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przed chwilą przekroczyliśmy próg nowego 2023 roku, a na horyzoncie już widać wiele możliwości, planów 
i pomysłów do realizacji . W lutym pojawi się pierwsze wydanie nowego katalogu JOOMP, powstałego na 
bazie znanego serwisu o tej samej nazwie, którego celem jest łączenie firm z szeroko pojętej branży 
produktów reklamowych. To także w tym miesiącu będzie można „na żywo” poznać wszystkie zalety 
portalu – w tym celu wystarczy odwiedzić stoiska JOOMP na Targach RemaDays Warsaw w dniach 
1-3 lutego 2023 r. oraz na Promo Show – Międzynarodowych Targach Reklamy i Druku 8-9 lutego 2023 r. 
Dynamiczne działania branży reklamowej, m.in. w postaci organizacji kluczowych wydarzeń czy wpro-
wadzanych nowości, zwiastują dobry start i perspektywy dalszego rozwoju w ciągu kolejnych miesięcy.

A już teraz możemy poznać ciekawe propozycje producentów i dostawców artykułów promocyjnych, które 
zaprezentowane są w materiale Gifts World. W dziale Texti le Zone skupiamy się z kolei na nowościach 
tekstylnej branży reklamowej, dopasowanych zarówno do trwającej pory roku, jak i cenionych ekologicznych 
trendów. W artykule przygotowanym przez radcę prawnego Mateusza Wojciechowskiego pochylamy się 
tym razem nad zagadnieniem zgromadzenia wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Z kolei Justyna Lisek-Kantorska w swoim fel ietonie dziel i się wskazówkami, jak wyrazić podziękowanie za 
pomocą klasycznych i tych bardziej oryginalnych upominków.

Dawkę motywacji zapewni lektura wywiadu z gościem numeru, Katarzyną Wiewiórą, która opowiada o tym, 
jak prowadzić biznes online w wymiarze międzynarodowym. Zapraszam również do stałych rubryk, w któ-
rych poznajemy firmy świętujące swoje rocznice funkcjonowania (Jubileusze), specjal istów cieszących się 
z niedawnych awansów (Who is who) czy przedstawiciel i rynku reklamy, którzy swoją działalnością wyzna-
czają kierunki rozwoju całej branży (Osobowości). W numerze prezentujemy także wyniki badania przepro-
wadzonego wśród europejskich agencji reklamowych nt. zaobserwowanych zmian w wielkości zamówień.

Życzę wielu inspirujących chwil z niniejszym wydaniem Gifts Journal, a przy okazji roku 2023, który 
właśnie się zaczyna – przede wszystkim zdrowia, wewnętrznej mocy i wytrwałości w dążeniu do celu, 
a także codziennych powodów do uśmiechu i pomyślności zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Redaktor
Joanna Kłossowska
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JAK Z POWODZENIEM PROWADZIċ 
MIĘDZYNARODOWY BIZNES ONLINE
Mieszka w Portugalii, działa w wymiarze międzynarodowym. 

Katarzyna Wiewióra prowadzi własną firmę consultingową, 

realizującą usługi doradztwa marketingowego, biznesowego, 

planowania strategicznego i PR. Jej celem jest budowanie sieci 

relacji między rynkiem portugalskim i polskim, oraz wspieranie 

firm, które chcą wyjść z ofertą poza granice kraju.

MODA, GOLF I SEATTLE – 
CUTTER & BUCK
Ponadczasowe, modne i praktyczne ubrania często mają 

swoje źródło w sporcie. Takie dyscypliny jak żeglarstwo, tenis, 

baseball czy golf dało początek wielu klasycznym stylizacjom, 

które do dziś są elementem mody codziennej i biznesowej. 

Z drugiej strony istnieje wiele przykładów marek odzieżowych, 

które oparły swoje DNA o region, z którego pochodzi lub 

z którym chce się utożsamiać.

JESZCZE MIESIĀC POZOSTAŁ DO 
NAJWIĘKSZEGO ŚWIĘTA MIŁOŚNIKÓW 
REKLAMY I DRUKU – REMADAYS 
WARSAW!
18. edycja RemaDays Warsaw zachwyci wszystkich 

odwiedzających! 1-3 lutego 2023 roku w Ptak Warsaw Expo 

spotkają się przedstawiciele polskich i europejskich liderów 

branży. Spodziewamy się ponad 800 wystawców.

REKRUTACJA HANDLOWCA DO  
AGENCJI REKLAMOWEJ – CZYM SIĘ 
SUGEROWAċ ŻEBY ZARABIAċ?
W rozwoju każdej agencji reklamowej przychodzi w końcu 

moment, kiedy trzeba zatrudnić dodatkowego handlowca. 

Powstaje wtedy odwieczny dylemat, który można czasami 

porównać do wyboru pomiędzy Wielkanocą, a świętami 

Bożego Narodzenia.
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14CZY ZNASZ JOOMP.PL? PLATFORMA 
DLA POLSKIEJ BRANŻY REKLAMY – 
SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI PROMOCJI 
I KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW
Prawdziwa gratka dla przedstawicieli rynku reklamy – joomp.pl to zaawansowana platforma online, 
która łączy polskich dostawców rozwiązań i artykułów promocyjnych z agencjami reklamowymi. Szybki 
i  intuicyjny serwis umożliwia sprawne wyszukiwanie produktów i usług oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów 
biznesowych. To także nieocenione źródło inspiracji branżowych, z którego warto korzystać na co dzień.

y

44

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka 

publiczna, organizowana przez Fundację 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą 

także akcje internetowe i wydarzenia 

zamknięte, które rozpoczynają się już 

na początku grudnia.

PROMOCJE KTÓRE WIDAċ 16FELIETON
DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚ 
Z NAMI… NIE TYLKO 
W TYM DNIU
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PRĘŻNYM KROKIEM W NOWY 
ROK WZOREM BRANŻY 
TEKSTYLIÓW REKLAMOWYCH

Jeszcze przed chwilą robiliśmy grudniowe 

podsumowania i szykowaliśmy się do świąt, 

a tymczasem nastał już nowy 2023 rok. 

Wraz z nim mamy przed sobą perspektywy 

rozwoju, jak i pełną bazę inspiracji reklamo-

wych, które można znaleźć w popularnym 

serwisie JOOMP. 

TEXTILE ZONE 22
ORYGINALNE POMYSŁY 
I EKOTRENDY W BRANŻY 
ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH

O tym, że branża artykułów promocyj-

nych potrafi zachwycać oryginalnymi pomy-

słami i świetną jakością, wiemy już od daw-

na. Producenci stawiają na funkcjonalność, 

dopracowane w detalach wykonanie, jak 

i piękny design, a sporo świeżych pomysłów 

można dostrzec z początkiem nowego roku.

GIFTS WORLD 20

ubieramy 
Twoją 
reklamę

www.promostars.com
www.lppprint.com
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 ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI I INSPIRACJI W NOWYM ROKU

Wraz z początkiem nowego roku ży-

czymy wszystkim Czytelnikom, Partnerom 

i Przyjaciołom, aby nadchodzące 12 mie-

sięcy wypełnione było zdrowiem, spoko-

jem i pomyślnością. Miejmy nadzieję, że 

będą przyświecać nam słoneczne dni, 

a ewentualne cienie i troski będą rozwie-

wać się w mgnieniu oka. Życzymy stabil-

ności zawodowej, wielu inspiracji i udanych 

pomysłów na rozwój, a także spełnie-

nia i zadowolenia w życiu prywatnym –  

Redakcja Gifts Journal Polska. ✖

 SDX INWESTUJE W ROZWÓJ 

FIRMY

Zespół SDX Group ma za sobą kolejny, intensyw-

ny program szkoleń Akademia menedżera 2, stano-

wiący kontynuację zeszłorocznego cyklu.

Na przestrzeni kilku miesięcy firma doradczo-

-szkoleniowa ZEN PARTNERS kompleksowo zreali-

zowała warsztaty rozwijające kompetencje zarówno 

kadry zarządzającej jak i całego zespołu. Szkolenia 

były idealnie dostosowane i odpowiednio skrojone na 

podstawie analizy bieżących potrzeb firmy.

Omówiono wiele zagadnień poprzez efektywną 

komunikacje z zespołem czy budowanie trwałej 

relacji z Klientami, ale także wsparcie i motywacje 

pracowników.

Na szkoleniach skorzystali wszyscy:

– Klienci przez zwiększenie jakości obsługi, ot-

wartość na ich potrzeby;

– pracownicy podnosząc swoje kompetencje;

– firma zwiększając swoją efektywność i wydaj-

ność. ✖

 LANYARD.PRO SMYCZOMAT.PL OFICJALNIE PRZYJĘTY DO FYVAR/EPPA

Lanyard.PRO Smyczomat.PL został oficjalnie człon-

kiem międzynarodowej organizacji FYVAR i eppa. Nu-

mer członkostwa to Nº -1494.

– Będzie to impuls, że nasza inkorporacja przynie-

sie obopólne korzyści. Misją stowarzyszenia FYVAR 

jest poszanowanie kanałów dystrybucji i generowanie 

synergii pomiędzy naszymi współpracownikami, na 

półwyspie iberyjskim, ale nie tylko. Jesteśmy razem 

na nowych rynkach i niebo nie jest dla nas granicą, 

rozwijamy się w dobrym kierunku, myślimy o ekologii 

i naszej planecie. Tworzymy nowe linie produkcyjne, 

takie jak tegoroczna linia dla naszych pupili: smycze 

dla kotów, obroże, muszki i posłania – komentuje dołączenie do FYVAR, Henryk Surdej, CEO firmy. 

FYVAR to iberyjskie (hiszpańskie i portugalskie) Stowarzyszenie Producentów oraz Dostawców Produktów 

Promocyjnych. FYVAR działa już od ponad pół wieku (został utworzony w 1953) promując takie wartości 

jak doświadczenie, jakośc i zaufanie na międzynarodowym rynku artykułów promocyjnych. ✖

 JOOMP – SPOTKAJMY SIĘ W LUTYM!

Joomp.pl – portal poświęcony polskiej branży artykułów promocyjnych – 

prezentuje najciekawsze oferty produktów oraz nowości i trendy, umożliwiając 

szybki kontakt z przedstawicielami krajowego rynku. Podobnie jak jego euro-

pejski odpowiednik (joomp.eu), serwis ułatwia nawiązywanie nowych relacji 

biznesowych między agencjami reklamowymi i dostawcami reklamy z całej 

Polski. Z możliwościami nowoczesnej platformy można zapoznać się, wchodząc 

na stronę lub odwiedzając stoisko JOOMP na zbliżających się wydarzeniach 

– w lutym będziemy obecni zarówno na Targach Reklamy i Druku Rema-
Days Warsaw (1-3 lutego 2023 r. w PTAK Warsaw EXPO – hala F, stoi-
sko F3.02), jak i na Promo Show – Międzynarodowych Targach Reklamy i Druku (8-9 lutego 2023 r. w EXPO XXI – hala 3, stoisko G4) . Zawitaj do 

nas i sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie! Już dziś wejdź na joomp.pl i daj się poznać tysiącom agencji reklamowych i dystrybutorów z całej Polski. ✖
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 THE ONE GROUP NOWYM DYSTRYBUTOREM MARKI SOL’S

Nadchodzące miesiące to niewiadoma 

dla wielu firm. Prognozom inflacji, spada-

jącym nastrojom i konsumpcji towarzyszą 

niepokoje w biznesie. Warto zwrócić uwa-

gę na trendy.

TREND 1 – PRZESYT DIGITALIZACJĄ In-

ternauci poszukują wiarygodnych informacji. 

Firmy muszą dokonać zwrotu w swoich 

działaniach. Kierunki to tworzenie wartoś-

ciowych treści lub okazji styku konsumenta 

z nośnikami marek. Tekstylia są sposobem 

na skuteczną oraz dyskretną reklamę. Przedmioty z logo i hasłem budują długofalową relację użytkownika 

z marką. The One Group, polski producent sublimowanych tekstyliów reklamowych oferuje również odzież 

reklamową marki Sol’s z opcją znakowania.

TREND 2 – EKOLOGIA Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko to istotny czynnik w de-

cyzjach wielu firm. W ofercie The One Group znajduje się wiele propozycji odzieży wykonanej z bawełny 

organicznej czy materiału r-PET.

TREND 3 –JAKOŚĆ SERWISU Inwestycje w know-how i rozwiązania IT podnoszą jakość. Rozwój sy-

stemów IT i ecommerce pozwala na korzyści dla klienta przez ograniczenie kosztów – przykładem jest 

webshop marki SOL’S www.b2b.theonegroup.pl . Warto pomyśleć o podnoszeniu kwalifikacji zespołu i sko-

rzystać z biznesowych szkoleń online, oferowanych przez m.in. www.smart2know.pl. ✖

 NOWY SKLEP INTERNETOWY USB SYSTEM

USB System zaprasza do nowego sklepu internetowego 

i na odświeżoną stronę www.usbsystem.pl.

Już teraz, w nowej witrynie internetowej USB System, 

w intuicyjny sposób za pomocą ulepszonego konfiguratora 

można wygodnie tworzyć własne gadżety elektroniczne, 

a następnie – szybko i bezpiecznie dokonywać zamówień 

on-line. Bez zbędnych formalności i utrudnień.

Zarejestrowani klienci otrzymują dostęp do pełni korzy-

ści wynikających z posiadania konta – zamówień i płat-

ności on-line, statusu realizacji i historii zamówień, możliwości zarządzania adresami wysyłkowymi oraz do 

bogactwa materiałów wspierających sprzedaż do ostatecznego klienta. ✖

URZĄDZENIA DO

KN 800 PRO
TUNEL

POWDER MACHINE IIPROSZKARKA

www.romanik.pl
sprzedaz@romanik.pl
+48 58 678 07 00

Nowa technologia nadruków
oraz trwałości na tekstyliach.

DTF

 ODKRYJ NOWE INSPIRACJE 

REKLAMOWE – KATALOG 

DRUKOWANY JOOMP

Już w lutym ukaże się pierwsze wydanie nowego 

katalogu JOOMP. Wydawcą jest GJC International 

– właściciel portalu JOOMP, którego główny cel sta-

nowi łączenie firm z branży artykułów reklamowych. 

Publikacja ta stanowi doskonałe źródło inspiracji 
produktowych i nie tylko, które realizuje swoją 
funkcję promocyjną przez cały rok – katalog dys-

trybuowany będzie bezpłatnie na najważniejszych 

wydarzeniach branżowych w 2023 roku, takich jak 

RemaDays Warsaw • Promo Show • Festiwal Mar-

ketingu • I Love Marketing • Sem KRK. Zachęcamy 

do poznania możliwości JOOMP i odkrycia niezli-

czonych pomysłów, inspiracji i ofert w najbliższym 

wydaniu! ✖
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 PIAP: WYNIKI BRANŻY NAJLEPSZE OD CZASÓW 

PANDEMII

Na koniec 2022 roku Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) zrealizowała 

badanie skierowane do firm działających w branży upominków reklamowych. Jego 

celem było zweryfikowanie nastrojów panujących w branży, ustalenie najpoważ-

niejszych trudności z jakimi borykają się uczestnicy rynku, ich oceny bieżącej 

sytuacji i prognozowanych na koniec roku 2022 wyników finansowych.

Ponad połowa przedsiębiorców oceniła swoje przychody w roku 2022 na 

wyższe niż w ostatnim pełnym roku przed pandemią (2019). W opinii przedsię-

biorców popyt na usługi i produkty branży w 2022 zwiększył się w porównaniu 

do ostatniego roku przed pandemią (2019). Podczas gdy jeszcze w roku 2021 

ponad połowa respondentów oceniała sytuację na rynku artykułów reklamowych 

przeciętnie, w roku 2022 dominowały nastroje pozytywne i neutralne. 

Mimo relatywnie dobrych wyników sprzedażowych i faktu, że w 2022 w koń-

cu nastąpiło długo oczekiwane przełamanie efektów pandemii, przedsiębiorcy są 

mocno zaniepokojeni ogólną sytuacją gospodarczo-polityczną i widmem nad-

chodzącego kryzysu. 

Więcej o wynikach badania w najnowszym wydaniu gazety PIAP i na stronie: 

piap-org.pl. ✖

 LANYARD.PRO / SMYCZOMAT.PL 

Z CERTYFIKACJĀ FAMA WALT DISNEY

Disney jest 

największym 

licencjodawcą 

produktów na 

świecie, udzie-

lającym stro-

nom trzecim 

licencji na po-

stacie i historie 

w celu produk-

cji i sprzeda-

ży produktów 

marki Disney, 

takich jak zabawki, żywność, książki, gry i oczywiście moda, a w przypad-

ku branży gadżetów: breloki, smycze, bandany, paski, etui i inne akcesoria 

odzieżowe. Lanyard.PRO / Smyczomat.pl dołączył do firm, które posiadają 

certyfikację FAMA Walt Disney.

Czym jest FAMA? Facility and Merchandise Authorization (FAMA) to cer-

tyfikacja autoryzowana przez Disney, w której markowe produkty mogą być 

wytwarzane lub obsługiwane wyłącznie w certyfikowanym zakładzie. Jako 

certyfikowany dostawca Disney FAMA, Lanyard.PRO jest upoważniona do 

wytwarzania i dystrybucji produktów będących własnością intelektualną 

The Walt Disney Company i jej spółek zależnych, takich jak Marvel, Pixar 

i Gwiezdne Wojny.

W Lanyard.PRO naprawdę dbamy o naszą planetę, środowisko, naszych 

ludzi i społeczności. Uważamy, że ważne jest, aby działać odpowiedzial-

nie i uczciwie. Zawsze staramy się szukać sposobów na poprawę wpływu 

naszych procesów produkcyjnych i stania się bardziej zrównoważonym 

biznesem – mówi Henryk Surdej, CEO Lanyard.PRO. ✖

 READYSTOCKFAIR – HILTON WARSAW CITY 

ODBYŁY SIĘ W DNIACH 10-11.01.2023

Readystock to między-

narodowe, wielobranżowe 

targi gotowych do sprze-

daży produktów różnych 

branż. Wśród nich m.in. 

sprzęt AGD, dekoracje, 

upominki, zabawki, narzędzia, kosmetyki, chemię, artykuły spożywcze, biurowe, 

szkolne i reklamowe.

W czasach zerwanych łańcuchów dostaw i wysokich kosztów transportu, targi 

stanowią niezwykłą szansę dla przedsiębiorców. Umożliwiają dostęp do dziesiątek 

tysięcy produktów dostępnych od ręki w europejskich magazynach, a do tego 

w bezkonkurencyjnych cenach.

Dowiedz się więcej www.readystockfair.com ✖

2022

2021

0% 25% 50% 75% 100%

Wzrost ponad 100% Wzrost 76-100% Wzrost 51-75% Wzrost 25-50%
Wzrost o mniej niż 25% Wynik jak w 2019 Spadek o mniej niż 25% Spadek 25-50%

Spadek 51-75% Spadek 76-100%

(2022) N=44 | (2021) N=93

PIAP: badanie nastrojów firm z branży artykułów reklamowych 2022                                                 
Zmiana w prognozowanym przychodzie w porównaniu do roku 2019
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 L-SHOP-TEAM PRZEPROWADZA SIĘ DO UNNY.

L -Shop-Team GmbH 

- dystrybutor hurtowy 

tekstyl iów promo-

cyjnych - po ponad 

40 latach w Dortmun-

dzie zmienił z końcem 

2022 roku siedzibę 

firmy przenosząc się 

do Unny. Z atrakcyj-

nie urządzonego i no-

woczesnego budynku 

administracyjnego o powierzchni 3.000 m2, L-SHOP-TEAM  prężnie działa i op-

tymalizuje swoją ofertę dla klientów w całej Europie. Dystrybutor również zmienia 

i znacznie powiększa własne centrum magazynowo-logistycznie. Hale logistyczne 

o powierzchni magazynowej to aż 52 000 m2, uruchamiane od początku 2023 roku 

pozwalają na magazynowanie jeszcze większej ilości produktów, zwiększenie 

oferty oraz jeszcze sprawniejszą logistykę.

Z 11 prężnymi filiami w Europie firma tworzy mocną międzynarodową grupę  

L-SHOP-TEAM.

L-SHOP-TEAM Polska Sp. o.o. zajmuje się dystrybucją i obsługą zamówień pol-

skich klientów L-SHOP-TEAM, oferując największy wybór w Polsce produktów do 

promocji, pracy i biznesu – ponad 3400 produktów od ponad 120 marek.

www.l-shop-team.eu ✖

 WSZĘDZIE TAM, GDZIE „DZIEJE SIĘ” W BRANŻY 

REKLAMOWEJ, SPOTKASZ JOOMP!

Dla osób, które chcą być „na czasie” w szeroko pojętej branży reklamy, ser-

wis JOOMP przynosi odpowiedź na wiele potrzeb – liczne inspiracje produktowe 

i przede wszystkim szeroką bazę dostawców produktów i usług promo-
cyjnych, zarówno z rynku polskiego (www.joomp.pl), jak i z całej Europy 
(www.joomp.eu). Nowoczesne narzędzia wspierające działania eksportowe oraz 

możliwości nawiązywania szybkiego kontaktu dystrybutorów z dostawcami to naj-

większe atuty serwisu. Co więcej, ofertę JOOMP można poznać nie tylko online, 

ale także na żywo! Jesteśmy wszędzie tam, gdzie „dzieje się” w branży rekla-

mowej – JOOMP obecny jest na najważniejszych targach i imprezach w ciągu 

roku, a liczba wydarzeń, na których się pojawiamy, cały czas rośnie. Dzięki temu 

każdy ma szansę, by osobiście porozmawiać i poznać pełen zakres funkcjonal-

ności portalu. Już teraz zapraszamy do wglądu w kalendarz wydarzeń - pierwsze 

półrocze - i odwiedzin naszego stoiska:

• styczeń: PSI Düsseldorf, FBE Event Marketing Warszawa

• luty: Targi Reklamy i Druku RemaDays Warszawa, Promo Show – Między-

narodowe Targi Reklamy i Druku Warszawa

• marzec: BIC Trade Show Glasgow oraz Dublin

• kwiecień: BIC Trade Show Manchester oraz Londyn

• maj: I love marketing & technology Warszawa, Packshow Budapeszt

• czerwiec: SemKRK Kraków

A tuż po wakacjach wracamy z nowymi pomysłami – będzie się działo! Do 

zobaczenia już niedługo. ✖

 STEDMAN I NEXT LEVEL APPAREL ŁĀCZĀ SIŁY

Niemiecka firma Sted-

man GmbH, projektant, pro-

ducent i dostawca wysokiej 

jakości odzieży casualowej 

i sportowej dla branży, zo-

stała przejęta przez ame-

rykańską firmę Next Level 

Apparel (NLA).

Od 1953 roku Stedman® jest synonimem wysokiej jakości odzieży dla 

mężczyzn, kobiet i młodzieży. Dzięki swojemu centrum dystrybucyjnemu 

w Gandawie w Belgii i obecności na rynku w ponad 40 krajach, Stedman ma 

silną pozycję międzynarodową, aby zdecydowanie przyspieszyć strategiczną 

ekspansję geograficzną NLA w Europie.

"Zespół w Stedman cieszy się na współpracę z Next Level Apparel, silnym 

partnerem, który dzięki licznym efektom synergii doskonale do nas pasu-

je" - mówi dyrektor zarządzający Stedman Marcel Schweigert, który pozo-

stanie w firmie w swojej roli. Ta współpraca otwiera nowe możliwości dla 

nas wszystkich. Dzięki poszerzeniu naszego asortymentu o NLA, mając za 

sobą silny zespół i łańcuch dostaw, możemy zaoferować naszym obecnym 

klientom jeszcze lepszą obsługę, pozyskać nowych klientów i konkurować 

na nowych rynkach.

Założona w 2003 roku firma Next Level Apparel jest wiodącym projek-

tantem, producentem i dostawcą wysokiej jakości odzieży dla rynków teks-

tyliów promocyjnych, handlu detalicznego i innych rynków odzieży gotowej.

"Zespół Stedman zbudował silną markę i kulturę firmy, która dąży do do-

skonałości i jesteśmy podekscytowani, że dołączyli do Next Level Apparel" 

- powiedział CEO Randy Hales. ✖

q NEWS

zapraszamy na stoisko

hala F stoisko F3.02

oobbeeccnnyy  nnaa  ttaarrggaacchh

oobbeeccnnyy  nnaa  ttaarrggaacchh
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 JUŻ W LUTYM RUSZA 

DYSTRYBUCJA ONLINE 

KATALOGU ESB

European Suppliers Book to katalog reklamowy 

zawierający bazę ofert wraz z danymi kontaktowymi 

wiodących dostawców z branży reklamowej. Jego 

głównym celem jest wsparcie działalności ekspor-

towej oraz umożliwienie dotarcia do europejskich 

dystrybutorów i agencji reklamowych. Katalog onli-

ne sprawdza się jako narzędzie całorocznej pracy, 

dzięki któremu można szybko odnaleźć interesujące 

produkty oraz nawiązać kontakt z wybranymi kontra-

hentami. Zawiera wygodną wyszukiwarkę w sześciu 

językach, która pozwala na sprawne odnalezienie 

i poznanie oferty krajowych oraz zagranicznych 

dostawców produktów promocyjnych. Już w lutym 
zostanie zrealizowana mailowa wysyłka najnow-
szego wydania ESB, które trafi do 50 000 firm 
z całej Europy. Więcej informacji o European Su-

ppliers Book można znaleźć na stronie esbcatalog.

eu/pl/o-esb/. ✖

 PIAP PRZYJĀŁ DO GRONA NOWE FIRMY

Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) 

nieustannie rozwija swój zasięg i przyciąga 

nowych członków. Elitarne grono powiększyło 

się o cztery firmy.

Firma Bott od ponad 20 lat produkuje i zna-

kuje praktyczne narzędzia pomiarowe takie jak 

kubki, łopatki, deszczomierze, wiadra. Produkty 

firmy doskonale sprawdzają się w rolnictwie 

– hodowli zwierząt, branży budowlanej, spo-

żywczej, chemicznej, medycznej i wielu innych. 

CTM Group to producent tekstyliów z nadru-

kiem sublimacyjnym. Posiada własną szwalnię 

wraz z krojownią, co pozwala na tworzenie produktów od podstaw według wytycznych klienta, zapewniając 

unikatowość i wysoką jakość oferowanych produktów. 

Lasit Laser Polska to firma zajmująca się sprzedażą technologii znakowania laserowego. Stuosobowy 

zespół zapewnia personalizowaną obsługę klienta i wsparcie w procesie identyfikacji i kontroli łańcucha 

produkcyjnego oraz automatyzacji procesów przemysłowych. 

Pasieka Łysoń jest producentem naturalnych i zdrowych produktów spożywczych takich jak miód, prze-

kąski i słodycze z miodem, kosmetyki z dodatkiem produktów pszczelich czy świece z dodatkiem wosku 

pszczelego. Firma prowadzi również fundację Apikultura zajmującą się szerzeniem wiedzy o pszczołach 

i pszczelarstwie. ✖

 MINDSPOT ROZPOCZYNA DZIAŁANIA PR, SOCIAL MEDIA 

I INFLUENCER MARKETINGU DLA MARKI VIEWSONIC

Agencja Mindspot Communication & Media rozpo-

czyna działania komunikacyjne dla jednego z wiodą-

cych, światowych producentów monitorów (gaming, 

profesjonalne produkty dla grafików, produktywność 

w biurze), projektorów (edukacja, rozrywka, kino do-

mowe) oraz tablic interaktywnych i oprogramowania 

dla sektora edukacyjnego. W ramach prowadzonych działań, od stycznia 2023 Mindspot odpowiada za 

komunikację z mediami, prowadzenie kanałów społecznościowych marki w Polsce (Facebook, Instagram) 

oraz współprace z influencerami.

Agencja pozyskała klienta w ramach konkursu ofert. Strony podpisały kontrakt na rok.
Osobami odpowiedzialnymi za działania ViewSonic w Polsce są Tymoteusz Grobelny, Key Account Mana-

ger – Poland (monitory, projektory konsumenckie) oraz Krzysztof Żmuda, EdTech Account Manager Poland 

(monitory interaktywne, oprogramowanie dla edukacji, projekty audiowizualne dla edukacji). ✖

esbcatalog.eu

EUROPEAN SUPPLIERS BOOK
CATALOG OF PROMOTIONAL INDUSTRY

  

10
edycja

 FORUM BRANŻY EVENTOWEJ

Forum Branży Eventowej to największe spotkanie ludzi związanych z realizacją wydarzeń. Rokrocznie 

udział w nim biorą agencje eventowe, agencje marketingowe, agencje PR, klienci końcowi, agencje incenti-

ve travel, wedding plannerzy. W 2020 roku liczba uczestników wyniosła ponad 2.200 osób, w edycji 2022 

pomimo pandemii w wydarzeniu uczestniczyło ponad 1.300 osób.

FBE 2023 to bardzo dobry program merytoryczny. Prelekcji i debat można było wysłuchać z aż dwóch 

scen. Tegoroczne FBE było wyjątkowe również dlatego, że po raz pierwszy prelekcje i debaty skończyły się 

o  22:00. Cały branżowy dzień zwieńczyła  Gala Elfy SBE, a pomiędzy FBE a Galą realizowany był networ-

king i wystąpienia rozwojowe. W tę edycję aktywnie zaangażowały się wszystkie stowarzyszenia branżowe.

Wydarzeniu towarzyszyła strefa ekspozycyjna, na której do tej pory gościliśmy do 189 wystawców.

https://forumbranzyeventowej.pl/ ✖
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Z wcześniejszych publikacji wiesz już, że zarząd 

jest obligatoryjnym organem spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a rada nadzorcza może, ale nie 

musi zostać powołana (chyba że zachodzą ustawo-

we przesłanki mówiące o tym, że organ ten należy 

obowiązkowo powołać). Zgromadzenie wspólników, 

podobnie jak zarząd, jest organem obligatoryjnym 

i spółka nie może bez niego istnieć.

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym orga-

nem spółki, który inaczej niż w przypadku zarządu, 

czy też rady nadzorczej, nie jest przez nikogo powo-

ływany. Organ ten realizuje część spraw z zakresu 

spraw spółki i musi zostać zwołany minimum raz 

w roku, chociażby po to, aby zatwierdzić sprawozda-

nie finansowe. Co do zasady, zgromadzenie wspól-

ników może się odbyć najpóźniej dnia 30 czerwca 

danego roku, jednakże z uwagi na pandemię koro-

nawirusa terminy te ulegały zmianie. Jego spotkania 

odbywają się w określonym miejscu i czasie. Naj-

częściej jest to siedziba spółki, choć nie musi tak 

być. Na zgromadzenie wspólników, jak wskazuje sama 

nazwa, stawiają się wspólnicy. Oczywiście wspólnik 

może jednocześnie pełnić inną funkcję w spółce, 

przykładowo członka zarządu. Podczas zgromadze-

nia wspólników decyzje podejmowane są w formie 

uchwał. Każdy wspólnik ma prawo zaskarżać uchwały 

podjęte na zgromadzeniu wspólników do sądu, jednak, 

aby to zrobić, musi zgłosić zastrzeżenie do protokołu 

ze zgromadzenia wspólników. Uchwały zaskarżane 

mogą być w trybie dwóch powództw: o uchylenie albo 

stwierdzenie nieważności uchwały. Ze spotkania zgro-

madzenia wspólników sporządza się protokół, w któ-

rym rejestruje się przebieg zgromadzenia wspólników. 

Występują okoliczności, w których Kodeks spółek han-

dlowych nakłada obowiązek sporządzenia protokołu 

ze zgromadzenia wspólników przy udziale notariusza. 

Warto wspomnieć, że istnieje możliwość podejmowa-

nia uchwał także poza zgromadzeniem wspólników.

Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd i dzieli 

się je na zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie 

wspólników zwyczajne zwoływane jest po upływie 

6 miesięcy od końca roku obrotowego. Jeśli zarząd 

nie dopełni tego obowiązku, wówczas prawo zwołania 

zgromadzenia wspólników przysługuje radzie nadzor-

czej lub komisji rewizyjnej. Nadzwyczajne zgroma-

dzenie wspólników może zostać zwołane, gdy osoby 

uprawnione uznają to za konieczne. Zwołuje je zarząd 

i to w terminie 2 tygodni od zgłoszenia żądania lub 

wystąpienia konieczności. W przypadku braku działań 

zarządu zwołania może dokonać rada nadzorcza lub 

komisja rewizyjna. Zwołanie zgromadzenia wspólni-

ków następuje poprzez zawiadomienie wspólników 

i zaproszenie ich do udziału za pomocą listów po-

leconych lub przesyłek kurierskich, wysłanych co 

najmniej 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia 

wspólników. Zaproszenie powinno zawierać dzień, 

godzinę, miejsce zgromadzenia i szczegółowy po-

rządek obrad. Istnieje także możliwość nieformalnego 

zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał 

zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych 

nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgro-

madzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do 

porządku obrad. Każdy wspólnik może uczestniczyć 

w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać pra-

wo głosu przez pełnomocnika, chyba że ustawa lub 

umowa ograniczają go w tym. Ważne jest to, że ani 

członek zarządu, ani pracownik spółki nie mogą być 

pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników. Gło-

sowania na zgromadzeniu wspólników dzielą się na 

głosowania jawne i tajne. Tajne głosowania zarządza 

się przykładowo przy wyborach oraz nad wnioskami 

o odwołanie członków organów.

Zgromadzenie wspólników i związane z tym or-

ganem przepisy jasno wskazują, dlaczego jest to 

najwyższy organ spółki z ograniczoną odpowiedzial-

nością. Wskazanie na uprawnienia i obowiązki zgro-

madzenia wspólników uwidacznia charakter i cechy 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy 

spółki dają bowiem początek spółce i kierunkowi jej 

działania, zarząd działa tak, aby spełnić kierunek, jaki 

obrała spółka, a rada nadzorcza czuwa, by zarząd 

nie przekroczył swoich kompetencji.

Radca Prawny 

Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7, 63-300 

Lenartowice

tel. 537-978-473

Spółka z ograniczonā  
odpowiedzialnościā –  
zgromadzenie wspólników

Drogi czytelniku, jak zauważyłeś, mierzymy się wspólnie z kolejnym zagadnieniem dotyczącym spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. W tym artykule dowiesz się, czym jest zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

‹  Mateusz Wojciechowski ›

q PRAWO
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JAKIE KORZYŚCI NIESIE 
JOOMP.PL DLA DOSTAWCÓW?

Osoby działające w branży reklamowej i nie tylko 

z pewnością spotkały się z podobnym sformułowa-

niem: Można mieć najlepszy produkt, ale bez jego 
prezentacji szerszemu gronu zainteresowanych 
osób, nie wyjdzie on poza mury firmy. Dotarcie do 
profesjonalnych odbiorców jest kluczowe dla każdego 

biznesu – i właśnie taką możliwość na polskim rynku 
reklamy i druku zapewnia joomp.pl.

Producenci i dostawcy artykułów i usług reklamowych 

czerpią korzyści z zaawansowanych narzędzi platformy 

stworzonej specjalnie dla branży reklamy. Na skuteczną 

prezentację składają się zarówno intuicyjne funkcjonal-

ności serwisu, rozwiązania budujące wiarygodność bi-

znesową, jak i stały dostęp do grona 20 000 firm 
z Polski, które aktywnie działają na szeroko pojętym 

rynku upominków promocyjnych.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROMOCJI 
NA JOOMP.PL

Użytkownicy serwisu joomp.pl mogą korzystać 

z możliwości całorocznej promocji na krajowym 
rynku reklamy. Do dyspozycji mają różnorodne na-

rzędzia – od ekspozycji oferty na stronie głównej, 

przez produktowe inspiracje w branżowym newslette-

rze, a także mailing dedykowany, po telemarketing do 

wyselekcjonowanej grupy profesjonalnych odbiorców. 

Skuteczne budowanie bazy aktywnych agencji 
i łatwość pozyskiwania kontaktów czy intensyfikacji 

swoich działań promocyjnych wpływają na zwiększanie 

zasięgu, a także na podniesienie komfortu pracy do-

stawców produktów i usług.

Najszersze możl iwości promocj i daje 

konto PLUS SUPPLIER, które gwarantuje m.in. wyż-

szą pozycję w wynikach wyszukiwania, wzmocnienie 

wiarygodności firmy, jak i wsparcie działań wizerun-

kowych na polskim rynku reklamy. Szybsze dotarcie 

do agencji i dystrybutorów oraz sprawdzone sposoby 

wyróżnienia się to korzyści, dla których konto PLUS 
SUPPLIER jest często wybierane przez użytkow-
ników joomp.pl.

KORZYŚCI DLA AGENCJI 
REKLAMOWYCH – SZYBKA 
WYSZUKIWARKA DOSTAWCÓW 

– SZYBKIE ZAPYTANIA – 
CODZIENNE INSPIRACJE 
PRODUKTOWE

Wyszukiwanie dostawców reklamy stało się jeszcze 

łatwiejsze – szybka wyszukiwarka, a także możli-
wość składania błyskawicznych zapytań to funkcjo-

nalności, które najwyżej cenią sobie polscy dystrybu-

torzy i przedstawiciele agencji reklamowych. To jednak 

jeszcze nie wszystkie udogodnienia, jakie czekają na 

użytkowników serwisu.

Obok zweryfikowanej i na bieżąco aktualizowanej 
bazy 1000 dostawców artykułów i usług reklamowych, 

joomp.pl zapewnia też solidną porcję codziennych inspi-

racji produktowych. Korzystając z platformy i jej narzędzi, 

można być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, jak 
i trendami ze świata gadżetów, tekstyliów rekla-
mowych, rozwiązań dla druku itp. Powiadomienia 

o nowych pozycjach nie pozwolą niczego przegapić.

DARMOWE NARZĘDZIA JOOMP.PL

Serwis oferuje znacznie więcej darmowych narzędzi, 

z których mogą korzystać polskie agencje i pośrednicy 

na rynku reklamy i druku. Możliwość kierowania szyb-
kich zapytań do wielu dostawców naraz, tworzenia 

listy z ulubionymi produktami, korzystania z personali-

zowanych ofert czy w końcu cotygodniowy branżowy 

newsletter – te wszystkie udogodnienia sprawiają, że 

joomp.pl stał się sprawdzonym i niezwykle przy-
datnym instrumentem codziennej pracy dystry-
butorów i agencji.

Co ważne, szczególnie w dzisiejszej dobie, korzystanie 

z platformy joomp.pl jest też w pełni bezpieczne. Wśród 
użytkowników znajdują się zweryfikowane firmy, 

a wymiana wszelkich ustaleń i ofert handlowych odbywa 

się pomiędzy dostawcami i pośrednikami branży reklamy.

Więcej szczegółów i wszystkie funkcjonalności moż-

na poznać na stronie joomp.pl.

Czy znasz joomp.pl? Platforma dla polskiej 
branży reklamy – sprawdź możliwości 
promocji i korzyści dla użytkowników

Prawdziwa gratka dla przedstawicieli rynku reklamy – joomp.pl to zaawansowana platforma online, która łączy 
polskich dostawców rozwiązań i artykułów promocyjnych z agencjami reklamowymi. Szybki i intuicyjny serwis 
umożliwia sprawne wyszukiwanie produktów i usług oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych. To także 
nieocenione źródło inspiracji branżowych, z którego warto korzystać na co dzień.

l



INTERNET EMPIRE LTD Kraków  ---  ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O. Gdynia  ---  

LIKOR EAST-WEST PROMOTION Suchy Las  ---  BLUE COLLECTION Baranowo  

---  AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. Suchy Las  ---  SEMA PRINT Kraków  --

-  AWIH BAGS AND PACKAGING Opacz Kolonia  ---  B&B Słodycze z Pomysłem 

Milanówek  ---  MACMA POLSKA SP. Z O.O. Mirków k.Wrocławia   ---  LEDIBERG 

SP. Z O.O. Warszawa  ---  VIVA PLUS Bytom  ---  NOTEDECO SP Z O.O. SP K. 

Poznań  ---  BADGE4U Jaworzno  ---  MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. Wolkowo  -

--  A&J Jaworzno  ---  JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ Słupca  ---  

STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ Kalisz  ---  CAMKRAFT  Nowy 

Sącz  ---  TENT GRUPA SP. Z O.O Ignatki, Kleosin  ---  ABC-N PLUS 

PRZEMYSŁAW PLASKACZ Mykanów  ---  GRUPA ARA PLUS MAŁGORZATA 

MARKACZEWSKA Legionowo  ---  INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. Trzebnica  ---  

RUBENS DESIGN  Gdynia  ---  PAR BAKUŁA SP. J. Gdańsk  ---  SITA WUJA 

TOMA Wejherowo  ---  ROLLFIX Warszawa  ---  SPÓLNOTA DRZEWNA 

SPÓŁDZIELNIA PRACY Maków Podhalański  ---  JETT STUDIO SP. Z O.O. 

Warszawa  ---  JAN POL BIS Częstochowa  ---  CATIPACK S.C Kazuń Nowy  --

-  FRASPO Miękinia  ---  RASTER Kielce  ---  HEADWEAR PROFESSIONALS 

Pułtusk  ---  CRUX • GREEN PLANET Świętochłowice  ---  EXTEND VISION SP. 

Z O.O. Kraków  ---  GRADO S.C GRAŻYNA DOMINIAK, RAFAŁ DOMINIAK 

Warszawa  ---  EDICA Poznań  ---  GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA 

ŻUREK Zawiercie  ---  AVALON SPORTSWEAR Skawina  ---  TEXMAN FLAK 

SP.K. Warszawa  ---  LPP PRINTABLE / PROMOSTARS Gdańsk - Kowale  ---  

IES POLSKA Olsztyn  ---  EASY GIFTS SP.K. POLAND Mirków k.Wrocławia  ---  

NA POKAZ Warszawa  ---  BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI Komorniki  ---  

PRIME LINE SP. Z O.O. SP. K. Warszawa  ---  ALEXANDER Chwaszczyno  ---  

P.P.H.U. CHILI Nowy Tomyśl  ---  ECOTORBY.PL Dąbrowa Górnicza  ---  

THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O. Wrocław  ---  L-SHOP-TEAM POLSKA 

Kraków  ---  2PROMOTE Pszczyna  ---  LIMEBOX Warszawa  ---  GUAPA Clean 

UP! Nowogród Bobrzański  ---  PINKIPRZYPINKI.PL Brwinów  ---  BLUEBOAT 

Piaseczno  ---  BAG MORE. Korczew  ---  LUMA MILANÓWEK Milanówek  ---  

BARDELI - MANUFACTURER OF TIES AND ADVERTISING SCARVES Cieszyn  ---  

IMPRIMESGROUP Poznań  ---  KAR-GO Częstochowa  ---  ANNBART ANNA 

SUBSTELNA Wieliczka  ---  BARAŃSKI TEKSTYLIA REKLAMOWE Łódź  ---  

ECQPACK FACTORY Ruda Śląska

TYSIĄCE produktów i usług reklamowych na www.joomp.pl
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Wyrażanie podziękowań za spotkanie oraz przybycie 

gości na zorganizowane przyjęcie stało się już zwy-

czajem, o który dość mocno dbamy, starając się, by 

każdy otrzymał coś wyjątkowego. Już nie tylko w ra-

mach wesela, ale też i po Chrzcie Świętym, Pierwszej 

Komunii Świętej czy większym jubileuszu rodzi się 

potrzeba wręczenia pamiątkowego drobiazgu, czę-

sto wyróżniającego się osobistym charakterem – np. 

prezentu dla rodziców czy rodziców chrzestnych, lub 

dziadków. Na podstawie obserwacji różnych grup od 

jakiegoś czasu daje się dostrzec tendencja do wybo-

ru produktów rękodzielniczych w ramach wyrażenia 

takowej wdzięczności. Ponieważ sama tworzę ręko-

dzieło, też zostałam już niejednokrotnie poproszona 

o stworzenie indywidualnych podziękowań – innych 

na komunię, innych na chrzciny np. dla grupy dzieci, 

i na tym samym przyjęciu jednocześnie innych dla 

Pań, Panów i dla najbliższych.

Na przestrzeni lat podejście do urządzania przyjęć, 

nie tylko weselnych, zmieniło się diametralnie i nie-

jednokrotnie czujemy się zaskoczeni pomysłowością, 

czy to nowożeńców, czy firm, które zajmują się pro-

fesjonalną organizacją imprez i czuwają nad każdym 

szczegółem. Jednych takie sprawy przyprawiają 

o zawrót głowy, inni zainspirowani i pełni werwy sami 

szukają oryginalnych pomysłów, by każdy gość wspo-

minał jak najdłużej właśnie gospodarzy, ich  przyjęcie 

i zachował upominek dla siebie na długi czas.

Obdarowywanie upominkiem gości weselnych stało 

się jakiś czas temu nieodzownym elementem przy-

jęcia. Oczywiście owa moda istnieje od dawna. Sta-

ropolskim zwyczajem na pożegnanie było wręczane 

gościom ciasto, kawałki tortu czy weselny alkohol, 

które to podarunki pełniły funkcję podziękowań za 

przybycie. Dziś spersonalizowany konkretny drobiazg, 

budzący radość i zaskoczenie na pewno musi być 

przemyślany i nie da się go przygotować na ostat-

nią chwilę. Dokonując wyboru, powinniśmy zasta-

nowić się, czy taki podarunek ma być praktyczny, 

czy nawet szalony, ale myślę, że przede wszystkim 

powinien budzić pozytywne emocje. Nie może być 

też nudy i standardu. Miło, jeśli drobiazg nawiązuje 

tematycznie do pary młodej lub jej zainteresowań. 

Ciekawymi pomysłami są m.in. miniaturowa roślinka 

w doniczce, którą postawimy w oknie, lub którą mo-

żemy przesadzić do ogródka, np. sukulent, cebulka 

– roślina jest zawsze symbolem nowego życia, po-

czątku czegoś nowego, no i trzeba o nią nieustan-

nie dbać. Przy takim upominku można też postawić 

na różnorodność, ponieważ każdy może otrzymać 

inną roślinkę. Dla mnie osobiście prezentem, który 

otrzymałam jako gość weselny i zapamiętałam naj-

bardziej – i mam do dzisiaj – były metalowe puzzle 

– łamigłówka logiczna. W tym przypadku siedzący 

q FELIETON

Dziękujemy, że jesteś  
z nami… nie tylko 
w tym dniu

Z Nowym Rokiem dla niektórych rozpoczyna się intensywne planowanie wydarzeń 
zarówno biznesowych czy rozrywkowych, jak i osobistych, rodzinnych.

‹  Justyna Lisek-Kantorska ›



przy jednym stole goście otrzymali różniące się ze-

stawy i od razu zaczęła się intensywna rywalizacja 

z dozą emocji, kto pierwszy rozwiąże łamigłówkę.

Dobrym pomysłem są też ręcznie wykonane dzier-

gane, wyplatane przedmioty, gdzie każdy dostaje inny 

kolor lub wzór i może poczuć, że ma coś wyjątkowe-

go i niepowtarzalnego. Słodycze – najczęściej krówki, 

ciasteczka, pierniki, praliny, migdały, słoiczek miodu, 

herbatki, konfitury, miniaturowe napoje alkoholowe – 

to najczęściej spotykana forma podziękowań, która 

oczywiście zawsze cieszy :). Innymi popularnymi 

giftami, z którymi też miałam styczność, są magnes 

na lodówkę, brelok, minianiołek, drewniana tablicz-

ka z grawerem, podkładki pod kubek, czy ostatnio 

dość popularne świeczki sojowe i mydełka 

glicerynowe. Dwa ostatnie na pewno są 

użyteczne i aromatyczne, a i nadają się dla 

uzdolnionych i mających czas na „handmade” 

w domu. Jednak upominek to nie wszystko, 

ważne jest też estetyczne, eleganckie i bu-

dzące efekt „wow” opakowanie. A najbar-

dziej docenione będzie to, co własnoręcznie 

zrobione. Gustownie i starannie zapakowany 

prezent świadczy o naszym szacunku do 

osoby obdarowywanej, nawet, jeśli 

upominek sam w sobie nie jest 

drogi. Często też poza „dzięku-

jemy” warto dodać kilka słów 

od siebie. Istotny też jest sam 

moment wręczenia – to, by pozostawiony upomi-

nek miał właściwe miejsce i nie zginął na stole lub 

został wręczony osobiście w trakcie przyjęcia lub 

na pożegnanie.

Zwyczaj obdarowywania na ważnych wydarzeniach 

i w celu wyróżnienia szczególnie nam ważnych osób 

jest bardzo miły, a coś, co może pozostać na lata 

jako pamiątka, zawsze będzie kojarzyło nam się 

z daną osobą lub z okazją.

q FELIETON
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q OKNA PROMOCJI 

‹ JESTEŚMY FIRMĀ DO EKOLOGICZNYCH ZADAŃ SPECJALNYCH ›
Jeśli szukasz ekologicznych upominków, chcesz zaskoczyć niebanalnymi gadżetami lub 
potrzebujesz roślin z logo, to dobrze trafiłeś. Zrealizujemy wszystkie Twoje pomysły (również 
te, o których usłyszałeś, że są niemożliwe do zrobienia). A może potrzebujesz pomocy? 
Zaproponujemy coś idealnego dla Ciebie. ✖

ZAPRASZAMY! 

GABARA Monika Gabara | mgabara@ekoupominki.pl | tel. +48 695 132 568

www.ekoupominki.pl

‹ EKOGADŻETY TWORZYMY OD RĘKI, ROŚLINY REKLAMOWE 
MUSIMY WYHODOWAċ ›

Mamy do zaoferowania najróżniejsze rośliny reklamowe, zestawy do uprawy ziół, warzyw 
oraz kwiatów. Każdy eko upominek pięknie dla Ciebie zapakujemy (na przykład w pudełko, 
skrzynkę, folię). Nasze eko gadżety możesz dowolnie personalizować. Jest tyle możliwości, 
że trudno wszystko opisać w jednym miejscu. Musisz po prostu sam się przekonać. ✖

ZAPRASZAMY! 

GABARA Monika Gabara | mgabara@ekoupominki.pl | tel. +48 695 132 568

www.ekoupominki.pl

JESTEŚMY FIRMĄ 
DO EKOLOGICZNYCH ZADAŃ SPECJALNYCH. 

EKOGADŻETY TWORZYMY OD RĘKI, 
ROŚLINY REKLAMOWE MUSIMY WYHODOWAĆ

w w w.ekoupomink i .pl

Jeśli szukasz ekologicznych upominków, chcesz zaskoczyć niebanalnymi gadżetami 
lub  potrzebujesz roślin z logo, to dobrze trafiłeś. Zrealizujemy wszystkie Twoje pomysły 
(również te, o których usłyszałeś, że są niemożliwe do zrobienia). A może potrzebujesz 
pomocy? Zaproponujemy coś idealnego dla Ciebie.

Mamy do zaoferowania najróżniejsze rośliny reklamowe, zestawy do uprawy ziół, warzyw oraz 
kwiatów. Każdy eko upominek pięknie dla Ciebie zapakujemy (na przykład w pudełko, skrzynkę, 
folię). Nasze eko gadżety możesz dowolnie personalizować. Jest tyle możliwości, że trudno 
wszystko opisać w jednym miejscu. Musisz po prostu sam się przekonać.

ZAPRASZAMY!

GABARA Monika Gabara       |       mgabara@ekoupominki.pl       |       tel. +48 695 132 568

JESTEŚMY FIRMĄ 
DO EKOLOGICZNYCH ZADAŃ SPECJALNYCH. 

EKOGADŻETY TWORZYMY OD RĘKI, 
ROŚLINY REKLAMOWE MUSIMY WYHODOWAĆ

w w w.ekoupomink i .pl

Jeśli szukasz ekologicznych upominków, chcesz zaskoczyć niebanalnymi gadżetami 
lub  potrzebujesz roślin z logo, to dobrze trafiłeś. Zrealizujemy wszystkie Twoje pomysły 
(również te, o których usłyszałeś, że są niemożliwe do zrobienia). A może potrzebujesz 
pomocy? Zaproponujemy coś idealnego dla Ciebie.

Mamy do zaoferowania najróżniejsze rośliny reklamowe, zestawy do uprawy ziół, warzyw oraz 
kwiatów. Każdy eko upominek pięknie dla Ciebie zapakujemy (na przykład w pudełko, skrzynkę, 
folię). Nasze eko gadżety możesz dowolnie personalizować. Jest tyle możliwości, że trudno 
wszystko opisać w jednym miejscu. Musisz po prostu sam się przekonać.

ZAPRASZAMY!

GABARA Monika Gabara       |       mgabara@ekoupominki.pl       |       tel. +48 695 132 568

q BADANIE BRANZOWE

Badanie przeprowadzone przez GJC International, 

obejmujące ostatni kwartał 2022 roku, pozwoliło 

zobrazować sytuację w branży reklamowej, która 

ma pozytywny wydźwięk. Przedstawiciele 22 eu-

ropejskich agencji odpowiadali na pytanie o to, czy 

w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku 

wielkość zamówień wzrosła, spadła lub pozostała 

bez zmian.

Wyniki były niemal jednoznaczne: aż 83,72% 

opowiedziało się za wzrostem, spadek odnotowa-

ło jedynie 6,2% ankietowanych, natomiast 10,1% nie 

zauważyło różnicy. Największy wzrost zamówień 

zauważono w Szwecji, Finlandii i Holandii.

Odpowiedzi nastrajają optymistycznie, ponieważ 

pomimo ogólnego osłabienia kondycji gospodarki, nie 

zauważono wyraźnych spadków w poszczególnych 

dziedzinach. Można liczyć na to, że jest to zapowiedź 

kolejnych dobrych miesięcy w branży reklamowej, 

która wraz z początkiem nowego roku prezentuje 

nowe możliwości i pomysły na rozwój.

Wzrost zamówień w branży reklamowej –  
wyniki ankiety w branży artykułów reklamowych

 83,72%
Wzrost

 6,2%
Spadek

 10,1%
Bez zmian

‹  Joanna Kłossowska ›
W ostatnim kwartale 2022 roku przeprowadzono badanie wśród Europejskich Agencji Reklamowych, które 
odpowiadały na pytanie dotyczące zmian w wielkości zamówień. Wyniki pozwalają rozpocząć nowy rok z dobrym 
nastawieniem – spośród ankietowanych 22 krajów aż 83,72% odnotowało wzrost w tym zakresie.



tel. +48 61 825 95 83    kom. +48 601 150 123    
Poznań    ul. Migdałowa 12     office@BadgeProducer.com

maszynki i części
do produkcji buttonów
serwis i fachowe doradztwo
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q GIFTS WORLD

Często z nastaniem nowego roku planujemy zmia-

ny i usprawnienia. Dlaczego więc nie zadbać o więk-

szy porządek na biurku? Pomoże w tym piękny 

organizer PROMO CASE prezentowany przez 
firmę Capira. Zawiera wszystko, czego potrzebuje-

my w codziennej pracy lub nauce – notes, kalendarz, 

fiszki samoprzylepne oraz stojak na długopisy, ołówki 

i inne akcesoria z przegródkami. Schowek na drobne 

przedmioty pozwala zorganizować przechowywanie 

elementów, z których korzystamy rzadziej. Możli-

wość personaliza-

cji dowolną grafiką 

i logo wraz z dużą 

powierzchnią za-

druku odpowiada 

na potrzeby rekla-

mowe wszystkich 

klientów.

Panów może w szczególności zainteresować ory-

ginalna propozycja firmy Rubens Design – spinka 
do krawata w spersonalizowanym kształcie bę-

dąc wspaniałym i eleganckim upominkiem dla współ-

pracownika lub bliskiej osoby. Indywidualna forma wy-

konanych z metalu dodatków do męskiej garderoby 

pozwala w subtelny i pomysłowy sposób wyróż-

nić markę. Dzię-

ki temu świetnie 

nadają się np. na 

spotkania firmowe. 

Co więcej, moż-

na wybrać kolor 

emalii z całej pa-

lety PANTONE.

Wśród pomysłów na 

upominki reklamowe nie 

mogło też zabraknąć 

ekologicznego akcen-

tu. Personalizowane 
kubki papierowe BIO/
ECO od Rainbowcups 
są biodegradowalne 

(rozkładają się w ciągu 2-3 miesięcy), a ponadto 

wyróżniają się wspaniałą jakością nadruku. Inten-

sywne kolory przyciągają uwagę, co stanowi niewąt-

pliwą zaletę w kontekście używania ich w różnego 

rodzaju kampaniach reklamowych i marketingowych. 

Mają zastosowanie oczywiście także w gastronomii 

oraz w wielu innych dziedzinach – sięgają po nie 

przedsiębiorcy wykazujący się wysoką świadomoś-

cią ekologiczną, wyposażając w papierowe kubki 

biurowe dystrybutory wody albo stoły w czasie 

imprez firmowych.

P o zo s t a j ą c 

w tej kategorii, 

warto wymienić 

również szkla-
ną butelkę na 
wodę, którą 
w ofercie po-

siada The Brand Company. Dostępna jest w wa-

riantach o pojemności 500 ml lub 700 ml i nadaje 

się do ponownego napełniania. Można ją persona-

lizować poprzez wybór koloru oraz nadruk o dużej 

trwałości. Butelki dostępne są także w opcji bez 

personalizacji. Srebrna zakrętka podkreśla elegancki 

charakter upominku.

Na kon iec 

miły akcent, któ-

ry spodoba się 

osobom wy-

patrującym już 

wiosny i cieplej-

szych, rozświet-

lonych promie-

niami słońca dni 

– okulary przeciwsłoneczne od firmy Promopre-
miums z pewnością pozwolą przygotować się na 

tę porę. Firma oferuje wykonanie w całości według 

indywidualnej specyfikacji – wybór modelu, dowol-

nego koloru z palety PANTONE, jak i zdobienie na-

drukiem na całej powierzchni dają duże możliwości 

personalizacji. Można dobrać także wykończenie (np. 

przezroczyste lub z miękkiej w dotyku gumy) oraz 

oczywiście soczewki UV400 w wielu wariantach 

kolorowych i lustrzanych. Nadruk nazwy lub logoty-

pu firmy możliwy jest na nausznikach, jak również 

na samych soczewkach. Całość zwieńczy dopaso-

wane, oryginalne opakowanie, np. etui ze sztucznej 

skóry, woreczek z nadrukiem lub wytrzymały futerał.

Różnorodność inspiracji ułatwi wybór naj-
lepszych produktów promocyjnych z uwzględ-
nieniem obecnej lub zbliżającej się pory roku, 
biurowego zapotrzebowania bądź lubianych eko-
trendów. Warto dodać, że prezentowane pomy-
sły to zaledwie wycinek tego, co oferuje polski 
i europejski rynek reklamowy. Pełnię możliwości 
odkryjemy, zaglądając do serwisu JOOMP.

Oryginalne pomysły i ekotrendy 
w branży artykułów reklamowych

‹  Joanna Kłossowska ›
O tym, że branża artykułów promocyjnych potrafi zachwycać oryginalnymi pomysłami i świetną jakością, wiemy 
już od dawna. Producenci stawiają na funkcjonalność, dopracowane w detalach wykonanie, jak i piękny design, 
a sporo świeżych pomysłów można dostrzec z początkiem nowego roku. Aby poznać nowości i znaleźć ciekawe 
inspiracje, które mogą przydać się w kolejnych miesiącach pracy, wystarczy zajrzeć na www.joomp.pl – gdzie 
znajduje się kompleksowa oferta polskiego rynku – oraz www.joomp.eu, który prezentuje tysiące produktów 
europejskich eksporterów. Ekologiczne materiały, praktyczne rozwiązania oraz szerokie możliwości personalizacji 
to cechy, które szczególnie doceniają dystrybutorzy i agencje reklamowe.

JOOMP to bezpłatne narzędzie dla agencji reklamowych i dystrybutorów produktów 
reklamowych. Codziennym źródłem inspiracji w wersji krajowej – www.joomp.pl  

oraz dla firm zainteresowanych importem – www.joomp.eu
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‹ JAK ZAWSZE, ELASTYCZNIE I PO POLSKU. ›
Gadżety z przyjemnej w dotyku, polskiej dzianiny elastycznej z jo-
nami srebra i bez. Czapki treningowe, kominy bezszwowe i szwowe, 
rPET, z jonami, opaski na głowę, frotki PES, rękawki. Dowolny nadruk 
sublimacyjny. Produkt polski, producent. ✖

P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

tel. +48 509 546 086

‹ NOWOŚċ, EKOLOGICZNE KOSMETYCZKI 
Z NADRUKIEM REKLAMOWYM. ›
Naturalne, ekologiczne kosmetyczki, wykonane z juty. Dowolny na-
druk reklamowy DTF. W ofercie również inne eko-artykuły reklamowe, 
na bazie tej naturalnej trawy. ✖

P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

tel. +48 509 546 086

‹ WIELOFUNKCYJNOŚċ W PRZYJEMNYM, 
CIEPŁYM WYDANIU. ›

Czapko-szaliki polarowe z nadrukiem sublimacyjnym to praktyczny 
gadżet, który chroni twarz lub głowę. Przyjemny w dotyku polar, 
zadruk na całej powierzchni czapki, ściągana sznureczkiem. ✖

P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

tel. +48 509 546 086

‹ NOWOŚċ, WORKO-PLECAKI Z TKANINY ODBLASKOWEJ ›

Oprócz dobrze znanych worko-plecaków i worków z tkaniny wodoodpornej, pre-
zentujemy hybrydy, tzn. połączenie tkaniny odblaskowej i poliestrowej z nadrukiem 
sublimacyjnym. ✖

P.P.H.U. CHILI

www.pphu-chili.pl

biuro@pphu-chili.pl

tel. +48 509 546 086

q OKNA PROMOCJI 
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q TEXTILE ZONE

Początek roku to do-

skonały czas, by uzupeł-

nić garderobę o braku-

jące elementy. Jednym 

z praktyczniejszych jest 

bandana prezentowa-
na przez LANYARD.
PRO ALLERS GRUPA. 

Dzięki swojej formie świetnie chroni przed zimnem 

i wiatrem, nie dziwi więc fakt, że tego typu produk-

ty w ostatnich latach mocno zyskały na popularności. 

Bandana dostępna jest w 9 kolorach, a także w wersji 

z antybakteryjnymi jonami srebra. Ponadto można wy-

brać wariant wykonany z tradycyjnej mikrofibry albo też 

z przyjaznych środowisku materiałów rPET.

Chociaż dni są już coraz 

dłuższe i tęsknie wyczeku-

jemy wiosny, to zima może 

się jeszcze dać we znaki. 

W takiej sytuacji niezastąpio-

na okaże się ocieplana kurt-
ka z kapturem oferowana 
przez LPP PRINTABLE / 
PROMOSTARS. Ma ona wie-

le bardzo praktycznych rozwiązań, m.in. dwie kieszenie 

z zatrzaskiem oraz wewnętrzną kieszeń na dokumenty, 

mankiety zakończone gumką czy wodoodporny zamek 

błyskawiczny. Idealna na porę przejściową i zimową kurt-

ka wykonana jest z wysokiej jakości materiału. Termiczny 

komfort zapewnia wypełnienie z syntetycznego puchu, 

a o walory estetyczne dbają m.in. ciekawe asymetryczne 

szwy, które zdobią i podkreślają jej oryginalność.

Modnie i ekologicznie – jeśli szukamy upominków 

promocyjnych w myśl tych haseł, z pewnością war-

to przyjrzeć się ofercie firmy ATLANTIS HEADWEAR. 
Czapka z recyklingu typu trucker posiada zapięcie 

na zatrzask oraz siateczkowe elementy, które nadają 

lekkość i pozwalają skórze głowy swobodnie oddy-

chać. Przemyślane rozwiązanie oraz widoczna dbałość 

o środowisko (do użycia czapki użyto w 100% poliestru 

pochodzącego z recy-

klingu) wyróżniają pro-

dukt, jak i całą kolekcję 

Atlantis 2022. Każdy ar-

tykuł został zaprojekto-

wany na bazie inspiracji 

pięknem natury i troską 

o jej czystość.

Idealny do szkoły i pracy – plecak i torba w jed-
nym od firmy BESEDA – ma duże miejsce na nadruk 

sublimacyjny, dzięki czemu świetnie sprawdza się jako 

nośnik reklamy. Dodatkową zaletę plecaka stanowi fakt, 

że został on wyprodukowany z nieprzemakalnego mate-

riału Oxford o gramaturze 180 g/m2. Wytrzymałość pro-

duktu można także dostrzec 

w ogólnej jakości wykona-

nia, jak i w poszczególnych 

detalach (np. w zastosowa-

niu szelek ze wzmocnionej 

taśmy). Poręczny rozmiar 

32 cm x 42 cm pozwala po-

mieścić wszystkie niezbędne 

rzeczy, które  chcemy mieć 

pod ręką.

Odzież robocza z logo, zapewniana przez NA 
POKAZ, daje spore możliwości reklamowe. Firma ofe-

ruje kilka metod nadruku, z haftem i naszywkami, re-

alizując zarówno pojedyncze, jak i masowe projekty. 

Dystrybuowane produkty marki MASCOT cechują się 

wysoką jakością oraz nowoczesnym i oryginalnym de-

signem, a wieloletnia gwarancja stanowi potwierdzenie 

ich trwałości.

Z tak szeroką ofertą branży tekstyliów promo-
cyjnych można przygotować się na każdą pogodę 
i każdą sytuację. Niezależnie od tego, czy szuka-
my wysokiej jakości elementów zimowej garderoby, 
czy eleganckich upominków biznesowych, które 
przydadzą się do pracy lub szkoły – możemy być 
pewni, że propozycje polskich oraz zagranicznych 
producentów i dostawców usatysfakcjonują nawet 
najbardziej wymagające gusta. A najłatwiejszy spo-
sób na szybki kontakt z nimi oraz poznanie nowości 
rynkowych stanowi wizyta w serwisie JOOMP – na 
bieżąco aktualizowana baza produktów, niezliczo-
ne inspiracje, jak i funkcjonalności czynią z portalu 
wygodne narzędzie codziennej pracy.

Prężnym krokiem w nowy rok wzorem 
branży tekstyliów reklamowych

Jeszcze przed chwilą robiliśmy grudniowe podsumowania i szykowaliśmy się do świąt, a tymczasem nastał już 
nowy 2023 rok. Wraz z nim mamy przed sobą perspektywy rozwoju, jak i pełną bazę inspiracji reklamowych, które 
można znaleźć w popularnym serwisie JOOMP. Wśród wielu propozycji dostawców z całej Polski (www.joomp.pl) 
i Europy (www.joomp.eu) uwagę przyciągają oferty działu tekstyliów promocyjnych. Mnogość opcji, wysoka jakość 
oraz szerokie możliwości wyeksponowania logotypów i symboli marki sprawiają, że z łatwością dopasujemy 
produkty do potrzeb klientów, partnerów biznesowych czy swoich własnych. Spójrzmy, co nowego słychać 
w branży tekstyliów reklamowych.

‹  Joanna Kłossowska ›

JOOMP to bezpłatne narzędzie dla agencji reklamowych i dystrybutorów produktów 
reklamowych. Codziennym źródłem inspiracji w wersji krajowej – www.joomp.pl  

oraz dla firm zainteresowanych importem – www.joomp.eu
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‹ SKARPETKI Z LOGO ›
Potrzebujesz reklamy z Twoim logo? Mamy to, czego szukasz: skarpetki, 
getry, opaski na rękę. Jesteśmy polskim producentem a nasze doświadczenie 
pozwoli przygotować idealny produkt firmowy. ✖

Reginasocks

Otolice 68, 99-4000 Łowicz, PL

office@reginasocks.eu, 48 603709330

www.esterashop.com

‹ WYSOKIEJ JAKOŚCI KIESZONKI FOLIOWE NA IDENTYFIKATORY ›
W naszym sklepie internetowym praut.pl oferujemy 52 standardowe wzory kieszonek fo-
liowych na identyfikatory. Mają one pionową lub poziomą orientację. Ze względów użytko-
wych proponujemy różne rodzaje dziurek. Wszystko po to, by można było wykorzystywać 
je do identyfikatorów o różnej charakterystyce.
Poza standardową ofertą, wykonujemy również nietypowe rozmiary kieszonek foliowych 
na życzenie. Wystarczy się z nami skontaktować i złożyć zapytanie indywidualne. ✖

Zapraszamy do sklepu internetowego praut.pl

praut@praut.com.pl

tel 585528047

‹ ETUI DO OKULARÓW Z INDYWIDUALNYM  
NADRUKIEM CYFROWYM ›

Albinex to polska firma, założona w 1978 r. zajmująca się produkcją etui do okularów. 
Jako jedyni w Polsce wykonujemy nadruki cyfrowe na futerałach, z projektem graficznym 
przesłanym przez klienta.
Chcesz wyróżnić swoją firmę? 
Szukasz oryginalnego produktu, aby wypromować swoją markę?
Zapraszamy do współpracy. ✖

www.albinex.pl

tel. 22 783 31 81

info@albinex.pl

‹ WYSOKIEJ JAKOŚCI WYROBY SAMOPRZYLEPNE ›

W tej kategorii oferujemy: trójkąty samoprzylepne, samoprzylepne kieszenie foliowe 
różnego zastosowania A4 – A6, kieszonki samoprzylepne na wizytówki, blaszki 
skoroszytowe do naklejenia, kiwaki reklamowe (wobblery), zawieszki samoprzylepne, 
i inne wyroby na zamówienie. ✖

Zapraszamy do sklepu internetowego praut.pl

praut@praut.com.pl

tel 585528047

q OKNA PROMOCJI 
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y Pani Katarzyno, dlaczego akurat Portugalia?
To było 16 lat temu, dostałam propozycję pracy 

w branży sportowej, wtedy pracowałam jako in-

struktor fitnessu w Łodzi, bo stamtąd pochodzę. 

Przyjechałam na kontrakt 6-miesięczny, w trakcie 

już widziałam inne możliwości. Dostałam propozy-

cję pracy w wielkiej firmie eventovej, a następnie 

pojawiła się miłość. Wymarzone życie trwało ok. 

9 lat, aż nastąpił koniec. Zostałam z niczym i po-

jawiło się pytanie: co dalej? To był bardzo trudny 

moment w moim życiu! Postanowiłam połączyć 

rynek portugalski i polski – wiedziałam, że te kraje 

mnie ukształtowały. Zaczęło się od reprezentacji 

win portugalskich, a skończy się, nie wiem gdzie 

(śmiech). Wykonujemy usługi takie jak: import-eks-

port, reprezentacja i otwieranie firm, reprezentacja 

firm na spotkaniach biznesowych, tłumaczenia do-

kumentów, pozyskiwanie legalizacji dla pracowników, 

nieruchomości, inwestycje itp. – dobrałam zespoły 

do każdej branży w Portugalii i Polsce.

y Buduje Pani markę, łącząc rynek polski i portugalski. 
Jak pomaga Pani firmom, które chcą zaistnieć za 
granicą?

W innej firmie nawiązywałam kontakty z klien-

tami z całego świata, a następnie na tej bazie 

zaczęłam to robić samodzielnie. Jak pomagamy 

– przede wszystkim jest to wszystko na zasadzie 

projektów. Musimy dokładnie dowiedzieć się, czego 

klient oczekuje i co chce osiągnąć. Przez te lata 

pielęgnowałam relacje z klientami prawie z każde-

go zakątka świata. Są to ludzie, którzy otwierają 

mi drzwi dalej, dzięki takiej serdeczności zawsze 

mam pewność, że nie zawiodę moich klientów 

i zrobię wszytko, żeby ich działalność była w bez-

piecznych rękach.

y Narzędzia takie jak JOOMP.eu – międzynarodowy portal 
dla przedstawicieli europejskiej branży reklamowej – są 
pomocne Pani klientom?

Tak, jak najbardziej! Pracujemy online, więc to 

jest znakomity portal, który ułatwia działanie przed-

siębiorcom. Nie muszą nawet wychodzić z domu, 

nie mówiąc już o delegacjach, które po pierwsze 

kosztują duże pieniądze (dla początkujących firm 

jest to ogromny wydatek), a po drugie czas, który 

nie zawsze da nam oczekujące rezultaty.

y JOOMP.eu zapewnia narzędzia wspierające eksport 
i import, oraz możliwość szybkiego nawiązywania 
relacji – ułatwia to adaptację firmy na nowym rynku?

Wchodzenie na obcy rynek i zdobycie nowych 

nabywców jest bardzo trudne, przede wszystkim 

trzeba mieć na względzie istniejące tendencje 

i popyt, określoną kulturę i poziom. Pozyskiwanie 

klientów związane jest z wykreowaniem nowych 

trendów, czyli dotarciem z taką ofertą, która za-

pewni lepsze warunki niż rywale rynkowi. Portal 

Joomp.eu jest platformą do nawiązywania relacji 

online, a w dzisiejszych czasach tak je właśnie 

nawiązujemy, czy biznesowe, czy uczuciowe – lu-

dzie mają mniej stresu, mają czas na przejrzenie 

i przemyślenie wszystkiego, lepiej się komunikują 

bez oceniania, więc uważam, że jest to strzał w 10!

y Wygoda wyboru języka rynku w JOOMP.eu to jedno 
z udogodnień, które doceniają firmy. Co jeszcze liczy 
się dla eksportera i importera?

Tak, to prawda, język to podstawa do zawierania 

relacji biznesowych, ale też kultura – każdy z nas 

wychował się w innej kulturze, która nas ukształto-

wała, wszystko wiąże się z historią każdego kraju. 

My z naszym doświadczeniem kulturalnym mamy 

możliwość dotarcia do tych punktów, które są 

istotne do zawierania lepszych relacji biznesowych.

y Na potrzeby działalności stworzyła Pani własny 
mix polsko-portugalski – jakie cechy łączy?

(Śmiech) Tak to prawda, ale tego nie mogę zdra-

dzić, to moja tajemnica zawodowa. Co mogę tylko 

powiedzieć, to że złączyłam wszystkie najlepsze 

cechy tych dwóch narodowości w jedno. Wiadomo, 

że ludzie z innych krajów, o innych doświadczeniach 

kulturowych, religijnych, historycznych, nie mają tych 

samych przeżyć, co czasem przeszkadza w za-

wieraniu z powodzeniem transakcji biznesowych.

y Czy ma Pani radę dla osób, które chcą wyjść 
z biznesem na rynki zagraniczne?

Każdy, kto chce wejść na rynek zagraniczny, 

musi mieć swoją strategię. Właściciele, którzy chcą 

rozpocząć współpracę poza granicami kraju, po-

winni przeanalizować wszystkie możliwe rozwiąza-

nia. Firmy takie jak moja pomagają i przygotowują 

do działania, ułatwiają i uświadamiają przedsię-

biorców, chroniąc przed popełnieniem nieświado-

mych potknięć.

Jak z powodzeniem prowadziÃ 
międzynarodowy biznes online

‹  Z Katarzynā Wiewiórā rozmawiała Joanna Kłossowska ›

q Z BRANZY

Mieszka w Portugalii, działa w wymiarze międzynarodowym. Kata-
rzyna Wiewióra prowadzi własną firmę consultingową, realizującą 
usługi doradztwa marketingowego, biznesowego, planowania 
strategicznego i PR. Jej celem jest budowanie sieci relacji między 
rynkiem portugalskim i polskim, oraz wspieranie firm, które chcą 
wyjść z ofertą poza granice kraju. Doświadczona specjalistka 
opowiada o sprawdzonych narzędziach dla eksporterów i impor-
terów, łącząc słowiańską hardość z południową pogodą ducha.



‹ ZNAKOWARKI LASEROWE DO METALU ›
Znakowarki laserowe do metalu EM-Smart to kompaktowe i lekkie konstrukcje, łatwe w montażu i przeno-
szeniu. Różne modele i opcje o mocy źródła od 18W pozwalają na znakowanie metalu i wybranych plastików, 
a wersja MOPA umożliwia znakowanie w kolorze. Dodatkowe akcesoria zwiększają możliwości laserów. ✖
Strona EM-Smart: https://emsmartlasers.com  |  Dystrybucja: Softgraf Marek Nowak

Tel. +48 501 404 232; +48 32 326 09 83

‹ UŻYTECZNY BRELOK - REMOVE BEFORE FLIGHT ›
ZAWIESZKA DO KLUCZY – z logo Klienta 13x3 cm, haftowana/tkana z kółeczkiem ozdobnym

- ozdobny element do kluczyków, torby, walizki, kurtki 
- z łatwością widoczny w torebce, z daleka na półce
- nawiązuje do sportów ekstremalnych
- dwustronny przekaz, dowolne kolory, treści 

Zawieszka wykorzystywana we wszystkich samolotach safety tag. 
Czerwony kolor znaczy UWAGA do usunięcia przed lotem przez kapitana lub mechanika. ✖
+48 605674918, +48 881674918

szwalnia@wavegroup.pl

wavegroup.pl 

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

q OKNA PROMOCJI 

- starannie wykonany
- unikatowy brelok
- tani, efektowny prezent
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q TECH&PRINT

Branża e-commerce ma się doskonale, a dodatko-

wy napęd sklepom internetowym zapewniła w ostat-

nich latach pandemia COVID-19. Jak wynika z raportu 

E-commerce Europe, w 2020 roku aż 71 proc. Euro-

pejczyków robiło zakupy w sieci. To wzrost z 66 proc. 

w 2019 i z 64 proc. w 2018 roku.

Ale wraz z rozwojem branży pojawiają się też prob-

lemy. Klienci przyzwyczajają się do swoich stałych do-

stawców, rzadziej zwracając uwagę na nowe sklepy 

i oferty. Ze względu na pojęcie tzw. „cyfrowego zmę-

czenia” marketingowcom coraz trudniej jest dotrzeć 

do nowych odbiorców – przeładowanie internetu rekla-

mami doprowadza do sytuacji, w której jak najszybciej 

chcemy zamknąć wyskakujące, denerwujące okienka, 

a na bardziej statyczne reklamy w ogóle nie zwracamy 

uwagi. To moment, w którym z pomocą przychodzi 

nowoczesny druk.

DRUK ANGAŻUJE ZMYSŁY

Główne powody, dla których druk przykuwa większą 

uwagę odbiorcy od reklam w Internecie, są dwa. Po 

pierwsze – druk nie jest dziś tak powszechny jak do-

stęp do sieci, więc, jeśli już sięgamy po medium druko-

wane, zazwyczaj będziemy bardziej zainteresowani jego 

zawartością niż po wejściu na kolejną z rzędu stronę 

internetową. To oznacza, że gazety, magazyny a nawet 

niebanalne ulotki są przez 

odbiorców traktowane jako 

medium bardziej prestiżowe.

Po drugie, dzisiejsze tech-

nologie druku cyfrowego, we 

współpracy z technologia-

mi big data, oferują wiele 

możliwości personalizacji. 

Wyobraźmy sobie sytuację, 

w której znany sklep meblo-

wy dostarcza kolejny numer 

swojego katalogu produkto-

wego, ale każdy klient znaj-

duje w nim to, na co akurat 

zwraca uwagę. Dla par posiadających dzieci – rozdział 

z zabawkami, łóżeczkami i meblami do pokoju dziecię-

cego. Dla osób zainteresowanych remontem łazienki 

– specjalnie wyróżniona armatura łazienkowa.

To przykuwa uwagę i sprawia, że konsument staje się 

dużo bardziej przywiązany do marki. A zaangażowanie 

może mieć znaczenie zarówno na początku kontaktu 

z marką, gdy klient dopiero dowiaduje się o czekających 

go możliwościach zakupowych, jak i na późniejszym 

etapie, kiedy liczy się już podtrzymanie zainteresowania.

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu nie było to moż-

liwe w tak szerokim zakresie. Technologie druku cy-

frowego ustępowały starszemu drukowi offsetowemu 

pod względem jakości, a przede wszystkim kosztów. 

Firma, która chciałaby zainwestować w kampanię per-

sonalizowaną, musiałaby przeznaczyć na ten cel sporo 

pieniędzy. Dziś wszystko się zmieniło, bo druk cyfrowy 

stał się znacząco tańszy. W nowoczesnych maszy-

nach stosuje się wydajniejsze atramenty, a ich efek-

tywność energetyczna (bezpośrednio przekładająca 

się na koszty eksploatacji) poprawia się z roku na rok. 

No i jest też kwestia oprogramowania – personalizację 

całego nakładu katalogu meblarskiego może załatwić 

komputer, a nie grafik, żmudnie przeklikujący tysiące 

personalizowanych egzemplarzy broszury...

KORZYSTAJMY Z MOŻLIWOŚCI!

Na koniec mam kilka prostych porad dla wszystkich 

przedsiębiorców, którzy chcieliby zareklamować swoje 

usługi poprzez wykorzystanie nowoczesnego druku. Po 

pierwsze: warto angażować się w dialog z konsumen-

tem, a nie tylko pokazywać swoje produkty czy usługi. 

Po drugie: druk może być niezwykle dochodowy, ale, 

aby tak się stało, należy uważnie zaprojektować całą 

kampanię: dla kogo, w jakim medium, z jakim przeka-

zem? Po trzecie: zaufajmy drukarzom, dopytujmy ich 

o możliwości nowoczesnego druku i nie bójmy się 

prosić o więcej. Technologia daje dziś niezwykle sze-

rokie możliwości – szkoda byłoby z nich nie skorzystać.

ZdobyÃ uwagę klienta.  
Jak druk personalizowany pomaga 
branży e-commerce?

Branża e-commerce zaczęła w ostatnich latach pracować nad przyciągnięciem uwagi konsumenta. I zdała sobie 
sprawę, że o sukcesie w tej kwestii czasem decydują dosłownie sekundy i pierwsze wrażenie. Jednak na tym 
zabiegi marketingowców z branży się nie kończą: nawet jeśli klient zdecyduje się dać marce szanse, trzeba 
utrzymać jego zaangażowanie i przekonać, że wybór był prawidłowy. Na wszystkich tych etapach może pomóc 
druk personalizowany.

‹  Michał Młynarczyk, ekspert od druku profesjonalnego małego formatu w Canon Polska. ›



Kontakt i określenie
potrzeb

PRODUKUJ.PRO

Produkcja gadżetów, druk UV i DTF1 Produkcja wielkoformatowaCyfrowy druk arkuszowy2 3

Zapraszamy do kontaktu przez formularz na stronie www.produkuj.pro  
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q WHO IS WHO

AGNIESZKA WASIAK DYREKTORKA SPRZEDAŻY AGENCYJNEJ  

MARTA ULMAN STRATEG MARKI PRACUJ.PL

JAGODA LESZCZYŃSKA ENTERPRISE MARKETING MANAGER 

Stanowisko dyrektorki sprzedaży agencyjnej w Biurze Reklamy Wirtualnej Polski objęła Agnieszka Wasiak, a jej zastępczynią 

została Monika Głowacka. W nowej funkcji Agnieszka Wasiak i Monika Głowacka będą odpowiadać za realizację strategii 

sprzedażowej, a także rozwój oferty reklamowej dla domów mediowych oraz agencji reklamowych. Do zakresu ich obowiązków 

będzie również należało nadzorowanie pracy zespołów sprzedażowych w tym departamencie, jak i koordynowanie tworzenia 

nowych produktów oraz akcji specjalnych. ✖

Szeregi zespołu marketingu Grupy Pracuj zasiliła Marta Ulman, która objęła nowo utworzone stanowisko stratega marki 

Pracuj.pl. Odpowiada za opracowanie spójnych strategii dotarcia do użytkowników w dotychczasowych oraz nowych grupach 

docelowych, jak również wsparcie zespołów w efektywnym wdrażaniu zaproponowanych strategii. W nowej funkcji koordynuje 

pracę zespołu promocji marki. Marta Ulman posiada ponad 12 lat doświadczenia w czołowych agencjach reklamowych i PR 

działających na rynku polskim. Przez ostatnich 6 lat była związana z GoldenSubmarine. Wcześniejsze doświadczenia zdobyła 

w agencjach 24/7Communication i 38 Content Communication. ✖

Do zespołu marketingu marki rozwiązań audio i wideo Jabra (GN Group) dołączyła Jagoda Leszczyńska. Została nową 

enterprise marketing manager odpowiedzialną za region CEE. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w branży IT. Wcześniej 

ponad 10 lat pracowała w Bechtle. Do jej obowiązków należała m.in. współpraca z kluczowymi producentami IT, budowanie relacji 

z partnerami, a także zarządzanie kampaniami marketingowymi i działaniami z zakresu public relations na rynku polskim oraz 

międzynarodowym. ✖

Filip Kulisz, który został business owner social media w agencji Whites, będzie odpowiadał za rozwój specjalistów social media, 

a także za wzmacnianie działu w strukturach grupy digitalowej. W sferze biznesowej będzie udoskonalał jakość, efektywność usług 

i wspierał dział client service w działaniach sprzedażowych. Z agencją Whites Filip Kulisz związany jest od 5 lat. Ostatnie 2,5 roku 

na stanowisku team leadera oraz senior social media specialist kształtował oraz nadzorował strategię komunikacji w mediach 

społecznościowych dla marek: Polskie Linie Lotnicze Lot, PKO Bank Polski i Medicover. ✖

Na stanowisku chief technology officer w Cube Group zasiadł Łukasz Plona. Do jego obowiązków należy rozwój realizowanych 

w agencji projektów technologiczno-analitycznych oraz wprowadzanie innowacji. Łukasz Plona posiada doświadczenie w działaniach 

operacyjnych dla klientów, jak również w zarządzaniu zespołami. Ostatnio był odpowiedzialny za rozwój platformy do zarządzania 

danymi, poszerzanie umiejętności programistycznych czy integrowanie usług data-driven. Swoją karierę rozpoczął w dziale SEM 

w Cube Group, w którym został team leaderem. Kolejne lata spędził w Value Media piastując stanowiska m.in. head of SEM 

i innovation and technology directora. Przez ostatnie 5 lat pełnił funkcję innovation and technology directora w K2 Precise. ✖

Rafał Grędziszewski objął stanowisko business growth directora, na którym odpowiada za rozwój portfolio marek, z którymi 

współpracuje Payback Polska. Firma mocniej stawia na rozszerzanie koalicji partnerów w programie Payback. Rafał Grędziszewski 

ma ponad 17 lat doświadczenia w zarządzaniu procesami i działami sprzedaży. Od ponad 10 lat specjalizuje się w tworzeniu 

innowacyjnych oraz efektywnych narzędzi marketingowo-lojalnościowych dla marek konsumenckich. Wcześniej był związany 

z Payback między 2012 r. a 2015 r., jako head of local business odpowiadając za rozwój firmy na polskim rynku. ✖

FILIP KULISZ BUSINESS OWNER SOCIAL MEDIA

ŁUKASZ PLONA CHIEF TECHNOLOGY OFFICER  

RAFAŁ GRĘDZISZEWSKI BUSINESS GROWTH DIRECTOR  

WSZYSTKIE ZDJĘCIA I INFORMACJE UDOSTĘPNIONE DZIĘKI UPRZEJMOŚCI STRONY MARKETINGPRZYKAWIE.PL.
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Moda, Golf i Seattle –  
Cutter & Buck
Ponadczasowe, modne i praktyczne ubrania często mają swoje źródło w sporcie. Takie dyscypliny jak żeglarstwo, 
tenis, baseball czy golf dało początek wielu klasycznym stylizacjom, które do dziś są elementem mody codziennej 
i biznesowej. Z drugiej strony istnieje wiele przykładów marek odzieżowych, które oparły swoje DNA o region, 
z którego pochodzi lub z którym chce się utożsamiać. Przykładem jest marka Patagonia, której nazwa wywodzi 
się od pięknej krainy geograficznej znajdującej się na południu Ameryki Południowej. Cutter & Buck to nowa marka 
na polskim rynku odzieży reklamowej, która ma swoje korzenie w eleganckim sporcie jakim jest golf oraz w ame-
rykańskim regionie, północno-zachodnim Pacyfiku. 

q Z BRANZY
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Wywodzący się ze Szkocji golf, wciąż w Polsce 

uważany za niszowy, elitarny sport jest głównie 

kojarzony ze światem biznesu, ale z roku na rok 

zyskuje na popularności trafiając do szerszego 

grona odbiorców. Marka Cutter & Buck ma swo-

je fundamenty w golfie, ponieważ wspólna gra to 

doskonała okazja do nawiązywania kontaktów za-

równo biznesowych, jak i towarzyskich. Szczegól-

nie w tego typu spotkaniach aktywne osoby nie 

chcą tracić praktyczności stroju na rzecz estetyki 

i odwrotnie. Cutter & Buck łączy w sobie odzież 

sportową z codzienną, ale w taki sposób, że nie 

traci ona swojego uroku, szyku i funkcjonalności.  

Klasyczne kroje objawiają się w szerokim wyborze 

koszulek polo, które są podstawą stroju golfowe-

go, w ciepłej i funkcjonalnej odzieży służącej jako 

warstwa pośrednia między koszulką a kurtką oraz 

lekkich, praktycznych i przyjemnych dla oka kurt-

kach i kamizelkach.

Cutter & Buck powstał w 1989 roku w Seat-

tle, USA. Region północno-zachodniego Pacyfiku 

ma ogromne znaczenie dla marki, dzięki swoje-

mu uwarunkowaniu geograficznemu. Mieszkańcy 

północno-zachodniego Pacyfiku mają idealne wa-

runki do aktywnego trybu życia, od nadmorskiego 

toru wodnego, przez pola golfowe aż do stoku 

narciarskiego. Piękne widoki, blask miasta położo-

nego między górami i morzem stanowiło źródło 

inspiracji do stworzenia niezawodnej, chroniącej 

przed wilgocią i wiatrem odzieży wierzchniej. Mot-

to marki Cutter & Buck to „Live without the limits” 

oddaje ducha aktywnej społeczności północno-

-zachodniego Pacyfiku.

W Polsce dystrybucją do agencji reklamowych 

oraz pośredników BTL zajmuje się Texet Poland, 

który w swoim portfolio posiada takie marki jak Ja-

mes Harvest, Printer, Cottover czy Sagaform. Pre-

miera marki odbędzie się podczas targów Promo 

Show 8 i 9 lutego w Warszawie. Aktualny katalog 

w polskiej wersji językowej na sezon Wiosna/Lato 

2023 marki Cutter & Buck można pobrać ze stro-

ny: https://www.texet.pl/katalogi.html.

q Z BRANZY
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q OSOBOWOSCI

ŻANETA BERUS 
(IN2WIN)

y Czym zajmowała się Pani jako Konsul Handlowy 
w Chicago?

Konsul Handlowy w Chicago ma pod opieką nie 
tylko stan Illinois, ale też wszystkie stany tzw. pasa 
środkowo-zachodniego, czyli Meadwest. W wielkim 
skrócie dbałam o rozwój relacji handlowych i ich 
udrażnianie z obu stron – dopasowywaliśmy polskie 
firmy do potrzeb rynku amerykańskiego, a amery-
kańskim firmom pomagaliśmy wchodzić na polski 
rynek. Miałam cały czas do czynienia z promocją 
gospodarczą Polski.

y Liczne nagrody motywują Panią do działania?
Nagrody są odpowiedzią na to, co już zrobiłam, 

i zawsze motywują do dalszej pracy. W swojej karierze 
zawodowej zdobyłam wiele cennych nagród wynikają-

cych z mojego zaangażowania w to, co robię. Za swoje 
działania na rzecz samorządu i zasługi dla promocji 
Polski otrzymałam Srebrny Krzyż Zasługi przyznany 
przez Prezydenta RP. Dzięki głosom ponad 20 000 
osób z całego świata znalazłam się dzięki konkursowi 
EVENTEX na liście 100 najbardziej wpływowych osób 
branży eventowej na świecie. To na pewno zobowią-
zuje do bardziej wytężonej pracy na rzecz środowiska 
tak bliskiego mojemu sercu, czyli branży MICE.

y Co Pani firma robi obecnie?
Moja firma In2Win www.in2win.pl działa w obszarze 

promocji gospodarczej i branży MICE, która się z nią 
wiąże częściowo. Skupiam się na pomocy polskim 
firmom na rynkach zagranicznych, organizuję misje 
gospodarcze, spotkania z kontrahentami, wizyty studyj-
ne, jestem odpowiedzialna za program merytoryczny 
wielu wydarzeń, konferencji czy debat. Pomagam 
zagranicznym kontrahentom we współpracy z pol-
skimi podmiotami. Sprowadzam wielu organizatorów 

zagranicznych wydarzeń do Polski i współpracuję 
z obiektami oraz organizatorami polskimi. Oprócz tego 
działam też społecznie rozwijając młode kadry. Jeśli 
do tych działań dołożę szczęśliwą rodzinę, jaką udało 
mi się zbudować, to czuję się spełniona zawodowo 
i prywatnie. ✖

MARTYNA DZIEZA 
(ELASTO)

y Wysoka jakość „Made in Germany” i troska o środowisko 
to Państwa największe wyróżniki?

Naszą wyraźną przewagą konkurencyjną jest włas-
na produkcja w zakładach w Sulzbach-Rosenberg 
i Přešticach w Czechach. Dzięki najnowszym tech-
nikom produkcji i zaangażowanym pracownikom je-
steśmy w stanie osiągnąć najlepszą jakość, wysoką 
wydajność, konkurencyjne ceny i wzorową równowagę 
ekologiczną. Poszczególne procesy i sekcje mogą 
być dokładnie monitorowane, a sekwencje produk-
cyjne dostosowywane – co daje dodatkowe korzyści: 
krótkie terminy dostaw, dużą elastyczność projektów 
i niezawodne dotrzymywanie harmonogramów. Od 

2021 roku nie tylko produkujemy w sposób neutralny 
dla klimatu, ale od 2022 roku jesteśmy również ofi-
cjalnie certyfikowani jako firma pozytywna dla klimatu 
przez Niemiecki Instytut Zrównoważonego Rozwoju 
i Ekonomii. Oznacza to, że nie tylko kompensujemy 
generowaną emisję CO2, ale także dodatkowo an-
gażujemy się w ochronę środowiska.

y Czy na rok 2023 planowane są nowości produktowe?
Nowe produkty na rok 2023 to m.in. nowe Lunch-

boxy, butelki do picia, piłki nożne, butelka próżniowa 
albo szczypce do grilla.

y Czy ma Pani swój ulubiony produkt z szerokiej oferty Elasto?
Mój ulubiony produkt to Lunchbox z nadrukiem 

Imould albo kubek do kawy premium deluxe. ✖

ZBIGNIEW ZIELIŃSKI 
(AWIH)
y Który produkt cieszy się największym zainteresowaniem 
klientów – torby papierowe czy bawełniane?

Torby papierowe zdecydowanie cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem. Być może wynika to z tego, że 
każdy etap produkcji wykonywany jest w naszej firmie. 
W związku z tym klient ma duży wpływ na to, jak będzie 
wyglądała jego torba, oraz oczywiście ma gwarancję 
dobrej ceny. Natomiast torby bawełniane pochodzą 
z importu. My wykonujemy tylko nadruk. Przy tych 
torbach jest bardzo ograniczony asortyment i zwykle 
niemożliwe jest wyprodukowanie torby innej niż standard.

y Jakie najciekawsze zamówienie wykonali Państwo 
w 2022 roku?

Jednym z ciekawszych zamówień, a w zasadzie  

 
serii zamówień było wykonanie toreb z kolorowym 
nadrukiem przedstawiającym las i zwierzęta w nim 
żyjące. Wszystkie projekty nadruku były bardzo ładne, 
ale niestety trudne do wydrukowania. Praktycznie 
każde zamówienie zajmowało nam więcej czasu. 
Ale myślę, że klient jest zadowolony i my mamy 
satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

y Tuż po intensywnym czasie w grudniu przyjdzie kolej 
na chwilę oddechu, czy szykują się już Państwo na kolejne 
duże zamówienia?

Zwykle po intensywnym okresie przedświątecznym 
mamy chwilę mniejszego obłożenia w styczniu. Jest 
to czas na odpoczynek, wielu pracowników w tym 
okresie jest na urlopie. Ale już końcówka stycznia 
jest dla nas pracowita, gdyż zaczynamy produkcję 
dla sieci handlowych. ✖
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Nasza firma, założona w 1978 roku, narodziła się z zamiłowania do solidnie i estetycznie wykonanych etui 
do okularów, a także z dokładnego wglądu w potrzeby salonów optycznych oraz ich Klientów. Wieloletnia ob-
serwacja rynku uświadomiła nam, że w branży optycznej dbałość o detale i profesjonalizm mają szczególne 
znaczenie, a starannie wykonany produkt staje się wizytówką salonu, z którego pochodzi. Mając to na wzglę-
dzie, dokładamy wszelkich starań, aby nasz asortyment mógł godnie reprezentować Państwa markę i jakość 
świadczonych usług. Nasza wykwalifikowana kadra odpowiedzialna za projektowanie i nowoczesne wzornictwo 
pomoże Państwu spersonalizować swoje etui tak, aby stały się one znakiem rozpoznawczym marki i spełniały 
nawet najśmielsze oczekiwania.

Imca powstała w 1983 roku i nieprzerwanie działa do dnia dzisiejszego. Jesteśmy firmą całkowicie polską. 
Wytwarzamy kosmetyki i chemię gospodarczą wg własnych, całkowicie oryginalnych technologii. W latach 
80. jako jedyni w tej części Europy produkowaliśmy klarowne, transparentne mydło glicerynowe. Produkt nasz 
był doceniany na całym świecie i docierał nawet na kontynent australijski! Przez lata firma stworzyła przeszło 
200 własnych produktów i kilkadziesiąt produktów pod markami klientów. Posiadamy kilka patentów. Zostali-
śmy nagrodzeni Złotym Medalem Targów Poznańskich. Nasza firma zawsze była pionierem na rynku polskim. 
To my jako prawdopodobnie pierwsi wprowadziliśmy na rynek polski mydło płynne. Stawiamy na kosmetykę 
oryginalną i produkty specjalistyczne.

Nasza firma ma 40 lat doświadczenia w produkcji materiałów reklamowych, promocyjnych oraz użytkowych. 
Wykonujemy na zamówienie produkty takie jak teczki czy pudełka reklamowe. Artykuły, które tworzymy, po-
magają zwiększyć rozpoznawalność marki, dlatego nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do agencji 
reklamowych, firm farmaceutycznych oraz różnego rodzaju wydawnictw. Rozmawiamy z Klientami i wyciągamy 
wnioski z ich uwag oraz wskazówek. Na tej podstawie rozszerzamy nasze możliwości produkcyjne i wdrażamy 
w pracy najnowsze technologie z dziedziny poligrafii. Dzięki temu jesteśmy w stanie każdego dnia oferować 
Państwu sprawdzone produkty najlepszej jakości. Będą one pełnić swoją funkcję przez długi czas, pozwalając 
na wykorzystanie jako gadżet reklamowy o wielu zastosowaniach.

Od 30 lat aktywnie działamy na rynku gadżetów reklamowych, nieustannie rozwijając naszą ofertę. Efektem 
naszego zaangażowania jest marka Pier Luigi. Powstała ona z połączenia entuzjazmu oraz kreatywności, z po-
trzeby wypełnienia niszy w obszarze kalendarzy i notesów o produkty niebanalne oraz nowoczesne. Stawiamy 
na ekologiczne rozwiązania – wiele produktów z naszej oferty skutecznie pomaga chronić środowisko natu-
ralne. Dzięki temu mamy okazję być zawsze o krok do przodu przed konkurencją i przed potrzebami klientów. 
Efekty naszej pracy doceniają nie tylko nasi zadowoleni klienci – nasze produkty zostały nagrodzone w krajo-
wych i międzynarodowych konkursach, festiwalach czy targach branżowych, tj.: RemaDays Warsaw, Festiwal 
Marketingu, ZoomArt. Jest nam niezmiernie miło, że stworzyliśmy takie produkty, które stanowią praktyczną 
odpowiedź na realne potrzeby rynku.

Historia marki Tadeo Trading to opowieść o firmie, która od 1993 roku dzięki pasji, wizji i konsekwencji w 30 
lat przekształciła się w znaczącego dystrybutora artykułów biurowo-szkolnych w Polsce. Dzięki wyjątkowemu 
podejściu do klienta zdobyliśmy znaczącą pozycję na polskim rynku art. szkolno-biurowych i dążymy do osiąg-
nięcia równie mocnej obecności na rynkach zagranicznych. Oferowane przez nas produkty to doskonała jakość, 
ponadczasowe wzornictwo oraz wysoka funkcjonalność użytkowania. W naszej ofercie znajduje się dziś blisko 
1000 najwyższej jakości produktów skierowanych zarówno do Klienta indywidualnego, jak i odbiorców profesjo-
nalnych: instytucji, biur, firm, szkół, uniwersytetów oraz sklepów i hurtowni papierniczych. Jesteśmy dumni, że 
potrafimy wyprzedzać trendy rodzimego rynku papierniczego, a nasze produkty cieszą się uznaniem Klientów.

Firma SEMA-PRINT została założona w Krakowie w maju 1998 roku. Zakres działalności to import i produkcja 
odzieży promocyjnej i artykułów reklamowych. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszyn: sitodrukowych, 
DTG, haftujących, sublimacyjnych, transferowych i szwalniczych. Własny zakład produkcyjny oraz magazyny po-
zwalają na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Do dnia dzisiejszego centrala firmy, 
magazyny i produkcja znajdują się w Krakowie przy ul. Wadowskiej 2. Firma posiada także dwa show roomy i biura 
handlowe w Poznaniu i w Warszawie. SEMA-PRINT jest  dystrybutorem na rynku polskim marek: Sol's, James 
Ross Collection – JRC, James & Nicholson, Atlantis, Stanley / Stella, Regatta, Myrtle Beach, Nimbus, U-BAG, Impliva.

3

4

4

2

Jubileusze

4



35 77/2023

q JUBILEUSZE

Prosfera.pl / Lanyard.pro to firma, która od 20 lat nieustannie udoskonala i poszerza swoją ofertę. Tworzy-
my fabrykę tekstyliów spełniającą najwyższe standardy, obsługujemy ponad 2000 przedstawicielstw w 21 
krajach. Lanyard.pro to nie tylko smycze, ale również personalizowane ręczniki, poduszki, plecaki, pokrowce, 
leżaki. Oferujemy również wiele technik druku, począwszy od sublimacji termotransferowej poprzez sito-
druk, a skończywszy na tkaniu. Każdego dnia nasz zespół ulepsza procesy technologiczne i obsługę klienta. 
W 2020 roku wprowadziliśmy również nową zautomatyzowaną platformę B2B do zamawiania smyczy www.
smyczomat.pl, www.Lanyard.pro, która daje nowe możliwości w branży.

Macma jest jednym z największych importerów i dostawców gadżetów reklamowych w Europie. Istniejemy 
już od 2003 roku, co pozwoliło nam na zdobycie doświadczenia i dużej znajomości branży reklamowej. 
Naszymi odbiorcami są agencje reklamowe oraz pośrednicy działający na rynku reklamowym. Należymy 
do międzynarodowej grupy posiadającej oddziały w wielu krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, 
Holandii, Szwecji i na Węgrzech. Oferujemy także usługę Direct Asia, w ramach której obsługiwane są za-
mówienia niestandardowe i wielkonakładowe bezpośrednio u dostawców na Dalekim Wschodzie. Połączenie 
bogatej kolekcji artykułów reklamowych, profesjonalnych nadruków i fachowej obsługi gwarantuje Państwu 
wysoką jakość usług, rzetelność i niezawodność. Natomiast szeroki zakres działalności pozwala nam na 
kompleksową obsługę wszystkich zleceń.

Od 2008 roku z powodzeniem dostarczamy najwyższej jakości biżuterię srebrną i modową do naszych 
odbiorców hurtowych w Polsce i za granicą. Wykonujemy personalizowaną biżuterię na prezenty (biżuteria 
reklamowa). Wycinamy i grawerujemy nazwy, logo, dedykacje. Nawiązujemy do celebrowanych wydarzeń 
poprzez kształty elementów biżuterii, jej kolor oraz nadruki na opakowaniach. Posiadając własne zaplecze 
produkcyjne mamy możliwość oferowania krótkich terminów dostawy oraz realizacji nawet niewielkich na-
kładów. Dla marek odzieżowych projektujemy i wykonujemy kolekcje w edycjach specjalnych (private label). 
Na biżuterię nanosimy brand firmy odzieżowej poprzez wycięcie lub wygrawerowanie nazwy lub logo. Do 
współpracy zapraszamy salony jubilerskie oraz eleganckie salony odzieżowe.

Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania i usługi najwyższej jakości z zakresu poligrafii i reklamy. 
Od 2008 roku proponujemy naszym klientom wytwarzane w najnowszej technologii maszyny i materiały 
eksploatacyjne. Sprzedajemy maszyny i urządzenia do druku i przygotowywania reklam dla firm reklamowych 
oraz przemysłu. Oferujemy m.in.: maszyny do sitodruku, maszyny do tampodruku, tunele suszące do tam-
podruku i sitodruku, maszyny do złocenia/hot-stampingu, maszyny i urządzenia dla drukarni wielkoformato-
wych, plotery i prasy do sublimacji/termotransferu. Koncentrujemy się na spełnieniu wymagań klienta poprzez 
profesjonalną i dynamiczną obsługę oraz na rzeczowym przekazaniu wiedzy o produktach, które oferujemy.

Refloactive to wiodący producent oraz importer certyfikowanych artykułów odblaskowych, który swoją ofertę 
kieruje przede wszystkim do segmentu B2B i Retail. Z niedawno odświeżoną marką, nieustannie poszerzamy 
i rozwijamy naszą ofertę i jakość, aby nadążać za modą najnowszych trendów i zapotrzebowaniem rynku. 
Nie mamy wątpliwości co do pochodzenia i certyfikacji naszych surowców. Poważnie traktujemy wymagania 
przepisów unijnych i dostosowujemy nasze produkty do obowiązującego prawa. Jesteśmy specjalistami 
w dziedzinie produkcji akcesoriów odblaskowych, począwszy od zawieszek, opasek czy breloków odblasko-
wych, aż po profesjonalną odzież odblaskową. Jako producent, do każdego zadania podchodzimy elastycznie 
i z entuzjazmem, a nasz zespół grafików potrafi umieścić dowolne logo na każdym produkcie.

Belgijskie praliny i trufle, zestawy delikatesowe oraz wyśmienite wina to specjały, które oferujemy naszym 
Klientom działającym w różnych branżach. Firma Chocolate Land funkcjonuje na rynku od 2013 roku i od 
tego czasu nieprzerwanie oferuje eleganckie produkty wysokiej jakości oraz oryginalne pomysły na słodki 
prezent. Proponujemy m.in. personalizowane bombonierki z pralinami i truflami, świąteczne herbaty i bakalie. 
Nasza firma w ciągu kilku lat działania nie tylko na polskim, ale również europejskim rynku zyskała zaufanie 
wielu Kontrahentów. Każdy znajdzie u nas wymarzony upominek.
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Wśród nich znajdą się m.in.: Inventini, Stanley/Stella, 

Kornit Digital, Polska Grupa CNC, Scorpio, Fuji Film, PNG, 

jhkpolska.pl, PromoEfekt, Pegasus, Antigro Designer, De-

signer Club, EcoBag czy dpsdruk.pl. Wśród partnerów 

medialnych są natomiast Świat Druku, Visual Commu-

nication, OOH Magazine, Poligrafika.pl i Print Publishing.

RemaDays Warsaw to event, na którym spotkają 

się inwestorzy z twórcami dotychczas nieobecnych 

na polskim rynku rozwiązań. To również możliwość 

zaczerpnięcia od wzorców zagranicznych, bowiem rok 

po roku RemaDays Warsaw przyciągają kontrahentów 

z nawet najodleglejszych końców Europy. 

TRENDY DLA BRANŻY

Gadżety reklamowe, obok programów lojalnoś-

ciowych wspomagających sprzedaż, to wciąż ważne 

narzędzie budowania relacji i komunikacji z kontrahen-

tem. Stąd cieszy nas obecność wystawców, którzy 

zaskakują swoją ofertą. Więcej: https://remadays.com/

katalog-wystawcow/

Gadżety są potrzebne! Wzmacniają przekaz mar-

ketingowy firmy, są fizyczną manifestacją strategii mar-

ketingowej firmy. Skuteczny upominek reklamowy jest 

dziś ekologiczny, funkcjonalny, personalizowany, dobrej 

jakości i atrakcyjny cenowo ...a to niemałe wyzwanie!

Cały ekosystem reklamowy przygotowuje się na 

rok pełen niełatwych wyzwań. Czeka nas wiele zmian 

w obszarach technologicznych, rosnąca dynamika 

Największe święto miłośników reklamy  
i druku - RemaDays Warsaw!
18. edycja RemaDays Warsaw zachwyci wszystkich odwiedzających!  
1-3 lutego 2023 roku w Ptak Warsaw Expo spotkają się przedstawiciele 
polskich i europejskich liderów branży. Spodziewamy się ponad 800 wystawców.
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cyfryzacji, jak i coraz bardziej podkręcone wymagania 

odbiorców i rynku, w efekcie – konieczność rewizji 

wydatków, dyskusja nad działaniami najbardziej efek-

tywne pod kątem ROI.

Tu z pomocą przychodzi przygotowana jak co roku 

Konferencja RemaDays 2023.

KONFERENCJA REMADAYS 2023 

Znakomici eksperci z branży, pomysły, estetyka 

i ruchy, które pokochają Twoi klienci. To wszystko 

w przygotowanych trzech salach tematycznych: Mar-

ketingowej, Poligraficznej i ViperPrint.

Prezentacje naszych prelegentów przedstawią 

główne trendy kształtujące komunikację audiowizual-

ną w nadchodzącym roku. Uczestnicy zdobędą wnikliwą 

wiedzę na temat pomysłów, estetyki i narzędzi, które 

pomogą im przewodzić na rynku i wyróżniać się swo-

imi reklamami, kampaniami lub projektami wizualnymi. 

Omawiane tematy obejmują trendy w fotografii, projek-

towaniu stron internetowych, projektowaniu graficznym, 

reklamie, muzyce i nie tylko. 

Szczegółowy program znajdziecie tutaj: https://re-

madays.com/konferencja-remadays/

Preferencje dotyczące wyboru artykułu reklamowe-

go zmieniają się nieustannie. Trendy wyznaczają nowe 

technologie, które inspirują branżę reklamową do po-

szukiwania coraz bardziej zaskakujących, oryginalnych 

i nowatorskich gadżetów gadżety lewitujące, ramki 

cyfrowe, artykuły użytkowe z recyklingu itp.

Tendencją spójną z trendem ESG z pewnością będą 

artykuły eko, ale rosnącą popularnością cieszyć się 

będą produkty retro, gadżety wielofunkcyjne i wciąż – 

dedykowane odbiorcom luksusowym.

Analogicznie do nowych trendów w outdoorze, 

w którym prowadzone są prace nad rewolucyjnym 

typem reklamy spersonalizowanej. 

Ekskluzywny content? Zdrowa dawka dystansu 

i humoru?

To wszystko się przyda – tak jak szybkie decy-

zje wewnątrz organizacji i jeszcze szybsza realizacja.

PROGNOZY REMADAYS WARSAW

Wydarzenie 1-3 lutego dedykowane jest producen-

tom i dystrybutorom innowacyjnych technologii, maszyn 

i materiałów do druku oraz poligrafii, usługodawcom 

z zakresu produkcji reklamowej, reklamy wizualnej, noś-

ników reklamowych out&indoor, reklamy świetlnej, POS, 

mediów i wyposażenia, a także upominków, tekstyliów 

i opakowań reklamowych.

Przewidywana liczba wystawców to aż 830 pro-

ducentów, usługodawców i dystrybutorów działają-

cych w branży. Prognozowana skala uczestnictwa 

30 000 gości z kraju i zagranicy, którzy będą mogli 

wziąć udział w 10 tematycznych konferencjach. Wy-

darzenie tej skali umożliwione zostanie dzięki wysoce 

sprofilowanym pod wymagania eventów najwyższego 

szczebla halom Ptak Warsaw Expo. W sumie przygoto-

wane zostanie 50 000 m2 przestrzeni wystawienniczej.

Zostań wystawcą podczas RemaDays Warsaw, do-

cierając do szerokiej grupy potencjalnych klientów. Wię-

cej informacji można znaleźć na: www.remadays.com/

zostan-wystawca

Twoja obecność podczas wydarzenia to spozy-

cjonowanie się w gronie marek premium i gwarancja 

rozwoju w branży.



48 508 630 007



48 508 630 007



40 77/2023

DOŚWIADCZONY HANDLOWIEC

W tym wypadku zatrudniamy osobę, która 
już posiada fach w ręku. Trzeba tylko nałożyć 
na to wiedzę i informacje związane z branżą 
reklamową oraz sprzedawanym produktem. Za-
sady sprzedaży są  wręcz takie same, oczywi-
ście same procesy mogą się lekko różnić, ale 
osoba z doświadczeniem sprzedażowym bez 
problemu przełoży to na nowy grunt. Kluczowe 
znacznie dla agencji ma fakt, żeby handlowiec 
miał doświadczanie w sprzedaży B2B, a nie B2C. 
Sprzedaż do klienta końcowego bardzo różni się 
od współpracy z firmami i jeśli zatrudnimy taką 
osobę, to bardzo trudno będzie jej szybko prze-
stawić się na inny charakter pracy. Paca z firmą 
rządzi się zupełnie innymi prawami, zaczynając 
od tego, że bardzo rzadko dopina się sprzedaż 
tu i teraz przez telefon, kończąc na tym, że płat-
ność jest na fakturę z terminem.  Dość częstym 
błędem popełnianym przez agencje reklamowe 
jest przeświadczenie, że idealnym rozwiązaniem 
będzie zatrudnianie do swojej agencji osoby, któ-
ra pracowała wcześniej w call center. Wydawać 
by się mogło, że taka osoba jest wręcz idealna. 
Potrafi wykonać dużo telefonów w krótkim cza-

sie, przeniesie zatem wielu nowych klientów. Nic 
bardziej mylnego. Wykonywanie wielu telefonów 
w krótkim czasie nie przyniesie pożądanego 
efektu, bo sprzedaż w agencji jest długofalowa. 
Nie ilość, a jakość rozmów się liczy, w dodatku 
w żadnej agencji reklamowej nie ma żadnego 
skryptu zgodnie, z którym można by taką roz-
mowę poprowadzić. Przy sprzedaży w agencji 
liczą się relacje, a to wymaga czasu oraz zupeł-
nie innego charakteru pracy.

NOWICJUSZ 

Drugim podejściem do rekrutacji jest nasta-
wianie się na zupełnie niedoświadczoną osobę. 
Koszty zatrudnienia są niewspółmiernie niższe, 
ale potrzeba wtedy o wiele więcej czasu na to, 
żeby wdrożyć kogoś w branżę, a przede wszyst-
kim nauczyć procesów sprzedażowych. Na co 
zatem zwrócić uwagę w tym wypadku, żeby re-
krutacja zakończyła się  sukcesem, a nowo za-
trudniona osoba szybko się zwróciła?  Kluczem 
jest samo nastawienie do pracy i wewnętrzny 
entuzjazm kandydata. Nie jest tajemnicą, że nowe 

pokolenia niestety nie wpisują się w etos ciężkiej 
pracy. Szukają łatwych, najlepiej dużych pieniędzy 
przy małym nakładzie energii. Nie przywiązują się 
często do firmy na długo, przez co pracodaw-
cy boją się zatrudniać takie osoby, wiedząc, że 
włożą w szkolenie dużo czasu, który potem im 
się po prostu nie zwróci. Już na samej rozmo-
wie rekrutacyjnej można zwrócić uwagę na samo 
nastawianie. Jeśli od samego początku widać, że 
danej osobie bardzo zależy i ma ogromny zapał 
do zdobywania nowej wiedzy, to jest  już dobry 
znak. Taka osoba włoży sporo energii w naukę 
i będzie chciała szybko przełożyć to na praktykę 
i pracę z klientem. Można nie mieć wiedzy ani 
doświadczenia, ale jeśli ma się w sobie ogromną 
chęć do nauki i determinację, to efekty naprawdę 
przyjdą bardzo szybko.

Wiadomym jest fakt, że decydując się na za-
trudnienie nowej osoby, nigdy nie mamy 100% 
pewności, że to był dobry wybór, a inwestycja 
szybko się zwróci. Są jednak szczegóły, na które 
warto zwracać szczególną uwagę żeby znacząco 
zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, a co za 
tym idzie, zwiększenia sprzedaży, czyli finalnie 
zwiększenie zysku dla samej agencji.

Rekrutacja handlowca do agencji reklamowej – 
czym się sugerowaÃ żeby zarabiaÃ?

W rozwoju każdej agencji reklamowej przychodzi w końcu moment, kiedy trzeba zatrudnić dodatkowego 
handlowca. Powstaje wtedy odwieczny dylemat, który można czasami porównać do wyboru pomiędzy 
Wielkanocą, a świętami Bożego Narodzenia. Czy postawić na doświadczoną osobę, czy też zatrudnić no-
wicjusza bez wiedzy, nie tylko na temat branży, ale też samej sprzedaży. Niezależnie od wyboru, można 
skupić się na kilku kwestiach, które wpłyną na to, że zatrudnienie takiej osoby dość szybko się zwróci, 
a agencja zacznie dobrze zarabiać.

‹  Gabriela Niewiadomska ›

q MATERIAŁ SZKOLENIOWY





42 77/2023

 ZAPŁAċ ZA PODATKI BLIK-IEM

Od 2023 roku będzie 

można opłacać podatki 

w elektronicznym Urzę-

dzie Skarbowym za po-

mocą nowych sposo-

bów. Podatnicy, w tym 

również przedsiębiorcy, 

będą mogli w tym celu 

korzystać z płatności BLIK-iem lub innych instrumentów płatniczych, w których 

wykorzystywane są kody autoryzujące. Na ten moment w e-Urzędzie Skar-

bowym można dokonać płatności przelewem, a ponadto pobrać za darmo 

zaświadczenia o dochodach oraz niezaleganiu w podatkach, jak i załatwić 20 

różnych spraw. Planowane zmiany wraz z następnymi usługami mają zostać 

wdrożone już w styczniu. ✖

Źródło / czytaj dalej na: businessinsider.com.pl

 PRZYJĘTY PROJEKT O POTWIERDZANIU 

TOŻSAMOŚCI APLIKACJĀ W KAŻDEJ SYTUACJI

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji 

przyjął projekt ustawy, która ma umożli-

wiać potwierdzenie tożsamości aplikacją 

mObywatel we wszystkich sytuacjach, 

obecnie wymagających okazania dowodu 

osobistego. Planowane zmiany zrównają 

również status innych dokumentów, które 

znajdują się w aplikacji, z ich odpowiednikami w formie tradycyjnej – obejmą 

np. prawo jazdy, legitymację studencką albo Kartę Dużej Rodziny. Co więcej, 

mObywatel zapewni możliwość dokonywania opłat administracyjnych online czy 

otrzymywania powiadomień push. Dzięki wprowadzanym przepisom jednostki 

samorządu terytorialnego i inne podmioty (np. organizacje zawodowe, związki 

sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję oraz uruchamiać i zarządzać do-

kumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli. ✖

Źródło / czytaj dalej na: businessinsider.com.pl

 NOWELIZACJA USTAWY O PRAWACH 

KONSUMENTA
Prezydent podpisał nowelizację ustawy 

o prawach konsumenta i innych ustaw. 

Zmiany dotyczą m.in. informowania o ce-

nach towarów i usług – sprecyzowano spo-

sób uwidaczniania cen w sytuacji stosowa-

nia obniżek. Rozszerzona została także 

definicja umowy, która zawierana jest poza lokalem przedsiębiorstwa. Obejmuje to 

umowy, które zawierane są w czasie pokazu zorganizowanego przez przedsiębior-

cę z udziałem zaproszonych bezpośrednio lub pośrednio konsumentów, na którym 

odbywają się promocje, składanie ofert sprzedaży albo sprzedaż towarów lub usług. 

Wprowadzane przepisy mają zapewnić większą przejrzystość także przy umowach 

zawieranych online, szczególnie z wykorzystaniem internetowych platform handlowych. 

Nowelizacja ma na celu zwiększenie stopnia ochrony konsumentów. ✖

Źródło / czytaj dalej na: www.money.pl

 UBEZPIECZENIE DELEGACJI KRAJOWEJ ORAZ 

ZAGRANICZNEJ

Przedsiębiorcy, których ele-

mentem działalności jest orga-

nizacja podróży pracowników, 

powinni zadbać o ich właści-

we zabezpieczenie. Dotyczy 

to zarówno wyjazdów odby-

wanych na terenie kraju, jak 

i za granicą. Ubezpieczenie delegacji przyjmuje formę polisy na wypadek różnych 

okoliczności, np. nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej sytuacji zdrowotnej. Umożli-

wia ono otrzymanie zwrotu kosztów pobytu pracownika w szpitalu, co szczególnie 

niezbędne jest w przypadku podróży zagranicznych, gdzie wartość leczenia mogła-

by przekroczyć nawet kilkaset tysięcy złotych. Zgodnie z prawem obowiązek wyku-

pienia polisy leży w gestii pracodawcy, który odpowiada za pracowników w czasie 

trwania delegacji. ✖

Źródło / czytaj dalej na: businessinsider.com.pl

 KIEDY MÓWIMY O IMPORCIE USŁUG?
Za każdym razem, gdy przedsiębiorca korzysta z oferty firm, które nie są zarejestrowane w Polsce, lecz działają za 

granicą, najczęściej mowa o imporcie usług. Przedmiotem zakupu mogą być np. usługi reklamowe, informatyczne, kon-

sultingowe bądź oprogramowanie i licencja dla firmy itp. Najpowszechniejszym przykładem wyżej wymienionych jest 

w szczególności kupowanie usług reklamowych od Google i Facebook, czy oprogramowania od Microsoft lub Adobe, 

które są zagranicznymi firmami. Do importu dochodzi wówczas, gdy siedziba lub miejsce zamieszkania dostawcy uloko-

wane jest poza Polską, a ponadto gdy: usługodawca nie rozlicza podatku od towarów i usług (automatycznie świadczona 

usługa nie podlega opodatkowaniu w kraju dostawcy) oraz usługobiorca jest podatnikiem – osobą prawną, jednostką 

organizacyjną bez osobowości prawnej albo osobą fizyczną z siedzibą, miejscem zamieszkania lub pobytu na terytorium 

Polski. Niezbędnym kryterium jest także to, aby miejscem świadczenia usług było terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ✖

Źródło / czytaj dalej na: www.money.pl

O tym się mówi: prawo, finanse, gospodarka

q  O TYM SIE MÓWI
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q PROMOCJE, KTÓRE WIDAĆ

‹ Promocje, które widaÃ… ›
Oto przegląd najciekawszych produktów dostępnych w sprzedaży łączonej w sieciach sklepów detalicznych oraz wyko-
rzystywanych podczas wydarzeń plenerowych. „Dokumentacja” zdjęciowa posegregowana została zgodnie z przynależ-
nością do sektora branżowego Gifts World / Event Show. Przynależność do sektora jest określana na podstawie rodzaju 

upominku, zastosowania lub ekspozycji – interpretacji autora :)

‹  Magdalena Konieczna ›

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydar-
zenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem:
Chcemy wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

Wybrane Gadżety Finałowe:

EVENT SHOW

Saszetka – nerka / Clipboard / Ramki do 

tablic samochodowych/ Kartonik prezentowy 

/  /Poduszka / Ręcznik z mikrofibry / Brelok 

Flaming / Walizka Tukan / Kubek ceramiczny 

/ Body / Kalendarz kieszonkowy / T-shirt 

damski / 

Źródło/przedruk: https://www.wosp.org.pl/final

Jeśli realizujesz projekty, które mogą zostać wykorzystane w materiale  

„Promocje, które widać”, zapraszam do kontaktu: 

magda@gjc.pl.

GIFTS WORLD
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‹  Joanna Kamińska ›

Jesteśmy jedną z niewielu firm w Polsce, która 

dysponuje 18-kolorowym automatem sitodrukowym 

do druku na tekstyliach i faktycznie potrafi te 18 

kolorów wydrukować. Dla nas normą jest druk far-

bami wywabowymi, puchnącymi i wodnymi. A dla 

klientów o nieco niższych wymaganiach mamy 

atrakcyjną ofertę cenową na druk 1-2 kolorów na 

torbach i koszulkach. 

Zakupy odzieży bez nadruków klienci realizują 

w hurtowni internetowej, która prezentuje dostęp-

ność towarów w naszym magazynie oraz w ma-

gazynie producenta. Dzięki zaawansowanym filtrom 

nasza hurtownia pozwala wyszukać produkty speł-

niające określone parametry. 

Nowe, zautomatyzowane narzędzia do tworzenia 

wizualizacji i wycen odzieży z nadrukiem pozwo-

lą klientom na samo-

dzielne przygotowanie 

projektów i ich wyce-

nę. Jednakże pracow-

nicy naszego działu ob-

sługi klienta wspierają 

proces składania i rea-

lizacji zamówień, ściśle 

współpracują z klien-

tami na etapie przygo-

towania projektu, wizu-

alizacji i produkcji. Od 

teraz masz wybór, czy 

chcesz sam zrealizo-

wać swoją wizualizację 

i wycenę, czy też wo-

lisz to zrobić przy na-

szym wsparciu. Handlowcy prowadząc Twój projekt, 

będą zajmowali się jego kontrolą na każdym etapie 

realizacji zamówienia - aż do wysyłki. Jesteśmy 

w stałym kontakcie z klientami, proponując najlepsze, 

najbardziej efektywne metody zdobienia, dostoso-

wane do projektu, wielkości zamówienia oraz asorty-

mentu odzieży, która przeznaczona jest do dekoracji. 

W magazynie Corporate Image dostępnych jest 

od ręki ponad 1,5 mln sztuk odzieży reklamowej 

i gadżetów najlepszych światowych marek: Gildan, 
Fruit of the Loom, Roly, Stamina, Stedman, 
Kariban, Sol’s, Stanley&Stella, Native Spirit 
i Promodoro. Nasz doświadczony zespół zreali-

zuje dla Ciebie sitodruk, haft komputerowy, druk dtg 

i dtf, sublimację i transfery plastizolowe. Skupiamy 

w jednym miejscu wszystkie metody zdobienia 

odzieży i tekstyliów. Park maszynowy Corporate 

Image to 6 automatów sitodrukowych, 4 hafciar-

ki komputerowe, linia do sublimacji, linia do druku 

cyfrowego oraz laser CO
2
.

Obecnie coraz większym zainteresowaniem cie-

szy się odzież wykonana z bawełny organicznej, 

a także z poliestru i bawełny pozyskanej z recy-

klingu. Również w naszej ofercie klienci znajdą 

odzież wykonaną z tego typu materiałów, a marki 

Stanley&Stella oraz Native Spirit oferują wyłącznie 

odzież wykonaną z bawełny organicznej i mate-

riałów z recyklingu. Idziemy jednak dalej i dbamy 

o to, żeby wykonywane przez nas usługi miały 

jak najmniejszy wpływ na otoczenie. Stosujemy 

wyłącznie certyfikowane farby i chemię świato-

wych marek spełniające surowe normy w zakresie 

ochrony środowiska. W druku cyfrowym i sublimacji 

używamy tylko oryginalnych tuszy i komponentów. 

Wykonywana przez nas produkcja nie generuje 

żadnych szkodliwych odpadów, a wygenerowane 

odpady są poddawane starannej segregacji i re-

cyklingowi. Nasze nowoczesne maszyny i procesy 

technologiczne są energooszczędne i neutralne 

dla środowiska. 

Corporate Image:  
prosty wybór, wiele możliwości 

Jeżeli nie znasz firmy Corporate Image powiemy jakie korzyści przyniesie Ci zamawianie odzieży i gadżetów wraz 
z dekoracją. Po pierwsze i najważniejsze: kupując u nas, zaoszczędzisz swój czas i pieniądze. Prezentujemy realne 
stany magazynowe dostępne do natychmiastowej wysyłki. W Corporate Image czas realizacji zamówienia wraz 
z dekoracją zazwyczaj nie przekracza tygodnia. Liczba dostarczonych produktów zawsze zgadza się ze złożo-
nym zamówieniem. W przypadku braków, które w ostatnich latach zdarzały się u producentów, jesteśmy w stanie 
zapewnić alternatywne rozwiązania, oferując towary innych marek o podobnych parametrach. 

q Z BRANZY
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V OKŁADKA
FALK & ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. I.

EURO MAGNESY SP. J. II.

REMADAYS – MIĘDZYNARODOWE TARGI REKLAMY I DRUKU  III.

JOOMP.PL IV.

V REKLAMY
ABC-N PLUS PRZEMYSŁAW PLASKACZ  43

AGENCJA REKLAMOWA SPOKO ( BADGEPRODUCER.COM) 19

ALEXANDER 13

ALTMEDIA (PINKI PRZYPINKI.PL) 47

AMAGRAF SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA 27

CARTAMUNDI 17

CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. 45

CUKIERNIA ARTYSTYCZNA ANIA 25

ELASTO GMBH&CO. KG 19

EUROPEAN SUPPLIERS BOOK 48

GIFT STAR     11

GRG GRZEGORZ GURGUL  49

HEADWEAR GROUP 33

IES POLSKA 39

JOOMP.PL 38

LPP PRINTABLE 5

PROMO SHOW – MIĘDZYNARODOWE TARGI  
REKLAMY I DRUKU   41

PRO-USB  11

ROMANIK 7

STWORZENIA PANA SMOLENIA FUNDACJA 46

TEXET POLAND SP Z O.O.  29

THEONEGROUP.PL SP. Z O.O.  41

TOPPOINT 33

V OKNA PROMOCJI
ALBINEX SP. Z O.O. SP. K. 23

GABARA 18

HARBEST 25

P.P.H.U. CHILI 21

PRAUT M. K. KONKEL 23

REGINASOCKS 23

SOFTGRAF MAREK NOWAK 25

WAVE GROUP 25

WYDAWCA
GJC International Sp. z o.o. 
ul. Podbiałowa 11
61-680 Poznań
tel. +48 508 630 007

REDAKCJA
REDAKTOR NACZELNY
Sebastian Ząbek

REDAKTOR PROWADZĄCA
Joanna Kłossowska

DZIAŁ REKLAMY
Anna Gąsiorowska-Wójcik 
Iwona Skrzypczak
Magdalena Konieczna
Justyna Lisek-Kantorska
tel. +48 508 630 007
sales@gjc.pl

q SPIS REKLAM

WYDANIE : 2(78)2023
W PRZYGOTOWANIU

Postaw na wizerunek! 
 

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

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

świadomości marki.

Zamów reklamę: sales@gjc.pl

DZIAŁ TECHNICZNY 
Jacek Spychała

SKŁAD 
feststudio.pl

WYDANIE
1(77)2023 styczeń, luty, marzec, 
kwiecień

NAKŁAD / DYSTRYBUCJA: 
- 5 000 sztuk wysyłka pocztą
- dotarcie do sprawdzonej bazy odbiorców - mailing do 
wyselekcjonowanych odbiorców: 68 tys firm - w tym 
agencji reklamowych poszukujących upominków oraz 
szefów marketingu i działów zakupów największych firm 
zaopatrujących się w materiały reklamowe w Polsce

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

DRUK 
Drukarnia Standruk

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 

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