogoś bliskiego. ✖
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Pozostaw gdzieś na chwilę
czāstkę siebie, swój „footprint”
‹ Justyna Lisek-Kantorska ›
Jesienna aura już zawitała do nas na dobre i dała znać o zbliżającej się wielobarwnej porze roku. Co prawda nie
wszędzie temperatura odzwierciedla jesień, bo np. w październiku Toskania poza cudownymi widokami rozpieszcza
pięknym słońcem i temperaturą w granicach 24 stopni. Ale nawet gdy jest znacznie niższa, to trzeba przyznać, że
tak jak każda z pór roku, jesień ma swój swoisty klimat i urok.
Ta pora, która właśnie się skończyła w Polsce
(a we Włoszech raczej kalendarzowo tylko), daje
wiele możliwości do inspirujących obserwacji. Wrócę
tym samym na chwilę nad morze. Patrząc na
przechadzających się ludzi na plaży, obserwowałam,
jak każdy pozostawia odcisk stopy na mokrym
piasku, każdy jest inny i to właśnie stało się
inspiracją do napisania dzisiejszego felietonu.
Dlaczego właśnie tak? Ponieważ pomyślałam,
że taki odcisk, z angielskiego większości znane
słowo „footprint”, daje się rewelacyjnie odwzorować
w świecie gadżetów – jako wycisk, odbicie lustrzane
motywu, symbolu lub logotypu. A skoro zostaje
gdzieś ślad, to jest on przynajmniej przez jakiś czas
widoczny. Nie mam na myśli tylko odcisku stóp
i rączek noworodka czy rocznego maleństwa, które
zwykło się dawać jednemu z rodziców w prezencie.
Takie odręczne upominki potrafią wzruszyć osobę
chyba w każdym wieku.
Podążając tym tropem, dlaczego by nie pójść
o krok dalej i nie zrobić takiego odcisku z logo
Disneya czy marek znanych samochodów? Jakim
jednak „narzędziem” można się posłużyć? Pierwsze,
co mi przychodzi na myśl, to wszelkiego rodzaju
foremki cukiernicze, piekarnicze – na wzór można
wziąć postać Pana Ciastka ze „Shreka”, która
zrobiła furorę w tym zakresie chyba największą.
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źródło: ari international Trading GmbH

Pieczenie ciastek w domu to oczywiście frajda
dla całej rodziny, a jeszcze większą jest jedzenie
takich personalizowanych wypieków. Kolejne znane
wszystkim foremki to foremki do lodu. Formy w postaci
zwykłych sześcianów do lodu już teraz zastąpione
zostały przez różnego rodzaje kształty zwierząt,
serduszek i gwiazdek. Jakim byłoby zaskoczeniem,
jeśli podalibyśmy gościom alkohol, a w wiaderku do
lodu byłyby kostki z logo trunku, który właśnie mają
pić! Jak już jestem przy stole, to nie mogę zapomnieć
oczywiście o kawie. Każdy zapewne pił lub widział
kawę z wzorkiem na piance – to też swojego rodzaju

ślad. Szablony baristyczne do ozdabiania kawy
cappuccino czy latte są już jakiś czas na rynku, jednak
myślę, że wzornik szablonów mógłby się poszerzyć.
Miło byłoby wypić kawę w swojej ulubionej kawiarni
z jej logo na piance. Ja jeszcze nie piłam, a Wy? :)
Zostając jeszcze w kuchni, nie mogłabym nie
wspomnieć o grzankach, ale niezwykłych grzankach,
bo z logo. Taka grzanka z logo ulubionej drużyny
piłkarskiej wprowadzi w pozytywny nastrój i rozbawi
chyba nie tylko dzieci. Co prawda pozostawiony ślad
na chlebie nie ma swojego długiego żywota, ale dzięki
niemu na pewno smakuje lepiej niż zwykła i o takiej
wyjątkowej grzance mówi się nie raz.
Jednym z chyba najbardziej rozpowszechnionych
drobnych gadżetów pozostawiających ślad jest po
prostu stempel czy pieczątka. Każda firma ma swoją
pieczątkę, która odbija dane o lokalizacji firmy z logo.
Dzisiaj jednak, dzięki temu, że producenci wychodzą
w stronę naszych potrzeb, każdy może już zrobić
swoją indywidualną pieczątkę i dostosować ją np. do
jakiegoś wydarzenia, które organizuje.
Wychodząc już jednak z domu, możemy zerknąć
na nasze opony od samochodów i rowerów. Firmy
produkujące opony wiedzą, jak się promować – im
większy napis, tym większy ślad pozostaje. Może latem
ciężko dostrzec ślad odbitej opony, ale zimą na śniegu
w górach jak najbardziej. Nasze buty równie dobrze
się sprawdzą w tej roli i zostawią odcisk zarówno
na śniegu, jak i na piasku. Dzisiejsza technologia
pozwala nawet na wykonanie personalizowanego
obuwia w całości, japonek, sandałków, nie tylko samej
podeszwy. Chodząc po plaży, można wtedy zostawić
już jakąś porcję informacji o sobie, o tym, co się lubi,
nie tylko samą bosą stopę.

FELIETON

Na sam koniec, wspominając jeszcze mijające
lato, wpadł mi do głowy pomysł na foremki
do piaskownicy dla dzieci. Gdzie podobnie jak
w kuchni, tylko zamiast ciasta, można zrobić
przysłowiowego „Pana Ciastka” jako babkę
z piasku. ✖

źródło: ari international Trading GmbH
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WHO IS WHO

KATARZYNA CEGIEŁKA

DYREKTOR SPRZEDAŻY

Nowym dyrektorem sprzedaży w spółce ZPR Media została Katarzyna Cegiełka, która posiada doświadczenie w zakresie
marketingu internetowego oraz e-commerce. Do jej obowiązków należy komercjalizacja oferty firmy. W poprzednich latach
zajmowała się sprzedażą i realizacją niestandardowych akcji marketingowych w programach: „Idol”, „Must Be The Music. Tylko
Muzyka” „Kabaret na żywo” i „Top Chef”. Pracowała także w Tailor Made PR i Cube Group, a od 2015 r. w Polsat Media. Ostatnio
wypełniała obowiązki szefa projektu Polsat Media AdTube, odpowiadając za współpracę z influencerami, domami mediowymi
i kluczowymi klientami. Nadzorowała ponadto realizację działań reklamowych w kanałach social media twórców współpracujących
z platformą. Jest absolwentką zarządzania i marketingu oraz socjologii w Akademii im. Leona Koźmińskiego. ✖

JACEK PALEC

PREZES

Jacek Palec został prezesem supermarketu online Frisco.pl, zastępując dotychczas pełniącego tę funkcję Grzegorza
Bieleckiego – który pozostał w zarządzie spółki jako wiceprezes zarządu. Na przestrzeni ostatnich lat Jacek Palec znacząco
przyczynił się do rozwoju biznesu e-grocery w Polsce. Przed objęciem stanowiska prezesa zarządzał rozwojem rynku FMCG
w strukturach Allegro.pl. Swoją karierę zawodową zaczynał w sektorze bankowym, 20 lat temu. Współtworzył i rozwijał Euro Bank,
przez wiele lat pełniąc funkcję dyrektora sprzedaży. Po przejęciu Euro Banku przez francuską grupę finansową Societe Generale
zarządzał funduszem inwestycji zalążkowych AIP Seed Capital, inwestującym w start-upy. ✖

MACIEJ ZIELIŃSKI

BRAND PARTNERSHIPS & NEW BUSINESS DIRECTOR

1 września stanowisko brand partnerships & new business director Warner Music Poland objął Maciej Zieliński. Przed tym pełnił
funkcję new business directora w agencji Bridge2Fun i 4Fun TV. Współpracował m.in. z firmami: Avon, HP, McDonald’s, PepsiCo,
Santander Bank i T-Mobile. Z branżą muzyczną związany jest od początku swojej kariery, tj. od lat 90. Był wówczas producentem
i kierownikiem ds. promocji w polskiej stacji muzycznej – Radiu Manhattan. Później pracował w Radiu Eska na stanowisku dyrektora
ds. promocji. Współtworzył Eska Music Awards. W 2008 r. został współzałożycielem oddziału Snap Event Sony Music Polska,
agencji zajmującej się muzyką, marketingiem i obszarem brand partnership. Będąc dyrektorem ds. marketingu odpowiadał za
współpracę z brandami oraz współtworzenie markowych przedsięwzięć rozrywkowych takich jak Orange Warsaw Festival. ✖

MAŁGORZATA MARCINKOWSKA

VICE PRESIDENT

Małgorzata Marcinkowska dołączyła do Synerise, obejmując stanowisko vice president, chief customer officer. Jej główne
zadanie będzie polegało na definiowaniu oraz wdrażaniu procesów i rozwiązań umacniających relacje z obecnymi, jak i potencjalnymi klientami firmy. Poprzednio pracowała w Oriflame, gdzie definiowała i wdrażała globalną politykę dotyczącą analizy danych
klientów oraz strategii, procesów, systemów i narzędzi CRM, jak i digital marketingu. Na przestrzeni 15 lat zarządzała marketingiem,
budowaniem doświadczeń klientów czy rozwojem biznesu w branżach B2B i B2C. Pracowała u liderów branży telekomunikacyjnej,
FMCG, IT oraz doradczej. Interesują ją nowoczesne rozwiązania i technologie marketingowe oraz reklamowe. ✖

IZABELA GŁODEK

DYREKTOR MARKETINGU

Na stanowisko dyrektora marketingu na Polskę oraz kraje bałtyckie w Coca-Cola Poland Services powołana została Izabela
Głodek. W zakres jej obowiązków będzie wchodziło tworzenie i wdrażanie strategii marketingowych dla wszystkich marek z portfolio
firmy. Izabela Głodek pracuje w branży FMCG już od 20 lat (związana była m.in. z firmami Pernod Ricard czy Heineken). W swoim
dorobku ma realizację strategii dla portfolio znanych marek: Wyborowa, Żywiec, Heineken, Desperados. Poprzednio opracowywała
i wdrażała strategie marketingowe na stanowisku dyrektora marketingu ds. marek premium w Heineken UK. Ukończyła marketing
i zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej, a także program Strategic Leadership Academy w ramach ICAN Institute. ✖

Wszystkie zdjęcia i informacje udostępnione dzięki uprzejmości strony marketing przy kawie – www.marketing-news.pl
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OKNO PROMOCJI

‹ SKŁADANA PODSTAWKA ›
Krempel ma różne formy. Może być płaski i elastyczny.
Natomiast jeden ruch i otrzymujemy trójwymiarowy kształt
oraz stabilność. Krempel to połączenie zabawnego uroku,
stylowego wyglądu i jasnej funkcjonalności. ✖
oha-design, Birkenleiten 43,
D- 81543 München,
phone +49 89 72430960,
mail@oha-design.de,
www.oha-design.de

‹ SZKLANY DESIGN

DLA PIWA RZEMIEŚLNICZEGO ›

Szklanki zarówno dla smakoszy szlachetnych piw rzemieślniczych jak i miłośników dobrych win. Dostępne w dwóch rozmiarach - dla ugaszenia dużego i małego pragnienia. Szklanki
o solidnej podstawie - aż przyjemnie je trzymać. ✖
oha-design, Birkenleiten 43,
D- 81543 München,
phone +49 89 72430960,
mail@oha-design.de,
www.oha-design.de
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TECHNOLOGIE

Współczesne metody i urzādzenia

do znakowania gadżetów reklamowych
‹ Joanna Kłossowska ›
Rynek urządzeń do znakowania oferuje wiele możliwości, a rozwój stosowanych technologii wynika z potrzeb współczesnego
przemysłu. Popyt na maszyny znakujące dyktowany jest kilkoma względami, przede wszystkim wagą działań z zakresu
budowania marki. Przyjrzyjmy się maszynom oraz najpopularniejszym metodom znakowania, które stosują najlepsi w branży.

ZNAKOWANIE UPOMINKÓW
A ROZPOZNAWALNOŚċ MARKI
Technologie znakowania produktów mają
niebagatelne znaczenie dla budowania świadomości
całej marki. W dobie reklamy cyfrowej promowanie
biznesu za pomocą gadżetów nadal daje duże
możliwości oddziaływania na odbiorców. Według raportu
Advertising Specialty Institute z 2016 r. większość z nas
zatrzymuje upominki przez 8 miesięcy, a parasolki
reklamowe nawet do 14 miesięcy. Tym samym
poprzez znakowanie gadżetu możemy zaistnieć
w świadomości klienta i wywrzeć wpływ na jego
przyszłe decyzje zakupowe.

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ
TECHNOLOGII ZNAKOWANIA
Specjaliści z firmy Asgard, specjalizującej się
w imporcie oraz produkcji i znakowaniu upominków
reklamowych, wyjaśniają, że dobór metody zależy
od materiału, z jakiego wykonany jest produkt, jego
konstrukcji, a także budowy logotypu. Ważne, by
naniesione logo było dyskretne, ponieważ to w dużym
wydaniu bywa odbierane jako nachalne i przynosi
odwrotny skutek – obdarowany niechętnie lub wcale
nie sięga po gadżet.
Techniki znakowania można rozróżnić ze względu na
kolor wybranego logotypu. Najczęściej stosowanymi
są tampodruk oraz sitodruk i jemu pochodne –
opierają się na systemie identyfikacji kolorów Pantone.
Obie techniki gwarantują czyste, jaskrawe barwy oraz
bezbłędne dobranie kolorystyczne, jak i trwałość zadruku
nawet na najbardziej wymagających powierzchniach.
Tampodruk stosowany jest głównie do małych i średnich
produktów (miary, breloki, długopisy), a sitodruk to
metoda przeznaczona głównie do tekstyliów (koszulki,
torby) czy większych produktów (zegary, notesy).
Ostatnio bardzo popularny jest również termotransfer
sitodrukowy, który jest techniką druku pośredniego.
Warto zwrócić uwagę na druk bezpośredni UV, który
bazuje na palecie kolorów CMYK. Kolory nie są tu tak
czyste jak w przypadku Pantone, natomiast jego zaletą
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jest możliwość przejść tonalnych oraz tzw. druku „full
color”. W firmie Asgard funkcjonuje też rozbudowany
dział grawerowania laserem, które pozostaje jedną
z najtrwalszych i najbardziej precyzyjnych metod
znakowania upominków. Laserowemu grawerowaniu
poddaje się produkty metalowe, drewniane, skórzane,
szklane, jak i z tworzyw sztucznych.

URZĀDZENIA DO ZNAKOWANIA
GADŻETÓW I NIE TYLKO
Wybór maszyny znakującej zależy od przeznaczenia
i potrzeb, a także efektu, jaki chcemy osiągnąć.
Doświadczeni doradcy z Atrium Centrum
Ploterowego udzielają pomocy przy wyborze

odpowiedniej drukarki oraz technologii – jako wiodący
dostawca Atrium posiada bardzo rozbudowaną ofertę
maszyn, w tym ploterów drukujących i tnących. Wśród
nich wyróżnić można Mutoh ValueJet 426UF, czyli
drukarkę LED-UV do zadruku gadżetów oraz
przedmiotów w formacie A3+.
Ten ceniony model doskonale sprawdza się przy
personalizacji gadżetów reklamowych (firma Amazings
tworzy spersonalizowane prezenty z klocków LEGO®)
oraz fotogadżetów, obiektów 3D, a także grafik POS,
nagród, drobnych elementów wyposażenia wnętrz itp.
Mutoh ValueJet 426UF znajduje zastosowanie również
w… branży rozrywkowej i muzycznej! Na kostkach
do gitary z tej drukarki grają znani artyści, m.in.
z zespołu AC/DC i Coldplay czy Adele. 6-kolorowa
drukarka umożliwia zadruk na aluminium, ABS, PE, PET,
PP, PS, PVC, akrylu i szkle.
Coraz to nowsze technologie i rozwiązania
w zakresie znakowania upominków pozwalają dowolnie
spersonalizować i tym samym wyróżnić produkt na
rynku. Urządzenia znakujące są ważnym elementem linii
produkcyjnych, dlatego wzorem najlepszych w branży
przy ich wyborze warto postawić na jakość.
Za konsultacje przy opracowaniu artykułu
dziękuję pani Alicji Mamet z firmy Asgard oraz
panu Pawłowi Stani z firmy Atrium Centrum
Ploterowe. ✖
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Kupujemy nie produkt, a opowieśc
– o brandingu i gadżetach
‹ Z Pawłem Tkaczykiem rozmawiała Joanna Kłossowska ›
Strateg, właściciel agencji MIDEA, mówca publiczny i autor książek poruszających m.in. tematykę budowania
marki. Paweł Tkaczyk mówi o sobie, że zarabia na życie opowiadaniem historii. I faktycznie… można się w nich
zasłuchać. Sprawdźmy więc, na czym polega sekret sukcesu jednego z najbardziej pożądanych obecnie szkoleniowców z zakresu brandingu, który swoją wiedzą dzielił się podczas tegorocznego panelu RemaCongress
na targach RemaDays Warsaw. Specjalnie dla Czytelników Gifts Journal Paweł Tkaczyk udziela też kluczowej
rady, którą każdy uczestnik rynku reklamowego znać i wdrożyć powinien – zapraszam do lektury.

Zdjęcie: Krzysztof Zaleski

y Posiada Pan bardzo duże doświadczenie i imponujące
umiejętności z zakresu marketingu, budowania wizerunku
marki. Co motywuje Pana do działania i rozwoju?
Seneka – któryś, nie pamiętam, który, pewnie
Młodszy – powiedział kiedyś, że „ucząc innych,
sami się uczymy”. Miał rację. Moja praca bardzo
często polega na doradzaniu firmom w zakresie
marketingu czy budowania marki. To sprawia, że
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muszę trzymać rękę na pulsie jeśli chodzi o narzędzia, trendy, badania. I to chyba jest moją największą
motywacją – jeśli nie będę wiedział, co działa, nie
będę w stanie doradzać moim klientom.
y Na ile dynamicznie rozwija się ta branża? Czy obecne
sposoby działania i narzędzia marketingowe różnią się
znacznie od tych sprzed zaledwie kilku lat?
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To zależy, z której strony spojrzeć. Mówi się, że
marketing jest jeden, zmieniają się tylko narzędzia.
To prawda – proces decyzyjny konsumenta nie ulega
zmianie, ale dzisiejszy konsument inaczej spędza
czas. I musimy się do tego dostosować. Mniej czytamy na papierze, coraz więcej na ekranie. Nieproporcjonalnie więcej czasu spędzamy oglądając w sieci
materiały wideo, oglądalność telewizji zmienia się
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– wybieramy tematyczne kanały zamiast ogólnych.
Młode pokolenie woli wynająć, niż kupić na własność (począwszy od muzyki i wideo, przez hulajnogi,
samochody, na mieszkaniach skończywszy). Na te
wszystkie trendy trzeba zwracać uwagę.
W samych mediach społecznościowych (które
zwykliśmy uważać za „nowy” marketing) zachodzą
zmiany – Facebook staje się zatłoczony, młode pokolenie migruje w kierunku Instagrama, najmłodsze
w kierunku Tik-Toka. Google coraz więcej ruchu
zatrzymuje u siebie (zjawisko to nazywamy zero-click) zamiast wysyłać go na stronę internetową
firmy. Jeśli nie reagujemy na te zjawiska, konkurencja nas wyprzedzi.

bierze odpowiedź? Z tak zwanej kotwicy – mózg nigdy nie postrzega liczb pojedynczo, zawsze w parach,
które można porównywać. Skąd bierze drugą liczbę
do pary, kiedy w cenniku jest po prostu 200 zł? Odpowiedź brzmi: druga liczba jest mocno przypadkowa.
To bardzo często pierwsza liczba, na którą mózg się
napatoczy. Dlatego – jeśli chcemy przekonać naszego
odbiorcę, że 200 zł to niska cena, powinniśmy obok
przekreślić 230 zł. Wtedy mózg nie rozgląda się
za liczbą do pary, bierze tę, którą mu podsunęliśmy.

WYWIAD NUMERU    

Z drugiej strony, kiedy oceniamy cenę, patrzymy
zawsze na wartość po drugiej stronie – co za tę
cenę dostaniemy? Wartością też można sterować.
Paul Bloom, amerykańsko-kanadyjski psycholog
pokazał na przykład, że automatycznie przypisujemy wyższą wartość przedmiotom, które są
rzadkie lub trudne do wykonania. Wystarczy więc
podkreślić to w opowieści, by klienci chcieli zapłacić
więcej. Robimy to – mówimy „limitowana seria” albo
„ręczna robota”.
y Wiele firm stosuje upominki reklamowe, by wzmocnić
więź z klientem. O czym powinny pamiętać, wybierając
gadżet idealny?
Upominek reklamowy działa lepiej, kiedy kontakt
z nim nie jest jednorazowy, ale staje się częścią
rytuałów obdarowanego. To truizm, ale warto poświęcić czas na przeanalizowanie, kim jest nasz
odbiorca, co robi, co mu towarzyszy każdego dnia
i przyłożyć się do wyboru upominku zamiast zdawać się na listę bestsellerów w katalogu firmy
upominkowej.

y Mówi Pan, że zarabia na życie opowiadaniem historii.
Czy zawsze lubił Pan pisać i opowiadać?
Nie jestem pisarzem, który od dzieciństwa pisał
eseje do szuflady. Traktuję opowiadanie historii
jako narzędzie, które pomaga mi w pracy. A moją
pracą jest zmiana ludzkich decyzji – namawiam
klientów, żeby wybrali proszek do prania A zamiast
proszku B. Opowieści w tym bardzo pomagają.
Na dzisiejszym rynku mamy do czynienia
ze zjawiskiem zwanym „komodytyzacja”
(od angielskiego „commodity”, czyli towar,
który nie różni się od innych). Coraz ciężej
przychodzi nam rozróżnianie pomiędzy
podobnymi jogurtami, czekoladami czy
telefonami. A jeśli nie widzimy różnicy
w samym produkcie, zaczynamy kupować opowieści. Eko-mleko różni się
od zwykłego mleka jedynie opowieścią
o tym, jak szczęśliwa była krowa, która
to mleko dała. Im bardziej wierzymy
w szczęście tej krowy, tym więcej jesteśmy w stanie zapłacić za mleko.

y Czy uważa Pan, że obecnie jakikolwiek biznes
może obyć się bez upominków reklamowych?
To chyba zależy od tego, jak definiujemy
upominek reklamowy. Czasem odręcznie
napisana kartka w sklepie internetowym
wystarczy, by uwieść klienta i zdobyć
jego względy. Jeśli tak na to spojrzymy – są branże, które nie korzystają
z upominków reklamowych „z katalogu”.
Zawsze jednak są relacje, które warto podeprzeć dobrze przemyślanym
prezentem.
y Ma Pan swoje ulubione gadżety?
Brakuje mi czasów, kiedy na liście bestsellerów firm upominkowych
były pendrive’y. Bo w sumie nigdy
ich nie przechowywałem w plecaku,
ale kiedy były potrzebne, zawsze na
biurku znalazł się jakiś zawieruszony.
Ostatnio kilka razy złapałem się na
przeczesywaniu firmy, bo potrzebowałem
coś zainstalować konkretnie z pendrive’a.
Ciężko jest.

y Pana książka „Grywalizacja” z 2012 r.
była pierwszą na polskim rynku poruszającą tę tematykę. Czy obecnie zjawisko
grywalizacji jest już bardziej znane
i częściej stosowane w rodzimych firmach?
Zdecydowanie. Kiedy pisałem „Grywalizację”, nie było na polskim rynku żadnych funkcjonujących wdrożeń – trend był
znany, ale zajmowała się nim tylko garstka
zapaleńców. Dziś grywalizację wdrożyły banki
(mBank w swoim systemie transakcyjnym, inne
używają mechanizmów grywalizacji do motywowania pracowników), swój system motywowania ma na
przykład Lidl czy Żabka. Zjawisko się upowszechnia,
bo działa naprawdę rewelacyjnie.

y Jedna rada, której udzieliłby Pan przedstawicielom
rynku reklamowego, z zakresu budowania marki to…
Mierzyć. Marka ma konkretne wskaźniki: świadomość wspomagana (pytamy potencjalnych klientów,
czy znają firmę X), świadomość spontaniczna (pytamy potencjalnych klientów, jakie firmy przychodzą
im do głowy, kiedy myślą o zakupie na przykład
gadżetów, telewizora czy pralki). Budowanie marki
to proces, ale bardzo ciężko jest budować, jeśli się
nie wie, czy nasze działania w ogóle przynoszą
efekty. A w Polsce 50% (połowa!) marketerów nie
mierzy skuteczności swoich działań reklamowych.
Tu zatem upatrywałbym największej korzyści. ✖

y W swoim wystąpieniu na RemaCongress podczas
targów RemaDays Warsaw mówił Pan o psychologii cen
– czy istnieją tu ogólne zasady, które mają zastosowanie
do każdej branży?
Tak, nawet kilka. Z jednej strony chodzi o to, jak
patrzymy na ceny. Kiedy nasz mózg widzi liczbę,
zastanawia się, czy ona jest duża, czy mała. Skąd
Zdjęcie: Krzysztof Zaleski
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Grupa Headwear istnieje w przemyśle wytwórczym nakryć głowy od 1974 r. Dzięki naszym oddziałom i doświadczeniu zapewniamy dystrybucję czapek już na wszystkich kontynentach. Konsekwentne zapewnianie
jakości w przystępnej cenie pomogło Grupie stać się liderem na rynku nakryć głowy, obecnie powszechnie
znanym jako The Headwear Professionals. Ponad 560 gotowych stylów katalogowych do wyboru, miliony
kombinacji kolorystycznych, dziesiątki technik zdobień, najkrótsze terminy realizacji zamówień… to tylko
początek. Bycie zarówno producentem, jak i dostawcą zapewnia nam elastyczną infrastrukturę, która pozwala
na produkcję i dostawę każdego stylu. Możesz być pewny, że jesteśmy w stanie zrobić prawie wszystko!
To czyni nas bezkonkurencyjnymi zarówno w produkcji czapek, jak i ich dekoracji.

4

Ilumika.pl to polski producent ultracienkich systemów do podświetleń. Nasze produkty znalazły do tej pory
szerokie zastosowanie w branży reklamowej, produkcji POS i wyposażenia wnętrz. Jako producent jesteśmy sprawdzonym partnerem dla agencji reklamowych i projektantów. W zakresie podświetleń służymy
fachową poradą i wsparciem, chętnie również dzielimy się z naszymi partnerami bogatym doświadczeniem.
Częścią naszej pracy jest opracowanie prototypów dla nietypowych i indywidualnych zleceń, dla klientów
firm współpracujących z nami. W naszej ofercie znajdą Państwo matryce LED, rollupy podświetlane, ramy
podświetlane tkaninowe oraz OWZ, topery regałowe, koła podświetlane. Zapraszamy do współpracy.

4

30 lat temu, w lutym 1989 r. została założona i zarejestrowana firma Harvest Sp. z o.o. W 1991 r. rozpoczęliśmy
dystrybucję odzieży amerykańskiej marki Hanes należącej do korporacji Sara Lee. W 1997 r. nawiązaliśmy
współpracę ze szwedzkim producentem odzieży reklamowej James Harvest, Printer, MacOne i Jingham,
i rozpoczęliśmy dystrybucję tych marek w Polsce. W 2001 r. w ofercie Sara Lee pojawiła się nowa marka
Stedman, którą oferujemy do dnia dzisiejszego. W tym czasie wprowadziliśmy na polski rynek markę Anvil.
Od 1998 r. współpracujemy też z największym szwedzkim producentem odzieży reklamowej – New Wave
Group, oferując jako autoryzowany przedstawiciel w Polsce marki New Wave i Clique, i DAD. Wykonujemy
również zdobienia sprzedawanej przez nas odzieży, wykorzystując dostępne techniki: haft komputerowy,
sitodruk, druk transferowy i inne.

3

Wydawnictwo TELEGRAPH posiada już ponad 30-letnią historię i zarazem doświadczenie, które czyni je
solidnym partnerem w biznesie. Przez pierwsze kilka lat działało jako agencja reklamowa, szybko jednak,
decyzją założyciela Tadeusza Hebdowskiego, przekształciło się w firmę produkcyjną. Dziś TELEGRAPH oferuje
kalendarze i notesy reklamowe wszystkich typów oraz świadczy usługi introligatorskie. Zakład produkcyjny
mieści się w Łodzi, a Klienci firmy w całej Polsce oraz w Europie Zachodniej. Marka TELEGRAPH kojarzona jest
z wysoką jakością wykonania, co potwierdzi grono stałych Klientów. Córka założyciela, Magdalena Puisney-Hebdowska, wraz z zespołem rozwija firmę w poszanowaniu wartości rodzinnych, jakimi są uczciwość
w biznesie oraz szczerość w relacjach z pracownikami i partnerami biznesowymi.

3

Firma AVANT Fabryka Porcelitu powstała w 1994 r. i rozwija się, dostosowując się do potrzeb naszych
klientów. Wraz ze wzrostem sektora reklamy rośnie też nasycenie rynku i zapotrzebowanie na dopasowanie
oferty do wymagań klientów. W tej chwili jesteśmy samowystarczalni, zajmujemy się całością procesu – od
projektowania, drukowania kalkomanii, projektowania i produkcji ceramiki, do produkcji opakowań – a dzięki
współpracy z jednymi z najlepszych polskich projektantów nowe produkty zdobywają serca klientów. Rok
2019 to ciężka praca i dużo zmian. Działa już nowa, półautomatyczna linia do odlewania ceramiki i dwa
roboty przemysłowe – jeden zajmuje się szkliwieniem produktów, drugi malowaniem. Rozbudowujemy też
dział produkcji opakowań. Wszystko to, aby produkować jeszcze lepszą ceramikę reklamową.

2

Graph-expert od ponad 25 lat dostarcza urządzenia i nowoczesne rozwiązania do uszlachetniania i obróbki fotografii i wydruków. Jako pierwsi wprowadziliśmy w Polsce prasy termiczne i technologię Ademco
Seal przenoszenia zdjęć na płótno. Współpracując z wieloma, wyłącznie europejskimi producentami stworzyliśmy bogatą kolekcję materiałów: folie dwustronnie klejące, superprzeźroczyste folie montażowe typu
„face mounting”, laminaty na zimno i gorąco (w tym do druku UV) do szerokości 160 cm, folie strukturalne.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem brytyjskich trymerów pionowych i poziomych Trimalco do cichego
i bezpyłowego cięcia PVC, Dibond, akrylu, płyt piankowo-kartonowych, plastiku komorowego, pleksi, płótna,
papieru, fototapet. Graph-expert jest firmą rodzinną z wyłącznie polskim kapitałem.

2
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q JUBILEUSZE

Firma DreamPen to jeden z największych producentów długopisów reklamowych, specjalizująca się
w długopisach clip4you. Działalność rozpoczęliśmy od importu różnych produktów reklamowych z Europy
Zachodniej. Od początku naszym marzeniem i celem była produkcja własnych długopisów, co spełniło
się w 2002 r. Wtedy zamówiliśmy formy do pierwszego modelu, który nazwaliśmy Dream! Przeczucie
nas nie zawiodło i długopis przyniósł duży sukces. Kolejne lata to nowe modele, a w 2005 r. inwestycja
w budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz we własne wtryskarki. W tym roku zakończyliśmy nową
inwestycję, w której oprócz maszyn jest budowa nowej hali produkcyjnej, drukarni i biurowca. Wydarzenie
to zbiegło się z obchodami 20-lecia firmy. Również w tym roku zaprezentujemy nowy produkt – wynik
prac badawczo-rozwojowych naszego zespołu.

GrupaKARTA z siedzibą w Granowie (województwo wielkopolskie) to prężnie rozwijająca się, profesjonalna
firma działająca w branży reklamowej. Nasze doświadczenie i praca z pasją procentują wysoką jakością
świadczonych przez nas usług, które kierujemy do agencji reklamowych i dystrybutorów obsługujących
rynek klienta końcowego. Zawsze dobieramy najlepsze narzędzia i techniki, dzięki temu nasze realizacje
stoją na wysokim poziomie. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, dzięki któremu możemy sprostać
wymaganiom naszych klientów szybko i skutecznie. Jesteśmy także otwarci na ich potrzeby i ciągle rozwijamy zakres oferowanych przez nas usług, dążąc do osiągnięcia sukcesu w naszej pracy.

1

Od 10 lat nasza praca znajduje uznanie wśród Klientów szukających ekskluzywnych kartek świątecznych.
Dzięki Wam, Drodzy Klienci, możemy się rozwijać, projektować i produkować najwyższej jakości kartki
bożonarodzeniowe, wielkanocne i zaproszenia. Dziękujemy. Staramy się, inwestując w najnowsze technologie laserowego wycinania papieru, tworzyć unikatowe wzory, nie zapominając przy tym o sprawdzonych
technikach druku, złocenia czy tłoczenia. Od lat indywidualne podejście do każdego zamówienia spełnia
wysokie normy dbałości o Klientów i poszanowania ich potrzeb. Kartki wysyłane z okazji świąt są jednym
z najcieplejszych upominków, jakim możecie Państwo obdarować swoich klientów i współpracowników.
Wzmacniają biznesowe więzi oraz budują długotrwałe relacje. My dbamy o to, by reprezentowały Was godnie.

1

Firma Emidas w krótkim czasie z garażowej manufaktury stała się jednym z głównych producentów naklejek
3D w Polsce. Stale poszerzamy ofertę o artykuły reklamowe znakowane naklejkami poliuretanowymi jak:
pinsy 3D, breloki, magnesy 3D, żetony do wózków czy identyfikatory. W 2019 r. mocno rozbudowaliśmy
park maszynowy pod kątem produkcji magnesów reklamowych i magnetycznych pasków samoprzylepnych. Obecnie posiadamy kilkanaście maszyn służących do drukowania, sztancowania, kaszerowania, cięcia,
laminowania, obróbki termicznej oraz zalewania żywicą. Produkcyjnie jesteśmy praktycznie samowystarczalni,
co wpływa na szybkie terminy realizacji i kontrolę nad przebiegiem procesu produkcyjnego. Bardzo dziękujemy naszym Klientom za 10 lat współpracy i zachęcamy do wspólnego realizowania kolejnych wyzwań.

1

Firma Creative Technology Mateusz Rymarz zajmuje się produkcją personalizowanych gogli VR z nadrukiem
klienta pod marką Da Vinci VR od 2014 r. Customizowane gogle VR to idealny gadżet reklamowy. Nasze
okulary jako jedyne na rynku posiadają rekomendację magazynu CHIP, Mobility, vrHunters, Spidersweb, Happy
VR czy RiftCat. W 2015 r. gogle Da Vinci VR zostały uznane za najlepsze na rynku przez magazyn Mobility. Rok 2016 przyniósł nominację do nagrody roku magazynu CHIP. W 2017, 2018 oraz 2019 r. Amazon
uznał nasze cardboardy za najlepszy produkt typu Google Cardboard na rynku europejskim. Kolejne lata
zaowocowały współpracą z wieloma firmami z Europy oraz powstaniem kolejnych modeli. Wykonaliśmy
nadruki personalizowanych gogli VR m.in. dla BMW, Deutsche Bahn, Mozil a, TVN, GSK, Geberit, 4F czy Solaris.

Rokka sp. z o.o., która jest właścicielem witryny usbprezent.pl, działa na rynku od 2014 r. Specjalizujemy
się w dystrybucji artykułów reklamowych, przede wszystkim są to reklamowe pamięci USB. W ciągu tych
pięciu lat udało się rozbudować park maszynowy, co umożliwia nam wykonanie dowolnego znakowania na
gadżetach. Ponadto staramy się stale powiększać nasz magazyn, tak aby sprostać wymaganiom Klientów.
Do każdego Klienta podchodzimy zawsze indywidualnie oraz z zaangażowaniem. Dziękujemy wszystkim
za zaufanie oraz dotychczasową współpracę.
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OSOBOWOSCI

MARTA ONYSZCZUK

(MODERN FORMS)

y Co dają Pani szkolenia motywacyjne?
Właśnie jestem świeżo po szkoleniu First Time
Manager 2019 – ICAN Institute. Doskonałe – pozwoliło mi wdrożyć nowe umiejętności umożliwiające wsparcie zespołu i jego motywowanie, które
przecież z perspektywy firmy i ludzi zarządzających są tak istotne. Dla mnie szkolenia to idealna
płaszczyzna konfrontacji zdobytej wiedzy z realiami
zmieniającej się rzeczywistości.

y Jaką rolę w Pani życiu odgrywa muzyka?
Muzyka jest dla mnie formą odpoczynku i relaksu.
Dźwięki pokazują mój stan emocjonalny. Czasami

jest dla mnie źródłem energii, a jednocześnie formą
zmniejszenia poczucia zmęczenia, a czasem to
demonstracja ciężkiego dnia, kiepskiego samopoczucia. Muzyka jest bardzo ważnym elementem
mojego życia i emocjonalnej ekspresji.

y Jaki jest Pani ulubiony sposób na relaks?
Zaangażowanie w pracę zawodową, obowiązki
rodzinne często nie pozwalają mi złapać oddechu.
Pełnią szczęścia jest czas spędzony z najbliższymi, dziećmi, mężem na tzw. „nicnierobieniu”.
Czasami to oglądanie wspólnego filmu lub rozmowy, podczas których porządkuję myśli i nabieram
dystansu do wielu spraw, albo po prostu kawa na
tarasie w zaciszu naszego domu. Poprawa humoru
gwarantowana :-) ✖

ADAM JASTRZĘBSKI
(OLENDER-PRESS)

y Lubi Pan łyżwy, wrotki, spływy kajakowe… Który sport
jest Pana ulubionym?
Z ogromną przyjemnością spędzam wolny czas
w aktywny sposób i staram się próbować każdej
ciekawej dyscypliny. W sezonie letnim biorę udział
w spływie kajakowym lub pontonowym. Dzięki bliskiemu położeniu jezior w okolicy Opola trochę żegluję.
Moim ulubionym „odkryciem” sprzed kilku lat jest
rollerskating. Polecam wykorzystanie rolek jako „instrumentu turystycznego” – my zwykle pakujemy się do
samolotu ze sprzętem i zwiedzamy właśnie na rolkach.

y A jakie emocje towarzyszą Nightskating – nocnym
przejeździe rolkarzy?

MAŁGORZATA
POŁONKA

poszukuję. A wybierając się za granicę, najczęściej
mieszkam i stołuję się u tubylców, by poznać ich
kulturę, obyczaje i kulinaria.

(UNEEK CLOTHING POLSKA)

y Mieszka Pani na wyspie Wolin. Ma tu Pani ulubione zakątki?

y Które z zadań redaktor naczelnej sprawia Pani
najwięcej przyjemności?
Bezapelacyjnie kontakt z ludźmi. Jestem
wdzięczna losowi, że pozwolił mi działać w tak
wyjątkowej branży, uczyć się od prawdziwych
fachowców i współpracować z tak niezwykłymi
osobami. Wiele ze znajomości jest bezcennych –
nie tylko zawodowo, ale i prywatnie.

y Lubi Pani podróżować w nowe i niezbadane czy
dobrze znane miejsca?
Zdecydowanie w nowe i niezbadane. Jestem
ciekawa świata, ludzi. Chętnie odkrywam obce
miejsca i nie boję się nowych wrażeń, wręcz ich

30

Wyspa Wolin to dla mnie wyjątkowe miejsce.
Jest smakiem mojego dzieciństwa. Przez długie
lata spędzone poza nią była też dla mnie azylem
i receptą na „każde zło”. Jest przepiękna i pełna sekretów. Ulubione zakątki to klify, urwiska w północnej
części wyspy, w pobliżu Zagrody Żubrów w Międzyzdrojach. Są tam punkty widokowe ukazujące
nietuzinkowe krajobrazy na Bałtyk. Pierwszy z nich
to Kawcza Góra, z której szczytu możemy dotrzeć
na plażę najdłuższymi i najwyższymi schodami
na polskim wybrzeżu. Drugi to Gosań, najwyższe
wzniesienie. Dech zapiera także widok w grodzisku
Lubin, pejzaże przypominają południową Chorwację.
Cudowne miejsce o każdej porze roku i dnia. ✖
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Nightskating to świetna ogólnopolska inicjatywa.
Na każdym NSie jest trochę inaczej. Jedne są bardziej „kameralne”, np. Opolski, gdzie frekwencja jest
stosunkowo niewielka, natomiast nadrabiamy świetną
organizacją i super afterem, inne z kolei – tak jak
Katowicki Night Skating to wydarzenia na ponad 1000
rolkarzy. Spokojnie spróbować może każdy, kto tylko
opanował umiejętność hamowania na rolkach.

y W jaki sposób przekazuje Pan sportową pasję swojej
córeczce?
Staramy się w naturalny i niewymuszony sposób
pokazać małej, że sami świetnie się bawimy i tym
samym dać jej autentyczny wzorzec – udaje się to
bardzo dobrze. Większość aktywności można bez
problemu dopasować do dziecka, nawet najmłodszego.
Wielki wpływ ma tu moja Partnerka, która poświęca
szmat czasu na organizację zajęć dla małej. ✖

q

PRAWO

Wykorzystanie wizerunku –
kiedy potrzebujemy zgody?
Ludzie we współczesnym świecie przywiązują coraz większą wagę do tego, kto, kiedy i w jaki sposób wykorzystuje ich
wizerunek. Związane jest to z większą świadomością swoich praw. Przeważnie to my sami wykorzystujemy swój wizerunek,
np. poprzez udostępnianie go w sieci, na popularnych portalach społecznościowych. Niestety zdarzają się także sytuacje, kiedy
nasz wizerunek jest wykorzystywany bez naszej zgody.

Wedłu g Słown i ka Jęz yka Polskieg o
wizerunek to „czyjaś podobizna utrwalona na
rysunku, obrazie czy też zdjęciu itp.”, inaczej
fizyczny obraz człowieka, a także „sposób,
w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana
i przedstawiana”.1 Sąd Najwyższy w Wyroku
z dnia 20 maja 2004 r.2 wskazuje natomiast, że:
„wizerunek, poza dostrzegalnymi dla otoczenia
cechami fizycznymi, tworzącymi wygląd danej
jednostki i pozwalającymi – jak się określa –
na jej identyfikację wśród innych ludzi może
obejmować dodatkowe utrwalone elementy
związane z wykonywanym zawodem jak
charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się
i kontaktowania z otoczeniem”.
W ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w art. 81, znajdziemy informację,
że rozpowszechnianie wizerunku wymaga
zezwolenia osoby na nim przedstawionej.
Przez rozpowszechnianie należy rozumieć
publiczne udostępnianie wizerunku danej
osoby tak, aby mógł się z nim zapoznać
nieograniczony z góry krąg osób, np.
zamieszczenie na portalu społecznościowym
jej zdjęcia lub prezentowanie jej obrazu na
wystawie. Przepisy nie regulują jednak, w jakiej
formie ma zostać udzielone owo zezwolenie.
Zgody na rozpowszechnienie wizerunku można
udzielić w sposób dorozumiany, jednakże formą
najlepiej chroniącą interesy strony udzielającej
zgody jest forma pisemna. Należy zaznaczyć
także, że zezwolenie to może zostać odwołane
w każdym momencie, aż do chwili upublicznienia
wizerunku.
Artykuł 23 Kodeksu cywilnego wskazuje, że
wizerunek człowieka jest jednym z jego dóbr
osobistych. Jeżeli owo dobro osobiste jest
zagrożone cudzym działaniem, można żądać
między innymi zaniechania tego działania,

usunięcia jego skutków, zadośćuczynienia
pieniężnego bądź zapłaty odpowiedniej sumy
na wskazany cel społeczny.
Ogólna zasada stanowi zatem, że jeżeli
chcemy rozpowszechniać wizerunek danej osoby,
to musimy mieć jej zgodę. Od tej głównej zasady
istnieją wyjątki.
Po pierwsze, jeżeli dana osoba otrzymała
zapłatę za pozowanie, to na rozpowszechnianie
jej wizerunku nie trzeba mieć zgody, chyba że
umówiono się inaczej. Przykładowo umowa
zawarta pomiędzy modelką, a agencją reklamową

1 https://sjp.pwn.pl/sjp/;2579940
2 Sąd Najwyższy Wyrok z dnia 20 maja 2004 r., sygn. akt: II CK 330/03
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reguluje kwestie zapłaty i wykorzystania
wizerunku.
Po d r ug ie, zez wolen ia n ie w ymaga
roz p owsze c h n i a n i e w ize r u n ku os o by
powszechnie znanej, z tym wyjątkiem,
że jej wizerunek musi być utrwalony
w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych. Wskazać
tu należy takie grupy osób
jak: politycy, aktorzy, muzycy,
s p o r t owc y cz y ce l e b r yci .
Ustalając, czy dana osoba jest
powszechnie znana, należy zbadać, do
jakiego kręgu odbiorców adresuje się
publikację. Przykładowo lokalny sportowiec
w swojej miejscowości jest uznawany
za osobę powszechnie znaną, a w skali
kraju takiego statusu mieć nie będzie.
Zatem w pierwszej sytuacji jego zgoda
na rozpowszechnienie wizerunku nie jest
wymagana, natomiast w drugiej jest konieczna.
Po trzecie, zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnienie wizerunku osoby stanowiącej
jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza. Niejednokrotnie
na naszych zdjęciach z wakacji pojawiają się
przypadkowe osoby, jednakże ustawodawca nie
wymaga od nas posiadania zgody każdej z nich.
Na marginesie należy wskazać, że szczególne
regulacje co do rozpowszechniania wizerunku
zawierają między innymi: Ustawa Prawo prasowe,
Kodeks postępowania karnego, Ustawa o ochronie
danych osobowych, Ustawa o sporcie czy Ustawa
o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina. ✖
Radca Prawny Mateusz Wojciechowski
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wrzosowa 7, 63-300 Lenartowice
tel. 537-978-473
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INSPIRACJE - GIFTS OF THE YEAR
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SOLIDNI W BIZNESIE

ZWYCIĘZCY WYKORZYSTUJĀ WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI
FIRMY Z CERTYFIKATEM
AGENCJA REKLAMOWA 14ZERO

www.14zero.pl

AMB ŚLĄSK
www.anb.pl

ANB SP. Z O.O.

www.asiadirect.pl

ASIA DIRECT

www.ass3.pl

ASS-3

www.avalonsportswear.com.pl

AVALON SPORTSWEAR
AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.

www.axpol.com.pl
www.axxel.pl

AXXEL SP. Z O.O.
B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM

www.slodycze-reklamowe.pl
www.badge4u.eu

BADGE4U
BASICS PAWEŁ BARANOWSKI / HURT.KOSZULKOWO.COM
BTL FORMS EFFECTIVE ADVERTISING SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
CITRON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. KOMANDYTOWA

www.hurt.koszulkowo.com
www.btlforms.com.pl
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

GAMMA ALEKSANDER URBAŃSKI

www.gamma.com.pl
www.giftstar.pl

GIFT STAR

www.gratisownia.pl

GRATISOWNIA.PL
GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK

www.dox.pl
www.harvest.com.pl

HARVEST SP. Z O. O.
HELMEX EXHIBITIONS - IZABELA TĘCZAR

www.helmex.poznan.pl

JETTSTUDIO

www.jettstudio.pl

KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH

www.koder.com.pl
www.collection.net.pl/

KOLEKCJA

www.lediberg.com.pl

LEDIBERG SP. Z O. O.

www.mpm-quality.com

MPM-QUALITY SP. Z O. O.
NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

www.noex.com.pl
www.nomar.com.pl

NOMAR
OPEN CHANNEL SP. J.

www.openchannel.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
www.prazmowscy.pl

PRAŻMOWSCY S.C.

www.promostars.com

PROMOSTARS
REED DARIUSZ KAŹMIERCZAK I ARTUR FORNALCZYK SP.J.
REWKOM – SITODRUK MACIEJ STASZEWSKI

www.reed.kalisz.pl
www.rewkom.com.pl
www.ritter-pen.pl

RITTER - PEN SP. Z O.O.
SANDEX

www.sandex.com.pl

STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ

www.stefania.net.pl
www.texet.pl

TEXET POLAND SP Z O. O.
ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O.
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www.avant.pl

www.ultimadisplays.pl

USB SYSTEM

www.usbsystem.eu

WILK ELEKTRONIK SA – GOODRAM

www.goodram.com
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q O TYM SIE MÓWI

O TYM SIĘ MÓWI
ALLEGRO PROPONUJE ZAKUPY ONLINE
Z ODROCZONĀ PŁATNOŚCIĀ

PIERWSZY W POLSCE AUTOBUS
BEZ KIEROWCY JEŹDZI ULICAMI GDAŃSKA

Allegro Zapłać Później – to
nowa usługa zakupów z odroczoną płatnością, którą uruchomiło Allegro. Użytkownicy, którzy z niej skorzystają,
będą mogli uiścić opłatę za
zakup w serwisie w ciągu 30
dni od daty jego dokonania.
W tym terminie nie zostaną
naliczone odsetki. Natomiast jeśli klient zechce odroczyć płatność o kolejny
miesiąc, wówczas zapłaci dodatkowe 5% całkowitej wartości zamówienia.
Odroczenie płatności nie wpływa na opóźnienia po stronie sprzedającego –
tuż po zakupie otrzymuje on pełną kwotę za sprzedany towar, który od razu
wysyła do klienta. Allegro ze swoją usługą wychodzi w stronę osób czekających na wynagrodzenie albo szykujących się do poniesienia większych wydatków, np. wyprawki szkolnej. Opcja ta pojawiła się 10 września w kategorii
produktów „Dziecko”. W następnych miesiącach ma objąć kolejne kategorie. ✖

Gdańsk jest pierwszym
miastem w Polsce, które testuje autonomiczny pojazd w transporcie
publicznym. Połączenie
autobusowe z dwoma
minibusami EZ10 uruchomione zostało na trasie
do gdańskiego ZOO.
Pierwszy przejazd miał
miejsce 6 września, a skorzystali z niego m.in. prezydent Gdańska Aleksandra
Dulkiewicz i wiceprezydent miasta Piotr Grzelak. Gdańsk uczestniczy w projekcie Sohjoa Baltic „Przejście do ekologicznego i autonomicznego transportu
publicznego ostatniej mili w Regionie Morza Bałtyckiego”. W projekcie tym
biorą także udział Tallinn, Kongsberg, Semigalia i Vejle. To jeden z najbardziej
innowacyjnych projektów z zakresu zrównoważonej mobilności, które miasto
realizuje już nie po raz pierwszy. ✖

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

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

POJAWIŁ SIĘ 5000. PACZKOMAT INPOST
– W PLANIE LODÓWKOMATY

W JAKIM STOPNIU KOSZTY OC/AC MOŻNA
ZALICZAċ DO KOSZTÓW PROWADZENIA FIRMY?

Sieć paczkomatów InPost właśnie powiększyła się o 5000. maszynę. Stanęła
na Śląsku, we wsi Drogomyśl, co doskonale obrazuje stale rosnące potrzeby
klientów, również z mniejszych miejscowości i wsi. Z paczkomatów korzysta
obecnie 81% klientów w dużych miastach i 77% w średnich. Podobne wyniki
można zaobserwować w małych miasteczkach (74%) oraz na wsiach, gdzie
odsetek sięga 71%. Teraz spółka InPost ma w planach tzw. lodówkomaty. Ma
to być uzupełnienie maszyn o dodatkowe funkcje, które umożliwią dostarczanie
i odbiór żywności, napojów i mrożonek. Jak zapewnia prezes spółki, InPost
jest technicznie całkowicie przygotowany na wprowadzenie lodówkomatów.
Czeka jedynie na szybszy rozwój sklepów online, które sprzedają żywność. ✖

Czy składki na ubezpieczenie OC,
AC lub NNW można ująć w firmowych kosztach? To pytanie pojawia
się przed każdym, kto prowadzi
działalność gospodarczą i jeździ
samochodem. Na początku tego
roku została znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od
osób fizycznych, która reguluje wspomniane kwestie. Przepisy ustawy umożliwiają wliczenie samochodu firmowego w koszty, natomiast zasady tego rozliczenia zależne są od rodzaju pojazdu. W przypadku firmowego samochodu
ciężarowego koszt ubezpieczenia odliczymy w całości, a w przypadku firmowego auta osobowego – w zależności od rodzaju polisy. Sprawa wygląda dosyć
jasno, gdy chodzi o OC oraz NNW, czyli obowiązkowe składki na ubezpieczenie.
Można je ująć w kosztach prowadzenia firmy w całości. Co innego w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia AC. Ze znowelizowanej ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych wynika, że jeśli wartość samochodu nie przekracza 150 tys. zł, AC można ująć w całości. Natomiast jeśli wartość auta jest
wyższa – ubezpieczenie AC zaliczymy do kosztów firmy jedynie w wartości
proporcjonalnej do kwoty 150 tys. zł. By ją obliczyć, należy ustawową kwotę
150 tys. podzielić przez wartość samochodu osobowego, po czym pomnożyć
przez wartość ubezpieczenia AC. ✖

Źródło / czytaj dalej na:
www.money.pl

Źródło / czytaj dalej na:
www.businessinsider.com.pl
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PTE PROMOTIONAL PRODUCT SERVICE INSTITUTE

Zbliża się kolejna edycja
targów PTE
PTE-PromotionTrade Exhibition to jedyne coroczne wydarzenie we Włoszech poświęcone światowi artykułów reklamowych, tekstyliów promocyjnych oraz technologii personalizacji. Kolejna edycja zaplanowana jest od środy 22 do
piątku 24 stycznia 2020 r. w Mediolanie - na fieramilanocity

Maszyna organizacyjna została już uruchomiona, a jej trasa wyznaczona. Zbliża się nieprzeparcie kolejna edycja PTE-PromotionTrade
Exhibition, jedynego corocznego wydarzenia
we Włoszech poświęconego światowi artykułów reklamowych, tekstyliów promocyjnych
oraz technologii personalizacji. Impreza, zorganizowana przez Fiera Milano, odbędzie się
w godzinach wieczornych od środy 22 do
piątku 24 stycznia 2020 r.
Wystawa zapowiada się być pełną propozycji
w odniesieniu do potrzeb stale zmieniającego
się rynku. Będąc ulokowana w strategicznym
okresie roku i otwarta wyłącznie dla pośredników z branży, impreza ta jest nieodzownym
elementem styku pomiędzy wyspecjalizowaną
ofertą producentów, importerów i dystrybutorów,
którzy spełniają zapotrzebowania pośredników,
sprzedawców oraz firm świadczących usługi
personalizacyjne. Ponadto podczas imprezy
nie zabraknie chwil poświęconych szkoleniu
i pogłębianiu wiedzy wraz z bogatym programem seminariów i warsztatów na potrzeby
odwiedzających i wystawców. ✖.
Aby uzyskać więcej informacji: pte@fieramilano.it
www.pteitaly.it
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PO GODZINACH

‹ Anna Gāsiorowska ›

pół żartem...
Reklama musi być wciągająca…

„Mydło wszystko
umyje…” – dzisiaj jednak nie wystarczy
tylko biała kostka.
Oprócz zastosowania
i oczywiście składu producenci prześcigają się
w wymyślaniu różnych
kształtów.

Jesienna pogoda skutecznie odstrasza
i zniechęca do wychodzenia z domu.
Deszczowe dni i długie zimowe wieczory powodują,
że odstawiamy ulubiony rower czy rolki do piwnicy,
ale to przecież nie powód, by zaniechać ruchu.
Ten designerski przyrząd nie pozwoli nam
zastygnąć na kanapie:)

Dla wszystkich
wielbicieli czekolady
– małe biurowe
co nieco:)

pół serio...

sprawny.marketing
Jak wybrać idealną nazwę dla marki?
Poznaj 9 kroków zaproponowanych przez
eksperta w dziedzinie namingu – Konrada
Buraczewskiego!

eFanshop
W weekend 17-18 sierpnia w Łódzkiej Manufaktura
odbył się turniej w piłkę ręczną plażową.
Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć i zagrał
nasz zespół eFanshop Mi Sio Team ?

VISCAR
Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową
akcją – Razem z nami posadź las

MITKO for events
- producent sprzętu eventowego
Cześć! Hello! Ahoj! Hallo! ?
Napisz, jakiego języka
uczyłaś/uczyłeś się w
szkole ?? Międzynarodowe
fakty o naszej firmie.️
Z naszymi zagranicznymi
klientami komunikujemy się
w j. angielskim i j. niemieckim ?
Strona WWW została przygotowana w 7 językach,
lecz w sumie posiadamy 18 zagranicznych dystrybutorów ?

38

67/2019

q

INNOWACJE – POS OF THE YEAR
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PROMOCJE, KTÓRE WIDAC

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

‹ Magdalena Konieczna ›
PACKAGING MATERIALS

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

GIFTS WORLD

Lubella – polski producent makaronów, płatków
śniadaniowych, zbożowych przekąsek, mąk i kasz
z siedzibą w Lublinie
produkt: OPASKA IDENTYFIKATOR NA RĘKĘ

GIFTS WORLD

Puchatek – napój kakaowy z witaminami
produkt: NAKLEJKA
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PACKAGING MATERIALS

Vegeta – mieszanka przypraw i warzyw
produkowana przez firmę Podravka
produkt: PUSZKA Wyobraźnia źródłem inspiracji
w gotowaniu

GIFTS WORLD

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

GIFTS WORLD

Nestlé S.A. – szwajcarskie przedsiębiorstwo
spożywcze założone przez niemieckiego
farmaceutę Henriego Nestlé
produkt: POJEMNIK NA PŁATKI

67/2019

PACKAGING MATERIALS

Jack Daniel’s – amerykańska whiskey, produkowana od 1866 roku
produkt: Futerał

GIFTS WORLD

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

GIFTS WORLD

Zott SE & Co. KG – międzynarodowe
przedsiębiorstwo z branży mleczarskiej
produkt: TATUAŻ

q

GIFTS WORLD

Grupa Mokate – polskie przedsiębiorstwo
przemysłu spożywczego
produkt: SZKLANKA

GIFTS WORLD

PROMOCJE, KTÓRE WIDAC

GIFTS WORLD

Bunge Polska Sp. z o.o. – jest częścią Grupy Bunge,
światowego lidera w przetwórstwie nasion oleistych

Grupa Mokate – polskie przedsiębiorstwo
przemysłu spożywczego

produkt: KROKOMIERZ

produkt: METALOWY KUBEK

EVENT SHOW

Pol’and’Rock Festival – darmowy festiwal muzyczny organizowany na przełomie lipca i sierpnia w Polsce
produkt: KUBEK / SMYCZ / KOSZULKA

POS & DISPLAY

Pedigree – marka produktów dla psów
produkt: TORBA

POS & DISPLAY

POS & DISPLAY

POS & DISPLAY

I.D.C. POLONIA S.A. – wyłączny dystrybutor na
polski rynek wyrobów największego słowackiego
producenta słodyczy i pieczywa cukierniczego –
I.D.C. Holding /
produkt: PIÓRNIK

Johnson & Johnson – amerykański międzynarodowy
koncern farmaceutyczny i kosmetyczny
produkt: GUMOWA KACZUSZKA

Jeśli realizujesz projekty, które mogą zostać
wykorzystane w materiale „Promocje, które widać”,
zapraszam do kontaktu:
magda@gjc.pl.
Whiskas – marka produktów dla kotów
produkt: TORBA
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SPIS REKLAM

V OKŁADKA
REMADAYS WARSAW
EUROPEAN SUPPLIER BOOK
REMADAYS KIJÓW

II.
III.
IV.

WYDANIE : 1(68)2020
W PRZYGOTOWANIU
Postaw na wizerunek!

V REKLAMY
EXITO GROUP
ELEPHANT LUKIĆ SP.J.
PROMOSTARS
USB SYSTEM
MPM-QUALITY SP. Z O. O.
AWIH
ALEXANDER
BADGE4U
W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O./ KEYA POLSKA
DREAMPEN DARIUSZ LIBERA
HUGO BRENNENSTUHL GMBH
& CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT
ABC-N PLUS PRZEMYSŁAW PLASKACZ
656 EDITIONS
PTE

5
7
9
11
13
15
17
19
23
25

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.

31
31
33
39

ZAMÓW REKLAMĘ
- sales@gjc.pl -

V OKNA PROMOCJI
OHA-DESIGN
ANDREAS A.P. ANETSEDER

23
23

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

SKŁAD
feststudio.pl

REDAKCJA
REDAKTOR NACZELNY
Sławomir Giefing

WYDANIE
3 (67) 2019 wrzesień, październik, listopad, grudzień

NAKŁAD
5000

DYSTRYBUCJA
3M Konkret Sp. z o.o.

REDAKTOR PROWADZĄCA
Joanna Kłossowska

DRUK
Drukarnia Diament S.C

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

© Wszelkie prawa zastrzeżone.

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

DZIAŁ TECHNICZNY
Jacek Spychała
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