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cena: 20 PLN

To będzie
dobry rok!
Nieocenionym wsparciem każdej kampanii są artykuły
promocyjne. W najnowszym katalogu PROMO prezentujemy nowości i bieżące propozycje z branży artykułów promocyjnych. Przeglądamy propozycje galanterii skórzanej,
by wyróżnić ważnego kontrahenta oraz technologiczne
nowinki w elektronicznych gadżetach.

Czas na zmiany. Pierwsza kryje się w nowej aranżacji okładki magazynu, za którą odpowiedzialny jest człowiek – instytucja polskiej grafiki, Andrzej Pągowski. W rozmowie z nami
opowiada o synergii kultury i biznesu, rynku reklamy i „lansowaniu” na salonach. O potencjale sztuki i technologii
mówi także Agnieszka Jaśkiewicz, Head of Marketing Sony
Mobile Poland.
Ponownie rozmawiamy z ekspertami marketingu o kondycji polskiej reklamy i komunikacji z klientem. Anna Biskup,
PR Manager Lidl Polska opowiada o smart shoppingu, kluczowych kanałach komunikacji oraz edukacji Polaków w zakresie gotowania. Mikołaj Ciaś, Senior Marketing Manager
w Coca-Cola Poland Services rozważa kwestię identyfikacji
wizualnej oraz wykorzystania sportu w marketingu. Naszych
rozmówców pytamy także o prognozy, jaki będzie rok 2015.
Czy miasto jest produktem? W ujęciu marketingowym jak
najbardziej. Przyglądamy się promocji polskich i zagranicznych miast i regionów, analizując ciekawe kampanie i strategie komunikacji.

Zaglądamy do centrów handlowych, analizując skuteczność wysp handlowych i systemów wystawienniczych.
W miejscach użyteczności publicznej podglądamy Systemy Digital Signage, które na co dzień towarzyszą nam
w urzędach, na lotniskach czy w punktach rozrywki.
Kolejna zmiana na lepsze to rosnący w siłę Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań. W tym roku ponad 200 wystawców zaprezentuje swoją ofertę dla szerokiego, lecz wyselekcjonowanego odbiorcy. Branża artykułów promocyjnych, poligrafii reklamowej i opakowań spotka się w Hali
Expo XXI w dniach 9-10 września. Nie może Was tam zabraknąć!
Liczę, że poszukujący inspiracji znajdą w tym numerze motywacyjne wskazówki i optymistyczne prognozy. W końcu
jaki będzie ten rok, zależy w dużej mierze od nas samych.
Powodzenia!

PR Manager

Dla pierwszych 10 osób, które polubią nas na Facebooku i wyślą wiadomość o treści „WSTĘPNIAK”
wysyłamy prezent niespodziankę. www.facebook.com/OOHmagazine
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14

Szkolenia, Seminaria, Treningi, Targi

(…) Kiedy wychodzę na miasto, robię to, żeby bawić się ze znajomymi, świętować albo kogoś spotkać. Czy
chcesz tego, czy nie, moje wyjście nie jest misją służącą poszukiwaniu konkretnego napoju lub produktu
z twoim logo. (…) Wierzę, że wydałeś krocie na badania nad mechanizmami motywującymi moje
preferencje dotyczące marki. W rzeczywistości mają one niewielkie znaczenie. Będę się czuł o wiele bardziej
zobowiązany, jeśli pomożesz mi osiągnąć to, czego pragnę. (…) to, czego ja chcę – tu i teraz (…).

INDEX FIRM z branży OOH, konstrukcje
wielkoformatowe, POS, druk wielkoformatowy
Cyferki, Nowości

▀ MARKETING
14 Najlepsze projekty to te odrzucone
O rynku reklamy, lansowaniu na salonach i tym co nas czeka w 2015 r.,
z grafikiem i plakacistą – Andrzejem Pągowskim rozmawia Robert Załupski.

20 Sztuka i technologia
22 Zawsze blisko klienta
O smart shoppingu, kluczowych kanałach komunikacji oraz edukacji Polaków
w zakresie gotowania rozmawiamy z Anną Biskup, PR Managerem Lidl Polska.

22

54 Zrozumieć konsumentów. Nawyki
i doświadczenia konsumenckie Polaków

26 Najważniejszy jest konsument
Mikołaj Ciaś, Senior Marketing Manager w Coca-Cola Poland Services, w rozmowie z OOH
magazine opowiada o tym czym dla Coca-Cola jest logo oraz etykieta, jak dotrzeć do
współczesnego konsumenta, a także jaką rolę odgrywa w komunikacji tej marki sport.

28 Wielki format Cityboard Media także

58

32 Kampania dobrze zaplanowana
O tym jak wykorzystywać marketing zintegrowany, by nie „przegrzać” swojego
budżetu reklamowego, dlaczego produkt jest najbardziej niedocenionym narzędziem
komunikacji i dlaczego warto wysyłać smsy do swoich klientów opowiada w rozmowie
z OOH magazine Grzegorz Bonder, General Manager w agencji UNIQUE ONE.

26

34 Marketing w erze smart komunikacji
O rebrandingu agencji, zmianie strategii i wielokanałowych rozwiązaniach
komunikacyjnych opowiada Anna Gogacz, general manager agencji Allegro.

36 Wypromować miasto

60 DS w miejscach publicznych
Nowoczesne rozwiązania Digital Signage to nie tylko doskonały nośnik reklamowy, ale i użyteczne rozwiązania
w urzędach, środkach transportu czy innych miejscach użyteczności publicznej. To wygodne rozwiązanie,
które ułatwia komunikację i przekaz informacji w miejscach, które codziennie odwiedzają tysiące osób.

▀ OPAKOWANIA

62

36

70

Przepis na udany event
Reklama a stereotyp.
Misja czy pogrywanie z konwencją?
Śrubokręt dla handlowca
- o prezentacji oferty i obronie ceny

▀ POS

44
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W blasku renomy - czyli o czerpaniu nienależytej
korzyści z cudzych znaków towarowych

64 Opakowanie w służbie sprzedaży
Opakowanie już dawno przestało być kojarzone ze swoją pierwotną funkcją, czysto utylitarną. Oczywiście,
nadal kwestie ochronne, jak i informacyjne są w kontekście opakowań niezwykle istotne, jednakże funkcja
marketingowo-reklamowa stała się równie (jeśli nie bardziej) w ich przypadku istotna.

66

Drugie życie opakowań PAT&RUB

▀ DRUK

68

64

Druk ONLINE

▀ PROMO

72 Elektronika w służbie marketingu
Dynamiczny postęp technologiczny sprawił, że gadżety elektroniczne na dobre zadomowiły się w branży
artykułów promocyjnych. Sami z ciekawością przyglądamy się nowinkom i cudom techniki, które bombardują
rynek swoimi kolejny odsłonami. Kreatywny koncept, designerska forma i innowacja technologiczna to
przepis, który pozwala otrzymać świetny jakościowo gadżet, który sprawdzi się przy niejednej kampanii.

Miasta, regiony i państwa w ujęciu marketingowym to produkty, które, jak wszystkie
inne, potrzebują promocji. Marketing miejsc jest niczym innym jak strategią, której celem
jest kreowanie wizerunku i kształtowanie poglądów na temat danego miejsca – marki.

38
40

Siedem trendów w print i retail na 2015

▀ DIGITAL SIGNAGE

dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Rozmowa z Marcinem Wojda, Dyrektorem ds. Kluczowych Klientów Cityboard Media

54

76 Gadżet z górnej półki

72

Skóra niezmiennie kojarzy nam się z jakością i luksusem. Dodaje codziennym przedmiotom, jak portfel czy
wizytownik, prestiżu i elegancji. Jest wyrazem szacunku dla obdarowywanej osoby, a ze względu na swą
uniwersalność, sprawdza się praktycznie przy każdej okazji.

78
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i ich Rodziców w pracy
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wystawienniczych.
częśćKlientom
międzynarodowej
P3, jednego
z największychfachową
produ- wiedz
centów i dystrybutorów przenośnych rozwiązań dla marketingu. Jako producent, firma współpracuje jedynie z agencjami reklamowymi i drukarniami, dostarczając produkt
w bardzo atrakcyjnej cenie.
Firma zapewnia niezbędne wsparcie zarówno marketingowe jak i pomoc w dokonaniu wyboru odpowiedniego produktu. W obszernej ofercie znajdują się roll-upy, banery,
ścianki pop-up, flagi, stojaki reklamowe, akcesoria. Produkty są dostępne poprzez sieć europejskich dealerów.

tel. kom. 883 984 007, 668 134 993

9 marca – 12 czerwca
Konkurs Telemarketer Roku
www.telemarketerroku.pl
18-19 marca / hotel Hilton w Warszawie
Poland & CEE Retail Summit 2015
www.retail-conferences.com

PACK TRENDS

PROMO
SHOW 2015

PROMO SHOW 2015

VII edycja konkursu Telemarketer Roku, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, czyli wybór najlepszych konsultantów w 6 kategoriach tematycznych. Kandydatów można zgłaszać od 9 marca za pośrednictwem strony:
www.telemarketerroku.pl. Od 13 kwietnia przyjmowane będą zgłoszenia do Złotej Słuchawki – nagrody dla najlepszego
projektu call center.
Kongres od 7 lat buduje społeczność, której celem jest tworzenie nowej jakości oraz rozwój polskiego i europejskiego handlu. Rosnąca z roku na rok frekwencja (756 uczestników podczas edycji w 2014 roku) oraz powiększająca się grono stałych
oraz nowych uczestników kongresu, potwierdza efektywność formuły spotkania, która ma za zadanie ułatwić budowanie
relacji przekładających się bezpośrednio na wymierne efekty biznesowe.

19 marca / Warszawa
DIGITAL SIGNAGE SUMMIT
www.digitalsignagesummit.pl

Digital Signage to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w branży marketingowej. Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wydarzenia: Nowe technologie oraz trendy w obszarze reklamy oraz komunikacji cyfrowej, Nowoczesne nośniki Digital Signage czy Źródła sygnału DS. Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz
rejestracyjny, ilość miejsc jest ograniczona.

20 marca / Kraków, 15 maja / Warszawa
9 października / Trójmiasto, 6 listopada / Warszawa
Program Diploma in Professional Marketing
www.questus.pl

Nowe edycje programu Diploma in Professional Marketing - poziom zaawansowany w certyfikacji The Chartered Institute of Marketing.

19-20 marca / budynek Service Inter-Lab, Szczecin
II Targi Przemysłów Kreatywnych
www.klaster.biz/targi-przemyslow-kreatywnych-szczecin

Targi poświęcone są promocji, kreatywności oraz innowacyjności. Wśród Wystawców dominuje branża reklamowa, a gośćmi będą przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji oraz samorządów zamawiający usługi i produkty reklamowe. Targom
towarzyszą interesujące bezpłatne warsztaty i wykłady.

reklama@etconcept.pl
Ultima
Displays Polska
www.etconcept.pl
ul. Handlowa
3
INDEX FIRM - ARTYKUŁY
PROMOCYJNE
83-000 Pruszcz Gdański

tel. +58 770 22 80-84
INDEX FIRM - POS
/ SYSTEMY WYSTAWIENNICZE
ETconcept
biuro@ultimadisplays.pl

ul.
Rzeźniczaka 29a/7, 65-119 Zielona Góra
www.ultimadisplays.pl
tel. kom. 883 984 007, 668 134 993
dzo często wykraczają poza klasyczną ofertę katalogowych produktów reklamowych. Wszystkim Klientom oferujemy dodatkowo: zaangażowanie, fachową wiedzę
reklama@etconcept.pl
ul. Atramentowa 11, Bielany Wrocławskie
www.etconcept.pl

Adform Group S.A.

ul. Partyzantów 19a, 39-300 Mielec

tel. 17 773 82 00
INDEX FIRM - POSARTPLEX
biuro handlowe:

ul. Algierska
17L lok.
5, 03-977
Warszawa
ul. Lambady
4, 02-830
Warszawa

tel 12 257 00 50

kom.
601612512
ArtClip
Advertising
Agency
ATStel.Display
Sp. z o.o.

Impactor 2015 – finał projektu odbędzie się w kwietniu br. w Warszawie. Na wydarzenie złożą się dwie debaty, podsumowanie roku w branży reklamowej w Polsce oraz gala wręczenia nagród dla najlepszych firm oraz projektów marketingowych i komunikacyjnych. Impactor to najdłużej istniejący konkurs branżowy w Polsce.

tel. 22 671
29z30o.o.
Berkano
Sp.
ARTPLEX

9 i 10 kwietnia / Centrum Expo XXI, Warszawa
Międzynarodowe Targi Opakowań PACKAGING
INNOVATIONS 2015
www.easyfairs.com/pl/pi2015

Już po raz siódmy odbędzie się największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas poprzedniej edycji Targów swoją ofertę zaprezentowało ponad 150 wystawców, a liczba gości przekroczyła 3800. Wśród nich byli przedstawiciele firm nie tylko rodzimego rynku, ale z całego świata.

20-22 kwietnia /
hotel Raddison Blu Sobieski, Warszawa
VII Kongres Sprzedaż
www.kongressprzedaz.pl

VII edycja Kongresu Sprzedaż odbędzie się pod hasłem: „Strategia, rozwój, zespół". Wraz ze znakomitymi ekspertami z całej Polski, ale również z zagranicy, poszukiwane będą odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dla obszaru sprzedaży – m.in. jakie strategie wyznaczały zwycięzców w obszarze sprzedaży w roku 2014 i które z nich ukierunkują sprzedaż
w roku kolejnym.

22-23 kwietnia /
hotel DoubleTree by Hilton, Warszawa
Konferencja B2B Marketing Standard 2015
www.b2bmarketing.internetstandard.pl

Jedno z czołowych na polskim rynku spotkań dotyczących relacji, marketingu i sprzedaży w sektorze B2B, które co roku
gromadzi znakomite grono dyrektorów i menedżerów największych organizacji w Polsce. Wydarzenie skupione jest wokół
tematyki wsparcia biznesu w działaniach związanych z marketingiem B2B, pozyskiwaniem partnerów biznesowych i budowy stałych relacji biznesowych.

Podczas spotkania prelegenci m. in. Paweł Tkaczyk, Fabian Błaszkiewicz, Roman Kawszyn, dr Kamil Wódka, Tomasz Szkutnik, Adam Szaran, Paulina Koperska, Sylwia Sikorska, Artur Stanowski przybliżą uczestnikom tajniki motywacji i udostępnią
narzędzia, które pomogą im sprzedawać więcej.

28 maja / Warszawa, Hotel Airport Okęcie
VIII Ogólnopolska Konferencja
Szefów Sprzedaży 2015
www.kongres-sprzedazowy.pl

Coaching przywódczy, wyzwania i narzędziownia szefa sprzedaży - 3 wyjątkowe bloki tematyczne, w każdym prelekcja i certyfikowane warsztaty. Wskazówkami jak budować autorytet skutecznego szefa sprzedaży, jak zarządzać realizacją
sprzedaży i w jaki sposób planować jej budżet podzieli się m. in. najlepszy Trener Sprzedaży w Polsce w 2014. To 8. edycja
najbardziej rozpoznawalnego i praktycznego wydarzenia sprzedażowego w Polsce.

29 - 30 czerwca / Kielce
VIII Ogólnopolska Konferencja
Szefów Sprzedaży 2015
www.targikielce.pl/pl/plme.htm

PLME to wydarzenie, które jest jedną z nielicznych w Europie międzynarodowych platform biznesowych dla przemysłu
marek własnych, miejscem spotkań producentów, odbiorców hurtowych i najważniejszych sieci handlowych z całego Starego Kontynentu. W ubiegłym roku na liście wystawców było ponad 100 firm z Niemiec, Austrii, Włoch, Ukrainy, Litwy, Belgii, Serbii, Węgier i Polski.

9 - 10 września / Hala Expo, Warszawa
Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań
www.festiwalmarketingu.pl

Targi dla szeroko pojętego rynku produkcji reklamowej: od dostawców mediów i maszyn, drukarń, producentów POS,
opakowań, po importerów i producentów artykułów promocyjnych.

10 września / Hala Expo, Warszawa
Konferencja "PACK TRENDS - Trendy na rynku
opakowań kartonowych"
www.festiwalmarketingu.pl/pack-trends.html

Podczas Festiwalu Marketingu, Druku & Opakowań odbywa się konferencja "PACK TRENDS - Trendy na rynku opakowań
kartonowych". Event dedykowany jest przedstawicielom agencji reklamowych oraz pracownikom działów marketingu. Celem konferencji jest propagowanie innowacyjnych trendów dostępnych na rynku opakowań kartonowych oraz prezentacja najbardziej interesujących wdrożeń.

15 września / Gdańsk, 16 września / Poznań
17 września / Katowice
PROMO SHOW
www.promoshow.pl

PROMO SHOW to unikalna możliwość spotkania z klientami podczas road show, przygotowanego specjalnie dla firm
z rynku reklamy. To kameralna atmosfera wspomagająca nawiązywanie kontaktów handlowych, możliwość wzmocnienia
wizerunku i prezentacji oferty w okresie przedświątecznym.
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biuro@artplex.waw.pl
ul.
Partyzantów
19a, 39-300 Mielec
eksperymentujemy
– tak sieci
właśnie
rodzą siękoncernów
innowacje.spożywczych, chemicznych i petrochemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych, producenwww.adform.pl
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na rzecz krajowych
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handlowych,
www.artplex.waw.pl
tel.
17 773 82 00
Działamy na rynku w trzech obszarach:
tów napojów alkoholowych i bezalkoholowych, sieci odzieżowych, agencji reklamowych i innych. Misją naszej firmy jest dostarczanie Klientom produktów innowacyjnych,
biuro handlowe:
- projektowanie i produkcja materiałów POS, - aranżacja punktów sprzedaży, - innowacyjne technologie.
ArtClip
Advertising
Agency
które wpływają na skuteczną realizację Ich strategii i stanowiących najbardziej optymalne rozwiązania pod względem kosztów oraz zastosowanych materiałów i technologii. ul. Lambady 4, 02-830 Warszawa
ul. Romanowicza 2, 30-702 Kraków Innowacyjne rozwiązania to nie efekt natchnienia czy geniuszu, lecz sprawdzonej metodologii. Poszukujemy nietypowych rozwiązań, eksplorujemy technologie
adform@adform.pl
i nieustannie eksperymentujemy – tak właśnie rodzą się innowacje.
www.adform.pl
tel. 12 656 30 04

Kwiecień – zgłoszenia do konkursu
Impactor 2015
www.impactor.pl

21 maja / Warszawa
Akademia Handlowca 2015 – Narzędzia i motywacja
www.alfianco.pl/akademia

-

-

Agencja Punkt to połącznie studia projektowego i firmy produkcyjnej. Każdy projekt traktujemy indywidualnie dostosowując go do unikalnych potrzeb klientów.
Produkujemy standy kartonowe, z plastiku, metalu a także z drewna i mdf. Świadczymy kompleksowe usługi od projektu, poprzez wizualizację 3d, wykonanie
prototypów,
a następnie produkcję i transport do miejsc docelowych. Posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające łączyć odważne projekty z możliwościami produkcyjnymi.
Park maszynowy umożliwia ekonomiczną produkcję nawet od kilku sztuk. Stosujemy nadruki offsetowe, cyfrowe UV i sitodruk.
Korzystamy z obrabiarek cyfrowych jak i maszyn wykorzystujących matryce i wykrojniki.
Potrafimy wykonać wysokonakładowe produkcje uniwersalne, serie dedykowane do konkretnych sieci jak i pojedyncze standy premium.
Jesteśmy grupą firm, która działa w obszarze wsparcia sprzedaży. Tworzymy ciekawe rozwiązania, które przynoszą wymierne efekty naszym klientom i cieszą
konsumentów. Dzięki temu, że w grupie skupiamy wyspecjalizowane firmy mamy pełną kontrolę nad jakością i terminowością naszych produkcji.

INDEX FIRM - POS

Konferencja ma na celu ukazanie najlepszych rozwiązań oraz skutecznych praktyk w obsłudze Klienta. Projekt organizuje
VNT Law&Comunications. Zakres merytoryczny konferencji jest konsekwencją zrealizowanych dla przedsiębiorców szkoleń
z zakresu nowego prawa konsumenckiego czy badań nad tematyką Customer Exeperience Management.

Największe targi poświecone drukowi wielkoformatowemu. To kluczowe wydarzenie branżowe dla wszystkich, którzy
chcą zapoznać się ze światowymi nowościami wprowadzanymi na rynek i innowacyjnymi technologiami.

-

www.adsystem.pl

Agencja
Reklamowa
Punkt
ul.
Atramentowa
11, Bielany Wrocławskie
ul. Złotych
Gór 6, 05-074 Mrowiska
55-040
Kobierzyce
tel.71
605
301
tel.
799
89041,
14 603 800 980
magda@punktagencja.pl
office@adsystem.pl
www.adsystem.pl
www.punktagencja.pl

25 marca / Warszawa, Hotel Marriott
II KONFERENCJA STREFA KONSUMENTA
www.vnt.com.pl

18-22 maja / Kolonia, Niemcy
Fespa 2015
www.fespa2015.com

-

55-040 Kobierzyce

ul.
2, 30-702
Kraków
biuro@artclip.com.pl
ul.Romanowicza
Boryszewska
22c,
05-462
Wiązowna
tel. 12
656 30 04
www.artclip.com.pl
tel.1222
780004730
tel
257
50
info@atsdisplay.com
tel. kom. 601612512
www.atsdisplay.com
biuro@artclip.com.pl
www.artclip.com.pl

Grzegorz Miecugow, Maciej Orłoś, Tomasz Machała – znani polscy dziennikarze wystąpią w Rzeszowie w zupełnie innej
roli. Będą uczyć specjalistów od budowania wizerunku dobrych praktyk w kontaktach z mediami. Okazją do tego będzie
Kongres Profesjonalistów PR 2015.

-

tel. 71 799 89 14
INDEX
POS/ SYSTEMY
INDEXFIRM
FIRM -- POS
WYSTAWIENNICZE
office@adsystem.pl

tel. 22
671Group
29 30 S.A.
Adform
adform@adform.pl

23-24 kwietnia / Rzeszów
Kongres Profesjonalistów PR 2015
www.kongresprofesjonalistow.pl

-

INDEX FIRM - POS /ETconcept
SYSTEMY
WYSTAWIENNICZE
ul.
Rzeźniczaka 29a/7,
65-119 Zielona Góra

ARTPLEX

• wycinanie laserem,-• grawerowanie, • przygoto
wywanie akcji promocyjnych, • sprzedaż artykułów promocyjno-reklamowych z katalogów najlepszych producentów.
Misją ArtClip Advertising Agency jest dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości, efektywnych narzędzi, skutecznie wspierających ich biznes. Niewielkie rozmiary
my, przy zachowaniu dużej wydajności, dają możliwość uzyskania wysokiej elastyczności – tak potrzebnej przy realizacji projektów ad-hoc. Stawiamy na długotermin

• wycinanie laserem, • grawerowanie, • przygoto
wywanie akcji promocyjnych, • sprzedaż artykułów promocyjno-reklamowych z katalogów najlepszych producentów.
Misją ArtClip Advertising Agency jest dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości, efektywnych narzędzi, skutecznie wspierających ich biznes. Niewielkie rozmiary
fir
my, przy zachowaniu dużej wydajności, dają możliwość uzyskania wysokiej elastyczności – tak potrzebnej przy realizacji projektów ad-hoc. Stawiamy na długoterminową

-

ul. Algierska 17L lok. 5, 03-977 Warszawa

biuro@artplex.waw.pl
ul. Gersona
30, 30-818 Kraków
ul.
lok. 5, 03-977 Warszawa
www.artplex.waw.pl
tel.Algierska
12 395 17L
16 86
tel. 22 671 29 30
biuro@berkano.com.pl
biuro@artplex.waw.pl
berkano.com.pl
www.artplex.waw.pl
ul. Boryszewska 22c, 05-462 Wiązowna
tel. 22 780 4730

info@atsdisplay.com
ul. Boryszewska
22c, 05-462 Wiązowna
tel.
22
780 4730
www.atsdisplay.com
BluePOS
Sp. z o.o.
info@atsdisplay.com
ul. Terespolska 7, Nowy Konik
www.atsdisplay.com

Firma BERKANO specjalizuje się w projektowaniu i produkcji materiałów wspierających sprzedaż (POSM), stoisk targowych i galeryjnych oraz wysp i zabudów
każdorazowo na indywidualne założenia i potrzeby. Zakres wykonywanych przez nas projektów jest szeroki - od detali wspomagających takich jak shelfblockery, stopery i tray’e , poprzez standy, ekspozytory, stojaki, dyspensery, szafy kosmetyczne, regały przez różnego typu zabudowy przestrzeni po wyspy
promocyjno- handlowe , stoiska targowe i galeryjne. Specyfiką naszej firmy jest projektowanie i produkcja zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta
przy wykorzystaniu wszystkich, dostępnych materiałów i technologii. Cechuje nas wysoka jakość produktów, indywidualne i oryginalne projekty a przede wszystkim
profesjonalna, doświadczona i elastyczna obsługa. Ogromne doświadczenie zdobywane w ciągu 10 lat działalności w branży wraz z setkami przeprowadzonych realizacji
stawiają nas w czołówce przedsiębiorstw wykonujących materiały POS w Polsce.

-

BluePOS Sp. z o.o. została powołana do życia w oparciu o szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu druku cyfrowego i offsetowego. Połączenie tych czynników gwarantuje niespotykane na skalę naszego kraju możliwości produkcji materiałów wspierających sprzedaż POS / POP. Firma jest producentem opakowań i scenografii promocyjnej, która od początku swej działalności wyróżnia się bezkompromisowością w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla branży reklamowej. Dlatego dziś jest w stanie zaoferować kompletną usługę dla najbardziej wymagających Klientów. BluePOS ma w swej ofercie displaye - ekspozytory, standy - stojaki, promocyjne prezentery,
hangery, potykacze, ścianki, podajniki na ulotki, opakowania i inne materiały reklamowe z papieru, kartonu, tektury falistej, czy tworzyw sztucznych
- (HIPS, PET, PCV, metal,
drewno). Firma wprowadziła na rynek automatyczny ekspozytor reklamowy QuickDisplay, który jawi się jako idealne i przyjazne w obsłudze narzędzie
do wsparcia wszelkich akcji promocyjnych z wykorzystaniem materiałów POS. Jest idealnym rozwiązaniem do prezentacji i sprzedaży wszelakich materiałów i produktów,
szczególnie dla
branży FMCG. Udźwig jednej półki wynosi do 30 kg, dzięki czemu QuickDisplay również sprawdzi się przy wsparciu produktów ciężkich, takich jak alkohole i napoje.

05-074 Halinów
BluePOS Sp. z o.o.
biuro@bluepos.pl

ul. Terespolska
7, Nowy Konik
www.bluepos.pl
BluePOS
Sp. z o.o.
05-074 Halinów
ul. Terespolska 7, Nowy Konik
biuro@bluepos.pl
05-074
Halinów
www.bluepos.pl
biuro@bluepos.pl
www.bluepos.pl

-

-

Drukarnia Ellert Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 17
05-462 Wiązowna

ul. 769
Nadrzeczna
tel.Nadrzeczna
22
0 100
ul.
17 17
05-462
Wiązowna
zapytanie@ellert.pl
05-462
Wiązowna
tel.
220769
tel.
22
769
100 0 100
www.ellert.pl
zapytanie@ellert.pl
zapytanie@ellert.pl
www.ellert.pl
www.ellert.pl

TFP-GRAFIKA Sp.
Sp. z o.o.
o.o.
TFP-GRAFIKA
ul. 750-lecia
11, 63-100 zŚrem
TFP-GRAFIKA
Sp. z o.o.
ul. 750-lecia 11, 63-100 Śrem
tel.61
61
6250
103 11, 63-100 Śrem
ul.6250
750-lecia
tel.
103
pos@tfpgrafika.com.pl
tel. 61 6250 103
pos@tfpgrafika.com.pl
www.tfpgrafika.com.pl
pos@tfpgrafika.com.pl
www.tfpgrafika.com.pl

www.tfpgrafika.com.pl

PRODUCENT
POSM
PRODUCENT
POSM
TEKTURA / DREWNO / TWORZYWA / METAL / LED

TEKTURA
/ DREWNO
TWORZYWA
/ METAL
DRUK
UV 2000x3000
mm / DRUK/ OFFSET
1620x1200
mm

/ LED

2040x2500 mm
mm // DRUK
DRUK OFFSET
OFFSET 1620x1200
1620x1200 mm
DRUK UV:
UV 2000x3000

Displaye kartonowe – materiały POS – opakowania

Nowy Kawęczyn 32A, 96-115 Nowy Kawęczyn
Displaye kartonowe – materiały POS – opakowania
Od wielu
lat wyznaczamy
trendy
rozwojuPOS
na rynku
materiałów Point of Sale.
Biuro
Handlowe
Displaye
kartonowe
– materiały
– opakowania
Universal
Display
Solutions
Sp. zKawęczyn
o.o.
Nowy
Kawęczyn
32A,
96-115 Nowy
Wszechstronność,
elastyczność,w
profesjonalizm,
wysoka
jakość obsługi. - sztancowanie – montaż - co-packing – logistyka
ul.
Obywatelska
4,32A,
02-409
Warszawa
DrukOd
wielkoformatowy
technologii
– kaszerowanie
wielu lat wyznaczamy
trendyOffset
rozwoju
na rynku materiałów Point of Sale.
Nowy
Kawęczyn
96-115
Nowy
Kawęczyn
Biuro
Handlowe
Bardzo szybki rozwój parku maszynowego otwiera nowe możliwości produkcyjne.
tel. 22 533 52 10
Od
wielu
lat
wyznaczamy
trendy
rozwoju
na rynkuusługa.
materiałów
Point ofobsługi.
Sale.
Wszechstronność,
elastyczność,
profesjonalizm,
wysoka jakość
Biuro
ul.Handlowe
Obywatelska 4, 02-409 Warszawa Od projektu do dostawy gotowego wyrobu – kompleksowa
office@uds.com.pl
Wszechstronność,
wysoka
Bardzo
szybki elastyczność,
rozwój
parkuprofesjonalizm,
maszynowego
otwierajakość
noweobsługi.
możliwości produkcyjne.
ul. Obywatelska
02-409 Warszawa
tel. 22 533 524,10
Zapraszamy
do współpracy.
Gwarantujemy
wspólny sukces.
www.uds.com.pl
Bardzo
szybki
rozwój
parku
maszynowego
otwiera
nowe
możliwości
produkcyjne.
Od
projektu
do
dostawy
gotowego
wyrobu
–
kompleksowa
usługa.
tel. 22
533 52 10
office@uds.com.pl
Od projektu
do dostawy
gotowego
wyrobu – kompleksowa
usługa.
Zapraszamy
do współpracy.
Gwarantujemy
wspólny sukces.
office@uds.com.pl
www.uds.com.pl
WILLSON
& BROWN –
Zapraszamy do współpracy. Gwarantujemy wspólny sukces.
www.uds.com.pl

WILLSON15c,
& 02-273
BROWN
–
ul. Muszkieterów
Warszawa
tel. 22 101 61 00
info@willson-brown.com
ul.
Muszkieterów
15c,
02-273
Warszawa
www.willson-brown.com

-

INDEX FIRM - DRUK WIELKOFORMATOWY
tel. 22 101 61 00
info@willson-brown.com

fulloutdoorprintservice
www.willson-brown.com
INDEX FIRM - DRUK
WIELKOFORMATOWY
Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn
tel. 33 488 68 88

zapytanie@fops.pl
fulloutdoorprintservice
INDEX FIRM - DRUK
WIELKOFORMATOWY
Al.
Piastowska 4, 43-400 Cieszyn
www.fops.pl
tel. 33 488 68 88
zapytanie@fops.pl
www.fops.pl

fulloutdoorprintservice

INDEX FIRM INDEX FIRM -

Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn
tel. 33 488 68 88
OUTDOOR
zapytanie@fops.pl
OUTDOOR
www.fops.pl

-

Firma istnieje od 1995 roku. Usługi podstawowe: druk UV na podłożach sztywnych i elastycznych; druk solventowy i mildsolventowy na podłożach elastycznych; druk sublimacyjny na tkaninach poliestrowych. Podłoża: najbardziej popularne podłoża elastyczne (papier, folia samoprzylepna, baner, siatka) w technologii solventowej i mildsolventowej;
wszelkiego rodzaju podłoża sztywne i elastyczne do grubości 4 cm w technologii UV; tkaniny i dzianiny poliestrowe w technologii sublimacyjnej. Stosowane technologie: Durst,
Mutoh, Mimaki, Jeti, Caldera. Usługi dodatkowe: laminowanie; docinanie do formatu lub kształtu indywidualnego; aplikacja folii na witrynach oraz szklanych
elewacjach; oklejanie flot samochodów firmowych; wyklejanie billboardów; montaż banerów i siatek na elewacjach; koordynowanie dostarczania gotowych produktów do wielu placówek klienta; obsługa sieci handlowych na terenie całego kraju; własne studio graficzne. Produkcja także na rynki: czeski, niemiecki, holenderski, belgijski, skandynawski oraz angielski.

Mutoh, Mimaki, Jeti, Caldera. Usługi dodatkowe: laminowanie; docinanie do formatu lub kształtu indywidualnego; aplikacja folii na witrynach oraz szklanych elewacjach;
- okleja
ta; obsługa sieci handlowych na terenie całego kraju; własne studio graficzne. Produkcja także na rynki: czeski, niemiecki, holenderski, belgijski, skandynawski oraz angielski.

MITKO Sp. z o.o.
Osiedle 1 Maja 16G, 44-304 Wodzisław Śląski
INDEX FIRM - OUTDOOR
Osiedle
1 Maja
tel. 32 444
66 16G,
16 44-304 Wodzisław Śląski
tel.
32 444 66 16
kontakt@mitko.pl
kontakt@mitko.pl
www.mitko.pl
www.mitko.pl

-

-

Mutoh, Mimaki, Jeti, Caldera. Usługi dodatkowe: laminowanie; docinanie do formatu lub kształtu indywidualnego; aplikacja folii na witrynach oraz szklanych elewacjach;
ta;
obsługa
sieci
handlowych
na
terenie
całego
kraju;
własne
studio
graficzne.
Produkcja
także
na
rynki:
czeski,
niemiecki,
holenderski,
belgijski,
skandynawski
oraz
angiel
Firma Mitko z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim działa na rynku od 1989 roku. Jesteśmy wiodącym producentem outdoorowych nośników reklamowych. Specjalizujemy
się w produkcji namiotów reklamowych, parasoli i flag. Jako jedyni w kraju produkujemy namioty zgodne z wymogami europejskiej normy EN-PN 13782:2005, regulującej kwestie bezpiecznego użytkowania zadaszeń tymczasowych. Dzięki własnej ślusarni jesteśmy niezależnym producentem stelaży namiotowych
i masztów flagowych. Nasza szwalnia została wyspecjalizowana w konfekcjonowaniu tkanin poliestrowych, używanych do produkcji namiotów i parasoli. Własny
druk sublimacyjny
i sitodruk gwarantują terminową realizację każdego zamówienia. Wszystkie produkty są objęte gwarancją producenta. Zapewniamy serwis pogwarancyjny.

Osiedle 1 Maja 16G, 44-304 Wodzisław Śląski
tel. 32 444 66 16
kontakt@mitko.pl
www.mitko.pl

-
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1... 2 ... Cyferki
Cennikowe wydatki na reklamę (bez rabatów) we wszystkich
stacjach w 2014 roku wyniosły łącznie 21,90 mld zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do 2013 roku o 2,29 proc.
Najwyższe cennikowe wpływy reklamowe, wynoszące 3,19
mld zł, odnotował w zeszłym roku Polsat, awansujący
z miejsca drugiego. Jego przychody były jednak o 2,59
proc. niższe niż rok wcześniej. Z pierwszej na drugą lokatę
spadł TVN, którego wpływy zmalały o 33,54 proc. do
2,64 mld zł. Kolejne miejsce zajęły: TVP1 (1,89 mld zł;
spadek o 1,07 proc.) i TVP2 (1,58 mld zł; wzrost o 0,95
proc.). W zeszłym roku najwięcej na reklamę w telewizji 1,03 mld zł - wydała firma farmaceutyczna Aflofarm. Jej
wydatki wzrosły rok do roku o 34,11 proc. Drugie miejsce
należało do koncernu spożywczego Nestle (537 mln zł;
wzrost o 22,82 proc.), a na podium znalazł się jeszcze
Orange (532 mln zł). [Źródło: Nielsen Audience Measurement]

SMART CUBE
to pomysłowa kostka kryjąca w sobie wielofunkcyjny zestaw na biurko. Po rozłożeniu
okazuje się, że ten niewielki produkt mieści w sobie stojak na długopisy, miejsce na wizytówki, pojemnik na spinacze oraz zestaw kartek, a wszystko z indywidualną grafiką
klienta. Smart cube to innowacyjna konstrukcja łącząca wiele funkcji, zaskakujące pudełko przeobrażające się w zestaw na biurko i niepowtarzalny produkt, którego nie ma
nikt inny. Smart cube to produkt opatentowany przez firmę Capira. www.capira.pl

Obniżka ceny lub usługi to forma promocji, z której konsumenci
korzystają najczęściej (83 proc.). Popularne są też typy promocji
wpływające na konsumpcję, takie jak większa ilość produktu za tę
samą cenę (74 proc.), degustacje, testowanie produktów i usług
(37 proc.) oraz przy zakupie produkt lub usługa gratis (39 proc.).
Zdecydowanie rzadziej konsumenci korzystają z tych typów promocji,
które wymagają ich indywidualnego udziału, takich jak zwrot pieniędzy
w przypadku braku efektów, udział w sponsorowanych eventach,
a także w konkursach i loteriach. Niemal co piąty badany (17 proc.)
przyznaje, że ma negatywne doświadczenia związane z promocjami.
Tylko 8 proc. Polaków deklaruje, że podczas zakupów wybiera ten
sam produkt, niezależnie od działań promocyjnych. [Źródło: Monitor
promocji 2014, ARC Rynek i Opinia, styczeń 2015]

Najlepiej sprzedającym się produktem świata jest Coca-Cola.
Na świecie wypija się średnio 1,8 mld porcji (puszek, butelek,
szklanek) tego popularnego napoju dziennie. To oznacza, że 2 na
8 osób pije ten napój codziennie. [Źródło: Forbes]

Rynek tabletów zanotuje w 2015 r. wzrost o 8 proc. w porównaniu
z rokiem 2014. Sprzedaż telefonów komórkowych będzie wyższa o 3,7
proc., a segment tradycyjnych pecetów zanotuje spadek. W rynkowej
rywalizacji systemów operacyjnych liderem pozostanie nadal Android.
W 2015 r. sprzedaż urządzeń pracujących pod kontrolą tego systemu
wyniesie 1,45 mld sztuk, co będzie oznaczało 26-procentowy
wzrost w porównaniu z rokiem 2014. [Źródło: Gartner]
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Grzejący Kubek Costa
W głównych punktach Warszawy można spotkać wielki Grzejący Kubek Costa. Kubek
ma pomóc się ogrzać i poprawić humor w mroźne dni. Działaniom w przestrzeni miejskiej towarzyszy dystrybucja promocyjnych voucherów do kawiarni Costa Coffee.
Gigantyczny kubek wykonany został z włókna szklanego, emituje parę, a co najważniejsze - ciepło, dzięki specjalnie zamontowanym promiennikom. Każdy może się chwilę ogrzać, a ci, którzy zdecydują się skorzystać z jego rozgrzewającej energii, otrzymają prezent od ekipy Costa Coffee – vouchery uprawniające do 30 proc. zniżki na dowolną średnią lub dużą kawę.
Akcja realizowana jest przez agencję Windmill. Za działania komunikacyjne odpowiedzialna jest firma BrandLab. Akcja trwa do końca lutego.

6 lutego wystartowała pierwsza w tym roku kampania reklamowa Banku Zachodniego WBK. Jej bohaterami są
Izabela Kuna, Iwona Wszołkówna i Arkadiusz Jakubik, którym towarzyszy kabaret K2. Kampania dotyczy szybkiego
i prostego kredytu gotówkowego dla nowych oraz obecnych klientów banku. – W najnowszych spotach biorą udział
aktorzy znani już z wcześniejszych reklam naszego Banku – mówi Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu.

CLEAR CHANNEL POLAND rozszerza ofertę reklamy
zewnętrznej o reklamę na i w środkach komunikacji
publicznej, potocznie nazywaną TRANZYTEM. Jak podaje IGRZ w wynikach za 2014 rok, reklama tranzytowa zanotowała aż 33 proc. wzrost przychodów w stosunku do roku 2013.
Oferta tranzytowa Clear Channel Poland oferuje zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski oraz międzynarodowy i pełną paletę możliwości realizacji kampanii:

- na zewnątrz (od reklamy na całym pojeździe Full
Wrap, po wszelkie formy typu Full Back, Busboard,
Tramboard; etc.)
- wewnątrz (monitory LCD, plakaty, naklejki, WiFi,
eventy, etc.)
- niestandardowych (na wszystkich typach pojazdów komunikacji publicznej: autobusach, tramwajach, kolejkach podmiejskich, etc.)
www.clearchannel.com.pl

Dom mediowy Mindshare Polska realizuje kolejną kampanię reklamową koncernu paliwowego BP. Działania wspierają akcję konsumencką, w ramach której klienci stacji mogą
„z prędkością światła” zbierać punkty i wymieniać je na atrakcyjne nagrody. Promocja potrwa ponad miesiąc.

W nowym spocie stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce
wziął udział siatkarski mistrz świata Krzysztof Ignaczak. Kampanię przygotowały firmy Dynamo, Fabryka Komunikacji Społecznej i MediaVest. W filmie Krzysztof Ignaczak próbuje zapanować nad grupką dzieci w różnym wieku.
- W jednym domu w Wiosce SOS mieszka pięcioro czy nawet ośmioro dzieci. To ogromne wyzwanie biorąc pod uwagę fakt, że są to dzieciaki po bardzo trudnych przejściach. Rodzice SOS to prawdziwi bohaterowie, którzy codziennie starają się przywrócić dzieciństwo swoim podopiecznym - wyjaśnia siatkarz znaczenie klipu. Klip zachęca do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz stowarzyszenia.

W połowie bieżącego roku powstanie przedstawicielstwo
firmy ARTPLEX w Wielkiej Brytanii. W tej chwili trwają przygotowania – kroki prawne i administracyjne. Początkowo działalność angielskiego biura będzie przede wszystkim
działalnością new business z wykorzystaniem struktur firmy
w Polsce. W przyszłości planowane jest utworzenie tam odrębnego działu projektowania. - Wybór kraju nie jest przypadkowy. Zachęciły nas do tego interesujące zapytania, spływające do nas z UK, a także sam potencjał rynku – mówi Jerzy Kalinowski, właściciel ARTPLEX. W roku 2014 obroty firmy ARTPLEX wyniosły blisko 15,5 mln złotych. W tym czasie
firma podpisała trzy znaczące umowy ramowe z klientami
z rynku polskiego. www.artplex.waw.pl

Mokate wprowadziło nową identyfikację wizual-

Passenger Deluxe był jednym spośród 5 nominowanych do nagrody Grammy AWARDS w USA w kategorii
najlepsze opakowanie CD w 2014 roku. Produkt został
w całości wykonany w Polsce przez TAKT Sp. z o.o. DRUKARNIA I TŁOCZNIA PŁYT CD/DVD. Jest to książka wyróżniająca się elementem przestrzennym „pop-up” zawierająca płyty CD oraz wyjątkową fakturą okleiny, która w połączeniu z grafiką daje efekt „postarzenia”. Precyzja i dokładność wykonania tego produktu, zostały zauważone przez Komisję, stąd nominacja. Produkt został
wykonany na rynek zagraniczny. www.takt.eu

ną. Zmieniły się tym samym opakowania wszystkich produktów sygnowanych marką Mokate oraz
widniejące na nich logo. Marka Mokate przeszła
zmianę wizerunkową - największą w swojej 25-letniej historii. Zastąpiła ją bowiem Caffetteria Mokate,
co oznacza nie tylko nową identyfikację graficzną
marki i jej produktów, ale także zmianę jej pozycjonowania. - Nowa identyfikacja wizualna to krok milowy w życiu marki Mokate - mówi Adam Mokrysz,
członek zarządu firmy. - Z jednej strony zmieniła się
dla klientów idąc z duchem czasu i najnowszymi
trendami marketingowymi. Z drugiej - zachowała
przy tym swoje tradycyjne wartości, takie jak jakość,
wyjątkowość i dbałość o konsumenta - dodaje.

Polski Związek Piłki Nożnej podpisał umowę sponsorską z producentem wody mineralnej Ustronianka. Na mocy
umowy firma uzyskała tytuł „Oficjalnego Sponsora Piłkarskiej
Reprezentacji Polski” i będzie sponsorem drużyny narodowej
w trakcie eliminacji EURO 2016 oraz na czas turnieju finałowego mistrzostw Europy we Francji. - Jesteśmy polską firmą,
która od wielu lat wspiera polskich sportowców i cieszymy
się, że dzięki podpisanej umowie, możemy aktywnie uczestniczyć w sukcesach naszej Drużyny Narodowej - mówi Michał Bożek - właściciel firmy. Założona w 1980 roku przez Michała Bożka firma Ustronianka, to obecnie jedna z nielicznych
w pełni polskich, rodzinnych firm w branży rozlewniczej, która konkuruje na rynku z międzynarodowymi koncernami.
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Marka Carlsberg zdecydowała się globalnie powrócić do hasła „Prawdopodobnie najlepsze piwo
na świecie.” (Probably the best beer in the world),
które obowiązywało od 1975 do 2011 roku. Zastąpi ono obecne „That’s calls for a Carlsberg”. Od 16 lutego, w głównych stacjach TV, rusza kampania, która w stylizowanym spocie poinformuje konsumentów o tej zmianie.

Lenovo wystartowało z najnowszą kampanią tabletów Yoga 2 oraz Yoga 2 PRO. Niezwykłe doznania z Lenovo promuje dom mediowy Universal McCann (UM) w kampanii z Ashtonem Kutcherem. Kampania będzie realizowana z wykorzystaniem różnych kanałów, m.in. Internetu,
w metrze na infoscreenach i kasownikach, a także w kinach. Za kreację w tej kampanii odpowiada Chocolad.

oWszędzie Cię pełno.
To efekt mojej konsekwentnej pracy, od momentu
kiedy do naszego kraju weszła demokracja i zorientowałem się, że kultura jest w odwrocie. Zostałem wychowany na określeniach „kultura” i „sztuki piękne”, a tu
nagle pojawia się reklama ze wszystkimi swoimi konsekwencjami. Jeśli jesteś twórcą do wynajęcia, a ja jestem takim twórcą, to musisz być w mediach. Tylko ja
nie chcę być artystą kojarzonym ze ściankami na imprezach eventowych, chyba, że jest to premiera Trelińskiego w teatrze, fajna wystawa w muzeum, czy jakiś konkurs związany ze sztuką. Wtedy OK. Jeżeli jest
to impreza związana z „promocją majtek”, nie interesuje mnie to. Dziś przez obecność w odpowiednich mediach buduje się wiarygodność. Jeśli zaczyna Cię brakować, ludzie pytają, co się stało. Właśnie w momencie kiedy ludzie zaczęli mnie pytać „co się z tobą dzieje”, odpowiadałem, że dalej robię to samo, ale zdałem
sobie też sprawę, że oni kompletnie o tym nie wiedzą.
Dla mediów twórca, który się nie rozwodzi czy nie potrącił nikogo po pijaku, nie jest dzisiaj atrakcyjny.

oNawet jeżeli robi kampanie
reklamowe. Tworzy.
Dokładnie. To, jak mówią medioznawczy dysponenci
mediów, się nie sprzedaje. Więc pomyślałem sobie OK,
jeśli nie „kupujecie” mojej twórczości, to będę próbował zrobić to innymi drogami. Będę aktywny na maksymalnej ilości pól. Dla przykładu, mam fajną współpracę
z Wirtualną Polską, w ramach której co tydzień jestem
obecny komentując grafiką jakieś bieżące wydarzenie.

Najlepsze
projekty to te
odrzucone
O rynku reklamy, lansowaniu na salonach i tym co nas
czeka w 2015 r., z grafikiem i plakacistą – Andrzejem
Pągowskim rozmawia Robert Załupski.

Fot. Andrzej Różycki

oDobre komentarze miałeś już u nas
kilka lat temu.
Tak, to był początek. Robiliśmy fajne rzeczy i ludzie to
pamiętają. Oczywiście to w pewnym momencie się
przejada i trzeba zmienić pomysł. Jestem zapraszany do różnych komisji czy jury, występuję w "Śniadaniu Mistrzów", w „Dzień Dobry TVN”. Czasem też wypowiadam się w materiale „Panoramy” np. o nowym
logo Polski lub komentuję inne tematy z mojej dziedziny. Staram się nie wypowiadać na tematy, które nie
są związane z moim zawodem.

oCzyli pozostajesz w temacie kreacji.
Zdecydowanie tak. Okazało się to być dobrą drogą,
choć w pewnym momencie ludzie zaczęli mówić, że
wszędzie mnie pełno. Nie przeszkadza mi to, bo to nie
mnie pełno, tylko tego o czym mówię, co robię. Tu jakiś wywiad, grafika, komentarz. Chcę nadal być kojarzony z konkretną branżą, z estetyką. Czuję, że mam misję przywrócenia z powrotem tego, żeby Polacy lubili
swoją kulturę, chodzili do teatru, kina i galerii sztuki, zamiast galerii handlowej. Może to jest utopia, ale z drugiej strony, jaki mam wybór? Sam żyję z tego, że uprawiam sztukę, więc jeżeli nie będzie jej odbiorców, to ja
nie będę miał pracy. To system naczyń połączonych.

oZaproszeń nie brakuje.
Znamy się wiele lat i wiesz, że nie jestem osobą, która dzwoni do telewizji i prosi o zaproszenie. Wiesz też,

14 | OOH magazine | www.oohmagazine.pl

że jestem osobą wygadaną, lubię rozmawiać z ludźmi.
To, że ktoś ciekawie mówi jest dla dzisiejszych mediów
ważne, a ja staram się unikać mówienia o niczym.

oWróćmy do pracy. Coraz częściej
zauważalna jest współpraca na styku
biznesu, reklamy i sztuki. To dobry trend?
Taka współpraca zaczęła się już na początku lat 90.
Wszedłem do reklamy mając nadzieję, że jako grafik wychowany na polskiej szkole plakatu i na sztuce
graficznej, mający za przyjaciół największe tuzy polskiej grafiki, zarówno plakatowej jak i ilustracyjnej, bez
problemu zbuduję polską szkołę reklamy. Mając taki
zespół ludzi jak Starowieyski, Świerzy, Młodożeniec
i masę innych, myślałem, że będziemy gigantyczną
siłą. Zapomniałem o doświadczeniu i znajomościach
rynku. Pierwsze próby zatrudnienia gwiazd polskiej
sztuki graficznej do reklamy okazały się kompletnym
dramatem, ponieważ oni nie byli do tego przygotowani. Mnie się udało trochę zaistnieć i sporo nauczyć.
Kilka lat pracy w McCann Ericsson to była nauka od
nowa, zarówno życia, jak i zawodu. Zrozumienia, że jeżeli chcesz, aby graficy byli zatrudniani w swojej branży, to musi istnieć coś takiego jak portfolio czy agencja. Muszą być narzędzia. Tych narzędzi tak naprawdę
do dzisiaj cały czas się uczę.

o tym, że jeszcze ci tych trzech sekund brakuje, to cały
czas masz jakiś cel. Ja oglądam gigantyczną ilość prac
różnych grafików czy malarzy i ciągle wiem, że tych
trzech sekund mi jeszcze brakuje. To jest inspirujące.

oTrudno byłoby Ci wybrać swoją
najlepszą pracę?
To znów jest kwestia patrzenia za siebie, z perspektywy czasu. Dziś taką grafiką, która jest najbardziej inspirująca i która jest dla mnie ważna, jest mój pierwszy
plakat. Nawet zaryzykowałbym słowa, że trudno byłoby znaleźć grafika, który swój pierwszy plakat robił dla
Teatru Narodowego i Adama Hanuszkiewicza - ówczesnych ikon kultury. Nawet mój profesor Waldemar
Świerzy, pierwszy plakat zrobił na jakiś spływ kajakowy.

oZacząłeś, jednym słowem, z grubej rury.
Tak. Miałem dużo szczęścia. Kiedyś doszedłem do
wniosku, że jestem jak taka kulka w automatach do
gry Flipper. W zależności od tego, gdzie ta kulka trafi, jaki impuls dostanie, to tak leci. Ja całe życie tak naprawdę odbijam się od takich dobrych kontaktów,
impulsów. Kiedyś z Krzysiem Kieślowskim rozmawiałem na ten temat, gdy robiłem plakat do jego filmu
„Przypadek”. To jest na takiej zasadzie, że możesz
dostać impuls i na tym skończyć, że go dostałeś.

Trzeba szukać rzeczy, które łączą się z tym co umiesz.
Wielokrotnie zastanawiałem się, w którym momencie
mojego życia nastąpiło to, że nie odcinam kuponów
od dnia wczorajszego. Bo cały czas sobie utrudniam.
To jest tak jak u sportowca. Jeżeli masz wyniki, biegasz
czy pływasz i cały czas wiesz o tym, że jeszcze ci tych
trzech sekund brakuje, to cały czas masz jakiś cel.
oNiedawno obchodziłeś 35. lecie swojej
pracy artystycznej. Twoje portfolio jest
olbrzymie. Czujesz się spełniony jako
artysta?
To jest pytanie dosyć standardowe. Kiedy przekroczyło się 60. rok życia, to wielu ludzi pyta się o spełnienie.
Według mnie to jest straszna pułapka. Oczywiście, że
tak, ale to nie powoduje, że osiadam na laurach.

oSam powiedziałeś, że masz jeszcze misję.
Od strony zawodowej bardzo ciężko jest dziś znaleźć
coś, co cię kręci. Mnie się to jeszcze udaje. Cały czas
znajduję jakieś wyzwania, których dotychczas nie robiłem. Niedawno pracowałem nad kalendarzem Virako.
Przede mną był Horowitz. Kurczę. Zrobić kalendarz po
Horowitzu, jeszcze w dodatku wychodzący od zdjęć,
to jest wyzwanie. Akurat udało mi się wymyślić taki
pomysł, który się sprawdził. Trzeba szukać rzeczy, które
łączą się z tym co umiesz. Wielokrotnie zastanawiałem
się, w którym momencie mojego życia nastąpiło to, że
nie odcinam kuponów od dnia wczorajszego. Bo cały
czas sobie utrudniam. To jest tak jak u sportowca. Jeżeli masz wyniki, biegasz czy pływasz i cały czas wiesz

Natomiast ja staram się cały czas tą energię wykorzystywać. Myślę sobie, że los nie na darmo mi dał spotkanie z Kieślowskim, Wajdą, Hanuszkiewiczem, Skolimowskim. Po coś to było. Nawet nasze spotkanie kiedyś nie zapowiadało, że będziemy robić tyle wspólnych projektów. Strasznie cenię to, że są wokół mnie
ludzie, którzy są jak te kamienie milowe. Od nich odbijam się i jadę ku następnym punktom. Oczywiście to
wszystko się zawsze wytraca. Kulka dostaje kopa, ale
potem ta energia maleje.

oMusi dostać kolejnego. Żeby się nie
wypalić. Miałeś takie momenty?
Dokładnie tak. Miałem, ale to były momenty związane
nie z tym, że nie miałem pomysłów, ale traciłem przekonanie, że ma sens to co robię, że rynek tego nie potrzebuje.

oCzujesz się spełniony jako artysta,

a jako właściciel firmy reklamowej?
Właściwie kreatywnej - to lepsze słowo?

Nigdy nie czułem się właścicielem typowej agencji reklamowej. Na początku było „Studio P”. Sama nazwa
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Najlepsze projekty
to te odrzucone

studio mówiła o tym, że to coś niewielkiego, nastawionego na pracę. Kilka lat
temu zmieniliśmy nazwę na KreacjaPro. Daliśmy sygnał, że jesteśmy związani
bardziej z kreacją. Do nas rzadko wpływają zamówienia produktowe. Nie sprzedajemy produktu, tylko głównie wizerunki. W tych wizerunkach ja mogę się wykazać. W czasie ostatnich Świąt na ulicach wisiał taki billboard: ohydny pocięty
karp, ze słowem cena i obok jakiś aparat fotograficzny albo telefon. Dla mnie to
po prostu niesmaczne i brzydkie. W sprzedaży produktu nie wymyślisz niczego
dobrego, bo klient nie na wszystko Ci pozwoli. A na to o dziwo pozwolił.

oNie wszystkich stać na Pągowskiego.
To też jest nieprawda, bo moje ceny są znacznie niższe, niż dużych, korporacyjnych agencji. Natomiast uważam, że jeżeli twórca ma się skupić na pracy
i być kreatywny, musi być dobrze opłacany. Zawsze można zadzwonić i zapytać☺

oZdarzają Ci się dumpingowe propozycje nieadekwatne

do wymaganego poziomu zaangażowania? Bo to
niewątpliwie jest problem branży reklamowej.

Miałem kilka przypadków w jedną i drugą stronę. Raz zaproponowałem honorarium, a okazało się, że w budżecie mieli przeznaczoną na mnie kwotę
trzykrotnie większą. Były też takie, w których wymuszono na mnie dostosowanie się do budżetu.

oJak oceniasz kreacje w branży reklamowej?

OOH magazine - temat
numeru "Kryzys czy panika"

Wydaje mi się, że teraz już nic nie błyszczy. Nie ma efektu WOW. Mam wrażenie, że wypalili się duzi kreatorzy. Z tego co wiem, dobry grafik, projektant, designer, pójście do agencji reklamowej traktuje jak zesłanie. Kompletną chałturę. Z takim nastawieniem nie może być kreatywnym. Natomiast jeżeli robią to ludzie, którzy są dobrymi operatorami DTP, a nie mają
np. wiedzy o typografii, to mamy takie, a nie inne efekty. Brakuje samych
pomysłów na kreacje. Albo są pomysły, które strasznie bawią tych, którzy
je wymyślili. Często idzie się po najmniejszej linii oporu: jeśli jest to „kredyt
od ręki” to mamy rękę i na niej pieniądze. Szybki to mamy „geparda”, a jak
wolniej to „ślimaka”. Jest to na zasadzie totalnych stereotypów. Z drugiej
strony jak rozmawiam z ludźmi z branży to oni twierdzą, że tak wychodzi
w badaniach. Byłem kilka razy na takich badaniach. Byłem załamany. Jeżeli tak się buduje targety, które to oceniają, to nie jest to do końca właściwa
droga. Zresztą wszystkie agencje mówią, że najlepsze projekty to te odrzucone. Gdyby zrobić wystawę odrzuconych projektów, to byłoby coś.

oJest zbyt duża presja badań?
Niestety jest. One niszczą rynek, kreację.

oNa ile są wiarygodne?
Tego nie wiem, ale popatrz na ostatnie wybory. Dwie doświadczone firmy
badawcze i kompletna porażka.

oCzy to nie jest tak, że przy tym szumie

informacyjnym pytani odpowiadają tak lub inaczej,
żeby mieć święty spokój?

OOH magazine - temat numeru
"Kosmetyki na OOH"
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Wydaje mi się, że odpowiadają byle co. Szczególnie jeśli chodzi o badanie
kreacji. Dajmy na to taki przykład: myślę, że przeczytałem bardzo dużo ważnych książek. Obejrzałem bardzo dużą ilość ważnych filmów. Śledzę na bieżąco wydarzenie zarówno polityczne, społeczne, jak i kulturalne, bo je komentuję. Rozmawiam z bardzo inteligentnymi, ale i czasami z prostymi ludźmi. Mam pewien obraz całości społeczeństwa. Teraz tworzę kreację, która
jest oceniana przez człowieka, który prawie nic nie czytał, do kina nie chodzi.
To jest ten problem. Jak może mnie oceniać ktoś, kto nawet nie jest w stanie
mieć takich skojarzeń, jak ja mam. Klient mówi: myśmy to badali, to jest niezrozumiałe. Wtedy ja próbuję na siłę wyłączyć skojarzenia, myślenie wynikające z kilkudziesięciu lat edukacji mojego mózgu. Ciężko jest.

oNadchodzi czas głupich reklam?
Niestety już są głupie. Jednak choć ludzie mówią, że nie lubią reklam to i tak
je oglądają, czego mam dowód na każdym rogu: w aptece chociażby, gdzie
równolegle z kampaniami wzrasta sprzedaż konkretnego leku.

oCzego brakuje Ci na rynku reklamy?
Szacunku i zaufania do projektanta. To jest podstawowa rzecz. Ludzie nadal
jak się leczą, to idą do lekarza. Ale projektują wszyscy. Po co zatrudniać grafika, jeśli potem na każdym kroku mówi się mu co ma robić, nie dając mu szansy by coś zaproponował. Można nie mieć od razu pełnego zaufania do grafika
no name, ale szacunek musi być. Tym bardziej w stosunku do ludzi z dorobkiem i autorytetem. Brakuje mi także cennika, który funkcjonował w PRL-u i to
było genialne. Każda firma przystępując do zlecenia z góry wiedziała, ile będzie musiała zapłacić i nikt nie kombinował.

Kontrowersyjny billboard / komentarz
do akcji pod Pałacem Prezydenckim

oTeraz za to mamy wyścig szczurów.
Dokładnie. Na twoje miejsce aplikują nowi, którzy oferują niższe ceny, bo liczy
się cena a nie jakość. Tego nie rozumiem.

oJakie projekty realizujesz obecnie?
Wracam do mojej misyjności. Z jednej strony jest to próba mówienia ludziom,
że kultura jest ważna, a biała ściana w domu to kompromitacja. Mówienie,
że mnie nie stać na kupienie grafiki do domu, to nieprawda, bo nie wykonałeś prostej czynności i nie poszedłeś do galerii. Można tam kupić grafiki po
100-200 zł, tyle samo, ile kosztuje obrazek w Ikei. Można kupić i po kilka tysięcy. Jest to wyłącznie kwestia budżetu. Pomyślałem sobie, że najwyższy czas,
aby pomyśleć o tym, co będzie po nas. Zacząłem robić te edukacyjne projekty z dzieciakami. Zaprosił mnie Hotel Gołębiewski na wakacyjne szkoły rysowania. W momencie, kiedy przychodzi matka i pyta: „Co pan zrobił mojej córce, że zamiast iść na konie, chce rysować?”, mówię, że może ona to lubi. Matka zdziwiona odpowiada, że córka nigdy nie rysowała, a dziecko na to „bo mi
nie pozwalałaś”. Rodzice uważają, że szpanersko jest wysyłać dzieci na naukę
gry na fortepianie, na squasha, tenisa, na konie, a zajęcia rysunku są oldskulowe. Myślę, że gigantyczna jest tutaj rola szkoły, która wycofując się z zajęć plastycznych i muzycznych produkowała estetyczne kaleki. Do zajęć powrócono,
ale z jakimś bzdurnym programem. Mój syn w podstawówce uczył się o stylu
romańskim. Powinno się uczyć estetyki, podstaw. Umiejętności dobrania kolorów. Zakochania w barwach. Nie to, że wychodząc na ulice widzimy wszystkich w odcieniach czerni i szarości. Ten smutek przenika do środka. Ludzie też
stają się źli i szarzy.

oSzkoły nie uczą kreatywnego myślenia.

Autorska kolekcja
porcelany dla Empiku

Okładki do serii kryminałów
Joanny Chmielewskiej

Całe nasze szkolnictwo jest ułożone w ramkach. Dzieci mają wyłącznie zeszyty do ćwiczeń, które już zawierają gotowe odpowiedzi na końcu. Nie uczymy
ich samodzielnego myślenia, a co dopiero kreatywnego. Z drugiej strony kiedy miałem teraz z Sony zajęcia z rysowania na tabletach okazało się, że dzieciaki świetnie poruszają się w aplikacjach, tylko dla nich rysowanie jest nudne i przegrywa ze strzelaniem i wyścigami. Jeśli jednak z takiej grupki 50 wyjadaczy gier, znajdziesz trzy osoby zainteresowane rysunkiem to już jest sukces. Trzeba to robić. Jest to także kwestia producentów sprzętu. W urządzeniach powinna być z marszu wgrana aplikacja umożliwiająca rysowanie. Misyjność polega na tym, że musi być grupa misyjna. Jeżeli wszyscy narzekają,
że ludzie przestają czytać, chodzić do teatru, a z drugiej strony u siebie w mediach nie używają słowa książka, spektakl, film, bo się boją o sprzedaż, to misyjność zanika.

oOstatnio można było zobaczyć twoją autorską kolekcję dla

Empiku.

Ale wiesz, że ludzie też mieli o to do mnie pretensje? „Jak to Andrzej! Ty taki artysta w Empiku?” A dlaczego nie? W momencie, kiedy zorientowałem się, że

Plansza z kalendarza "Street Art by
Andrzej Pągowski" dla firmy Virako
www.oohmagazine.pl | OOH magazine
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Najlepsze projekty
to te odrzucone

stanowiliśmy zrobić nową edycję dla nieco młodszych odbiorców. Byłem święcie przekonany, że
moje pierwsze propozycje nie przejdą. Okazało się,
że przeszły. Zrobiliśmy bardzo odlotową, czystą graficznie pracę. Jeśli chodzi o typograficzną część, pomogła mi Magda Błażków. Wykonaliśmy super designerską serię i poszło. Nie wiedziałem czy to wypali? Czy to się sprzeda? Zagorzali fani uważali to
wręcz za świętokradztwo, ale młodym fanom bardzo się spodobało.

ludzie chodzą do galerii handlowych i spędzają tam
połowę życia, moją pierwszą myślą, było to, że tam też
musi być kontakt ze sztuką i kulturą. Ludzi próbuje się
na siłę z galerii wyciągnąć i się przegrywa - do miejsc
gdzie nie ma parkingów, szatni - a to są przecież podstawowe wygody. Swego czasu proponowałem jednemu właścicieli galerii handlowej, żeby stworzyć na jej
terenie miejsce do spotkań kulturalnych z góry zakładając, że musi być dofinansowane przez pozostałych
najemców. Pomysł nie spotkał się z aprobatą, a szkoda.

Niestety, będzie wyborczy.

oKolejne projekty realizowałeś

oPolitycy znów pokochają reklamę

Nasza współpraca z Sony rozpoczęła się od testowania sprzętu. Ja jestem takim człowiekiem, że jak mi dadzą palec to sięgam po rękę. Zasypywałem ich pomysłami i tak powstała seria Ikon kina. Powstało kilkanaście portretów. W jesiennym debiucie modelu Sony XPERIA Z3 w Europie, aplikacja z kolekcją Pągowskiego była wgrana na telefon. Dla mnie to niewątpliwie wielki sukces korporacyjny. Następnie przygotowaliśmy wystawę, która będzie prezentowana do
marca w wybranych hotelach w Polsce. Można obejrzeć ją było np. w łódzkiej Wytwórni. Korporacja doceniła, że nie jest to jakaś tam grafika zrobiona na tablecie ale, że Andrzej Pągowski wykonał kreację, którą warto się pochwalić. Kolejnym krokiem było zrobienie etui na telefon. Mamy przygotowane wzory, które pójdą niebawem do produkcji. To jest taki modelowy przykład wykorzystania wartości dodanej, jaką jest
nazwisko twórcy.

Dokładnie. Najgorsze jest to, że reklama polityczna jest na żenującym poziomie. Piękna była kampania Hanny Zdanowskiej w Łodzi. Świetne billboardy z jej zdjęciami, np. siedzącej na schodach, taka fajna, normalna osoba. Przypominają mi się czasy Playboya - przepraszam pani prezydent - dziewczyna
z sąsiedztwa. Taki przekaz okazał się skuteczny. Przegrały naburmuszone głowy na białym tle i z wielkim
logo partii. Pani Hanna wygrała w pierwszej turze
bezapelacyjne, a inni musieli w II turze walczyć. Znaczenie ma, czy kampania wyborcza jest kampanią
polityczną - czyli „bijemy się po łapach” czy jest to akcja kreująca pewne wartości. Mam na swoim koncie
kilka dobrych, dużych, wygranych kampanii - łącznie
z kampanią prezydencką. W każdym innym kraju byłaby zapewne do mnie kolejka polityków. Współpracowałem z kilkoma europosłami, których moje kampanie umieściły w Europarlamencie. Myślę, że jest się
czymś chwalić. Partie produkują jednak kreacje po
taniości, w oparciu o nudne szablony, gdzie główny
lider stoi z małym liderem i trzyma go za rękę.

z firmą Sony.

oNie zapominajmy o okładkach

kryminałów Chmielewskiej.

To też niesamowita historia. Zwrócił się do mnie wydawca - firma Olesiejuk. Zaproponowali mi zrobienie 50 tomów Chmielewskiej. Kultowa autorka z bardzo brzydkimi okładkami kultowych kryminałów. Po-

Plakat na festiwal jazzowy
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oJaki będzie ten najbliższy rok?

zewnętrzną.

oJaki będzie ten rok dla branży

reklamowej, kreatywnej?
Prognozowane są wzrosty.

Ilustracja „Amerykańskie marzenie”
do kwartalnika CHAMPION

Myślę, że dobry. Nasze społeczeństwo powolutku się
odbija. Oczywiście jest to też bardzo brutalne powiedzenie, ponieważ występują strasznie duże różnice
zarobkowe. Zauważyłem, że ludzie z ugruntowaną
pozycją lub dobrym portfolio mają pracę. Zaczyna
się liczyć dorobek. Jeżeli przeciętny klient w Polsce
woli kupić markowy wyrób, to marketer także będzie
sięgał po sprawdzonego twórcę. Mam nadzieję, że
ten rok przyniesie zmniejszoną ilość przetargów cenowych, w których przestałem startować, bo to nie
ma sensu. Najlepiej, by branża zaczęła mówić jednym głosem - inaczej przegramy. Wszelkie mi znane
przypadki dumpingu cenowego zakończyły się fatalnie - np. spadkiem jakości wykonywanych usług.

oCzego byś życzył naszym Czytelnikom

i sobie?

Jak najwięcej dobrych wiadomości w OOH magazine.

Rozmawiał Robert Załupski

ANDRZEJ PĄGOWSKI – Urodzony w 1953 roku.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział
Grafiki, dyplom u prof. Waldemara Świerzego. Jest autorem ponad 1200 plakatów wydanych drukiem od 1977
roku w Polsce i zagranicą. Ponadto zajmuje się ilustracją
książkową i prasową, jest autorem okładek wydawnictw
płytowych, scenografii teatralnych i telewizyjnych, scenariuszy filmów i teledysków. Uprawia malarstwo.
Od roku 1986 był dyrektorem artystycznym i graficznym wielu pism, najdłużej w polskiej edycji miesięcznika „Playboy”.
W 1989 roku rozpoczął pracę w reklamie, nie przerywając
indywidualnej twórczości graficznej.
Swoje prace Andrzej Pągowski prezentował na licznych
wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą. Pągowski
jest też laureatem kilkudziesięciu nagród polskich i zagranicznych, w tym kilkunastu najwyższych trofeów na Międzynarodowym Konkursie na Najlepszy Plakat Filmowy
i Telewizyjny w Los Angeles oraz kilku nagród głównych na
Międzynarodowym Konkursie na Plakat Filmowy w Chicago. Jego prace znajdują się w najsławniejszych muzeach świata, m.in. w MoMA w Nowym Jorku i San Francisco,
Centrum Pompidou w Paryżu, Museum of Art w Tokio.

Plakat Teatru Muzycznego
VARIETE w Krakowie

Sztuka i technologia

Z Agnieszką Jaśkiewicz, Head of Marketing Sony Mobile Poland, rozmawiamy
o kooperacji sztuki i biznesu, których połączenie pozwala osiągać nie tylko
wymierne korzyści, ale także, a może przede wszystkim, otwiera przed tymi
dwoma światami zupełnie nowe możliwości.
oSkąd pomysł na współpracę

oJakie działania wspólnie

z Andrzejem Pągowskim?

podejmowaliście?

Agnieszka Jaśkiewicz, Head of Marketing Sony
Mobile Poland: Andrzej Pągowski jest w naszej opinii najlepszym i najbardziej uznanym grafikiem w Polsce. Co więcej, wiedzieliśmy, że interesuje sie nowymi
technologiami, stąd zaproponowaliśmy mu rzucenie
wyzwania sprzętom Xperia – zarówno tabletowi jak
i najnowszemu smartfonowi Sony Xperia Z3. Produkty przeszły testy pomyślnie.

Zaczęliśmy działania od projektu „Sony Ikony Kina
Sensacji” czyli cyklu 20 grafik wykonanych przez
Andrzeja na tablecie Sony Xperia Tablet Z2, pokazujących postaci kina sensacyjnego. Dzięki temu, zademonstrowaliśmy możliwości graficzne tabletu,
ale udowodniliśmy też, że we współczesnym świecie nowe technologie są nieodzowne w twórczości i z sukcesem zastępują kartkę i ołówek. Wysta-
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wa prac w wersji wydrukowanej, jeździ aktualnie po
Polsce i jest prezentowana w najbardziej ekskluzywnych hotelach. Kolejnym wspólnym projektem było
zilustrowanie cech Sony Xperia Z3 z „przymrużeniem oka” i grafiki te znajdują się obecnie na niektórych meblach ekspozycyjnych Sony w całej Polsce.

oJak sprawdza się połączenie sztuki
z biznesem?
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy i innych naszych kooperacji ze światem sztuki. Sony
Xperia to idealne urządzenia także dla artystów –
otwierają one przed nimi zupełnie nowe możliwości. Myślę, że udało nam się to już udowodnić
w 2014 r. realizując m. in. pierwszą wystawę fotografii portretowej, pierwszy serial nagrany w 4K i pierwszy koncert - wszystkie zrealizowane na smartfonach, jak i pierwszą „wystawę Ikon Kina Sensacji” wykonaną na tablecie.

Rozmawiała Monika Opałka

oW br. mocno wzrosły cennikowe

wydatki reklamowe Lidl Polska.
Wedle danych Kantar Media od
stycznia do sierpnia br. plasują się
Państwo na pierwszym miejscu
wśród supermarketów i dyskontów
w Polsce. Jakie czynniki są kluczowe
przy operowaniu takim budżetem
reklamowym?
Planowanie budżetu marketingowego naszej firmy
opiera się na skali prowadzonych przez nas działań
oraz wieloletnim doświadczeniu. W związku z tym, iż
często wprowadzamy promocje na asortyment stały,
jak również dwa lub trzy razy w tygodniu w sklepach
naszej sieci można znaleźć nową bogatą ofertę produktów tekstylnych i przemysłowych oraz w związku
z licznymi tygodniami tematycznymi, nasze potrzeby
komunikacyjne są bardzo duże.

oJakie działania marketingowe
i narzędzia są kluczowe dla rynku
polskiego?
Z naszej perspektywy są to te działania, które sprawiają, że marka staje się bliska dla konsumenta i autentyczna oraz oferuje dodatkowe wartości. Z tą
myślą planowaliśmy działania związane z projektem
„Pascal kontra Okrasa” – z tą samą myślą je kontynuujemy. Wszystkie narzędzia, które wpisują się w tę
koncepcję kulinarnej edukacji, którą realizujemy, np.
książka kucharska Pascala i Okrasy czy nóż szefa kuchni, są z naszego doświadczenia skuteczne, jednak dopiero wtedy gdy są częścią większego projektu, a nie
jednorazowym działaniem.

o Początkowo promowali Państwo

markę hasłem „Lidl jest tani", później
"Lidl ceni jakość”, aktualnie hasłem
jest „Lidl mądry wybór". Jakie czynniki
spowodowały zmianę komunikatu?
Wchodząc na polski rynek w 2002 roku najważniejszym przekazem komunikacyjnym były niskie ceny,
stąd hasło, które wielu z naszych klientów pamięta
do dzisiaj - „Lidl jest tani”. Po pięciu latach działalności
i ciężkiej pracy włożonej w rozwój oryginalnych marek
Lidl, przyszedł czas na to, by jakość stała się centralnym
przekazem w komunikacji - wtedy nastąpiła era hasła „Lidl ceni jakość”. Obecnie claim „Lidl mądry wybór”
jest wypadkową dwóch poprzednich haseł, w którym podkreślamy zarówno cenę, jak i jakość, a przede
wszystkim bardzo dobry stosunek tych parametrów
względem siebie. Klient przychodząc do sklepów Lidl
ma świadomość, że może liczyć na wysoką jakość produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Podejście firmy Lidl wpisuje się doskonale w obecny trend smart
shoppingu, gdzie konsumenci stawiają na jakość, ale
nie chcą za nią przepłacać, a my im to umożliwiamy.

oJuż od ponad dwóch lat realizujecie

Państwo kampanię z Pascalem Brodnickim
i Karolem Okrasą. Co zdecydowało
o zaproszeniu akurat tych osób i jak
oceniają Państwo tę współpracę? Jak
kampania przełożyła się na wyniki sieci?

Projekt „Pascal kontra Okrasa” rozpoczął się w lipcu 2012
roku. Decyzja o realizacji tego konceptu właśnie w tej for-

mie była czymś zupełnie naturalnym w kontekście naszej
misji, polegającej na edukacji Polaków w zakresie gotowania. Długo szukaliśmy odpowiednich ambasadorów
naszej akcji, rozważając możliwość współpracy z różnymi ekspertami kulinarnymi, ale ostatecznie nie mieliśmy
wątpliwości co do słuszności naszej decyzji podejmując
współpracę z Pascalem Brodnickim i Karolem Okrasą. Ich
pasja do gotowania, a także niewymuszony sposób opowiadania o kuchni i poruszania się w świecie kulinariów
sprawiają, że Pascal i Okrasa potrafią przekonać klientów
Lidla do zmiany nawyków kulinarnych.
Nasze działania od początku spotykają się z dużą
aprobatą klientów i już po kilku miesiącach byliśmy
pewni, że warto go rozwijać. Dlatego też postawiliśmy
na poszerzenie grona naszych kulinarnych ekspertów
o cukiernika – Pawła Małeckiego, który Polaków uczy,
jak przygotowywać pyszne desery.
Projekt „Pascal kontra Okrasa” podkreśla jakość, różnorodność oraz atrakcyjność cenową oferty sieci Lidl,
a także wpisuje się w realizowane w Lidlu tygodnie
tematyczne kuchni świata. Nasi kucharze pojawiają się w reklamach telewizyjnych, internetowych, prasowych i radiowych w zależności od ustalonych planów komunikacyjnych. Ważnym elementem projektu
jest uruchomiona wraz ze startem projektu platforma
www.kuchnialidla.pl. Do chwili obecnej na tym portalu znalazło się około 500 ciekawych przepisów przybliżających kuchnię z różnych zakątków świata. Wśród
wszystkich przepisów około 200 jest autorstwa Pascala
Brodnickiego oraz Karola Okrasy. W serwisie tym znajdują się również liczne porady oraz ciekawostki, triki kulinarne, a także porady współpracującej z nami

oCzy outdoor jest dla Państwa
skutecznym medium?

Zawsze blisko
klienta

O smart shoppingu, kluczowych kanałach komunikacji oraz
edukacji Polaków w zakresie gotowania rozmawiamy z Anną Biskup,
PR Managerem Lidl Polska.
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To zależy od skali, zakresu i czasu trwania danej akcji. Planując naszą aktywność w mediach decydujemy
się na outdoor, jednak tylko w przypadku, gdy chcemy szczególnie podkreślić skalę danego działania, tak
było np. w przypadku odświeżonej i dużo większej,
dużo bardziej wartościowej akcji Sol&Mar, która w Lidlu
pojawiła się w lipcu 2014 r., lub gdy dane działanie zaplanowane jest na dłuższy okres czasu, np. promocja
z książka kucharską czy z nożem szefa kuchni. Nie ulega wątpliwości, że bez względu na wszystkie te założenia, skuteczny outdoor musi być przede wszystkim
dobrze przemyślany pod kątem częstotliwości występowania przekazu, jak również kreacji.

oCzy w dyskontach materiały POS
spełniają swoje zadanie?
Wszystko zależy od tego, jak skonstruowany jest ich
przekaz oraz jak są one eksponowane w miejscu
sprzedaży. Trudno mi wypowiadać się na temat tego,
jak ta kwestia wygląda w dyskontach, ale w marketach takich jak Lidl jest to jeden z ważniejszych nośników. Nowa oferta pojawia się dwa, czasami trzy razy
w tygodniu, a szerokość asortymentu i działań promocyjnych sprawia, że zwracamy szczególną uwagę, by w natłoku informacji przekaz odpowiednio wybrzmiał.

Od 2012 roku Lidl realizuje
kampanię "Pascal kontra Okrasa"
www.oohmagazine.pl | OOH magazine
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Najnowsza kampania marki dla
pieczywa „Chrupiące z pieca”

Zawsze blisko
klienta

cji nie traktowaliśmy go wyłącznie jako narzędzia służącego zwiększaniu sprzedaży, a przede wszystkim
jako kolejny etap w realizacji naszej misji.

dietetyczki – Justyny Marszałkowskiej. Szczególnym
powodzeniem cieszą się filmy instruktażowe, które
w przystępny sposób przedstawiają jak krok po kroku
przygotować smakowite danie. Dzięki nim każdy w towarzystwie znanych kucharzy we własnej kuchni może
cieszyć się wspólnym gotowaniem oraz jego efektami.
Jeżeli chodzi o przełożenie się projektu na wyniki
sprzedażowe, mogę powiedzieć jedynie tyle, że jest
on efektywny, ale jesteśmy świadomi tego, że zabiegając o lojalność naszych klientów nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na działaniach związanych
z tym projektem. Zresztą podchodząc do jego realiza-

oRealizujecie praktyki CSR, w tym

jesteście Partnerem Przystanku Woodstock.
Jak oceniacie Państwo Woodstockowy Lidl
pod kątem osiągniętych celów?

Stawiając sklep na Przystanku Woodstock wspólnie
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy dziękujemy
wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem przyłączają się do zbiórek pieniędzy podczas kolejnych Finałów WOŚP. Wśród nich są również Klienci i Pracownicy
Lidl. W ciągu 6 lat wspólnego grania wspólnie z nimi
przekazaliśmy aż 8,8 mln zł na rzecz Fundacji prowadzonej przez Jurka Owsiaka.

Nasza obecność na Przystanku Woodstock to też
symbol naszych wartości – być zawsze blisko klienta. Biorąc pod uwagę pozytywne reakcje, jakie budzi
nasza obecność na Woodstocku, ten cel – nazwijmy
go wizerunkowym – z pewnością spełniamy na poziomie na tyle satysfakcjonującym, by angażować się
w tę współpracę przez ostatnie 4 lata.

Rozmawiała Katarzyna Lipska

AnnA Biskup, PR Manager w Lidl Polska Sklepy
Spożywcze. Absolwentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Programu
MBA Poznań-Atlanta. Z firmą Lidl Polska związana od
2007 r. Odpowiedzialna za komunikację zewnętrzną,
działania public relations oraz działania z zakresu CSR.

Od sześciu lat LIDL gra wspólnie z
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
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Mikołaj Ciaś pełni funkcję Senior Marketing
Managera w Coca-Cola Poland Services.
Odpowiedzialny jest za rozwój i wdrażanie
strategii dla marek Coca-Cola, Coca-Cola Zero,
Coca-Cola light, Sprite, Fanta, Kinley oraz
innowacje w obrębie kategorii.
Mikolaj Ciaś od 2005 roku z sukcesem tworzy
i realizuje strategie marek z portfolio firmy
Coca-Cola. Pełnił rolę Marketing Managera grupy
marek Coca-Cola odpowiedzialnego za region
Europy Północnej i Centralnej obejmującego:
Polskę, Czechy, Słowację oraz kraje Bałtyckie.
Odpowiadał także za wprowadzenie marki CocaCola Zero na polski rynek.
Jako Marketing and Commercial Activation
Manager prowadził także zespół dedykowany
projektowi Euro 2012 w Polsce i na
Ukrainie, będąc odpowiedzialny za
działania marketingowe, komunikacyjne
i sponsoringowe w tych krajach. Mikołaj
Ciaś jest doświadczonym managerem
z kilkunastoletnim doświadczeniem
w branży FMCG. Posiada duże
doświadczenie w dziedzinie
rozwoju zawodowego
pracowników i budowania
zespołu.

oJakie są dla Państwa

kluczowe narzędzia komunikacji
z konsumentem? Młode pokolenie
unika reklam.
Jak dla większości firm FMCG dla nas również nadal najbardziej efektywnym narzędziem komunikacji
jest reklama telewizyjna, przede wszystkim z uwagi
na jej zasięg. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę naszej grupy docelowej, czyli nastolatków, coraz mocniej wykorzystujemy innowacyjne formy komunikacji. W naszych działaniach staramy się nie tylko wyprzedzać trendy, ale także je kreować.

oJak w obecnym natłoku informacji
dotrzeć do konsumenta z atrakcyjnym
komunikatem?
W dzisiejszych czasach posiadanie dużych budżetów
na wsparcie komunikacyjne często jest niewystarczające. Teraz najważniejszy jest konsument i jego oczekiwania. Im bardziej atrakcyjny i inspirujący przekaz, tym
większa szansa na przebicie sie przez klatter komunikacyjny. Oczywiście innowacyjny media-mix pomaga,
ale najważniejszy jest content, to podstawa sukcesu.

oLogo Coca-Cola jest jednym
z najbardziej rozpoznawalnych
komercyjnych znaków graficznych
na świecie. Czym jest dla Państwa
identyfikacja wizualna marki?
Logo to integralny element marketingu mixu. Co ciekawe, nasze logo właściwie nigdy nie uległo zmianie, staramy się, aby zawsze było czytelne i dobrze widoczne. Dużą wagę przykładamy do jakości materiałów wizualnych, ponieważ uważamy, że to niezwykle
ważny element komunikacji. Najwyższa jakość w każdym obszarze identyfikacji wizualnej jest dla nas bardzo ważna.

oCzym jest dla Coca-Cola etykieta? Czy
uważacie ją za „niemego sprzedawcę”?

Najważniejszy jest konsument
Mikołaj Ciaś, Senior Marketing Manager w Coca-Cola Poland Services, w rozmowie z OOH magazine
opowiada o tym czym dla Coca-Cola jest logo oraz etykieta, jak dotrzeć do współczesnego konsumenta,
a także jaką rolę odgrywa w komunikacji tej marki sport.
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Etykieta i opakowanie od zawsze były integralną i bardzo ważną częścią media-mix. Jest to o tyle istotne, że
w branży FMCG większość decyzji zakupowych jest
podejmowanych przy sklepowej półce. Im bardziej
atrakcyjna forma opakowania wybijająca się na tle
opakowań konkurencyjnych, tym większe szanse na
to, że konsument podejmie właściwą dla nas decyzję
zakupową. Dla nas to także jeden z kanałów komunikacyjnych, dzięki któremu możemy docierać do konsumenta również na poziomie sklepu. To także bardzo
ważne narzędzie przy zakupach impulsowych.
Wspaniałym przykładem innowacyjności w zakresie
opakowania i etykiety były takie aktywacje Coca-Cola
jak pierwsza edycja Coca-Cola Connect, w której
wprowadziliśmy na etykiety imiona czy pseudonimy
osób, za którą niedawno otrzymaliśmy srebrne EFFIE.
W zeszłorocznej kampanii „Podziel się radością” na etykietach pojawiły się nazwy piosenek. W tegorocznej
kampanii Świątecznej na opakowaniach pojawiły się
życzenia. O tym, że jesteśmy innowacyjni niech świad-

czy fakt, że niedawno jedna z wiodących marek piwa
wykorzystała podobny koncept w swojej kampanii.

oCzym kierujecie się przy wyborze
dostawców gadżetów reklamowych
i materiałów POS?
W przypadku wszystkich dostawców, nie tylko gadżetów i materiałów POS, jednym z najważniejszych
czynników podjęcia współpracy jest zobowiązanie się
dostawcy do podpisania aktualnie obowiązującego
Kodeksu Postępowania Biznesowego dla Dostawców
Spółki Coca-Cola, określającego zasady etyki współpracy. Gdy dostawca zobowiąże się do spełniania tych
zasad, oceniamy ofertę pod kątem dopasowania do
charakteru marki. Czasami wykorzystujemy do oceny
zaawansowane techniki i narzędzia badawcze. Oczywiście ważnym elementem w naszej ocenie jest propozycja cenowa.

oJakie podejmujecie aktywności na polu
zróżnicowanego rozwoju i jak wpływają
na Państwa wizerunek?
Coca-Cola to firma odpowiedzialna społecznie, dlatego kilka lat temu podpisaliśmy dobrowolne zobowiązanie EU Pledge, zgodnie z którym nie kierujemy reklam do dzieci poniżej dwunastego roku życia. Wcześniej, w ramach deklaracji Europejskiej Organizacji Napojowej (UNESDA) wycofaliśmy sprzedaż naszych
produktów ze szkół podstawowych oraz zaprzestaliśmy wszelkich działań marketingowych w szkołach.
Zgodnie z naszą strategią, prowadzimy liczne programy propagujące aktywność fizyczną, bo uważamy, że
zachowanie odpowiedniego bilansu energetycznego w połączeniu z ruchem to główne czynniki walki z otyłością. Od szesnastu lat realizujemy w Polsce
młodzieżowy turniej piłkarski Coca-Cola Cup, w którym do tej pory wzięło udział 650 tys. młodych ludzi.
Od trzech lat wspólnie z Fundacją Sport Support prowadzimy program Lider Animator - Obudź Swoje Ciało, który wspiera finansowo lokalnych animatorów
sportu w realizacji projektów i inicjatyw promujących
aktywność fizyczną. W ciągu trzech edycji program
wsparł 75 projektów z całej Polski na łączną wartość
ponad 700 000 złotych, zachęcając tym samym do ruchu blisko 180 000 osób.

oStworzyliście wspomniany Coca-Cola
Cup, największy w Polsce turniej piłki
nożnej dla gimnazjalistów, którego
ambasadorem jest Robert Lewandowski.
Jak oceniacie ten program i czy planujecie
działać także w kontekście innych
dyscyplin sportowych?
Jesteśmy niezwykle dumni, że jeden z najbardziej
utalentowanych, a także rozpoznawalnych piłkarzy
w Polsce, jak również na świecie, jest ambasadorem
Coca-Cola Cup. Chciałbym przypomnieć, bo nie każdy może wiedzieć, że talent Roberta został zauważony właśnie na Coca-Cola Cup. Darzymy Roberta wielką sympatią i szacunkiem, cieszymy się z każdej strzelonej przez niego bramki, bo wierzymy, że dzięki temu

zaangażowaniu zainspirujemy młodych ludzi do znalezienia własnej drogi do spełnienia swoich marzeń.
Naszą rolą jest umożliwienie tym młodym ludziom
startu w rozgrywkach. Kto wie, może uda nam się
wyłonić kolejnych sportowców pokroju Roberta.

oCoca-Cola Poland Services jest
największym marketerem w branży
napojów bezalkoholowych w Polsce.
Jakie są dla Państwa najważniejsze
kampanie 2014 r.?
Firma Coca-Cola najbardziej kojarzona jest ze swoim sztandarowym napojem pod marką CocaCola, ale w jej portfolio znajdują się miedzy innymi takie marki jak Kropla Beskidu czy Powerade.
Te marki są blisko związane z szeroko rozumianymi inicjatywami biegowymi. Z dumą współpracuję z Robertem Korzeniowskim – najbardziej utytułowanym polskim sportowcem pod względem
ilości zdobytych tytułów mistrza olimpijskiego.
Razem promujemy bieganie jako prosty i zdrowy sposób dbania o siebie. Jako globalny sponsor

Coca-Cola wspiera ruch olimpijski. Można powiedzieć, że na świecie jesteśmy jedną z wiodących
marek, które traktują sport nie tylko jako narzędzie
biznesowe, ale także jako sposób na promowanie
aktywnego stylu życia.
Rok 2014 był dla nas wyjątkowy. Jesteśmy dumi,
że nasze działania marketingowe przyczyniły się
do wzmocnienia wizerunku naszych marek. Bardzo dobrze przyczyniły się do tego takie projekty
jak FIFA 2014 z promocją „Odbierz piłkę, podaj dalej”, a także Coca-Cola „Powiedz to piosenką”.

oPlany marketingowe na 2015 rok?
Mogę powiedzieć tylko tyle, że w roku 2015 zaskoczymy wieloma innowacyjnymi działaniami. Planujemy być bardzo aktywni już od początku roku.

Rozmawiała Katarzyna Lipska
www.oohmagazine.pl | OOH magazine

| 27

oJak, w tych niełatwych dla outdooru
czasach, Cityboard Media buduje swoją
pozycję – zawsze mówiliście o sobie lider
wielkoformatowej reklamy zewnętrznej?
Nasza pozycja jest obroniona – konsekwentnie rozbudowujemy ogólnopolską sieć ponad 5 tysięcy
nośników – cityboardów 6x3 m i supercityboardów
12x4 m. Jesteśmy w 54 aglomeracjach – są to nie
tylko duże miasta wojewódzkie, ale i średnie, rozwijające się dynamicznie jak Białystok, Rzeszów czy
Gorzów Wielkopolski. Jesteśmy tam, gdzie są nasi
potencjalni klienci. Ekspansja na tych bardziej lokalnych kierunkach, to również nasza odpowiedź na
kryzys całej branży reklamowej, nie tylko outdooru.
Nasza strategia zmienia się – dostrzegamy wielki potencjał sektora Małych i Średnich Przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia promocyjnego,
a często nie dysponują takimi budżetami, które by
interesowały duże domy mediowe i agencje reklamowe, lub też chcą prowadzić samodzielnie swoje
akcje promocyjne. To rosnący trend - już połowę naszych kontraktów realizujemy bezpośrednio z klientami. W efekcie prowadzimy miesięcznie około pół
tysiąca kampanii o zróżnicowanej skali - od ogólnopolskich po lokalne. Dla klientów nie jesteśmy dostawcą powierzchni reklamowej, tylko godnym zaufania doradcą, ekspertem w zakresie komunikacji oraz promocji ich marki, towarów i usług. Oczywiście równolegle realizujemy kampanie za pośrednictwem domów mediowych.

oCo oznacza w praktyce tak szerokie, ale
rozdrobnione portfolio klientów?

Wielki format
Cityboard Media
także dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
Rozmowa z Marcinem Wojda, Dyrektorem ds. Kluczowych
Klientów Cityboard Media
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Nasi konsultanci są bardzo blisko klienta na każdym
etapie kampanii. Pomagamy firmom zidentyfikować ich potrzeby i proponujemy najlepsze rozwiązania komunikacyjne. Ściśle współpracujemy z właścicielami i osobami odpowiedzialnymi za promocję. Razem z klientem opracowujemy strategię jego działań w oparciu o reklamę zewnętrzną, ale nie ograniczamy się tylko do naszego medium. Na etapie przygotowania kampanii oferujemy także usługi specjalnego zespołu kreatywno-graficznego, który opracowuje oryginalne projekty plakatów i przygotowuje je
do druku. Inspirujemy do wykorzystania niestandardowych elementów 2D i 3D. Nasi konsultanci, jako jedyni w Polsce, po rozpoznaniu celów klienta i deklarowanego budżetu planują kampanię w oparciu o precyzyjne dane dotyczące widowni. Naszym wspólnym
celem jest wysoka efektywność akcji na wielkim formacie. Kampania realizowana na naszych nośnikach
to najlepsza inwestycja dla klienta, która ma przynieść
oczekiwany i wymierny zysk.
Nie postrzegamy pracy z bezpośrednimi klientami
jako rozdrobnienia, dla nas oznacza to standard pracy
- indywidualne podejście do klienta. Żyjemy w epoce
personalizacji – w praktyce są to bezpośrednie, codzienne i długoterminowe relacje z konkretnym klientem, aktywny udział w jego działaniach marketingowych, dzielenie się know-how i wybór optymalnych
dla niego rozwiązań komunikacyjnych.

oMŚP to nie jest łatwa grupa klientów,
jak układają się te relacje?
O słuszności naszej strategii świadczą opinie klientów, którzy doceniają bezpośrednie relacje, profesjonalizm i zaangażowanie naszych konsultantów.
Prowadzimy już drugą edycję akcji „Success Story”
we współpracy z Ringier Axel Springer Polska – jest
to cykl publikacji w magazynach Newsweek, Forbes i Top Gear, w których prezentujemy kampanie realizowane na wielkim formacie w ostatnim
roku oraz pozytywne opinie klientów. Zwłaszcza
dla mniejszych firm to szansa na reklamę w opiniotwórczych tytułach i budowanie swojej marki
w skali ogólnopolskiej. Bohaterowie „Success Story”
to firmy, dla których wielki format to inwestycja, która skutecznie pomaga w ich rozwoju. Są to zarówno lokalni producenci, dostawcy usług, developerzy, jak i firmy o ogólnopolskim zasięgu.
Dobrze znamy sektor MŚP – bierzemy udział wielu branżowych spotkaniach i seminariach w całym kraju. Dobrym przykładem jest nasza wieloletnia współpraca z organizatorami Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.
W tym roku panel Cityboard Media „Skuteczna komunikacja sposobem na wysoki zwrot z inwestycji"
cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.
Z naszymi klientami mamy kontakt nie tylko biznesowy - na cyklicznych seminariach Instytutu Cityborad Media pokazujemy, jak wykorzystać naukowe
dokonania i badania z zakresu psychologii reklamy
i biznesu oraz najnowszych teorii marketingowych,
w ich codziennej pracy. Uczymy jak projektować reklamy, by skutecznie działały. Prezentujemy i razem
analizujemy przykłady kampanii z Polski i ze świata,
które pokazują potencjał outdooru. Klienci chętnie
i licznie uczestniczą w spotkaniach, sami wskazują
interesujące tematy kolejnych seminariów i szkoleń.
Dla nas oznacza to jeszcze więcej i lepiej wyedukowanych klientów – partnerów biznesowych.
Jak widać w Cityboard Media inwestujemy w edukację na wielu płaszczyznach – kształcimy konsultantów i szkolimy klientów. Już od lat współpracujemy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, z którą w 2015 roku planujemy stworzenie studiów podyplomowych poświęconych psychologii
w marketingu.

oProblemem rynku reklamy

zewnętrznej w Polsce był brak wspólnego
standardu badań. Największe firmy
konkurencyjne stworzyły Instytut
Badań Outdooru, który już w najbliższej
perspektywie ma zaprezentować wyniki
badań nośników i oferować klientom
planowanie kampanii na podstawie
porównywalnych z innymi mediami
wskaźników mediowych. Cityboard
Media nie uczestniczy w tych pracach.
Czy nie obawiacie się konsekwencji takiej
postawy?

Cityboard Media zawsze angażował się w działania służące promocji OOH i wypracowaniu wspólnego standardu badań, który miał doprowadzić do
podwyższenia jakości ekspozycji, obsługi klientów
oraz efektywności kampanii. Obserwujemy aktywności Instytutu Badań Outdooru, które są prezentowane jako pionierskie na polskim rynku, co jest poważnym nadużyciem. Nie uwzględnia się bowiem potencjału i dorobku Cityboard Media, która już w 1999
roku jako pierwsza firma na polskim rynku outdooru
przeprowadziła badania całej swojej sieci i cyklicznie
je aktualizuje we współpracy z GFK Polonia. Już 14 lat
planujemy kampanie w oparciu o wskaźniki mediowe, posługując się metodą G-Wert. To kompleksowy sposób badania i oceny nośnika, który uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na postrzegalność
reklamy, nie tylko natężenie ruchu samochodowego i pieszego.
Wybrana przez Instytut Badań Outdooru metodologia to modyfikacja Postar-u, który teraz funkcjonuje pod nazwą Route 2013. Zaangażowane firmy deklarowały jego wdrożenie jeszcze w 2014 roku, ale
na razie jesteśmy świadkami tylko faktów medialnych. Cityboard Media, jako potencjalnie zainteresowana udziałem w tym projekcie, już od dłuższego
czasu stawia pytania dotyczące metodologii badań
i ich skali oraz zasad funkcjonowania tego systemu,
kosztów wprowadzenia etc., ale niestety pozostają
one bez odpowiedzi IBO. Cityboard Media, kierując
się interesem zarówno środowiska, a przede wszystkim klientów, czeka na konkretne działania, w wyniku
których sieci nośników reklamy zewnętrznej zostaną przebadane, zweryfikowane pod względem efektywności, a kampanie realizowane przez pozostałych
największych operatorów reklamy zewnętrznej również będą planowane według wskaźników mediowych, co umożliwi porównanie efektywności outdooru z innymi mediami.
My konsekwentnie od lat planujemy kampanie
w oparciu o badania, a ich efektywność potwierdzają
opinie klientów, którzy wiedzą najlepiej, jak pozytywnie na ich biznes wpływają kampanie na wielkoformatowych nośnikach Cityboard Media.

o2015 rok to także potencjalnie czas
wielkich porządków w przestrzeni
naszych miast – tzw. „Ustawy
prezydenckiej” oraz inicjatyw wybranych
samorządów, które ograniczają
obecności reklamy zewnętrznej. Ostatnio
byliśmy świadkami dyskusji w mediach
wywołanej informacja o decyzji władz
Grenoble, które zamiast reklam obiecują
drzewa.
Także naszym celem jest funkcjonowanie w uporządkowanej przestrzeni, gdzie reklamy stanowią
jej integralną część, są elementem komunikacyjnej
infrastruktury, a jednocześnie są dobrze widoczne, nie przysłaniają elewacji budynków, nie psują
miejskiej architektury, są zlokalizowane zgodnie
z obowiązującym prawem. To reklamy nielegalne,
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stawiane bez pozwoleń, o zaskakujących formach,
ustawiane na platformach czy wieszane na płotach
wprowadzają chaos. W ramach obowiązujących przepisów można z nimi skutecznie walczyć i eliminować.
Wielkoformatowe nośniki Cityboard Media są lokalizowane zgodnie z prawem, z zachowaniem obowiązujących w danym mieście norm. Porządkowanie nie powinno polegać na ogłaszaniu w mediach akcji, że likwidujemy wszystkie reklamy, tylko na systematycznym
oczyszczaniu przestrzeni z reklam stawianych bez pozwoleń, wbrew prawu, nieestetycznych tablic, szyldów,
płacht reklamowych.
Nie można też zapominać, że reklama zewnętrzna pełni także ważne funkcje społeczne - to sprawne i dostępne narzędzie komunikacji dla fundacji, organizacji pro publico bono, promocji miast i regionów, a także w kampaniach wyborczych. Jak skutecznym narzędziem promocji jest OOH potwierdzają sami politycy,
którzy przekonują do swoich kandydatur z plakatów.
Sektor reklamy zewnętrznej to również poważny pracodawca oraz źródło dochodów dla budżetu gmin.
Przed reklamą zewnętrzną są realne perspektywy rozwoju. Ekspansja Internetu, mediów społecznościowych i tematycznych kanałów TV zmienia rynek reklamy, ale nie odbierze siły oddziaływania tego najstarszego medium. Konsumenci są coraz bardziej mobilni,
spędzają więcej czasu poza domem, a w wędrówkach
i jazdach po mieście towarzyszy im zawsze reklama zewnętrzna, która „działa” atrakcyjnym plakatem, oryginalną kreacją, sugestywnym komunikatem przez 24 godziny na dobę.
artykuł promocyjny

Outdoor dla Fabryki Formy jest nie tylko kanałem efektownym, ale również
efektywnym - buduje świadomość marki, generuje leady i sam proces sprzedaży.
Alicja Liczba, Dyrektor Marketingu i PR Fabryka Formy - sieć klubów fitness

Od wielu lat na formatach Cityboard Media zauważalnie i skutecznie
komunikujemy się z klientami.
Marta Kocik, Regional Marketing Manager Factory Outlet

Marcin Wojda – Dyrektor ds. Kluczowych
Klientów Cityboard Media.
Od ponad 15 lat związany z marketingiem i sprzedażą.
Swoją karierę rozpoczął w DemaPromotion Polska,
jako Field Manager koordynujący realizację projektów
bezpośredniego wspierania sprzedaży na terenie
województwa pomorskiego, odpowiadał za
działania realizowane dla największych koncernów
i klientów w Polsce: Unilever, Nestle, BAT. Od
ponad 10 lat związany z firmą Cityboard Media,
leaderem w zakresie reklamy zewnętrznej w Polsce.
Jest odpowiedzialny za kształtowanie polityki
sprzedażowej, obsługę najważniejszych Klientów
i realizację setek projektów, jako Dyrektor ds.
Kluczowych Klientów w Cityboard Media.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział
Ekonomii, specjalizacja Marketing. Studia
podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział
Orientalistyki, Studium Stosunków Międzykulturowych.
Szereg odbytych certyfikowanych kursów
sprzedażowych organizowanych przez Mercuri
Polska, SAR. Prelegent podczas realizowanych
spotkań w zakresie sprzedaży organizowanych dla
CEO, IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, Instytutu Cityboard Media.
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Nowoczesne nośniki Cityboard Media to efektywne narzędzie, przekonujące
naszych klientów do zakupów w sieci salonów Media Expert.
Maciej Kołpacki, Dyrektor ds. Reklamy Zewnętrznej

oNa co reaguje Klient, a na co nie? Jakie

są w dzisiejszych czasach skuteczne
metody komunikacji w kontekście
marketingu zintegrowanego?

Kampania dobrze
zaplanowana
O tym jak wykorzystywać marketing zintegrowany, by nie „przegrzać”
swojego budżetu reklamowego, dlaczego produkt jest najbardziej
niedocenionym narzędziem komunikacji i dlaczego warto wysyłać
sms-y do swoich klientów opowiada w rozmowie z OOH magazine
Grzegorz Bonder, General Manager w agencji UNIQUE ONE.
oMarketing zintegrowany to dziś

mocno eksploatowany termin. Czym
jest i jakie narzędzia wykorzystuje?
Mocno eksploatowany, to prawda. Są jednak ku temu
powody. Jest to najskuteczniejsza metoda prowadzenia swojej marki, jeśli chce się uzyskać oczekiwane efekty i nie „przegrzać” swojego budżetu reklamowego. Marketing zintegrowany jest metodą realizacji celów marketingowych za pomocą różnorodnych,
skoordynowanych ze sobą działań, które mają wspierać się nawzajem, uzupełniać i prowadzić do wzmoc-
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nienia oczekiwanych efektów. Chodzi o to by tak połączyć elementy marketingowego mixu, tak je zsynchronizować, aby osiągnąć efekt synergii i wyciągnąć
z nich tak dużo jak tylko się da.
Z definicją marketingu zintegrowanego nierozerwalnie łączy się pojęcie komunikacji 360 stopni,
czy też zintegrowanej komunikacji marketingowej.
Wykorzystujemy w niej różne dyscypliny marketingowe: reklamę, public relations , marketing bezpośredni i promocję sprzedaży łącząc je tak, aby zapewnić przejrzystość, spójność i maksymalny efekt
komunikacji.

To oczywiście zależy od wieku Konsumenta oraz jego
codziennych zachowań. Trzeba pamiętać, że żaden
z kanałów komunikacji nie dociera w stu procentach
do wszystkich potencjalnych Konsumentów. Najlepsze efekty osiąga się poprzez synchronizację kilku narzędzi. Wtedy zwiększamy dotarcie ze swoim komunikatem do Konsumentów i osiągamy lepsze efekty
sprzedażowe. Planując swoje kampanie warto jednak
wziąć pod uwagę następujące narzędzia:
- E-mailing – jest to narzędzie niedrogie, a skuteczne.
Przeżywa w ostatnich latach swój renesans.
- „Own-media”. Warto komunikować sią na swoich
stronach, w swoich mediach społecznościowych. Ci
marketerzy, którzy odrobili swoją lekcję prawidłowo
i zdobyli dużą ilość fanów, a przede wszystkim zaangażowanych fanów, teraz mogą czerpać z tego korzyści.
Pomimo, iż Facebook „nie sprzedaje” to wszedł on
już w trzecią fazę swojego rozwoju i stał się medium
zasięgowym.
- Swój produkt. Wysokie dotarcie do aktualnych
konsumentów. Kiedy w miejscu sprzedaży brakuje materiałów reklamowych to właśnie produkt jest
POS’em. Obecnie według mnie jest to najbardziej
niedoceniane narzędzie komunikacji.
- Komunikacja w miejscu sprzedaży tuż przy produkcie oraz „secondary placement” (standy, wystawki paletowe, końcówki alei itd.). Tu wchodzimy mocno w obszar shopper marketingu. Pamiętać jednak
należy o tym, że aż 76 procent decyzji o zakupie podejmowane jest w miejscu sprzedaży. Tego nie można nie docenić.
- Kanał sms. Koszty wysyłki seryjnych sms-ów są już
tak niskie, że warto z tego kanału skorzystać. Wskaźniki open rate kampanii sms sięgają dziewięćdziesięciu kilku procent. Czy zdarzyło Ci się dostać sms
-a i go nie przeczytać? No właśnie. Dla „smart” marketerów polecę rozwiązanie z taryfą sms premium
za 1 zł netto, w której to konsument wysyłając nam
zapytanie daje nam możliwość wysłania do niego
trzech sms-ów zwrotnych za darmo.
Dobór innych kanałów komunikacji powinien nastąpić po analizie korzystania z tych kanałów przez
konkretne grupy docelowe. Nie możemy również
zapomnieć o kanale telewizyjnym. To dla marketerów z większym budżetem wciąż dobre medium zasięgowe.

oPromocja sprzedaży to element

Waszej oferty. Czy loterie konsumenckie
nadal działają?

Tak, to bardzo dobre narzędzie promocji. Jeden z naszych Klientów chciałby robić loterię przez cały rok.
W ostatnich kilkunastu latach zmieniła się tylko wysokość wyników sprzedażowych osiąganych dzięki zastosowaniu tego narzędzia. Kilka lat temu wygenerowaliśmy dla jednego z naszych klientów nawet 700
- procentowy wzrost sprzedaży. Teraz takie spektaku-

larne wyniki są trudne do uzyskania, a w czasach kryzysu loterie były wykorzystywane z dobrymi rezultatami do zahamowania spadków w udziałach rynkowych. Aktualnie, aby zapewnić sobie sukces, zdecydowanie więcej czasu trzeba poświęcić na planowanie zintegrowanej komunikacji. Tylko
takie podejście może dać oczekiwane wyniki. Samo zaproponowanie atrakcyjnych nagród i prostego mechanizmu nie wystarczy. Teraz kluczem do
sukcesu jest komunikacja, która dotrze – z naciskiem na słowo „dotrze” – do
Konsumenta. Wtedy możemy oczekiwać od swoich odbiorców większych
czy też częstszych zakupów. Trzeba pamiętać, iż powodem do zmiany marki w 67 procentach jest fakt, iż marka „nic dla mnie nie robi”. Loteria z nagrodami jest wymieniana jako forma nagradzania swoich Konsumentów, jak
również doceniania ich wysiłków w kupowaniu naszej marki.

oJakie są najpopularniejsze błędy rynkowe

w promocjach sprzedaży?

Źle zaplanowana komunikacja i/lub jej brak w miejscu sprzedaży. To teraz największa bolączka. Często jest ona utrudniona przez sieci handlowe,
które żądają zbyt dużych kwot za jej implementację. To niezrozumienie
wspólnych celów producenta i sieci powoduje, iż akcje nie odnoszą sukcesów. Marketerzy, często nie mając wyjścia, decydują się na akcję, w której brak jest komunikacji przy półce, a to nie jest właściwą drogą.
Często również Marketerzy idą na tak zwaną łatwiznę i robią mechanizmy konkursowe typu: dokończ zdanie, czy wyślij zdjęcie, które przestały w dzisiejszych czasach działać. Pewnie trochę z powodu lęku przed organizacją loterii, która wymaga większego wysiłku i może też dlatego, że
brakuje odpowiednich podmiotów, które mogłyby być partnerami w organizacji takich akcji. Presja czasu ze strony partnerów handlowych również odgrywa znaczącą rolę. Często agencje, które nie mają doświadczenia z różnymi mechanizmami promocji sprzedaży, pełnią rolę złych doradców i proponują narzędzia, które z ich perspektywy są łatwe w organizacji. Ja osobiście zachęcam do większego wysiłku i organizacji loterii, które są po prostu skuteczniejsze.
Brak komunikacji na opakowaniu/produkcie jest również błędem w planowaniu akcji i jej dużym osłabieniem. Producenci mają kłopoty z implementacją tego narzędzia na opakowaniu z powodu braku możliwości zapanowania nad wolumenem promocyjnym. Niestety, dział logistyki często nie chce wspierać marketingu w zwiększeniu efektywności akcji.

AKADEMIA HANDLOWCA 2015
- NARZĘDZIA I MOTYWACJA
Zdob¹dź narzêdzia, zwiêksz motywacjê

sprzedawaj wiêcej!

2 1 . 0 5 .2015

Warszawa

PRELEGENCI I TEMATY
PAWEŁ TKACZYK

DR

KAMIL WÓDKA

Odrobina szaleństwa
sprzedaje. Jak stworzyć
trwałe wrażenie podczas
spotkania z klientem?

FABIAN BŁASZKIEWICZ

Modelowanie strategii mistrzów sportu.
Jak działać
efektywnie?

ROMAN KAWSZYN

Źródło. Jak znajdować
w sobie stały zasób
motywacji by sprzedawać efektywnie.

Emocjonalna prezentacja
oferty. Słowa, tonacja
i obrazy w tworzeniu
emocji zakupowych.

ADAM SZARAN

TOMASZ SZKUTNIK
Nowe wyzwania w XXI
wieku. Cechy efektywnego handlowca.
Okiem szefa sprzedaży.

SYLWIA SIKORSKA

Poligon obrony
ceny. Incepcja i inne
techniki odpowiedzi
na obiekcje cenowe
klienta.

PAULINA KOPERSKA

Cyfry. Samoplanowanie własnych
wyników sprzedaży.

oJakie nowe trendy w komunikacji marketingowej

Sprzedaż relacyjna.
Co najbardziej w handlowcu ceni klient?
Okiem Prezesa.

możemy prognozować na rynku reklamy?

Możemy się spodziewać jeszcze większego połączenia on-line’u i offline’u. Jeszcze większej synergii tych dwóch światów. Zaowocuje to coraz
ciekawszą i coraz bardziej kreatywną ofertą dla Konsumentów i wciągnięciem ich głębiej w świat marki. Konsumenci różnią się od siebie, są unikalni, oferty powinny być coraz bardziej spersonalizowane i docierać do odbiorcy różnymi kanałami komunikacji. Ci marketerzy, którzy budując swoje bazy danych, poznają coraz więcej informacji o swoich Klientach, będą
mogli odnosić coraz większe sukcesy spieniężając swoje działania.

Rozmawiała Katarzyna Lipska

Grzegorz Bonder - General Manager w agencji UNIQUE ONE
W branży reklamowo-marketingowej od przeszło czternastu lat. W 2002
roku odkupił udziały od Linea Recta i został właścicielem agencji
UNIQUE ONE należącej obecnie do grupy Unique, bardzo wysoko
ocenianej w badaniach branżowych pisma „Media i Marketing Polska”
i będącej pionierem nowatorskich form promocji sprzedaży na polskim
rynku. Agencja ta między innymi jako pierwsza wprowadziła do loterii
i konkursów brandowane karty płatnicze, czyli produkt bankowy jakiego
w Polsce jeszcze nie było. UNIQUE ONE przeprowadziła również pierwszą
w Polsce loterię opartą wyłącznie na aplikacji mobilnej. Dotychczas
agencja pracowała dla siedemdziesięciu sześciu międzynarodowych
marek, m.in. takich jak: Nestle Polska, L'Oreal, Makro, Lotos.

CENA
Strefa VIP
760 zł netto










udział w szkoleniu
rzędy 1–4
osobna rejestracja
przerwy kawowe
lunch
certyfikat
materiały piśmiennicze
płyty CD audio – Techniki
Obrony Ceny, Emocjonalna
Prezentacja Oferty)

Strefa Gold

Strefa silver

590 zł netto

 udział w szkoleniu
 rzędy 5–8
 osobna rejestracja
 przerwy kawowe
 materiały piśmiennicze
 płyta CD audio Techniki
Obrony Ceny lub Emocjonalna
Prezentacja Oferty)

390 zł netto

 udział w szkoleniu
 rzędy 9–17
 materiały piśmiennicze

INFORMACJE I ZAPISY
alfianco.pl/akademia
tel. 22 720 27 32
e-mail: kamila.szarafin@alfianco.pl, e-mail: zaneta.zagrajek@alfianco.pl

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY

oCzy oferta zintegrowanego

marketingu to przyszłość dla polskich
agencji?

Tak, jak zmienia się rynek, zmieniają się również
potrzeby marketerów. Z pewnością zintegrowana komunikacja jest na to odpowiedzią. Działania marketingowe wymagają odpowiedniej strategii, doboru właściwych narzędzi i ich skutecznej
egzekucji. Podejście „one-stop shopping” jest bardziej efektywne i optymalne kosztowo. Naszym
atutem jest więc kompleksowa obsługa od a do
z, w jednym miejscu, co nie wyklucza również zamówienia przez klienta tylko wybranych elementów, np. samego eventu lub kampanii ATL.

oJakie nowe trendy w komunikacji

Marketing w erze
smart komunikacji
O rebrandingu agencji, zmianie strategii i wielokanałowych
rozwiązaniach komunikacyjnych opowiada Anna Gogacz,
General Manager agencji Allegro.
oAgencja latem 2014 roku przeszła
gruntowny rebranding. Co się
zmieniło?

oMówicie, że nie chcecie być kojarzeni

tylko z eventami. Dlaczego?

Zmieniliśmy całą identyfikację wizualną firmy, włączając w to zupełnie nowe logo. Nie jesteśmy już
tylko agencją Allegro, ale Allegro „Smart Communications” - to określenie podkreśla filozofię biznesu
oraz metodologię pracy nad projektami. Nasz nowy
wizerunek jest ostatnim etapem i efektem wielu
konsekwentnie wprowadzanych zmian wewnątrz
agencji. Dzisiaj chcemy być postrzegani jako agencja zintegrowanej komunikacji marketingowej, która
świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi.

Agencja Allegro istnieje od 1992 roku. Zaczynaliśmy
jako firma eventowa. W tym się wyspecjalizowaliśmy
i do dzisiaj, z największą starannością, pielęgnujemy
ten rodowód, dzięki czemu jesteśmy uznawani za jedną z najlepszych polskich agencji w branży. Jednak rynek jest dynamiczny, a jego potrzeby stale ewoluują.
Event stał się ważnym elementem całej komunikacji marketingowej firm. Stąd potrzebuje dodatkowych
rozwiązań, np. przemyślanej strategii, działań digital,
social media czy generalnie PR-u. Chcemy, aby nasi
klienci znaleźli to wszystko w jednym miejscu.

oPrzy okazji zmian wprowadziliście

oMówicie o kompleksowości usług.

To, co jest istotne przy projektowaniu logotypu to
czytelność, prosta forma i odnalezienie w znaku
specyfiki danej firmy. Jego charakter powinien wydobywać unikalne zalety marki/firmy. Logotyp musi
współgrać z całą komunikacją wizualną firmy, dlatego ważne jest to, w jakim kontekście go pokazujemy. Duże znaczenie ma także czytelność w małej formie - nie na billboardzie, ale na wyświetlaczu
smartphona czy tabletu. Dziś, w erze smart komunikacji, posługujemy się ikonami. Ikona, którą możemy
posłużyć się nawet bez nazwy firmy, a która przenoszona na szeroki obszar komunikacji staje się jej znakiem szczególnym, buduje charakter wizerunku.

Konsekwentnie i wnikliwie śledzimy cały rynek komunikacji marketingowej. Z tych obserwacji wynika dla nas jednoznaczna implikacja – potrzeba bardziej precyzyjnego dostosowania wachlarza
usług świadczonych przez agencję, do dynamicznie zmieniających się oczekiwań marketerów. Aby
ta zmiana była efektywna, zatrudniliśmy doświadczonych pracowników, pochodzących ze środowisk międzynarodowych agencji marketingowych,
digitalowych i mediów. Ich kompetencje pozwalają nam dzisiaj, poza usługami typu event czy public
relations, oferować również działania ATL, BTL, promocję sprzedaży, digital + social media, a także prowadzić konsulting strategiczny.

nowe logo. Jaki jest przepis na
udaną identyfikację wizualną? Czym
kierować się w projekcie logo?
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Na czym polegają wielokanałowe
rozwiązania komunikacyjne?

marketingowej możemy prognozować
na 2015 rok?

Przyszłość zdecydowanie należy do dynamicznie
rozwijającego się content marketingu. Odpowiedni
i wartościowy content pomaga budować bliskie relacje z konsumentem i jego zaufanie do marki. Jednak ten trend stawia przed nami pewne wyzwania.
Mamy bowiem do czynienia z coraz większym dostępem do wysokiej jakości contentu, dlatego sukcesem do skutecznego dotarcia będzie personalizacja komunikacji. Ludzie zaczęli selekcjonować informacje, które zamierzają obejrzeć czy przeczytać,
dlatego personalizacja komunikacji pozwoli marce
nie tylko wyróżnić się na tle konkurencji, ale także
pokazać jej ludzką twarz. Tylko takie podejście pomoże zdobyć serca i umysły konsumentów.

Rozmawiała Katarzyna Lipska

Anna Gogacz, General Manager agencji
Allegro, która od 1992 roku obsługuje polskie
oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa
i organizacje w zakresie komunikacji
marketingowej. Absolwentka Warszawskiej
Akademii Muzycznej im. F. Chopina, ukończyła
podyplomowe studia Szkoły Głównej Handlowej
na kierunku zarządzanie i marketing oraz
Harvard Business School Executive Education
Program. Współzałożycielka i członkini zarządu
Klubu Agencji Eventowych, działającego przy
Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR.

Rebranding agencji
Allegro (2014 r.):
◄ stare logo
▼ nowe logo

Zdjęcie: Kampania I amsterdam.
Źródło: stelianpopa.blogspot.com

na już „Magda M.”. Kraków promowały niedawno seriale „Julia” i „Majka”, a Łódź stała się scenerią dla serialu „Komisarz Alex”.

Polskie kampanie

Wypromować miasto
Miasta, regiony i państwa w ujęciu marketingowym to produkty, które, jak wszystkie inne,
potrzebują promocji. Marketing miejsc jest niczym innym jak strategią, której celem jest
kreowanie wizerunku i kształtowanie poglądów na temat danego miejsca – marki.
Marketing miejsc to spójne zarządzanie swoją marką. - To budowanie narracji i przewagi względem innych
destynacji w konsekwentny sposób, czego efektem jest
paleta produktów budujących u mieszkańców poczucie
dumy, a turystów zachęcających do odwiedzenia danego miejsca – definiuje pojęcie Jakub Król – p.o. zastępcy dyrektora Biura Promocji Miasta Poznania. O specyfice marketingu miejsc decyduje wyjątkowość „produktu”. - Miasta i regiony komunikują to co mają najlepsze,
wywołują emocje oraz kształtują wspomnienia. Dlatego
kluczowe dla promocji miejsca są przekazy pozwalające
pobudzić zainteresowanie, dostarczyć przeżycia, ale także zbudować więzi – dodaje dr Dariusz Tworzydło, prezes zarządu Exacto Sp. z o.o. To umiejętność „sprzedania”
tego czym dana przestrzeń może się pochwalić, z czego słynie. To umiejętność połączenia sposobu zarządzania z charakterystyczną dla danego terytorium kulturą. - Chodzi o to, by zespolić energię i potencjał mieszkańców, prawdziwą historię miejsca i emocjonalny przekaz. To wszystko musi być zorganizowane wokół spójnej
strategii. W marketingu terytorialnym, tak jak w przypadku każdej innej marki, musi być miejsce na nieustanne
sprawdzanie potrzeb mieszkańców i tego, jak zmienia
się bieżąca sytuacja – wyjaśnia Maciej Wiśniewski, Account Director w agencji MOSQI.TO.

Dobre praktyki
Na całym świecie możemy doszukać się wielu kreacji,
które udowodniają, że kampanie terytorialne niczym
nie odbiegają od światowych kampanii produktowych.
Często przywoływaną jest kampania „I amsterdam”, któ-
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ra jest przykładem przeprowadzenia rzetelnej analizy
i podjęcia wynikających z niej zmian wizerunkowych.
Amsterdam, który posiadał wiele odsłon promocji miasta, w 2004 roku zdecydował się zunifikować wizerunek
w spójną kreację. Zapytano mieszkańców z czym powinien kojarzyć się Amsterdam. Wyłoniono pięć koncepcji:
miasto kultury, miasto kanałów, miasto spotkań, miasto
biznesu oraz miasto wiedzy. W tym samym roku miasto
zaczęto promować mottem „I amsterdam”.
- Na uznanie zasługuje również konsekwentne wykorzystanie cech i możliwości swojej destynacji przez
Nową Zelandię, szczególnie w oparciu o znanego bohatera filmowego z wielkimi owłosionymi stopami – mówi
Jakub Król przywołując kinowe hity realizowane właśnie
na tej wyspie: „Władca Pierścieni” oraz „Hobbit”. Jak czytamy na blogu creativeindustries.co wielki sukces trylogii “Władcy Pierścieni” uświadomił nowozelandzkim władzom, że należy inwestować w przemysł filmowy, bo
przekłada się to bezpośrednio na rozwój sektora turystycznego. W 2004 roku udział turystyki filmowej w turystyce wyniósł 6 proc., czyli około 150 tysięcy turystów.
Po samej premierze pierwszej części “Władcy Pierścieni: Drużyna Pierścienia” w 2001 roku, Nową Zelandię odwiedziło 266 tysięcy turystów (głównie zagranicznych).
Jeszcze ciekawszy skutek przyniosła medialna gorączka spowodowana przyznaniem 11 Oscarów dla ostatniej części trylogii “Władca Pierścieni: Powrót Króla”. Tylko z tego względu, 9 lat temu, Nową Zelandię odwiedziło 50 tysięcy osób. Z kolei 3 miliardy dolarów wyniosła
sprzedaż samych biletów do kin na wspomnianą trylogię na świecie. Tak wielkiego sukcesu nie można by osią-

gnąć, gdyby nie głęboko przemyślana strategia i ścisła,
wieloletnia współpraca pomiędzy filmowcami a władzami Nowej Zelandii.
Jak podaje serwis „Mirror” emitowany od 2010 roku serial „Downton Abbey” zarobił dla brytyjskiej turystyki 22
miliardy funtów. Popularność serialu przyciąga do Wielkiej Brytanii tysiące fanów, m. in. z Chin, Japonii i Stanów
Zjednoczonych, którzy już zarezerwowali wycieczki na
obecny rok, by zwiedzić miejsca, w których żyją ich serialowi ulubieńcy.
Wartość współpracy z przemysłem filmowym doceniają
także władze w Polsce. City Placement, czyli działalność
promocyjna polegająca na umieszczeniu danego miejsca w filmie, serialu, ale także programie, grze komputerowej, to coraz częściej wykorzystywane przez marketerów miast narzędzie. Sztandarowym przykładem tego
jak serial może wypromować miasto jest niezwykle popularny w Polsce „Ojciec Mateusz”. Kryminalne przygody księdza na tle urokliwego Sandomierza okazały się
dla tego miasta promocyjnym strzałem w dziesiątkę. Serial, którego pierwszy odcinek został wyemitowany w listopadzie 2008 roku, w 2009 przyciągnął rekordową liczbę turystów. Jak podaje serwis marketingmiejsca.com.
pl liczba sprzedanych biletów do najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc wzrosła wtedy o 40 proc.
i wyniosła 373 tysiące.
Wśród miast, które skorzystały na telewizyjnej promocji
wymienić trzeba Toruń, który co roku, w latach 20122014, przeznaczał 300 tys. złotych na reklamę w serialu „Lekarze”. Warszawę niezmiennie promuje „Na Wspólnej”, a także nowszy serial „Prawo Agaty” czy zakończo-

Polskie miasta i regiony także mają się czym pochwalić w kwestii swojej promocji. Większość posiada swoje strategie marketingowe i z sukcesem prowadzi kampanie. Wśród kilku ciekawych można wymienić "Mazury Cud Natury" – kampanię przygotowana przez województwo warmińsko-mazurskie, „Śląskie. Pozytywna
Energia” czy „Dolny Śląsk. Nie do opowiedzenia, do zobaczenia”. Mocno promuje się Poznań. - Poznań stawia
na know-how swoich firm i mieszkańców. Komunikujemy przez pryzmat możliwości i efektów świetnych warunków do życia i pracy. Dobieramy narzędzia do treści
– np. IV kwartał 2014 roku upłynął pod znakiem trzech
kampanii Miasta Poznania: prezentującej potencjał akademicki, umacniający pozycję silnego ośrodka startupowego oraz ciekawej destynacji inwestycyjnej i turystycznej – ta ostatnia w formie Innovation Teleportu.
Jest to połączenie dwóch elementów: trackerów pokazujących w rozszerzonej rzeczywistości największe atuty
Poznania, oferty kulturalnej, silnego ośrodka biznesowego, połączeń lotniczych czy pierścieniowej konstrukcji
zieleni w mieście oraz specjalnej kapsuły, w której użytkownik może zrobić sobie zdjęcie w 3D, a następnie – za
pomocą aplikacji mobilnej – przenieść je na przykład na
okładkę ulubionego magazynu. Dwa miesiące po uruchomieniu naszej kapsuły Prezydent Obama zaprezentował swój skan 3D - mówi Jakub Król.
W 2014 mogliśmy obserwować także kampanię „Łódź
Pozdrawia”, docenioną ostatnio w prestiżowym konkursie Kreatury. Kampania miała wiele elementów, obejmowała spoty telewizyjne, kontekstowe billboardy, które nawiązywały do wydarzeń w danym mieście, reklamy
prasowe, citylighty, Internet oraz działania ambientowe.

Identyfikacja
Za strategią i zaplanowanymi działaniami promocyjnymi idą potrzeby ujednolicenia wizerunków i znaków
graficznych danych obszarów. Muszą one uzupełniać
przekaz i być spójne z komunikowanymi treściami. Skuteczna identyfikacja wizualna to projekty unikalne, oryginalne, proste i czytelne – dobrym przykładem rebrandingu w marketingu miejsc jest Melbourne. - Wcześniej
funkcjonujący logotyp miasta, który stanowił połączenie
nazwy, greckiej kolumny i słońca nie był adekwatny do
wyzwań XXI wieku. Dlatego został zmieniony. Nowa kreacja to oryginalna koncepcja i nowoczesne wykonanie,
ale przede wszystkim proste odzwierciedlenie przekazu,
który mówi o różnorodności oferty. Nowej identyfikacji towarzyszy szereg spójnych działań wizerunkowych,
takich jak strona internetowa czy reklamy outdoorowe – mówi dr Dariusz Tworzydło. W oczy rzuca się także logotyp Nowego Jorku. – Logotypy Melbourne czy
Nowego Jorku to znaki, w które można wpisać dowolne kształty, wykorzystać kolory, przekazać swoim projektem jakąś treść. Po prostu projektowanie takiej kreacji od
razu zakłada, że będzie to projekt otwarty, z którego skorzystają mieszkańcy, lokalne inicjatywy, nie będzie to tylko zwykły symbol – mówi Maciej Wiśniewski.

Zdjęcie: Kampania linii lotniczych Air New Zealand. Źródło: theinspirationroom.com

Trzy propozycje logo dla Polski (środkowa wygrana).
Źródło: logodlapolski.pl

Przyglądając się promocji miast, nie sposób pominąć
promocji naszego kraju i nowego logo. Wprowadzona w ubiegłym roku „sprężynka” wywołała liczne dyskusje, zarówno w branży, jak i wśród internautów. Koniec
końców to Polacy na stronie internetowej mogli wybrać
swojego faworyta. Jakub Król uważa, że logo jest świeże,
minimalistyczne, trudne do pomylenia z czymkolwiek
innym. Jest w nim energia, dynamika, o której oddanie
chodziło, zgodnie z idei „Creative tension”, zaznaczając
jednak, że sam głosował na inny projekt.
Dr Dariusz Tworzydło, podobnie jak Jakub Król, podkreśla słuszność idei ujednolicenia marketingowej identyfikacji wizualnej Polski. Zaznacza jednak, że projekt logotypu jest nieczytelny i po prostu słaby.
- Wątpliwe jest, czy przeciętnemu odbiorcy grafika rzeczywiście kojarzy się z intensywnym rozwojem, którego ma być symbolem. Jednak to, czy koncepcja okaże
się skuteczna i utrwali się w świadomości otoczenia za-

Logo Melbourne. Źródło: 99designs.com

leży w dużej mierze od konsekwencji w jej wdrażaniu.
Mam nadzieję, że twórcy znaku zrobili stosowne badania i analizy i sami wierzą w jego sukces – mówi dr Dariusz Tworzydło.
W podobnym tonie wypowiada się Maciej Wiśniewski:
- Patrzę na sprężynę i rozumiem dlaczego właśnie ona
ma opowiadać o Polsce i Polakach (koncepcja always rising), widzę i kontur Polski, i polskie barwy – nie ma zaskoczenia. Pytanie, czy logo będzie czytelne dla tych, dla
których Polska jest plamą między Niemcami a Ukrainą?
Miasta i regiony konkurują o uwagę podobnie jak korporacje o swoich klientów. W dobie globalizacji, „kurczenia” odległości, tanich biletów i stale rosnącego trendu podróżowania warto przyciągać uwagę ciekawym,
spójnym i przemyślanym wizerunkiem. A potencjał to
przecież nie tylko turystyka, ale i inwestorzy i sektor biznesowy, naukowy czy przemysłowy.

Katarzyna Lipska

Ojciec Mateusz okazał się dla
Sandomierza promocyjnym strzałem
w dziesiątkę. Źródło: media2.pl
www.oohmagazine.pl | OOH magazine
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Przepis na udany event

Na sukces konkretnego wydarzenia składa się całe spectrum czynników.
Jednym z nich, kluczowym niewątpliwie, jest zespół. Outsourcowanie
personelu na eventy promocyjne i marketingowe to obniżka kosztów,
profesjonalna obsługa i odciążenie pracowników naszej firmy, np. na targach.
oNa czym polega outsourcing

pracowników?

Mateusz Żukowski, Marketing Specialist, DNA –
agencja hostess: Outsourcing jest strategią zarządzania, polegającą na przekazaniu partnerowi zewnętrznemu zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Istotą outsourcingu pracowników jest natomiast oddelegowanie do pracy
przy konkretnym zadaniu lub projekcie personelu zatrudnionego czy też współpracującego z podmiotem wynajmującym pracowników. Outsourcing daje
możliwość szybkiej reakcji w momencie pojawienia
się czasowego zapotrzebowania na pracowników
o specyficznych umiejętnościach. Przypadek, o którym dzisiaj rozmawiamy to outsourcing personelu na eventy promocyjne i marketingowe, czyli wynajem hostess i modelek, modeli i promotorów oraz
supervisorów czyli koordynatorów nadzorujących
pracę angażowanego personelu. Hostessy i promotorzy doskonale sprawdzają się podczas współpracy przy projektach marketingowych, takich jak targi,
gale i bankiety, konferencje, szkolenia i sympozja, pokazy, degustacje i samplingi, czy też np. ekspozycje
samochodów i premiery filmowe. Warto także wziąć
pod uwagę zaangażowanie hostess i hostów do ról
animatorów i tłumaczy oraz wszelkich innych działań
prowadzonych w ramach organizowanych eventów.

oJakie są zalety outsourcingu?
Najważniejszą zaletą outsourcingu jest obniżenie kosztów związanych z procesem poszukiwania
pracownika oraz kosztów związanych z jego przeszkoleniem i zatrudnieniem. Partner zewnętrzny od
momentu podpisania umowy przejmuje na siebie
praktycznie wszystkie czynności związane z procesem rekrutacyjnym, który to zazwyczaj prowadzo-
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ny jest w oparciu o wewnętrzną bazę pracowników
– pozwala to po pierwsze skrócić czas, a po drugie
korzystać tylko z odpowiednio przeszkolonych,
sprawdzonych i zmotywowanych pracowników.
Należy pamiętać, że outsourcowana jest także obsługa kadrowo-płacowa – co po raz kolejny przekłada się na zaoszczędzony czas i środki finansowe. Dodatkowo firma nie wiąże się z pracownikiem
długotrwałą umową – personel może zostać zatrudniony na bardzo krótki okres trwania konkretnego projektu, a pracowników, którzy nie spełniają
stawianych przed nimi wymagań można w każdym
momencie wymienić. Odciążona w ten sposób firma może skupić się na realizacji podstawowych zadań, a rozliczenia z partnerem zewnętrznym prowadzone są zazwyczaj na podstawie faktur VAT.

oJak dobrać hostessę czy hosta na
swoje wydarzenie? Czym się kierować?
Podczas współpracy z podmiotem oferującym outsourcing pracowników niezwykle istotny jest etap

określenia oczekiwań względem wynajmowanego
personelu. Odpowiedni partner powinien zapewnić
w każdym przypadku pracowników doświadczonych, zaangażowanych, odznaczających się wysoką
kulturą osobistą i komunikatywnych – są to podstawowe cechy decydujące o udanym evencie. Należy
zwrócić także uwagę, by wysokim kompetencjom
towarzyszyło miłe usposobienie, otwartość, wdzięk
i uprzejmość. Połączenie tych walorów z pewnością
zapewni organizowanemu wydarzeniu odpowiedni
wydźwięk. Wszelkie dodatkowe umiejętności i kompetencje należy określić przy uwzględnieniu specyfiki eventu, dla przykładu podczas akcji promocyjnych istotne znaczenie ma poziom umiejętności
sprzedażowych, a organizując targi warto zadbać
o pracowników biegle posługujących się przynajmniej jednym językiem obcym.

oCo odpowiednio dobrany pracownik,
zespół wnosi do naszego eventu?
Zadaniem wynajętych do konkretnego zadania lub wydarzenia pracowników jest zapewnienie przedsięwzięciu właściwego odbioru. Dedykowany, precyzyjnie dobrany personel z pewnością sprosta wszystkim, nieraz specyficznym zadaniom. Elastyczność tego rozwiązania pozwala na
pozyskanie pracowników pod każde, nawet pojedyncze zadanie, co byłoby niemożliwe w przypadku rekrutacji stałej. Niezależnie od specyfiki wydarzenia dodatkowy pracownik to także dodatkowe
ręce do pracy, pozwalające na odciążenie regularnie zatrudnionego personelu, który w ten sposób może i powinien skupić się wyłącznie na przeznaczonym odcinku pracy. W efekcie współpraca
z partnerem zewnętrznym przekłada się zawsze na
zwiększenie zasięgu wydarzenia, a co za tym idzie
szersze dotarcie do klienta finalnego. Outsourcowani pracownicy na czas trwania eventu stają się
wizytówką firmy, potwierdzeniem Państwa profesjonalizmu w każdym detalu, dlatego warto zdecydować się na sprawdzone rozwiązania.

Rozmawiała Katarzyna Lipska
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Zabawki: „Zabawki dla przyszłych inżynierek”
marki GoldieBlox Źródło: www.onedublin.org

e.com
▼Kobiety: Sesja Cass Bird dla Vogue listopad 2014. Źródło: www.vogu
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Reklama a stereotyp.

Misja czy pogrywanie z konwencją?

ych to trzy najbardziej
Seks, kanony piękna oraz zagadnienia płciowości i feminizmu – prócz kwestii religijn
produkt jawnie
kontrowersyjne tematy poruszane w mass mediach. Co zatem mają zrobić marki, których
użytkownik kojarzy
kojarzy się tylko z jedną stroną medalu i jest już tak zestereotypizowany, że statystyczny
to – zaskoczyć go!
go tylko z jednym obrazem? Podejść do sprawy kreatywnie i nieszablonowo, a poprzez

Erotyka w social media

Erotyczne motywy w reklamach to dziś właściwie chleb powszedni. Dlaczego marki tak chętnie je wykorzystują? Ponieważ w naszych głowach na dobre zakorzeniła się myśl, że to właśnie seks przyciąga, a co więcej – sprzedaje. Tymczasem już jakiś czas temu naukowcy udowodnili, że tego typu przekaz nijak się ma do efektywności reklamy, bo uwaga odbiorcy skupia się wyłącznie na erotycznych bodźcach, a nie na produkcie. Trudny orzech do zgryzienia mają więc
producenci prezerwatyw, bo przecież w ich przypadku przekaz erotyczny to pomysł oczywisty.
Gdy tylko wejdziemy na fan page jednego z największych producentów prezerwatyw – Durex’a
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– na dzień dobry witani jesteśmy grafikami
i fotografiami kipiącymi seksem, które nierzadko przybierają charakter naprawdę niesmacznych obrazów. Naturalnie można zrozumieć, że
członkowie społeczności zgromadzeni wokół
tego typu marek nie są zaskoczeni, gdy nagle
w ich news feedzie pojawi się animowany penis czy inna tego typu grafika, ale czy nie byłoby bardziej intrygująco, gdyby zamiast podawać
wszystko na tacy i upraszczać temat, pobudzić
zmysły i zaintrygować swojego odbiorcę? Dlaczego nie ugryźć tematu od drugiej strony?

Kobiecość pod znakiem zapytania
Kanony kobiecego piękna zmieniają się niczym
w kalejdoskopie. Kiedyś podziwiane były rubensowskie kształty, a dziś na wagę złota jest rozmiar

zero. Jednakże chyba i na niego powoli przychodzi czas. Jak długo superszczupła sylwetka będzie
jeszcze królowała na światowych wybiegach? Cóż,
po ostatnich doniesieniach ze świata mody wydaje się, że jej pozycja staje się mocno zagrożona.
W edytorialu „Vogue” poświęconemu biustonoszom ukazała się niedawno nietypowa dla tego
magazynu sesja fotograficzna. Co ją wyróżniało? Modelki plus size. Nie jest to oczywiście w tej
branży działanie zupełnie nowe, jednak biorąc
pod uwagę specyfikę biblii mody, może być nieco zaskakujące.
Przed obiektywem Cass Bird stanęły kobiety, które nie tylko rozmiarem odbiegały od „klasycznych,
żywych manekinów”. Ich mimika, pozy oraz emocje także nie przypominały wyćwiczonych i niezwykle sensualnych póz topowych modelek.

11A
12
11A
12

12
11A
12
11A

11A
12
11A
12

12
11A
12
11A

11A
12
11A
12

12
11A
12
11A

Radosł aw Włoczewski
dyrektor kreatywny agencji
marketingowej Płodni.com
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Projekt i Produkcja BERKANO

Promocja w centrach
handlowych
Ponieważ aż 70 proc. decyzji zakupowych podejmowanych jest w miejscu sprzedaży, naturalnym
jest, że producenci starają się wzbudzić zainteresowanie klienta właśnie w tej przestrzeni.
Centra handlowe to doskonała arena do przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych,
dłuższych ekspozycji czy konkursów lub loterii. W przypadku takich działań należy odpowiednio
zaaranżować przestrzeń, tak by jak najlepiej przyciągnąć uwagę konsumenta.

Projekty i wykonanie: Agencja Reklamowa PUNKT
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Forma, umiejscowienie i czas wykorzystywania stoisk zależą od produktu i celu, w jakim sięga się po tego typu rozwiązania. - Najczęściej są
to czasowe promocje, sezonowe akcje sprzedażowe czy wprowadzenie nowego produktu na
rynek. O kształcie i jego funkcjonalności decyduje też miejsce sprzedaży. Inaczej bowiem wyglądać będą stoiska w hipermarketach i dużych
sklepach specjalistycznych, a inaczej w centrach
handlowych, gdzie bardzo ważna jest estetyczna
strona projektu i obowiązują określone wymogi
co do wymiarów, a często i wyglądu stoiska –
mówi Dominik Osuch, Specjalista ds. PR w firmie
Willson & Brown. W galeriach handlowych stoiska sprawdzają się także podczas weekendów
lub okresów świątecznych, kiedy ilość klientów
jest zwiększona. - Stoiska „chwilowe” pobudzają
ciekawość i zainteresowanie, a tym samym ściągają klientów podnosząc efektywność produktu czy marki. Oprócz tego, że ją promują, to również, i to coraz częściej, posiadają różne dodatkowe funkcje – konsultacyjną, sprzedażową czy
rozrywkową np. dla dzieci w specjalnych kącikach dziecięcych znajdujących się na powierzchni stoiska – wyjaśnia Monika Woźny, Dyrektor ds.
Rozwoju w firmie Berkano. Stoiska eksponowa-

ne „na stałe” powinny być natomiast poddawane częstemu rebrandingowi, aby budziły zainteresowanie. - Częściej stałe ekspozycje to mniejsze stoiska czy wyspy handlowe umieszczone w centralnych miejscach alejek, gdzie głównie praktykuje się sprzedaż produktów – dodaje Monika Woźny.
Aby osiągnąć zaplanowane cele wizerunkowosprzedażowe należy zwrócić uwagę na kluczowe cechy dotyczące usytuowania stoiska. – Ma
ono na celu skłonić konsumenta do nabycia lub
korzystania z towarów czy usług danego wystawcy. Bardzo ważnym elementem tej układanki jest zatem rozpoznanie potrzeb klienta.
Kluczowe jest miejsce, gdzie stoisko będzie usytuowane, oświetlenie, intensywność ruchu pieszych, odległość od innych sklepów, zapach,
sposób wyeksponowania a nawet odpowiednia
kolorystyka i użyta na stoisku grafika – wymienia Marek Bachorski-Rudnicki, Key Account Manager z firmy Adsystem.

Przyciągnąć wzrok
Stoiska spełniają szereg istotnych dla marki celów. To wspomniane przyciągniecie uwagi, któ-

rego następstwem ma być pozyskanie klienta.
Oczywiście każdorazowo stoisko jest elementem
strategii PR mającej na celu budowanie i utrwalanie wizerunku firmy czy marki. Stoiska służą do
przeprowadzania atrakcyjnych promocji, degustacji, konkursów z nagrodami, a także konsultacji, sprzedaży i innych – zależnych od formy działania. - Największą zaletą stoisk jest możliwość
kontaktu z klientem i budowanie bardziej osobistej relacji z produktem i/lub marką. Niezależnie od tego, czy przedstawiamy coś nowego, czy
zwracamy uwagę na produkt podczas akcji promocyjnej, nie do przecenienia jest dłuższy kontakt kupujących z określoną marką. To właśnie
pozwala uzyskać przewagę nad konkurencją
i przekonać tych niezdecydowanych, którzy jak
wiadomo są w większości. Polacy bowiem najczęściej nie są lojalni danej marce, na wybór produktów nie poświęcają więcej czasu niż 3 sekundy, w trakcie których szukają dla siebie najlepszej
okazji – wyjaśnia Dominik Osuch.
Jak zaznacza Monika Woźny, wykorzystując tego
typu stoiska w działaniach promocyjnych zwiększamy prawdopodobieństwo zwrócenia uwagi klienta i sprzedania danego produktu w przeciwieństwie do hal sprzedażowych w marketach,

Promocja w centrach
handlowych

gdzie w natłoku innych, konkurencyjnych marek
dane produkty mogą pozostać niezauważone.

Nieograniczone możliwości
Proces tworzenia stoiska składa się z kilku etapów. Początkowo bardzo ważne jest określenie
celu i analiza miejsca sprzedaży. - Na tym etapie
wybiera się funkcje stoiska, jego funkcjonalność
i oczywiście formę, tzn. elementy wyposażenia.
Niezależnie jednak od tego, czy decydujemy się
na stoiska indywidualne, czy standardowe, będzie ono zawierać te same elementy wyposażenia: miejsce na materiały promocyjne i wyraźną komunikację marki. W przypadku wysp sprzedażowych warto się dodatkowo zastanowić nad
strefą klienta i stanowiskiem do prezentacji produktu – mówi Dominik Osuch.
Niewątpliwie kluczowym jest moment samego
projektowania. - To w tym etapie, na podstawie
otrzymanych założeń dostarczonych przez klienta, planowane są wszystkie aspekty - te funkcjonalne i te wizerunkowe przyszłego stoiska. Kolejnym krokiem jest dobór materiałów i technologii i ostatecznie produkcja. Potem już pozostają
kwestie typowo logistyczne czyli transport, montaż, demontaż oraz magazynowanie do następnego eventu - wyjaśnia Piotr Stachura - Kierownik Projektu w Berkano.
Stoisko musi być przemyślane w każdym szczególe. Zbyt wiele informacji na niewielkim systemie może przynieść więcej szkód niż korzyści. - Umiar w projektowaniu grafiki i samej ekspozycji to już połowa sukcesu. Zbyt skomplikowany przekaz, stoisko rozbudowane, składające
się z wielu kolorowych elementów z pewnością
przyciągnie wzrok. Ale, czy klient będzie w stanie zapamiętać, co stanowiło istotę i było na nim
promowane? – pyta Marek Bachorski, zaznaczając, że kluczem do sukcesu wydają się emocje,
jakich doświadcza klient, gdy poznaje dany produkt, czy usługę, a powodzenie zależy w ogromnej mierze od samego pomysłodawcy i sposobu
prezentacji swoich produktów.

Innowacyjne stoiska
Innowacje dotyczą również kwestii technologicznych i nakierowane są na zwiększenie wytrzymałości materiałów, tzn. obniżenie kosztów
produkcji, nie obniżając jakości. - Ponadto często dążymy w swoich projektach do tego, aby
był modułowy, tzn., aby składał się z kilku elementów, które mogą być wykorzystywane razem lub pojedynczo w zależności od zapotrzebowania – mówi Dominik Osuch. Przykładem
takiego rozwiązania jest ekspozycja do salonów
optycznych, ale może być stosowana także jako
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Fot. ADSYSTEM

Kluczowe jest miejsce, gdzie
stoisko będzie usytuowane,
oświetlenie, intensywność
ruchu pieszych, odległość
od innych sklepów, zapach,
sposób wyeksponowania
a nawet odpowiednia
kolorystyka i użyta na
stoisku grafika.
samodzielne stoisko. Projekt składa się z kilku
elementów, które można ze sobą zestawiać, dostosowując do dostępnej przestrzeni, jednocześnie nie tracąc niczego na funkcjonalności.
Stoiska walczą w kolorowym świecie centrów
handlowych o uwagę klienta, dlatego też producenci tego typu rozwiązań POS prześcigają się w coraz to nowszych ofertach i propozycjach. Wprowadzanie elementów multimedialnych i interaktywnych realizowane jest na coraz
większą skalę. Nowe rozwiązania technologiczne dotyczące iluminacji oraz efektów graficznych i dźwiękowych. - Śmiało możemy wymienić rożnego rodzaju hologramy, rzutniki interak-

tywne wyświetlające obraz na wydobywającej
się z dysz parze, interaktywne podłogi, techniki mappingu 3D obiektów, interaktywnych barów, które pod wpływem dotyku blatu zmieniają swój kolor – wymienia Krzysztof Maro – projektant Berkano. Ciekawostką jest zatasowanie
efektów dźwiękowych, które występują tylko
w określonej strefie. Dźwięk w dane przestrzeni
jest słyszalny, a po jej opuszczeniu zmienia się
na inny. Nowość to też bardzo wytrzymały materiał, który zapamiętuje kształty i po podgrzaniu wraca do swojej pierwotnej formy.
Jeśli chodzi o (nie)daleką przyszłość, Krzysztof
Maro prognozuje wyparcie standardowych, rzeczywistych materiałów na rzecz cyfrowej technologii, w której to wyspy i stoiska będą generowane na zasadzie hologramów 3D, które będą interaktywne z otoczeniem i użytkownikiem.
Ciekawe stoiska zwiększają szansę na to, że
klient nie przejdzie obojętnie obok naszej promocji. Są niezbędne przy akcji promocyjnej czy
promocji nowego produktu w centrach i galeriach handlowych. Designersko zaprojektowane
i dobrze usytuowane to niewątpliwie efektywne
wsparcie marketingowe w miejscu sprzedaży.

Katarzyna Lipska

Fot. Adsystem

Systemy wystawiennicze
Systemy wystawiennicze to doskonały pomysł by zaprezentować ofertę firmy, jej usługi i produkty
w miejscach sprzedaży czy podczas najróżniejszych wydarzeń. To ekonomiczne, uniwersalne
i mobilne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być stosowane zarówno przez firmy z sektora
prywatnego, jak i instytucje publiczne.
Sprawdzone rozwiązania
Systemy wystawiennicze to nieocenione wsparcie działań handlowych, promocyjnych i PR prowadzonych w punktach sprzedaży, a także podczas
różnego typu imprez. – Z powodzeniem sprawdzą
się podczas targów, konferencji, sympozjów, szkoleń, prezentacji produktowych czy degustacji. Wysokiej jakości systemy wystawiennicze zastosowane w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób, z całą pewnością wzmacniają korzystny wizerunek marki i promowanych przez nią produktów
– mówi Ewelina Przepłata z firmy Kento.
Wśród szerokiej gamy produktów, podstawowym
i w zasadzie najpopularniejszym są systemy umożliwiające umieszczenie zrolowanej grafiki w metalowej kasetce, czyli popularne roll-upy. - To niezastąpione narzędzie służy do wspomagania różnego typu działań marketingowych wszędzie tam,
gdzie bezpośredni kontakt wymaga wzmocnienia przekazu wizualnego. Najnowsze technologie pozwalają na zróżnicowane kształty kaset, które wykonane są z takich materiałów jak tworzywa
sztuczne, aluminium czy stal – wyjaśnia Marek Bachorski-Rudnicki z firmy Adsystem.
Kolejnym popularnym rozwiązaniem spełniającym podobną funkcję jest stojak reklamowy. – Ma
on zazwyczaj kształt przypominający litery „L” lub „X”
i charakteryzuje się funkcjonalnością, prostotą, ła-
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twością montażu jak i efektywnością samego przekazu reklamowego. Nie posiada natomiast kaset,
do których można zwinąć grafikę – dodaje Marek
Bachorski-Rudnicki.
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się tzw.
potykacze. To elementy, które wizualnie podobne
są do litery A i często możemy je zaobserwować
przed sklepami, restauracjami i innymi punktami
sprzedaży czy usługowymi. Ich celem jest wzbudzenie zainteresowania przechodniów określoną
ofertą. - Przy produkcji używa się zróżnicowanych
materiałów, najczęściej PCV, aluminium lub drewna. Ich zalety to trwałość, skuteczny przekaz i niska cena, a także wysoka odporność na warunki atmosferyczne – mówi Marek Bachorski-Rudnicki.
Wśród systemów wystawienniczych, na terenie supermarketów czy targów, prym wiodą stoiska degustacyjne. Umożliwianie konsumentowi degustacji promowanego produktu to nadal kluczowe rozwiązanie marketingowe w miejscu sprzedaży.

Ścianki reklamowe
Dużą popularnością na rynku cieszą się ścianki reklamowe. Powszechne w użyciu są ścianki typu Popup, dla których grafikę drukuje się na panelach PCV.
W ostatnim czasie na znaczeniu zyskują systemy
pod grafikę tekstylną. Mają one wiele zalet – są bardzo elastyczne jeśli chodzi o etap projektowania

– mogą posiadać najróżniejsze kształty, ich montaż
jest szybki, a kolory wykonane nadrukiem sublimacyjnym nasycone i trwałe. - Systemy z grafiką tekstylną świetnie sprawdzą się, kiedy chcemy przykuć uwagę przechodniów. Specjalnie do tych systemów został dobrany nowy materiał o dużo większej rozciągliwości, który dodaje grafice niepowtarzalnego uroku – mówi Anna Rohde-Płotycia z firmy Ultima Displays.
Tekstylne ścianki wystawiennicze są ponadto ekonomiczną alternatywą popularnych do tej pory
ścianek magnetycznych. - Zastosowanie elastycznej
tkaniny pozwala na idealne dopasowanie prezentowanej grafiki do aluminiowej konstrukcji, a niezwykle trwały druk sublimacyjny pozwala na pranie
w pralce. Klienci mogą wybierać spośród różnych
kształtów ścianek tekstylnych, a nawet tworzenie
autorskich form – mówi Ewelina Przepłata.
Warto pamiętać, iż popularne systemy wystawiennicze jak ścianki pop-up czy roll-up sprawdzą się zazwyczaj we wnętrzach. Innych rozwiązań będziemy
szukać, gdy chcemy przeprowadzić akcję degustacyjną w markecie, inne podczas eventu na świeżym
powietrzu. Istotna kwestia to także szybkość montażu. - To bardzo istotne, gdy potrzebujemy np. zorganizować prezentacje w kilku miastach, w krótkich
odstępach czasu. Z tego powodu dużym uznaniem
cieszą się wszelkie systemy „szybkie w montażu”, które w przeciągu kilkunastu minut możemy rozsta-

Fot. Formulate prosty z dostawką Trapezium
Ultima Displays Polska
wić w dowolnym miejscu, łatwo przestawić je w inne
miejsce, nie ryzykując przy tym uszkodzenia konstrukcji – mówi Artur Tarwacki. - Kolejną zaletą takich rozwiązań jest także cena, niejednokrotnie te lekkie systemy są tańsze nawet o połowę od tradycyjnych rozwiązań znanych nam od lat – dodaje Artur Tarwacki z firmy Kusha.

Systemy OOH
Dla tych, którzy szykują zewnętrzne kampanie, systemy to również ciekawe rozwiązanie reklamowe. Podczas eventów sportowych, koncertów czy innych imprez możemy zaobserwować szereg takich systemów. – Uwagę już z daleka przyciągną duże, nawet
pięciometrowe flagi, takie jak np. Maszty Zoom Lite,
którym odpowiednio uszyta grafika może nadać trzy
różne kształty. Do flag dobrać można banery i potykacze z podstawami, które po wypełnieniu piaskiem

FOT. KENTO - ŚCIANKA TEKSTYLNA WALL STREET

lub wodą, gwarantują stabilność. Każdy produkt do zastosowań zewnętrznych jest tak skonstruowany, żeby
twardo trzymał się podłoża, a materiał użyty do jego
wykonania odporny jest na warunki atmosferyczne –
tłumaczy Anna Rohde-Płotycia.
Niekonwencjonalne systemy wystawiennicze pomagają wyróżnić firmę z tłumu innych sponsorów imprez. - Czasem proste rozwiązania potrafią przyciągnąć
więcej zainteresowania niż ogromne nośniki reklamy górujące nad całą imprezą. Liczy się pomysł, a często także możliwość wielokierunkowego działania takich nośników. Przykładem mogą być np. zestawy do
LeżaKing’u, które oprócz oczywistego nośnika reklamy niosą ze sobą funkcję użytkową, docenianą przez
uczestników imprez, na których nasi klienci udostępniają te bardzo wytrzymałe leżaki, mieszczące 2-3 osoby – mówi Artur Tarwacki.
Firmy produkujące różnorodne typy systemów ekspozycyjnych nieustannie prześcigają się w przedsta-

wianiu nowych, lżejszych, łatwiejszych w montażu i bardziej uniwersalnych systemów wystawienniczych. - Klienci poszukują rozwiązań uniwersalnych, takich które nie przewrócą się przy podmuchu wiatru, dlatego coraz częściej produkuje się
systemy wykorzystujące tkaniny, przepuszczające wiatr, szybko schnące w przypadku niespodziewanych opadów deszczu, takie które można wykorzystać latem na plaży ale i zimą na stoku narciarskim, gdziekolwiek klient zorganizuje swoją imprezę – mówi Artur Tarwacki.
Niezależnie więc czy wybieramy się na konferencję,
seminarium, targi, event sportowy czy koncert – na
pewno możemy wykorzystać systemy wystawiennicze do zareklamowania naszej oferty. Propozycji jest
całe spectrum, a producenci na pewno pomogą wybrać rozwiązanie dopasowane do naszych potrzeb.

Katarzyna Lipska

Fot. Kusha
www.oohmagazine.pl | OOH magazine

| 49
29

źródło: www.druknadywanie.pl

Pokaż się z najlepszej strony
Przestrzeń targowa to doskonałe miejsce, by „pokazać” się swoim klientom, zbudować lub zacieśnić relacje
i pozyskać nowych kontrahentów. Z drugiej strony to prawdziwa dżungla, w której otoczeni jesteśmy przez
mniej lub bardziej konkurencyjne wobec nas firmy. Jak więc wyróżnić się, by klient trafił do nas?
Konkurencyjna oferta, ciekawe promocje dla
uczestników targów i doskonale przygotowani do
rozmów handlowcy. To clou udanych targów. Jednakże żaden z tych kluczowych elementów nie jest
widoczny na pierwszy rzut oka. To co natomiast
przyciąga oko klienta w pierwszym momencie to
nasze stoisko. Jego wygląd zewnętrzny ma bowiem strategiczne znaczenie w postrzeganiu naszej firmy przez uczestników targów i stanowi wizytówkę całego przedsiębiorstwa.
- Odpowiednia organizacja i aranżacja stoiska
może potwierdzić lub wręcz zbudować prestiż firmy, przedstawić jej zalety i osobowość. Stoisko to
ważny element kampanii wizerunkowej przedsiębiorstwa, rodzaj wizytówki, która razem z profesjonalną obsługą sprawi, że zostaniemy zapamiętani
na dłużej. Warto zatem zwrócić uwagę na aranżację, która także realizuje cele komunikacyjne. Dzięki niej zespół skojarzeń - cech i wartości - stanie się
w świadomości klientów nierozerwalnie związany
z wizerunkiem firmy – mówi Dominik Osuch, Specjalista ds. PR w firmie Willson & Brown.
Właściwie urządzona przestrzeń buduje jakość obsługi, tworzy pole do swobodnej i nieskrępowanej rozmowy, zapoznania się z ofertą i nowościa-
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mi branżowymi. Stoisko musi być spójne i przejrzyście zaprojektowane, a jego poszczególne elementy muszą być odpowiednio dobrane i spełniać
podstawowe użyteczne funkcje. Szereg firm na
rynku zajmuje się przygotowywaniem stoisk targowych, wiele drukarń oferuje także usługi przygotowania wydruków targowych, które umieścić możemy na ścianach stoiska. Stoisko może być wykonane z różnorodnych materiałów, zaprojektowane od podstaw przez profesjonalnych designerów.
Elementy stoiska, jak wydruki czy to na folii, PCV,
szkle czy tkaninie, to nie tylko ciekawe zaaranżowanie przestrzeni targowej, ale i materiał reklamowy, który możemy później wykorzystać na konferencjach, w biurze czy podczas innych targów. Niezwykle ciekawymi materiałami do aranżacji przestrzeni są też maty reklamowe i dywany, które wraz
z stosikiem pozwalają klientowi zamknąć całą wizualizacje w spójnej kompozycji. – Dywany i maty
to ciekawe rozwiązanie, które sprawdza się wśród
wszystkich klientów, niezależnie od tego jakim budżetem dysponują czy jakie podejście do kwestii
jakości reprezentują – mówi Tomasz Szalewski z firmy Miasto Druku. Szybko można bowiem dopasować dany materiał do oczekiwań i budżetu jakim
dysponuje klient . - Przy krótkich, kilkudniowych
targach, w przypadku których, grafiki nie będą już

wykorzystywane oferujemy specjalną matę reklamową o maksymalnej szerokości druku 300 cm.
Materiał pozwala w doskonałej jakości wydrukować grafikę, posiada certyfikat niepalności B1 i jest
lekki w transporcie – tłumaczy Tomasz Szalewski.
Podobnie jak inne elementy stoiska, tak i dywan
może być wykorzystywany wielokrotnie. – W takim
przypadku proponujemy specjalne dywany welurowe o głębokiej penetracji druku, również posiadający certyfikat B1. Ich maksymalna długość w jednym
kawałku to 20 – 25 mb przy szerokości 2 m. Dywany w łatwy sposób można samemu na miejscu
bezpiecznie zamontować za pomocą specjalnych
taśm dwustronnych i cieszyć sie z jakości wizualnej
swego stoiska – mówi Tomasz Szalewski. Nie ma też
problemu z docięciem w specjalne kształty w zależności od stosowanego materiału, co pozwala na
ciekawą aranżację naszej targowej przestrzeni.
Dobre stoisko to mix spójnie złożonych elementów, dzięki którym możemy odpowiednio przekazać określony komunikat do zwiedzających. Przygotowując się do targów warto zainwestować
w ciekawe stoisko i tym samym wyróżnić się wśród
konkurencji.

Katarzyna Lipska

pos stars 2015

konkurs na najlepsze display'e
Podczas tegorocznych targów Festiwal Marketingu, Druku &
Opakowań będzie miała miejsce kolejna edycja konkursu na
najlepsze displaye reklamowe - POS STARS 2015. Jurorzy z branży
już po raz siódmy wybiorą najlepsze realizacje w 7 kategoriach.
Podczas edycji 2014 przyznano Grand Prix, którym nagrodzono
ATS Display za Cross Modular Crate dla Coca-Cola HBC Polska
Sp. z o.o. Zwiedzający mogli także głosować na najlepsze ich
zdaniem realizacje. Największą ilość głosów zdobył ekspozytor
Jack Daniel’s Barrel Tree dla Brown-Forman Polska Sp. z o.o. / Jack
Daniel’s Polska wykonany przez BluePOS i Focus Advantage.
Konkurs na najlepsze ekspozytory organizowany jest od 2009
roku przez OOH magazine w ramach Festiwalu Marketingu,
Druku & Opakowań. Grand Prix przyznawane jest od 2010 roku.

GRAND PRIX 2011
Willson&Brown | Knauf Ins. – Boks akustyczny

GRAND PRIX 2013
BERKANO | Stoisko dermatologiczne Nivea

Prestiżowe wyróżnienie

Profesjonalne jury

Wrzesień 2015
GRAND PRIX 2014
ATS Display | Cross Modular Crate
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GRAND PRIX 2012
BERKANO Sp. z o.o. | Ekspozytor CAFISSIMO

www.oohmagazine.pl/posstars

GRAND PRIX 2010
ATS Display Sp. z o.o. | Display Samsung 3D

Zrozumieć
konsumentów
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Nawyki i doświadczenia konsumenckie Polaków

(…) Kiedy wychodzę na miasto, robię to, żeby bawić się ze znajomymi, świętować albo kogoś spotkać. Czy
chcesz tego, czy nie, moje wyjście nie jest misją służącą poszukiwaniu konkretnego napoju lub produktu
z twoim logo. (…) Wierzę, że wydałeś krocie na badania nad mechanizmami motywującymi moje
preferencje dotyczące marki. W rzeczywistości mają one niewielkie znaczenie. Będę się czuł o wiele bardziej
zobowiązany, jeśli pomożesz mi osiągnąć to, czego pragnę. (…) to, czego ja chcę – tu i teraz (…).
Przytoczony powyżej cytat pochodzi z książki Petera
Fiska „Geniusz konsumenta”. Autor w swojej publikacji udowadnia, jak bardzo twórcy wielu biznesów, zarządzający oraz marketerzy oddalają się od rzeczywistości w swoich dywagacjach na temat usprawniania
modeli bziensowych, ale i samych produktów. Oddalają się od tego, czego tak naprawdę potrzebują
i oczekują kupujący. A jesteśmy nimi każdego dnia
przecież wszyscy. Dlaczego więc siadając za biurkiem
tak łatwo ulegamy ograniczeniu się do naszego sektora i naszych problemów. Dlaczego usilnie naginamy fakty zebrane z wielu badań marketingowych,
aby tylko wpasowywały się w politykę i kierunek, który obrało nasze przedsiębiorstwo czy nasza marka?
Żyjemy w czasach naddoboru, a konsumenci nigdy wcześniej nie mieli takich możliwości wyboru, jak obecnie. Zatem czas najwyższy, aby zrewidować podejście do sprzedaży i marketingu, a zwłasz-
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cza w miejscu sprzedaży, gdzie podejmujemy aż 70
proc. naszych decyzji zakupowych.

Co to znaczy zrewidować nasze
podejście do sprzedaży i marketingu
w miejscu sprzedaży?
Przede wszystkim zauważyć, że wszelkie usprawnienia lub modyfikacje zawsze należy podejmować
w oparciu o wiedzę, a nie domniemywania. Wiedza zaczerpnięta np. z obserwacji zachowań konsumenckich w swoim sklepie to fundament zmiany, a zarazem o wiele większe prawdopodobieństwo zmiany na lepsze w postaci większych zysków,
większej satysfakcji kientów itp. Co można zaobserwować w swoim sklepie lub salonie sprzedażowym? Niemal wszystko, co istotnie wpływa na poprawę obsługi klientów. Czyli: ogólne „doświadczenia” klientów w miejscu sprzedaży, ich ścieżkę zaku-

pową, sposób kupowania lub zapoznawania się z danym produktem, nawyki konsumenckie, bariery zakupowe i wiele innych aktywności, jakie podejmują lub jakich nie podejmują z różnych powodów konsumenci w miejscu sprzedaży.

Czym są nawyki konsumenckie?
Codzienne nawyki każdego z nas zostały ukształtowane przez nasze życie. To, jak wyglądamy, co myślimy, jak żyjemy, odzwierciedlają nasze nawyki, również te konsumenckie. Codzienne powtarzamy te
same rytuały. Od wstania z łóżka przez drogę do pracy oraz przebywanie w miejscu zatrudnienia, po
czynności – aktywności po pracy. Nasz plan dnia
w większości jest powtarzalny: picie kawy/herbaty, papierosek, drobne zakupy, obiad, zajęcia sportowe lub edukacyjne, czas spędzany z dziećmi, mycie,
książka/film/gazeta i spanie.

Operujemy między tymi samymi kanałami telewizyjnymi i oglądamy najczęściej ulubione programy. Zaglądając do Internetu, podobnie. Odwiedzamy te
same strony WWW, co zazwyczaj. Wszystko za sprawą ograniczonego czasu, ale przede wszystkim utartych nawyków, do których przywykliśmy, bo stały się
dla nas wygodne, bo zbudowaliśmy je w sposób naturalny – bliski naszym potrzebom, oczekiwaniom,
stylowi życia.
Nasze nawyki stają się utartym schematem w niezauważalny sposób. Bo jeśli coś nie przeszkadza,
a wręcz sprawia, że jest takie, jak chcemy żeby było,
to dlaczego mamy to zmieniać? Dlatego kupujemy w tych samych miejscach. W „ulubionych” sklepach najczęściej kupujemy koszulki, buty, garnitury, sukienki. Wiemy, że znajdziemy tam ofertę idealną
dla siebie. Nabywamy te marki, które już wcześniej
sprawdziliśmy i zakodowaliśmy, że spełniają nasze
oczekiwania. Rzadko, kiedy wchodzimy do sklepów,
które nie są w naszym koszyku marek preferowanych, bo nie wiemy, jak to się skończy, a wolimy nie
ryzykować, choć to innego rodzaju ryzyko. Po prostu, po co się naginać, szukać nowości, kiedy łatwiej
jest pójść tam, gdzie już znamy ofertę oraz „klimat” salonu, obsługi, itp. Jeden z naszych rozmówców podczas realizacji badania konsumenckiego „ShoppingShow”, Adam, 25-latek z Katowic, przedstawił ten po-
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gląd w następujący sposób: „(…) Niemal zawsze odwiedzam sklepy: Cropp, Diverse, House. Ich oferta jest
zbliżona, ceny również. O jakości nie mówię, bo wiadomo, że to produkty jednosezonowe! Ale wiem jedno, że w tych sklepach żadna nachalna obsługa nie
będzie mnie „śledzić”; że wszystkie produkty są “światowe”, tzn. mają modne i topowe nadruki; w tych produktach jest fun; moi kumple też tam się ubierają, dlatego zawsze wybieram te właśnie sklepy (…).”
Podobnie myślała 2/3 naszych rozmówców. Większość z nich opowiadała nam o swoich nawykach, nie
doszukując się w tym jakiś specjalnych odchyleń. Po
prostu, nasze nawyki konsumenckie traktujemy jako
coś bardzo normalnego. Na pytanie, jak często zmieniamy zakup danego produktu oraz pod wpływem
czego, nasi respondenci odpowiadali następująco:
a) proszek do prania: kupuję „proszek” w żelu marki Rex; żel to dwa w jednym; zamieniłabym kupno żelu na proszek, jeśli u kogoś z rodziny wystąpiłaby wysypka lub żel przestałby być tak wydajny – pogorszyłaby się jego jakość;
b) sok owocowy: kupuję soki Tymbark; mają najlepszy smak, a przy okazji te „orientalne” świetnie pasują do drinków; zmieniłbym te soki na inne, gdybym np. dowiedział się, że w tych sokach jest
sama chemia, albo znalazłbym jeszcze tańsze
a również dobre odpowiedniki;

c) pieczywo (chleb ciemny): kupuję od lat ten sam
chleb, w tym samym sklepie; jest smaczny; zmieniłabym go na inny, jeśli znajoma poleciłaby mi
inny, równie smaczny i zdrowy lub gdyby znacząco podrożała jego cena;
Każdy z nas, ma swoje preferowane i wypracowane
latami sposoby kupowania różnych produktów. Generalnie jak już coś polubimy i zaakceptujemy (smak,
cena, jakość, wielkość, zawartość, inne) to trudno jest
nam wybrać inne oferty. Co czwarta badana osoba
twierdziła, że z reguły kupuje swoje ulubione produkty, a tylko przy specjalnych okazjach (np. świętach,
urodzinach, itp.) sięga po produkty inne, droższe lub
zupełnie nowe.
Jeśli raz zdarzyło nam się kupić np. Forda a przy okazji wszystko, co odgrywało istotne znaczenie dla pełnego zadowolenia zagrało jak trzeba, to następnym
razem utrwalony proces zakupowy w salonie Forda będzie tym, do którego porównamy inne oferty. I tak, jeśli nawet samochód Renault będzie nam
się podobał bardziej, ale sprzedawca okaże się mniej
uprzejmy, ubezpieczenie będziemy musieli wyszukać sami, a formalności związane z zakupem wydadzą się jakby bardziej złożone, wrócimy po Forda.
Wyrobił się w nas nawyk na bazie dobrego doświadczenia. Firmy rzadko kiedy myślą w ten sposób skupiając większość swojej energii i zasobów na innych
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czynnościach prosprzedażowych (reklama, szkolenia sprzedażowe, VM).
W nawykach konsumenckich leży potencjał, bo
wbrew pozorom można je zmieniać lub zamieniać jedne nawyki innymi. Dowodzi tego Charles
Duhigg w książce „Siła Nawyku”. Wywody zawarte w tej książce skupiają się na tezie, że jako konsumenci z utartymi ścieżkami postępowania – nawykami, kupujemy przestając używać do tego mózgu! Działamy automatycznie. Czasami nawet bezrefleksyjnie. Dopiero zewnętrzne bodźce lub impulsy, również te w postaci reklamy w miejscu
sprzedaży, sprawiają, że zaczynamy choć trochę
myśleć rozsądnie.
Taka automatyczna, irracjonalna postawa poddana
analizie wyglądać by mogła na przykład tak: „Pan
Jan uwielbia od czasu do czasu napić się whisky.
Swoją ulubioną markę tego trunku kupuje tylko
w renomowanym sklepie alkoholowym. Ta sama
marka whisky jest o kilkanaście złotych tańsza w hipermarkecie osiedlowym, ale tam jej nigdy nie kupił. Dla zdroworozsądkowego kupującego wydaje
się to absurdalne. Ale nawyki robią swoje.”
Nie uciekniemy od budowania swoich nawyków
konsumenckich. Będziemy je co najwyżej modyfikować pod wpływem różnych zewnętrznych sił,
niemniej warto przeanalizować o ile więcej wydajemy pieniędzy na droższe produkty, choć ich zamienniki są równie dobre. Dla przykładu jedna
z naszych respondentek przyznała, że nie kupuje pieluszek Pampers, bo o połowę tańsze i równie
skuteczne są mało znane szerszej klienteli pieluszki „Dada”, po które potrafi jeździć specjalnie do Biedronki, bo możne je kupić tylko w tej sieci. Zdroworozsądkowi konsumenci zaczęli analizować w ten
sposób cały swój spis codziennych zakupów. Wtóruje im wiele firm, które reklamują swoje najtańsze
oferty. Ale nie o cenę tylko chodzi. Zmieniamy jedne produkty na inne, bo są np. bardziej wydajne
lub w tej samej cenie dostajemy po prostu więcej.

Doświadczenia konsumeckie
Zapamiętujemy niemal większość niedobrych doświadczeń i chętnie przekazujemy je dalej, naszym
znajomym, a nawet ostrzegając innych w Internecie.
Po tego rodzaju instrumenty sięgamy od niedawna, w takiej skali i w taki sposób. Mamy na myśli „kulturalne” i sensowne antyrekomendacje. Ale, co ciekawe, to nie na złych, ale na tych dobrych doświadczeniach budujemy swoje nawyki, choć bardziej zalegają one gdzieś w podświadomości, jak udowadnia Gerald Zaltman w książce „Jak myśli klient”. Nasze
doświadczenie z marką (firmą) budujemy na kanwie wszystkich punktów styku. Od zasłyszanej opinii
znajomego, przez przeczytane, niezależnie w jakim
kontekście, artykuły w mediach, na własnych spostrzeżeniach i odczuciach kończąc (reklama, kontakt z personelem w sklepie danej marki, itp.). Każ-
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dy z tych punktów styku buduje różne skojarzenia,
a wygrywa najsilniejszy albo najczęściej występujący bodziec. Zapytaliśmy naszych respondentów, jakie oni mają doświadczenia z markami / firmami,
których produkty używają. Oto wybrane przykłady
ich interpretacji oraz sposoby postrzegania firm:
a) 	Jacek z Kielc, lat 25
dobre doświadczenie: „Kiedy poszedłem do
mojego operatora telefonii komórkowej i tam
wykonali dla mnie usługę za darmo, choć sprawdziłem wcześniej w Internecie, że trzeba za taką
usługę zapłacić 20 zł.; Byłem mile zaskoczony;
nawet zapomniałem, że miałem z tej usługi nie
skorzystać właśnie z uwagi na te koszty.”

Zapamiętujemy niemal
większość niedobrych
doświadczeń i chętnie
przekazujemy je dalej, naszym
znajomym, a nawet ostrzegając
innych w Internecie. Po tego
rodzaju instrumenty sięgamy
od niedawna, w takiej skali
i w taki sposób.
Mamy na myśli „kulturalne”
i sensowne antyrekomendacje.
Ale, co ciekawe, to nie na
złych, ale na tych dobrych
doświadczeniach budujemy
swoje nawyki, choć bardziej
zalegają one gdzieś
w podświadomości, jak
udowadnia Gerald Zaltman
w książce „Jak myśli klient”.
złe doświadczenie: „Kiedy mój poprzedni operator nie chciał mi pomóc wyjaśnić płatności
naliczonej bezprawnie przez jedną z firm internetowych, do której się zalogowałem, ale niczego stamtąd nie ściągnąłem ani nie pobrałem; straciłem wówczas 99 złotych.”
b) Basia z Katowic, lat 31
dobre doświadczenie: „W jednym ze sklepów
obuwniczych; nie chciałam tam kupować butów, bo wiem, że jest drogo, ale spotkała mnie
tam bardzo fachowa obsługa ze strony kierowniczki salonu, i zdecydowałam się na zakup;
Pani wytłumaczyła mi w sensowny i przekonujący sposób, dlaczego dla moich stóp najwłaściwsze będą te konkretne wkładki i proponowane buty; pozytywne zaskoczenie.”
złe doświadczenie: „Jest ich sporo, ale chyba
najgorzej się poczułam w jednym banku – już

nie jestem ich klientką; potraktowali mnie jak
złodzieja; straciłam pracę i miałam dwumiesięczną przerwę w stałych dochodach; byłam przekonana, że umowa kredytowa zawiera klauzulę o możliwości zawieszenia rat przez
choćby miesiąc; niestety; zablokowali mi konto, postraszyli komornikiem za nie uregulowanie rat, itp.”
c) Roman i Justyna, małżeństwo, oboje przed
czterdziestką z Krakowa, (chcieli się wypowiedzieć wspólnie)
dobre doświadczenie: Zgubili dokumenty
oraz karty kredytowe przebywając nad polskim
morzem; dyrektor hotelu, w którym nocowali pożyczył im pieniądze i umożliwił zapłatę należności przelewem po skończonym urlopie;
„niby nic wielkiego, ale byliśmy przekonani, że
będziemy musieli wracać do domu, po ledwie
jednym dniu pobytu nad Bałtykiem.”
złe doświadczenie: „W jednym z salonów renomowanej marki samochodowej w Krakowie
spotkało nas niebywałe chamstwo; otóż zarezerwowany i przedpłacony samochód sprzedano innej osobie, która przy nas wręczyła „łapówkę” sprzedawcy, aby nas zbył, bo on potrzebuje
na już! To było coś nieprawdopodobnego”.
Generalnie większość naszych konsumenckich doświadczeń wiąże się z tym, że ktoś po stronie firmy – oferenta, zignorował nas albo źle potraktował. Przy czym takie odczucia/wrażenia należy potraktować jako bardzo subiektywne. Każdy z nas
ma przecież inną wrażliwość i oczekiwania. Przykład: telefon do call center. Jak wszyscy wiemy
pierwszą rzeczą przy połączeniu z konsultantem
jest sprawdzenie i potwierdzenie naszych danych
osobowych. Dla jednych jest to absolutnie zrozumiałe i oczywiste, a dla innych konieczność weryfikacji przez pracownika call center jest oburzająca, bo taki przysłowiowy Kowalski uważa, że przecież skoro to on dzwoni, to pracownik call center
powinien o tym wiedzieć, powinien znać jego nazwisko – w końcu Kowalski dzwoni z własnego telefonu! (…), Kowalski nie rozumie, że w ten sposób
dana instytucja dba o bezpieczeństwo jego np. finansów, chciałby po prostu nie tracić czasu. Dla innych brak takiej weryfikacji lub zbyt małe obostrzenia ochronne np. konta bankowego spowodują, że
przeniosą się do innego banku, który lepiej będzie
chronił dostępu do ich pieniędzy.
Nasi respondenci zapytani o to, co jest dobrym,
a co złym doświadczeniem najczęściej wskazywali:
a) dobre doświadczenia:
- „kiedy od samego „progu” czuję, że sprzedawcy zauważają moją obecność; dotyczy to
zwłaszcza salonów samochodowych, sklepów
jubilerskich, salonów meblowych; wystarczy, że
powiedzą dzień dobry”;
- „kiedy sprzedawca chce naprawdę pomóc mi
i uczciwie docieka, która z jego usług będzie
najlepsza dla mnie; dopytuje o ważne kwestie,
analizuje i przedstawia najbardziej optymalną

ofertę; dotyczy to zwłaszcza agencji ubezpieczeniowych, agencji parabankowych, salonów z telefonią komórkową;
- „kiedy firma pamięta o mnie wysyłając mi informacje o swoich nowych produktach lub zaproszenia na ich inaugurację; dotyczy to szczególnie
marek samochodowych, marek RTV/AGD i telefonów komórkowych;
- „dobre doświadczenia to także takie: kiedy firma
za mnie „wymyśli” /co na obiad?/ (Winiary), kiedy
w prosty i przystępny sposób wyjaśni mi, jak mam
złożyć np. łóżko (Ikea), czy uruchomić nowo zakupiony telewizor (Samsung) – niby typowe usługi, które wydawałoby się, że są podstawowym elementem, ale niestety nie wszystkie firmy przygotowują swoje produkty/usługi z myślą o konsumencie i jego późniejszych doświadczeniach.
b) Złe doświadczenia są odwrotnością w/w, ale także:
- „kiedy firma na siłę chce sprzedać kolejny produkt (np. firmy ubezpieczeniowe)”,
- „kiedy moje dane (mail lub tel.) użyczy jedna firma innej firmie (częsty przypadek w Polsce wśród
marek horeca, jubilerzy, marki modowe),
- „kiedy firma przyjmuje usługę bez wcześniejszego podania ceny, a następnie klient dowiaduje się,
że musi zapłacić kwotę X (na którą nie był przygotowany, a nie można już zrezygnować z usługi),

- „kiedy przychodzimy z reklamacją, a sprzedawca
„nabiera wody w usta” i twierdzi, że nie da się nic
w tej kwestii zrobić, zamiast przynajmniej spróbować pomóc”.
Innym, równie często podkreślanym przez naszych
rozmówców przypadkiem negatywnych doświadczeń, było zakupienie przeterminowanych produktów. Konsumenci potrafili dzwonić z reklamacją nie
do sklepu, a bezpośrednio do producenta. Tam dowiadywali się, że niektóre sklepy, robią to świadomie, nie chcąc ponieść strat. Ale trzeba pamiętać,
że jeśli np. kupimy zamiast mleka wodę w kartonie a zamiast jogurtu zatęchłą maź, to zapamiętamy
nie sklep, w którym robiliśmy zakupy, a raczej markę
tego mleka i tego jogurtu. Następnym razem raczej
nie sięgniemy po te produkty.
Złe doświadczenia to właśnie serwis w ogóle, obsługa w sklepie, sprzedawcy i przedstawiciele handlowi. Są ostatnim punktem styku z konsumentami. Zbyt często nie mają tej wiedzy. Nie rozumieją, że
to ogromna odpowiedzialność w pozytywnym lub
negatywnym kształtowaniu marki w oczach swoich klientów.
Na potwierdzenie powyższych, naszych własnych
obserwacji, przywołujemy raport firmy Everbe, która zbadała zadowolenie Polaków, koncentrując się na
pozytywnych doświadczeniach dostarczanych przez

marki. W 2012 roku 59 proc. rodaków, spośród 650
przebadanych, była skłonna zapłacić więcej za pozytywne doświadczenia – wynika z raportu firmy Everbe. W raporcie wyodrębniono trzy pokolenia Polek
i Polaków – pokolenie Y, pokolenie X oraz pokolenie 50+. Za najbardziej ważny czynnik, który powoduje, że doświadczenia z marką produktu lub usługi są na tyle pozytywne, że klienci pozostają jej wierni, 71 proc. badanych wskazało przyjazne nastawienie sprzedawcy lub osoby z działu obsługi klienta. Na
drugim miejscu z takimi samymi wskazaniami znalazła się reputacja marki – 51 proc. wskazań i spersonalizowane doświadczenia – 50 proc.
Polak niezadowolony decyduje się na zmianę usługodawcy i producenta – robi tak 63 proc. osób. Jeśli weźmiemy pod uwagę różnice pokoleniowe, okazuje się, że najrzadziej zrobi to pokolenie 50+. Niezadowoleni Polacy poszukują informacji o podobnych
produktach i usługach u konkurencji – 89 proc. Również jesteśmy skłonni do opowiadania znajomym
i rodzinie o dobrych doświadczeniach z produktami
i usługami – robi tak prawie 93 proc. Polaków.
Dobre opinie w Internecie o marce zamieściło blisko
63 proc. z nas. W 2012 roku od 1 do 5 razy zrobiło to 69
proc. osób, zaś od 6 do 10 razy zrobiło to 21 proc. osób.

Marcin Gieracz, CEO&Strategic Director,
Rubikom Strategy Consultants, www.rubikom.pl
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Siedem trendów w
print i retail na 2015

Rok 2015 jest przez wielu ekspertów marketingu zapowiadany jako bardzo
dynamiczny i skupiony na rozwoju nowych technologii. Do pewnego stopnia
takie tendencje mają swoje odbicie w branżach print i retail. Przygotowaliśmy
zestawienie siedmiu trendów, których obecność już teraz daje się zauważyć
i zapewne będzie w najbliższym czasie widoczna coraz lepiej.
Po pierwsze: rozwój digital signage
Digital signage, czyli wszelkiego rodzaju elektroniczne
nośniki, które prezentują informacje, reklamy i inne wiadomości klientom znajdującym się w sklepie, placówce
lub centrum handlowym. W 2013 roku liczba nośników
DS w Polsce była szacowana na ponad 60 000. Jeszcze
w roku 2010 było ich niecałe 20 000. Liczba ta systematycznie rośnie i w roku 2015 ten wzrost na pewno się
utrzyma. Wynika to z coraz większych możliwości wykorzystania DS, które stają się coraz bardziej interaktywne – śledzą ruch użytkownika, reagują na jego gesty,
potrafią prezentować różną treść w zależności od tego
co się dzieje w okolicy nośnika. Jesteśmy bardzo ciekawi czym producenci DS zaskoczą nas w tym roku!

Po drugie: komunikacja z klientem
poprzez smartfona
To trend częściowo zbieżny z rozwojem digital signage. Smartfon jest urządzeniem bardzo funkcjonalnym,
mamy go zawsze przy sobie, możemy przy jego pomocy przeglądać internet, dokonać płatności, czy –
właśnie – dowiedzieć się o nowych ofertach czy promocjach. Wystarczy znaleźć się w odpowiednim miejscu, żeby poprzez wi-fi lub bluetooth dotarł do nas
konkretny komunikat o ofercie sklepu, w pobliżu którego właśnie się znajdujemy. Można przypuszczać, że
niedługo taką komunikację będą prowadziły nie tylko całe sklepy, ale też konkretne materiały POS umieszczone na przykład w hali hipermarketu zachęcające do
odwiedzenia konkretnego stoiska.
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Po trzecie: oddziaływanie na wiele
zmysłów konsumenta
Ten trend jest i będzie szczególnie widoczny przede
wszystkim w materiałach POS. A tych w jednym hipermarkecie znajduje się już dzisiaj około kilkunastu tysięcy. Konkurencja jest zatem ogromna – trzeba się odpowiednio wyróżnić. Materiały POS już wykorzystują
wszystkie zmysły – odtwarzają muzykę, generują przyjemny zapach i dają możliwość dokładnego zapoznania się z produktem. Jest to tak zwany marketing sensoryczny, czyli angażujący wszystkie nasze zmysły.
Jego wykorzystanie będzie w najbliższym czasie rosnąć, ponieważ w ogromnym chaosie komunikacyjnym pozyskanie uwagi konsumenta jest nie lada wyzwaniem. Muzyka jest bardzo ważna, ponieważ daje
odprężenie, wypełnia ciszę w sklepie, stwarza wrażenie prywatności, a ta o wolnych rytmach zwiększa sprzedaż z racji spowolnienia tempa kupujących,
a zatem i wydłużenia ich pobytu w sklepie. A zapach?
Szczególnie w okresie bożonarodzeniowym marketingowcy i handlowcy uciekają się do pomocy dyfuzorów zapachowych – bardzo popularne są zapachy
choinki, pierników, cynamonu. Na co dzień natomiast
do sklepu przyciąga nas zapach świeżego, chrupiącego pieczywa.

Po czwarte: ekologia i wysoka jakość
Firmy, decydując się na druk różnego rodzaju materiałów marketingowych lub POS coraz częściej troszczą
się o to, aby takie materiały były wykonane w zgodzie

z naturą. Rośnie popularność kartonowych płyt o strukturze plastra miodu, z których można tworzyć dekoracje, meble czy stoiska targowe, które są lekkie, wytrzymałe
i stosunkowo tanie w realizacji. Będzie wzrastać popularność drewna jako materiału, z którego wykonane są POSy.
Jego elegancja i atrakcyjność przydały mu wielu zwolenników. Firmy, które produkują POSy z drewna zwracają uwagę na ich wytrzymałość i atrakcyjny wygląd, który
przekłada się na wzrost zainteresowania produktem.

Po piąte: prosto i funkcjonalnie
Uwagi klienta nie można rozproszyć. Dlatego też materiały wykorzystywane w retail są i będą przede wszystkim proste i funkcjonalne. Tak, aby stanowiły jedynie odpowiednie tło dla doskonale wyeksponowanego produktu. Będziemy obserwować coraz powszechniej stosowane rozwiązania modułowe, które pozwolą tworzyć różne
konstrukcje w zależności od potrzeb. Moduły mają wiele zalet – można je wykorzystywać w wielu kampaniach,
łatwo można je przebrandować i wreszcie – są łatwiejsze
w składowaniu i transporcie.

Po szóste: nowe technologie w outdoorze
Coraz częściej mówimy nie o OOH (Out Of Home), ale
o DOOH (Digital Out Of Home). Wykorzystując najnowsze
technologie, DOOH pozwala stworzyć skuteczną kampanię reklamową – precyzyjnie zaplanowaną, a jednocześnie elastyczną, lepiej stargetowaną, w pełni mierzalną,
ułatwiającą analizę i ocenę podjętych działań. Co więcej
DOOH może być zintegrowany z innymi kanałami komunikacji, jak online, mobile czy social media, dzięki czemu
można bez problemu stworzyć kompleksową kampanię.
Multimedialny plakat jest niewiele droższy od tradycyjnej instalacji, pozwala prezentować znacznie więcej treści, jest trwalszy, tańszy dla reklamodawcy, który nie musi
produkować plakatu i jest odporny na wpływ światła słonecznego czy warunków atmosferycznych. DOOH zdecydowanie zostanie z nami na dłużej.

Po siódme: druk 3D
Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że drukarki 3D pozostaną w sferze marzeń. Dzisiaj możemy kupić takie urządzenie już za kilka tysięcy złotych. Oczywiście nadal są też
drukarki 3D kosztujące tyle co nowy samochód, niemniej
ich dostępność jest coraz większa. Zastosowanie drukarek przestrzennych jest widoczne i doceniane w praktycznie każdej branży: budownictwie, medycynie, przemyśle,
zbrojeniach i wielu innych. Drukarki 3D już dzisiaj są coraz
szybsze, lepsze i tańsze. Jest też coraz więcej materiałów,
z których można wykonywać modele 3D. To przesądza
o dalszym dynamicznym rozwoju tej technologii.
Wszystkie te trendy mają ważną cechę wspólną – musi
być szybciej, taniej, skuteczniej. I taki będzie rok 2015. Nie
tylko w przemyśle, w każdej dziedzinie. W marketingu też,
a może nawet przede wszystkim? Komunikaty trafiające
do nas będą coraz lepiej dobrane, będą coraz wyraźniej
eksponować produkt lub usługę i wreszcie – będą coraz
bardziej interaktywne.

Anna Przybylska, Managing Director, Paperhat Poland Sp. z o.o.

NEC – Digital Signage najwyższych lotów.
NEC Display Solutions jest jednym z czołowych światowych dostawców monitorów LCD oraz projektorów. Rozwiązania Digital Signage to nasza specjalność. Oferujemy kompleksowe
rozwiązania dla projektów komunikacji cyfrowej: wielkoformatowe monitory LCD, ściany video, projektory, rozwiązania dotykowe oparte na monitorach LCD, ściany LED do instalacji
indoor i outdoor, software Digital Signage, software biometryczny Field Analyst, źródła sygnału: mini-komputery, media playery oraz akcesoria do montażu.
W oparciu o produkty NEC powstają tak zaawansowane rozwiązania jak: interaktywne podłogi, witryny, instalacje POS, kioski i meble multimedialne, czy rozwiązania monitorowe, w których
kontent reklamowy jest dostosowany do wieku i płci odbiorcy lub np. sterowany gestem.
Bazując na naszych produktach zrealizowano spektakularne instalacje Digital Signage w całej Polsce i Europie.
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DS w miejscach publicznych

rozwiązania dotykowe oraz ściany wideo (a to nośnik zdecydowanie powszechniej wykorzystywany
w instalacjach czysto komercyjnych). Należy podkreślić, że Polska pod względem liczby i innowacyjności rozwiązań DS stosowanych w muzealnictwie
zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się na tle Europy – mówi Mariusz Orzechowski.
Multimedia uatrakcyjniają ofertę instytucji kultury.
Ożywiają ją, stwarzają możliwości interakcji z odbiorcą. Wykorzystując ekran dotykowy, zwiedzający może obejrzeć więcej zdjęć, poznać dodatkowe ciekawostki czy włączyć film. DS pomaga wizualizować przeszłe wydarzenia, przybliża obiekty
sprzed kilkudziesięciu czy kilkuset lat. Kolejne miejsca, w których spotkamy tego typu rozwiązania to
kina. Miejsce plakatów z filmowymi zapowiedziami
zastępują ekrany prezentujące nie tylko nowości
kinowe w formie plakatu, ale i całe trailery.
Zauważalne jest wzrastające zainteresowanie pomysłem umieszczania na przystankach komunikacji miejskiej, zamiast tradycyjnych plakatów – ich
cyfrowych odpowiedników. - Pozwala to uatrakcyjnić formę przekazu materiału reklamowego, ale
przede wszystkim, znacznie ułatwia i przyspiesza
zarządzanie zróżnicowanym kontentem – mówi
Anna Belczyk.
Systemy DS zainstalowane w miejscach użyteczności publicznej stwarzają możliwość emisji nie tylko treści ściśle informacyjnych, np. związanych ze
specyfiką danego urzędu. - Mogą również emito-

wać treści „neutralne”, takie jak prognoza pogody,
ciekawostki, czy informacje lokalne - umilające np.
czas oczekiwania w kolejce lub promujące gminę,
region, czy przestawiające sposób wykorzystania
funduszy unijnych – dodaje Mariusz Orzechowski.
Nośniki znajdziemy nie tyko w instytucjach. Coraz
większa ilość miast inwestuje w zewnętrzne Systemy DS, które stanowią doskonałe medium informacji o najbliższych atrakcjach turystycznych, placówkach czy lokalnym transporcie. To nieodłączny element przyjaznego turystom (ale i mieszkańcom) miejsca. W Digital Signage najczęściej wykorzystuje się różnego rodzaju i wielkości ekrany, projektory, folie do tylnej projekcji czy głośniki kierunkowe. - Wielkoformatowe ekrany stosuje się w wielu obiektach użyteczności publicznej, a także na zewnątrz – wówczas wskazane jest, by takie urządzenie posiadało wysoką jasność, dzięki czemu emitowany obraz będzie widoczny nawet przy słonecznej pogodzie. Folie do tylnej projekcji spotkamy zwykle w witrynach sklepów zlokalizowanych
przy ulicach najczęściej odwiedzanych przez pieszych. To rozwiązanie stosowane jest często w sytuacji, gdy właściciel sklepu nie chce zasłaniać wielkim ekranem widoku na wnętrze sklepu – wymienia Anna Belczyk.
Rozwiązania out of home muszą być oczywiście
bardziej odporne na szkodliwe warunki atmosferyczne. - Bezpieczeństwo ekranu w miejscach publicznych gwarantuje powłoka z hartowanego szkła

oraz aluminiowa obudowa urządzenia. Specjalistyczne oprogramowanie ułatwia tworzenie kampanii reklamowych w czasie rzeczywistym, a także
pozwala bardzo szybko zlokalizować ewentualne
awarie systemu – wyjaśnia Sylwia Koza, Western Europe Marketing & PR Manager marki Prestigio.
Wyrastające w ostatnich latach jak grzyby po deszczu areny sportowe oraz hale widowiskowo-sportowe otworzyły kolejne możliwości do wykorzystania wyjątkowo szerokiego wachlarza narzędzi
DS. - W takich obiektach oprócz klasycznych monitorów wielkoformatowych, rozwiązań dotykowych,
zastosowanie znajdują również nośniki LED czy coraz powszechniejszy, video mapping przy użyciu
projektorów. Jest to technika, która umożliwia wyświetlanie obrazu z wykorzystaniem naturalnych
warunków architektury, budynków, czy wnętrz.
Elewacje budynków, parkiety hal sportowych czy
widowiskowych to spektakularna powierzchnia reklamowa możliwa do „zagospodarowania” właśnie
dzięki projektorom – mówi Mariusz Orzechowski.
Wydaje się więc, że w każdej sferze życia pojawiły się Systemy DS. Jako zwykli klienci czy bywalcy spotkamy je w większości miejsc, nawet jeśli nie
zawsze je zauważamy. Urzędy, lotniska czy punkty
rozrywki to bowiem miejsca, w których istotny jest
precyzyjny komunikat, którym można zarządzać
w czasie i kierować do odpowiedniego targetu.

Katarzyna Lipska

Nowoczesne rozwiązania Digital Signage to nie tylko doskonały nośnik reklamowy, ale
i użyteczne rozwiązania w urzędach, środkach transportu czy innych miejscach użyteczności
publicznej. To wygodne rozwiązanie, które ułatwia komunikację i przekaz informacji
w miejscach, które codziennie odwiedzają tysiące osób.
Systemy Digital Signage powszechnie kojarzone są
z przekazem reklamowym. Monitory wielkoformatowe (najpopularniejsze obecnie nośniki DS) stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności w galeriach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych, skąd kuszą nas reklamami z witryn sklepowych. - Warto jednak pamiętać, że geneza systemów DS to instalacje czysto informacyjne, m.in. tablice odlotów i przylotów na lotniskach. Do tej pory to systemy informacyjne, a nie
stricte komercyjne, stanowią większą część instalacji DS na rynku. Urzędy, sądy, muzea, informacja turystyczna, transport – to miejsca użyteczności publicznej, w których szybkie dotarcie do informacji
stanowi kluczową kwestię, a cyfrowe nośniki zdają
się być idealnym rozwiązaniem tej kwestii – mówi
Mariusz Orzechowski, Dyrektor Przedstawicielstwa
NEC Display Solutions Europe GmbH w Polsce.
Odwiedzając w czasie podróży dworce kolejowe,
autobusowe czy lotniska często pojawia się potrzeba sięgnięcia po niezbędne nam informacje do-
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tyczące szczegółów podróży. - Dlatego te miejsca
wyposażone są zwykle w wielkoformatowe ekrany
i totemy, które pozwalają zdobyć szczegóły odjazdu naszego środka transportu, możemy też zasięgnąć informacji o planie budynku, interesujących
nas miejscach, np. sklepach. Nośniki te to również
często wykorzystywane narzędzie do emitowania
przekazu promocyjnego – dworce kolejowe i lotniska są zawsze odwiedzane przez tłumy ludzi – dodaje Anna Belczyk, Product Manager w firmie Veracomp SA.
Jednymi z popularniejszych są także systemy kolejkowe, w których trzeba pobrać bilet i czekać na
wyświetlenie informacji, do którego okienka należy się udać. - W dużych budynkach bardzo pomocne są systemy typu way-finder, które dzięki zastosowaniu monitorów z nakładką dotykową pozwalają samodzielnie sprawdzić np. plan urzędu czy
muzeum. W bardzo wielu jednostkach administracji publicznej znajdziemy już też monitory informacyjne, np. z kolejnością rozpraw w danej sali sądo-

wej, albo z informacją jakie wydziały urzędu znajdują się np. na poszczególnych piętrach budynku lub
z aktualnymi ofertami urzędu pracy. Bardzo pomocne i chętnie wykorzystywane są przez klientów urzędów info-kioski – monitory dotykowe, dzięki którym można przeczytać o sposobie załatwienia poszczególnych spraw w urzędzie, wymaganych dokumentach, procedurach czy terminach – wyjaśnia
Mariusz Orzechowski. Dzięki takim punktom klient
sam może zdobyć zdecydowanie więcej informacji, oszczędzając w ten sposób czas własny, jak również urzędników.
Instytucje kultury i muzea – jako osobny segment
przestrzeni publicznej - stwarzają bardzo szerokie
możliwości zastosowania narzędzi DS. - Muzea częściej niż inne obiekty użyteczności publicznej wykorzystują projektory w swoich instalacjach (projekcja klasyczna, czy na folii, wykorzystanie funkcji
Edge Blending dla projekcji o nietypowych, ultra-panoramicznych proporcjach). Wykorzystują również
w swojej komunikacji monitory wielkoformatowe,

Fot. Prestigio, Digital Signage

Fot. hyundai
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W blasku renomy
- czyli o czerpaniu nienależytej korzyści
z cudzych znaków towarowych

Zjawisko znane w psychologii jako „pławienie się w cudzej chwale” nie jest obce prawu znaków
towarowych. Nie mając do zaoferowania własnych, atrakcyjnych produktów, niektórym firmom zdarza się
sięgnąć po znane i utrwalone pomysły konkurencji. Pod pozorem zachowania niezależnej kreatywności
wprowadzają na rynek produkty, które formą bądź nazwą nawiązują do produktów znanych i cenionych
producentów. Pozytywne skojarzenia z renomowanym produktem mają bowiem zapewnić, iż blask, który
bije od rynkowych „gwiazd”, oświetli również ich nowy produkt.
Czy takie działanie w każdym przypadku jest dozwolone? Przekonała
się o tym ostatnio syryjska spółka
Modern Industrial & Trading Investment
Co. Ltd (Mitico), próbując zarejestrować wspólnotowy znak towarowy CTM
nr 009091612 „Master”, dla towarów
w klasach 29, 30, 32, m.in. dla produktów spożywczych i napojów nie zawierających alkoholu. Reprezentację graficzną znaku przedstawia rys. 1.

(Rys. 1). CTM nr 9091612
(żródło: https://oami.europa.eu)

Wydział Sprzeciwów oraz Izba Odwoławcza OHIM nie dopatrzyły się przesłanek do odmowy udzielenia ochrony znakowi Master, uznając, iż podobieństwo między znakami jest zbyt odległe, aby mogło przesądzić o istnieniu ryzyka pomyłki i stanowić o kolizji znaków, i mimo niewątpliwej renomy znaku Coca-Cola, stanowić podstawę do ochrony znaku w granicach
renomy.

Rejestracji znaku sprzeciwił się koncern The Coca-Cola Company, przeciwstawiając cztery wcześniejsze
wspólnotowe znaki towarowe, zarejestrowane dla identycznych lub podobnych towarów (rys. 2) oraz znak graficzny zarejestrowany w Wielkiej Brytanii przedstawiający stylizowaną literę „C” (rys. 3).
CTM nr 8792475

CTM nr 3021086

CTM nr 2117828

CTM nr 2107118

(Rys. 3) UK 2428468

(Rys. 2) Wspólnotowe znaki towarowe Coca-Cola

(źródło: http://www.ipo.gov.uk)

(źródło: https://oami.europa.eu)
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Z takim stanowiskiem nie zgodził się
Sąd UE (T-480/12). Sąd podkreślił, iż podobieństwo znaków w przypadku kolizji ze znakiem renomowanym nie wymaga oceny ryzyka pomyłki, wystarczające jest ustalenie, iż relewantny krąg odbiorców dostrzega związek między znakami. W przypadku towarów takich jak
produkty spożywcze i napoje elementy
graficzne znaków mają co najmniej takie
samo znaczenie w ocenie wizualnej znaków jak elementy słowne, dlatego występowanie wspólnego elementu graficznego w postaci „ogona” powiewającego z pierwszych liter, odpowiednio „M”
i „C”, jak również zastosowanie tej samej, nietypowej czcionki będzie miało
istotne znaczenie przy ocenie podobieństwa znaków.
Ponadto, ochrona znaków renomowanych wymaga zbadania, czy istnieje prawdopodobieństwo, że używanie
bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego później znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych
bądź też działałoby na ich szkodę. Innymi słowy chodzi o zagrożenie, że wizerunek renomowanego znaku towarowego
lub przywołane przez niego właściwości zostaną przeniesione na towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym,
co ułatwi ich sprzedaż dzięki powstaniu
skojarzenia ze znakiem towarowym cieszącym się renomą. Kiedy osoba trzecia
próbuje, poprzez używanie oznaczenia
podobnego do renomowanego znaku towarowego, działać w jego cieniu w celu
skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz próbuje wykorzystać,
bez żadnej rekompensaty finansowej
i bez podjęcia ze swej strony żadnego
wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego renomowanego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, wówczas odnoszenie korzyści
z takiego używania winno zostać uznane
za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku (C-487/07).
Ustalenie, czy czerpanie nienależytej korzyści ma miejsce powinno opierać się
na ocenie wszystkich okoliczności dane-

go przypadku, w tym uwzględniać praktyki przyjęte w danym sektorze handlu,
dowody rzeczywistego handlowego wykorzystywania zgłoszonego znaku towarowego, używania opakowań podobnych
do opakowań dla towarów właściciela
wcześniejszych znaków towarowych.
Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd zwrócił uwagę na sposób używania znaku „Master” przez spółkę Mitico dla towarów objętych zgłoszeniem,
dowiedziony przez koncern Coca-Cola,
m.in. za pomocą zrzutów ze stron internetowych www.mastercola.com.
Uchylając decyzję Izby Odwoławczej
Sąd podkreślił również cel i istotę postępowania sprzeciwowego, które ma zapewnić, że nie będą rejestrowane znaki, których używaniu można się później
sprzeciwić na drodze sądowej.
Sprawa znaku towarowego „Master” będzie miała ciąg dalszy, niemniej jednak
już teraz nasuwa się kilka spostrzeżeń,
istotnych dla polskich przedsiębiorców.
Po pierwsze, należy pamiętać, iż granicą upodabniania wizerunku swoich produktów nie zawsze jest ryzyko pomyłki. Ochrona znaków towarowych renomowanych sięga dalej niż ochrona znaków „zwykłych” i nawet mniejsze podobieństwo między znakami, w wyniku którego właściwy krąg odbiorców kojarzy ze sobą dwa znaki, nie myląc ich
jednak, może stanowić naruszenie praw
do znaku renomowanego. Po drugie,
czerpanie nienależytej korzyści z renomy znaku stanowi samodzielną przesłankę ochrony znaków renomowanych. Po
trzecie, nie trzeba czekać do momentu rejestracji znaku późniejszego i występować na drogę sądową, aby przeciwstawić się jego ochronie. W postępowaniu przed OHIM wystarczy wnieść sprzeciw w terminie 3 miesięcy od daty publikacji, aby uniemożliwić rejestrację znaku późniejszego. Warto pamiętać o tej
drodze, gdyż umożliwia ona wyeliminowanie późniejszego znaku towarowego
jeszcze przed jego rejestracją. I na koniec rada dla podmiotów, którym blask
cudzej chwały nie jest obcy - nie próbujmy zbyt mocno „grzać się” w cieple cudzych znaków towarowych, bo można
się „poparzyć”. ■

Kancelaria Rzeczników
Patentowych J. Markieta,
M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.
ul. Wańkowicza 5A lok. 23
02-796 Warszawa
tel. 22 254 25 35
fax 22 254 25 34
www.ipandlaw.com
office@ipandlaw.com
Kancelaria Rzeczników Patentowych IP & Law świadczy usługi z zakresu praw własności
przemysłowej – wynalazków,
wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych,
zwalczania nieuczciwej konkurencji, zarówno w postępowaniach zgłoszeniowych, jak
i w postępowaniach spornych,
o unieważnienie lub naruszenie praw wyłącznych. Reprezentuje klientów m.in. przed
Urzędem Patentowym RP,
Urzędem Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego (OHIM), Europejskim Urzędem Patentowym
(EPO), sądami cywilnymi i administracyjnymi.
Małgorzata
Zielińska-Łazarowicz –
prawnik, rzecznik patentowy
i zawodowy pełnomocnik
przed Urzędem Harmonizacji
Rynku Wewnętrznego (OHIM)
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Opakowanie w służbie sprzedaży

Opakowanie już dawno przestało być kojarzone ze swoją pierwotną funkcją, czysto utylitarną. Oczywiście,
nadal kwestie ochronne, jak i informacyjne są w kontekście opakowań niezwykle istotne, jednakże funkcja
marketingowo-reklamowa stała się równie (jeśli nie bardziej) w ich przypadku istotna.
Wielokrotnie przytaczane na łamach OOH magazine
badanie zaznaczające, że 70 proc. decyzji zakupowych
podejmowanych jest w miejscu zakupu, znakomicie
ilustruje rangę wagi opakowań w tym właśnie procesie.
Krótko mówiąc, oznacza to, że ponad 2/3 zakupowych
decyzji podejmowanych jest pod wpływem jakiegoś
impulsu, który wywołał w konsumencie określoną chęć
nabycia danego produktu. Tym impulsem może być
zwykła potrzeba jak uczucie głodu czy nagłe przypomnienie sobie o czymś. Może być też wywołane przez
czynniki zewnętrzne. Sposób ekspozycji towarów na
półce (z ang. merchandising), przyciągające wzrok materiały POS czy w końcu oryginalne opakowanie mają
niebagatelny wpływ na zachowanie konsumentów,
a w ostateczności wykonany przez nich zakup.

Piąte „P”
W standardowej kompozycji marketingowej (z ang.
marketing mix) znajdziemy takie elementy jak produkt, cena, dystrybucja i promocja. Dr inż. Tadeusz
Cąderek z COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań poszerza ten zbiór instrumentów marketingowych o opakowanie właśnie, zaznaczając, że stanowi
ono integralny element marketingu. - Jest wizualnym
środkiem komunikatywnym, który ma oddziaływać
atrakcyjnością, wskazywać na producenta oraz informować konsumenta o zawartości. Zewnętrzne cechy
opakowania są niezmiernie ważne, gdyż olbrzymia
większość kupujących najsilniej reaguje właśnie na
bodźce wzrokowe. Oczywiście jakość produktu stanowi zawsze jeden z podstawowych elementów sukcesu w handlu. Opakowanie będące integralną czę-
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ścią produktu spożywczego ma tym samym istotny
wpływ na jego jakość. Większość produktów spożywczych bez opakowania nie mogłyby przecież stanowić przedmiotu obrotu – wyjaśnia Tadeusz Cąderek.
Nie tylko opakowań spożywczych tyczy się ta zasada,
gdyż w gruncie rzeczy przywołać ją można do każdej innej branży. Podobne zachowania konsumenckie dostrzeżemy w przypadku kosmetyków, alkoholu
czy innych produktów. Oko przyciąga ciekawie zaprojektowana etykieta wina czy nietuzinkowe opakowanie perfum. W przypadku jednego i drugiego nie jesteśmy w stanie poznać smaku czy zapachu przy zakupie. Wtedy (w przypadku produktu wcześniej nam
nieznanego) na nasz wybór znacząco wpłynie właśnie opakowanie.
Wzrastająca rola opakowań to także pokłosie ogromnego wyboru z jakim mamy do czynienia. - Żyjemy w czasach konsumpcyjnego dobrobytu. W czasach pewnego niedoboru wszystko sprzedawało się
na pniu nawet w opakowaniu zastępczym. Mleko czy
śmietanę kupowaliśmy w transparentnej butelce, a jedyną komunikację dotyczącą ich właściwości, np. zawartości tłuszczu, pełnił kapsel, dokładnie zaś jego kolor. Obecnie jednak produktów mamy nadwyżkę, możemy dokonać wyboru, dlatego stojąc przed przepełnioną półką w supermarkecie, konsument włącza znane mu tego wyboru mechanizmy – tłumaczy Maja Pelc z Pelc & Partners. I tutaj do gry wkracza opakowanie. - Opakowanie jest frontmanem zespołu, twarzą produktu, jego rzecznikiem i ucieleśnieniem marki. To z nim mamy do czynienia w sklepie,
decydując który produkt wyląduje w naszym koszy-

de, a niebieskie odtłuszczone. Kupując mleko prawie
w ciemno podchodzimy do półki i wybieramy dany
kolor. A tak naprawdę taki podział funkcjonuje w naszym kraju mniej więcej od pojawienia się mleka Łaciate. Opakowania mleka w folii nie miały tak wyrazistych kodów – wyjaśnia Dominika Sikora. Co jeszcze ciekawsze, jeśli ten sam schemat zastosujemy
w sklepie np. w Hiszpanii, pomylimy się. Tam mleko
pełnotłuste jest niebieskie, czerwone odtłuszczone,
a zielone półtłuste. W przypadku kategorii produktowych, które nie posiadają takich wyrazistych kodów,
konsumenci na badaniach opowiadają, że mają problem z rozpoznawaniem tego, czego szukają. - Marki, które postępują wbrew utartym schematom nie
są rozumiane, mówi się o potrzebie „porządkowania“ architektury. Widoczne to jest w tak trudnej kategorii jaką są opakowania papierosów, gdzie prawie
w ogóle nie można wspierać marek reklamą. Kolory
służą dla określenia mocy i smaku papierosów - tłumaczy Dominika Sikora. Analogicznym jest przykład papierosów Pall Mall, który przez kilka lat posiadał wariant najlżejszy w kolorze pomarańczowym,
co nie było zgodne z kategorią – od jakiegoś czasu
zmienił go na jasnoniebieski – właśnie aby ułatwić
nawigację i konsumentowi i sprzedawcy.

„P” Jak Produkt Premium
Nie każdy producent wprowadzający nowy produkt
na rynek zdaje sobie sprawę z tego, że to, co w środ-

ku opakowania przemówi do konsumenta dopiero
w domu. - W sklepie nie sprawdzimy czy jedna kawa
jest lepsza od drugiej, nie dowiemy się namacalnie, który proszek lepiej wywabia plamy. Ale na pewno porównamy stojące obok siebie opakowania, pozwalając im kupić naszą wyobraźnię i przemówić do
podświadomości – mówi Maja Pelc.
Opakowanie buduje wiarygodność: po pierwsze
uzasadnia cenę i wskazuje jakość samego produktu. - Jakość wykonania opakowania, mam tu na myśli
i formę strukturalną, rodzaj zastosowanego materiału, jak i jakość grafiki i samą stylistykę, typografię, zdjęcia i uszlachetnienia, jest tak samo ważne jak i marka
produktu oraz rodzaj komunikatów na opakowaniu.
Jeśli któryś z tych parametrów odstaje – sam produkt
przestaje być wiarygodny, lub marka może mieć problemy wizerunkowe – mówi Dominika Sikora.
Bardzo trudno sprzedać wysokiej jakości produkt
w źle dobranym opakowaniu. Z drugiej strony - nie
każda marka jest w stanie „udźwignąć“ wysoką cenę
w kategorii. - Nie z każdej marki jesteśmy w stanie zrobić linię premium, bo po prostu jej wizerunek może na takie rozszerzenie marki nie być gotowy. Jednak częściej na polskim rynku mamy do czynienia z produktami, których obiektywnie mierzona
jakość przewyższa postrzeganą jakość przez konsumenta – mówi Dominika Sikora. Bardzo często przyczyną takiego stanu rzeczy są nieadekwatne opakowania – inwestycja w jakość produktu nie była pro-

wadzona równolegle ze zmianami opakowań.
Może to prowadzić do nieuzasadnionego odbioru produktu jako taniego, gorszego, takiego, którego się konsument wstydzi. Przykładem marki, której wizerunek płynący z opakowania nie był adekwatny do jakości produktu była np. marka Zbyszko
z kultowym napojem 3 cytryny, obecna na naszym
rynku od dwóch dekad. Hit rynkowy, smakiem nie
ustępujący lub dla niektórych przewyższający smak
produktów globalnych koncernów. - Producent,
w ostatnich latach zainwestował w nowatorskie
technologie produkcji napojów Ultra Clean i Aseptic
pozwalające na wytwarzanie napojów bez konieczności dodawania konserwantów, a także zainwestował w jakość samych receptur opierając je o naturalne składniki i wodę źródlaną. Aby konsument
zaczął dostrzegać i doceniać te inwestycje, zmiana
opakowań była absolutną koniecznością. Z tego powodu wprowadzono nowe opakowanie strukturalne oraz odświeżono stylistykę marki – tłumaczy Dominika Sikora.
Planując strategię promocji produktu już na wstępie należy uwzględnić wygląd i formę opakowania. Oryginalny design i ciekawe materiały pozwolą stworzyć marketingowy oręż, którego rola jest nie
do przecenienia w sytuacji, gdy pomiędzy produktem, który chcemy sprzedać, a konsumentem pozostało już tylko, (a może „aż”?), opakowanie.

Katarzyna Lipska

ku. W pewnym sensie w sklepie rozmawiamy już tylko
z nim. Nie mamy dookoła billboardów, ani telewizorów
z reklamą. To ono przekazuje nam komunikat o tym,
że produkt jest dobrej jakości, że wartością marki jest
przykładowo ekologia, kusi nas zmysłowością, obiecuje
przyjemność i zadowolenie – podkreśla Maja Pelc.

„P” jak projektowanie
Wiemy już jaką rolę odkrywa dobrze zaprojektowane opakowanie. Dobrze, czyli jak? - Jednym z kryteriów
oceny rynkowej wartości opakowania jest estetyka.
Właściwe kolory, oryginalność, czytelność, wyrazistość
i sugestywność to cechy dobrze zaprojektowanych
opakowania czy etykiety – tłumaczy Tadeusz Cąderek.
Jak zaznacza Dominika Sikora, Senior Project Manager
w agencji CZTERYCZWARTE BRAND DESIGN, zajmującej się projektowaniem opakowań, w ich tworzeniu
posługujemy się rozpowszechnionymi w danej kulturze skojarzeniami, znaczeniami. - Wykorzystujemy np.
skojarzenia związane z kolorami, strukturami, wzorami.
Mogą one być uniwersalne, ale najczęściej są specyficzne dla danego regionu czy nawet kraju – tłumaczy Dominika Sikora. Im szybciej opakowanie zostanie „zrozumiane” i rozpoznane jako coś, czego konsument potrzebuje, tym większa szansa, że dany produkt zostanie
kupiony. Z tego powodu w danych kategoriach stosuje się utarte, powtarzalne kody kolorystyczne dla rozpoznawania smaków czy rodzajów produktu. - Tworzymy
coś na kształt stereotypu dotyczącego danej kategorii.
Weźmy dla przykładu mleko. Powszechnie rozumiemy,
że kolor czerwony oznacza mleko najtłustsze w obrębie jednej marki, żółte – średnio-tłuste, zielone to chu-
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• Strefa Studenta – świeże spojrzenie debiutantów na branżę.
ORGANIZATOR:
easyFairs® Poland/ Targi w Krakowie Sp. z o.o.
tel. +48 12 651 95 24, +48 12 651 95 20, tel. kom. +48 510 134 218
banach@targi.krakow.pl

www.packaginginnovations.pl
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Drugie życie opakowań PAT&RUB

Stosowanie pojedynczych opakowań, brak dodatkowych ulotek, zdatność do recyklingu - to jest już na porządku
dziennym w PAT&RUB. Do tego dochodzą kreatywne pomysły na „życie po życiu” opakowań kosmetyków.
Kosmetyki, dla których podstawą jest natura, nie mogłyby być pakowane nieekologicznie. Dlatego marka
PAT&RUB stawia na:
1. Jak najmniej opakowań pojedynczego produktu! Solidne tuby, czy pojemniki nie potrzebują dodatkowych tekturowych pudełek. A jeżeli już jest
ono konieczne, to…
2. Wydajnie wykorzystujemy powierzchnię opakowania, drukując informacje o kosmetyku wewnątrz
pudełka. Nie drukujemy dodatkowych ulotek!

3. Nasze opakowania nadają się do recyklingu, czyli
mogą być ponownie wykorzystane w produkcji.
4. Dbamy o to, by nasze opakowania były jak najbardziej funkcjonalne i cieszyły naszych klientów. Czasem ta funkcjonalność może przejawić się w zupełnie nieoczekiwanych obszarach. I dlatego…
Gdy już zużyjemy ostatnią porcję masła, scrubu,
orzeźwimy się ostatnią mgiełką – nie wyrzucajmy
od razu pustego opakowania do śmieci! Plastiko-

we pudełko po scrubie – pojemność 500 ml, może
znaleźć wiele ciekawych zastosowań w domowym
gospodarstwie. Filcowy worek, który krył w sobie
zestaw kosmetyków – może otrzymać inne dekoracyjne zadanie.
Dzielne „Perfekcyjne Panie Domu” z zespołu PAT&RUB
otrzymały kreatywne zadanie natchnienia drogich
Czytelników pomysłami na drugie życie opakowań.
Oto, co powstało:

raport

opakowania / etykiety

■ opakowania metalowe /
szklane / papierowe i tekturowe
■ nowości & trendy
■ druk etykiet

Koniec ulubionego pudru do
A tu coś dla Panów – praktyczne,
kąpieli? Wypłucz i osusz opakowanie zamykane pudełko na śrubki i inne
i używaj go jako słoik na waciki.
drobiazgi z warsztatu. Cenione
też przez wędkarzy! Wystarczy
zachęcać „lepszą połowę” by częściej
stosowała odnawiający peeling lub
odżywcze masło do ciała, a pudełko
o pojemności 500 lub 250 ml szybciej
będzie Wasze!

I dodatkowa przestrzeń na nasze
niezliczone zwiewne apaszki, czy
inne akcesoria, które nie zmieściły
się w komodzie.

Stojak na gazety z filcowego
worka.

Dekoracyjna osłonka na doniczkę
z filcowego worka po zestawie
kosmetyków. Proste, eleganckie
rozwiązanie, które ociepla wnętrze.

Tutaj inne zastosowanie –
przybornik biurkowy. Pomieści
wiele, nie stłucze się, pasuje do
każdego pomieszczenia.

■ kwiecień 2015
■ reklama:
32 206 76 77
© iTake Images - Fotolia.com

Otrzymałaś lub zafundowałaś sobie
zestaw kosmetyków? Gdy opróżnisz
filcowy worek – możesz użyć go
np. w łazience do przechowywania
akcesoriów do układania włosów,
takich jak papiloty, szczotki, wałki
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A skoro już jesteśmy przy kwiatach –
poręczny spryskiwacz do domowych
roślin, pozyskany z opakowania po
mlecznej lub wodnej mgiełce.

Tekst: Marta Ziubińska, PR Manager Aromeda Sp. z o. o. - producenta kosmetyków naturalnych PAT&RUB (www.patandrub.pl)
Zdjęcia: Zespół kreatywnych, ekologicznych i perfekcyjnych „Pań domu” PAT&RUB
Artykuł ten otrzymał Nagrodę Główną WPIS ROKU 2014 w konkursie Blog Firmowy Roku 2014 (www.naturalnyblog.pl).

PACK TRENDS
Konferencja PACK TRENDS
- Trendy na rynku opakowań i etykieT
www.festiwalmarketingu.pl/packtrends

Źródło: piga.pl

Druk ONLINE

Powszechny dostęp do Internetu zrewolucjonizował praktycznie wszystkie
obszary naszego życia. Przyspieszył dostęp do informacji i odmienił oblicze
zakupów. E-commerce wkroczył też na stałe do świata poligrafii, ułatwiając tym
samym dostęp do usług drukarskich dla klienta końcowego.
Zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej Internet jest dzisiaj niezbędny. Sklepy internetowe, portale
informacyjne, portale aukcyjne, e – płatności czy media społecznościowe to usługi, do których już zdążyliśmy się przyzwyczaić i które stały się elementem naszej codzienności.
- Szerokopasmowy Internet odmienił również oblicze
poligrafii. Systemy Web2Print umożliwiły szybkie i łatwe składanie zleceń. Oferta drukarni stała się dostępna dla każdego klienta, a duża konkurencja na rynku,
spowodowała obniżenie cen – mówi Tomasz Drabek
z drukarni Viperprint.
Druk online polega na przyjmowaniu i przetwarzaniu zleceń za pośrednictwem serwisów internetowych
udostępnianych przez realne drukarnie. - Stosowanie
takiej metody usprawnia komunikację pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą druku i nie wymaga dużego nakładu czasu. Panele internetowe pozwalają szybko przejrzeć dostępną gamę produktów i za pomocą
kilku kliknięć myszką zlecić wykonanie druku – wyjaśnia Anna Bytnar, Kierownik Biura Obsługi Klienta drukarni piga.pl.
W tradycyjnych drukarniach, klient składając zlecenie,
uzgadniał projekt z pracującym tam grafikiem. Gotowy projekt był umieszczany („montowany”) na arkuszu,
a następnie drukowany. Z uwagi na małą ilość zleceń
klient pokrywał koszt przygotowania maszyny oraz
wydruku całego arkusza. - Jeśli produkt był dodatkowo
uszlachetniany np. pokrywany folią lub konieczna była
dalsza obróbka introligatorska jak falcowanie czy zszywanie, czas realizacji znacznie się wydłużał. Cena gotowego produktu również była znacznie wyższa. Tradycyjne drukarnie zdominowane przez maszyny offsetowe, miały znacznie mniejszą ofertę produktową, nie
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umożliwiały druku w niskich nakładach czy personalizacji – wyjaśnia Tomasz Drabek.
W odróżnieniu od tradycyjnej formy przekazywania zamówień, druk online eliminuje konieczność osobistego kontaktu z drukarnią. Wszystkie fazy składania zamówienia, od wyboru parametrów druku, określenia
nakładu, poprzez przekazanie projektu do druku i opłacenie zlecenia przechodzą przez system online. - Oznacza to, że zlecenie każdego, nawet kompleksowego
zamówienia na druk można wykonać nie ruszając się
sprzed ekranu monitora, ponieważ większość drukarni
oferuje także wysyłki kurierskie zamawianych produktów – mówi Anna Bytnar.
Oferta drukarń ewoluowała, dostosowując się do wymogów rynkowych. – Pierwotnie strona internetowa
jedynie przedstawiała naszą ofertę, a zlecenia były składane faksem lub pocztą. Gotowe produkty wysyłaliśmy naszym klientom kurierem. Obecnie wszystkie zlecenia przyjmujemy wyłącznie drogą internetową – wyjaśnia Tomasz Drabek. Jak wygląda proces druku online z perspektywy klienta? - Aby zamówić wydruk, wystarczy zarejestrować się, wybrać produkt wraz z parametrami takimi jak rozmiar, podłoże, kolorystyka, uszlachetnienie, dograć plik z projektem i uiścić należność
drogą internetową – mówi Tomasz Drabek.
Warto pamiętać, że przekazywanie zleceń do druku
przez Internet wymaga pewnej, minimalnej wiedzy
z zakresu poligrafii i grafiki z uwagi na to, że większość
drukarni skupia się na usłudze samego druku. Każdorazowo warto indywidualnie ustalić z drukarnią jak wygląda kwestia zasad przygotowania i oddania plików,
gdyż często nie ma ona obowiązku sprawdzać błędów
ortograficznych, ani zgadywać czy logo firmowe jest
w poprawnym kolorze. - Jeżeli w danej drukarni nie

Źródło: Viperprint

jest dostępna usługa projektowania, konieczne jest samodzielne wykonanie projektu graficznego, zgodnie
ze specyfikacją określoną przez wykonawcę. Z reguły drukarnia przenosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie projektu na osobę zamawiającą – wyjaśnia Anna Bytnar.
Po wgraniu projektu trzeba poczekać na ostateczny wynik weryfikacji pliku - uzyskanie informacji
o ewentualnych błędach lub o akceptacji i rozpoczęciu produkcji. Najczęściej pojawiającymi się błędami
są braki spadów, marginesów czy niezgodność profilu kolorystycznego, jednak stały kontakt z drukarnią eliminuje wszelkie niejasności. Drukarnie również
monitorują sytuację i w przypadku wątpliwości kontaktują się z klientem i opisują zauważone nieprawidłowości. - Poprawny projekt jest następnie układany
na arkuszu (w zależności od maszyny na której będzie drukowany, w formacie A1 lub B2). Dzięki dużej
liczbie zleceń, na jednym arkuszu drukarskim, montowane są zlecenia różnych klientów. I tak obok wizytówek, umieszczane są projekty kart pocztowych
czy zaproszeń. Koszt przygotowania maszyny jest
niższy, ponieważ rozkłada się na wielu kontrahentów – wyjaśnia Tomasz Drabek.
Gotowe arkusze są poddawane dalszej obróbce (np.
foliowaniu) i następnie cięte na nowoczesnych gilotynach. - Jeśli prace nie wymagają dalszych prac introligatorskich – są pakowane i wysyłane kurierem bezpośrednio do klienta. Przesyłka trwa najczęściej dobę,
więc następnego dnia wydruki są już u kontrahenta.
O każdym etapie pracy klient jest informowany mailowo lub sms-em. Nad całym procesem czuwa Biuro
Obsługi Klienta, które pełni rolę informacyjną oraz doradczą – tłumaczy Tomasz Drabek.
Szeroka oferta, krótki czas realizacji zleceń, niska cena
to niezaprzeczalne plusy drukarni internetowych. Zamówienie można złożyć szybko i wygodnie, o każdej
porze, nie wychodząc z biura czy domu, a kurier szybko dostarczy zamówione wydruki. Foldery z firmową
prezentacją, zaproszenia na jubileusz przedsiębiorstwa,
wizytówki czy wszelkie inne, potrzebne na bieżąco wydruki, są dzięki temu jeszcze łatwiej dostępne.

Katarzyna Lipska

Nowy ploter UV serii Océ Arizona 6100

Océ Arizona 318 GL

Seria Océ Arizona 400 GT

Seria Océ Arizona 600 GT

Realizuj pomysły
bez kompromisów
Plotery UV serii Océ Arizona
Dostosujemy do Twoich potrzeb produkcyjnych
najwyższej jakości plotery płaskie UV
z wielokrotnie nagradzanej serii Océ Arizona.
Jeżeli masz pomysł na produkcję, my podpowiemy,
jak go zrealizować. Szukasz inspiracji? Zapraszamy na stronę
ploteryuvarizona.pl lub canon.pl

Seria Océ Arizona 6100

www.promoshow.pl

Adam Szaran

Śrubokręt dla handlowca
- o prezentacji oferty i obronie ceny
„Życie to jest jak: drzwi otworzyć i zamknąć”, usłyszałem kiedyś od
pewnego 90-letniego człowieka.
Zmiana perspektywy spojrzenia powoduje, że możemy dostrzec coś, co do tej pory było zakryte. Dla
mnie takim uderzającym momentem było odkrycie, że to nie samo osiągnięcie celu jest najważniejsze, ale droga do niego. Zawsze myślałem, że życie to
walka i trzeba się będzie wysilić by finalnie osiągnąć
piękny wiek i spojrzeć za siebie i powiedzieć udało
się. Zaciskałem więc zęby i biegłem do przodu. Osiągałem przez to kolejne etapy mojego życia i mówiłem uff. Cel za celem osiągnięty. I tak przekroczyłem trzydziestkę i pomyślałem szybko minęło. Jest tylko jeden problem: nie do końca jestem usatysfakcjonowany tym biegiem po trofea. Czuję, że część życia przeleciała mi przez palce. Wiesz jak to jest kiedy
masz przed sobą duże wyzwanie, projekt z wyraźnie
oznaczonym celem, plan sprzedaży do realizacji na
najbliższy miesiąc, plan finansowy dla firmy, ważny
występ i przez okres przygotowań żyjesz w napięciu,
a jak już wszystko pójdzie zgodnie z planem to z radością możesz krzyknąć: zrobiłem to!
Gdy zapraszają nas do występu w programie telewizyjnym, który ma się odbyć za tydzień, to przez cały
tydzień poświęcamy temu energię, aż nastąpi rozwiązanie w dniu występu. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie to, że patrząc na cały ten tydzień mogę
stwierdzić, że w jego trakcie tak naprawdę nie żyłem,
nie było mnie w pełni dla siebie i rodziny, to był taki
okres „wycięty z życiorysu”.
To co się pojawia jak osiągasz jeden cel to zwykle
drugi cel i znowu gonitwa i tak w koło. Spójrz na plany sprzedaży, one pojawiają się okresowo. Za chwilę pojawi się przecież napięcie związane z nowym
celem i radość z poprzedniego opadnie. Satysfakcja
z życia ucieka, stajemy się więźniami osiągania kolejnych kamieni milowych. Mamy za mało czasu, by tracić życie, ale cele chcemy dalej osiągać, więc optymalna strategia to nauczyć się czerpać radość z drogi do celu. To tak jak wtedy, gdy zdobywasz szczyt
i opowiadasz o tym znajomym. Okazuje się, że naj-
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barwniejsza była droga i to właśnie tam były przygody, a sam pobyt na szczycie można opisać krótko
„stanąłem tam”.
Około 200 dni w ciągu roku spędzam w otoczeniu
sprzedawców, handlowców, doradców klienta, dyrektorów sprzedaży etc. Gdy pytam grupy szkoleniowej: „kto z was lubi sprzedawać?”, to zgłasza się zwykle jedna osoba. Czasami ktoś zażartuje, że on lubi
sprzedać, ale nie sprzedawać. Czyli lubimy osiągnąć
cel, ale samo poszukiwanie klienta i przekonywanie,
czyli droga do celu to już coś niewygodnego. Często
jest to wynikiem nieświadomości handlowej i braku
umiejętności. Ciężko handlowcowi się cieszyć kiedy
klient mówi Za drogo, jeśli z jednej strony nie wie, że
z psychologicznego punktu widzenia to jest dobry
objaw, a z drugiej strony, nie wie jak na to prawidłowo odpowiedzieć. Często będzie to traktował osobiście, a czasami nawet w to uwierzy. I jak wtedy lubić taką pracę.
A niestety zwykle sprzedawcy działają intuicyjnie,
więc część potencjału sprzedażowego zwyczajnie
ucieka. Ludzie, którzy żyją ze sprzedaży, których istotą pracy jest przekonywanie drugiego człowieka, bardzo często nie posiadają podstawowych narzędzi!
Troszczą się o różne sprawy, a nie troszczą się o podstawę ich pracy zawodowej. Ba! Często jest tak, że
potencjalni klienci są lepiej wyszkoleni niż ci, którzy
mają na nich wpływać. A rynek przecież nie jest już
taki jak przed kryzysem, teraz klient obraca w ręku
dwa razy złotówkę zanim zdecyduje się ją wydać.
Jeśli pracujesz w sprzedaży to twoimi narzędziami
pracy są umiejętności sprzedażowe, tak jak dla hydraulika narzędziami są klucze, a lekarz internista potrzebuje stetoskopu. Bez narzędzi nie osiągniesz pełnego potencjału.
Jesteś zarządzającym? – to twój obowiązek wyposażać ludzi w narzędzia, to jeden z elementów zwiększania efektywności. Jeśli spojrzymy na sprzedaż
z pewnej perspektywy, to ma ona wyraźną strukturę,

która wyznacza zadania dla sprzedawcy. Na początku musi on znaleźć klienta, następnie zbadać jego
potrzeby, zaprezentować ofertę w taki sposób, by
go przekonać, pokonać jego obiekcje i sfinalizować
sprzedaż. Na każdym z tych etapów istnieją konkretne techniki, które można zastosować, by klient zachował się zgodnie z naszym oczekiwaniem.
Choć wszystkie etapy są ważne, to umiejętność prezentacji oferty i obrony ceny są najczęściej eksploatowane w walce konkurencyjnej . Tu polecam inwestować w pierwszej kolejności.
Im lepiej opisujesz swoją ofertę w taki sposób, że
klient pomyśli sobie (choć tego nie powie) „ja to muszę mieć”, tym mniejszą barierę będzie stanowiła
cena czy inne oferty. Okazuje się, że na tym etapie
już klasyczny język korzyści nie ma takiego oddziaływania. Tu trzeba oddziaływać na wyobrażenia klienta,
obrazować efekty. Wiedząc, że ten sam obszar w mózgu odpowiedzialny jest za obrazy prawdziwe, jak
i wyobrażenia możemy silnie oddziaływać na klienta
wywołując w nim takie emocje, które pomogą podjąć mu decyzje zakupowe. By to zrobić, zadbaj o to,
by zobaczył on Twój produkt czy usługę w docelowym kontekście, opowiadaj o swoich przewagach
pokazując ich działanie w konkretnych sytuacjach.
Jeśli wywołasz zainteresowanie klienta i on stwierdzi,
że chce to mieć, to wtedy powinieneś usłyszeć słowa
„za drogo”. Dokładnie tak. To jest kolejny oczekiwany przez dobrego sprzedawcę etap dlatego, że zawsze jak chcesz coś zakupić, to po akceptacji produktu przechodzisz do kwestii ceny. Jeśli nie rozważasz
ceny to może to znaczyć, że nie jesteś wystarczająco
zainteresowany.
Jeśli słyszysz obiekcję finansową to masz zadanie powstrzymać swoją naturalną reakcję, która zwykle odczytywana będzie jako polemika z klientem. Nie ma
też sensu dawać od razu zniżek, ponieważ one na
tym etapie wywołają poczucie, że cena była celowo
zawyżona, nie zamkną sprzedaży, a nawet zwiększą
tendencje negocjacyjne u klienta. Ceny należy bronić w taki sposób, by klient dalej odbierał to jako doradztwo, dodając argumenty mające przechylić szale na stronę decyzji „za”. Istnieją do tego odpowiednie
schematy słowne.
Inwestycja w umiejętności to jedyny sposób na poczucie bezpieczeństwa przy zmieniającym się rynku,
a dodatkowo pozwala na osiąganie nowych pułapów sprzedaży i czerpanie radości z pracy.

Adam Szaran, Managing Partner
w Al Fianco Partners www.alfianco.pl

PROMO
SHOW 2015

Adam Szaran i Roman Kawszyn z Firmy
Al Fianco Partners będą doradzali uczestnikom
szkoleń podczas PROMO SHOW 2015:
Gdańsk (15.09), Poznań (16.09), Katowice (17.09).
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Prezentacja oferty dostawców artykułów promocyjnych dla agencji reklamowych i działów marketingu.
Bezpłatne szkolenie dla handlowców oraz warsztaty ze znakowania artykułów promocyjnych.
Więcej informacji m.opalka@oohmagazine.pl |+ 48 32 206 76 77

Kusha | Poczta Głosowa WiFi
dla dzieci i rodziców. Toymail

GIFT STAR & Pro-USB
POWER BANK 3D w dowolnym kształcie

Kusha | Poduszka
muzyczna SoundAsleep

GIFT STAR & Pro-USB
POWER BANK standardowy

Kusha | Mysz komputerowa
CarMouse. Modele na licencjach

GIFT STAR & Pro-USB
Rysik USB 3 in 1

Elektronika
w służbie marketingu
AXPOL Trading
Wielofunkcyjne narzędzie
do ładowania Wizz

Macma | Kalkulator
z kolekcji CrisMa z 12
cyfrowym wyświetlaczem

AXPOL Trading
Słuchawki douszne,
nauszne i głośnik Oova

Macma | Elegancki power
bank wykonany z metalu
o pojemności 6600 mAh

AXPOL Trading
Głośnik basowy Bluetooth
z baterią 1200 mAh

Macma | Power bank
o pojemności 5000 mAh
z wysokiej jakości plastiku

Dynamiczny postęp technologiczny sprawił, że gadżety elektroniczne na
dobre zadomowiły się w branży artykułów promocyjnych. Sami z ciekawością
przyglądamy się nowinkom i cudom techniki, które bombardują rynek
swoimi kolejny odsłonami. Kreatywny koncept, designerska forma
i innowacja technologiczna to przepis, który pozwala otrzymać świetny
jakościowo gadżet, który sprawdzi się przy niejednej kampanii.
Asortyment elektroniki nieustannie się zmienia, podążając za dynamicznie rozwijającą się technologią. - Pod
pojęciem gadżetów elektronicznych kryje się szeroki
wachlarz produktów: od USB, zestawów kabli do ładowania, wtyczek podróżnych, ładowarek samochodowych, kalkulatorów, myszek komputerowych, hubów
USB, wskaźników laserowych, stacji pogodowych, po
uchwyty do selfie, ładowarki słoneczne, głośniki, słuchawki i power banki – wymienia Karolina Wojtczak
z firmy AXPOL Trading. Niewątpliwie jednym z najbardziej popularnych stał się właśnie pendrive czyli pamięć USB, która jest gadżetem bardzo elastycznym.
Może to być uzupełnienie dużej, nawet masowej kampanii, upominek dla klienta przy podpisywaniu nowej
umowy czy w końcu ekskluzywny prezent dla top nabywcy. Bez wątpienia, wraz z rozwojem technologicznym, bogactwem wzorów, pojemności oraz nieograniczoną możliwością personalizacji, udział nośników USB
na rynku reklamowym będzie się umacniał. Dlaczego pamięci USB zyskały taką popularność w reklamie?
- Przewagą nośników pamięci, w stosunku do innych
gadżetów reklamowych często kończących swój żywot na dnie szuflady, jest ich użyteczność - mówi Wiesław Wilk, Prezes Wilk Elektronik SA, producenta pamięci komputerowych marki GOODRAM . - Firma, która
decyduje się na gadżet reklamowy w postaci pendrive'a może mieć pewność, że obdarowany nim kontrahent zatrzyma upominek, i co więcej, będzie go używał przez wiele lat - podkreśla Prezes Wilk Elektronik.
Wraz z rozwojem standardu magistrali szeregowej USB zwiększa się katalog urządzeń, które możemy podłączyć do komputera, a zatem, definiować
jako elektroniczne. - Warto podkreślić, że w obecnym
roku czeka nas niemała rewolucja związana z wejściem do użytkowania standardu USB 3.1. Dostarczany limit mocy wzrośnie z obecnego 4,5 W dla standardu 3.0 do 100 W. Oznacza to, że możliwe będzie,
na przykład, podłączenie do komputera lampki z żarówką 60 W – wyjaśnia Grzegorz Zuber z firmy INSPIRION Polska.

Funkcjonalność i szerokie
zastosowanie

Jedną z głównych zalet upominków elektronicznych jest ich wszechstronna uniwersalność. Nie jest
to przedmiot, który nieużywany będzie kurzył się na
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dnie biurowej szuflady. - Gadżety elektroniczne stają się coraz bardziej popularne m.in. ze względu na
swoją mobilność, wielofunkcyjność, łatwość w użyciu oraz praktyczność. Obdarowani doceniają ich
przydatność w codziennym życiu, to że dzięki nim
mogą być zawsze na czasie. Artykuły stanowią zatem doskonały nośnik reklamowy, ponieważ są coraz chętniej wykorzystywane, zwiększając tym samym świadomość marki i poszerzając grono odbiorców danego przekazu reklamowego – mówi Karolina Wojtczak.
Wszechstronne zastosowanie elektroniki sprawia,
że praktycznie każda akcja promocyjna może wykorzystać tego typu gadżety jako narzędzie promocji.
Szczególnie (ale nie wyłącznie) elektroniczne gadżety sprawdzą się w kampaniach skierowanych do grupy konsumenckiej 20-35 lat. - Zwyczajowo to osoby młodsze są bardziej zainteresowane nowinkami
technicznymi, łatwiej im też zrozumieć zasady działania danego urządzenia. Warto zaznaczyć, że ta grupa
wiekowa będzie stawała się coraz szersza. Dla pokolenie urodzonego w latach 80. XX w., czyli po rewolucji komputerowej, elektronika to naturalny składnik
codzienności, a więc cenzura w postaci wieku grupy
docelowej będzie z czasem zanikać - wyjaśnia Grzegorz Zuber.
Gadżety możemy wykorzystać praktycznie przy każdym działaniu. - Gadżety elektroniczne najczęściej
wręcza sie w trakcie spotkań biznesowych, niemniej
jednak klienci końcowi mogą otrzymać ciekawe artykuły biorąc udział w konkursach organizowanych
na stronach internetowych lub profilach społecznościowych różnych marek – mówi Artur Tarwacki z firmy Kusha. A to dopiero początek. Elektronikę wykorzystamy w biznesie, życiu codziennym, nauce i rozrywce. Nie ma takiej sfery życia, w której nie
korzystalibyśmy z elektroniki. – Gadżety elektroniczne sprawdzają się w biurze, podróży, domu, outdoorze, na konferencjach, wyjazdach służbowych,
podczas spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi –
w dzisiejszym świecie potrzebujemy być w ciągłym
kontakcie i tego rodzaju podarunek nam to umożliwia. Power banki i ładowarki słoneczne dbają o to,
abyśmy zawsze i wszędzie mogli wykonać ważny telefon. USB pozwoli nam mieć ważne dane zawsze
przy sobie. Zdalny wyzwalacz do zdjęć selfie pomoże

Inspirion
WAKE UP głośnik bluetooth pod prysznic

Inspirion
MICROPHONE głośnik bluetooth
w stylu retro

Inspirion
Power bank ENDURANCE
odpowiedni do smartphone´ów,
iPhone´ów i urządzeń USB
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uchwycić najważniejsze momenty w naszym życiu
i cieszyć się nimi przez długie lata. Głośniki i słuchawki pozwolą się zrelaksować po ciężkim dniu pracy,
przy dźwiękach ulubionej muzyki – wymienia Karolina Wojtczak.

Wilk Elektronik
USB GOODRAM Credit Card

Dziś trzeba być po prostu za pan brat z technologiami. - Kampanie wykorzystujące elektronikę są postrzegane jako bardzo nowoczesne i idące z duchem
czasu. Firma która wykorzystuje dobrej jakości gadżety elektroniczne na pewno buduje sobie przewagę konkurencyjną – zaznacza Piotr Zieliński, Właściciel GIFT STAR & Pro-USB.

Cena i jakość

Wilk Elektronik
USB GOODRAM Twin z funkcją OTG

USB System
Pamięć USB z długopisem
i gumką dotykową

USB System
Pamięć USB z naklejka wypuklą

Szerokie możliwości personalizacji, począwszy od
graweru laserowego, po nadruk pełnokolorowy, indywidualny kształt czy zróżnicowany materiał obudowy sprzyja wykorzystaniu nośników USB zarówno
w działaniach masowych jak również ekskluzywnych
kampaniach promocyjnych. - Pamięć USB może być
nie tylko nośnikiem logotypu firmy, ale również prezentacji, ofert handlowych bądź innych materiałów promocyjnych firmy wgranych na pendrive. Takie działania dodatkowo umacniają funkcję reklamową upominku. - Zawsze jednak, niezależnie od funduszu jaki firma chce przeznaczyć na zakup gadżetu,
podstawowym kryterium wyboru dostawcy powinna być ich jakość. To właśnie jakość upominku świadczy o wizerunku firmy - mówi Wiesław Wilk.
Jakość przekłada się na cenę. Szczególnie w kwestii
elektroniki. - Z naszych doświadczeń wynika, że odchodzi się od bardzo taniej elektroniki, gdyż często
bywa zawodna lub po prostu niepraktyczna. Zanim
podejmiemy współpracę z naszymi dostawcami, najpierw weryfikujemy jakość oferowanych przez nich
produktów. Klient wręczając upominek ze swoim
logo w pewnym stopniu zapewnia swojego Kontrahenta, że zadbał o należytą jakość gadżetu – przekonuje Artur Tarwacki. W podobnym tonie wypowiada
się Piotr Zieliński, zaznaczając, że elektronika wymaga jakości i niezawodności. - Kryterium ceny w przypadku zakupu gadżetów elektronicznych nie powinno być decydujące. Pamiętajmy, że dobrej jakości
rzecz musi mieć swoją cenę – dodaje Piotr Zieliński.

Elektryzujące nowości

USB System
Power Bank z nadrukiem FullColor
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Nie ma chyba branży, która rozwijałaby się w szybszym tempie aniżeli technologia i elektronika. Nowinki pojawiają się więc tutaj niczym grzyby po deszczu.
- Dużą rynkową nowością są Power Banki 3D w dowolnym kształcie. Po karierze jaką zrobiły PenDrive’y
3D przyszedł czas na banki energii. Obecnie możemy zaprojektować power bank w dowolnym kształcie
i odlać go z silikonu – mówi Piotr Zieliński.

Coraz większą popularnością cieszą się produkty
oparte o technologię indukcyjną i Bluetooth.
- Wśród nowinek technologicznych możemy wymienić ładowarkę indukcyjną, power bank 3 w 1
z głośnikiem i stojakiem na telefon, słuchawki Bluetooth, teleskopowy uchwyt do selfie, zdalny wyzwalacz migawki, wykrywacz kluczy Bluetooth, czy
też zestaw trzech obiektywów do telefonu – wymienia Karolina Wojtczak.
Nowością ostatnich miesięcy jest komunikator głosowy dla dzieci zapracowanych rodziców - Toymail, który umożliwia dwukierunkową komunikację
z małym dzieckiem (już od 3. roku życia). - Rodzice
wysyłają wiadomości z pomocą aplikacji w swoim
smartfonie, a maluszek odbiera ją na swoim Listonoszu, jednocześnie nie męczy wzroku kolejnym
ekranem – ten komunikator nie ma wyświetlacza,
a do obsługi służą tylko dwa przyciski – wyjaśnia
Artur Tarwacki. Kolejnymi nowościami są myszki
bezprzewodowe i pamięci USB produkowane na licencjach koncernów motoryzacyjnych, coraz większą popularnością cieszą się także lokalizatory komunikujące się z naszymi telefonami przez Bluetooth, takie urządzenia pomagają nam odnaleźć telefon, portfel, kluczyki itp. Bardzo praktycznym rozwiązaniem są też poduszki Sound asleep. - Taka poduszka muzyczna po podłączeniu do telefonu staje się naszym osobistym, dyskretnym głośnikiem,
pozwalającym na słuchanie muzyki do snu i nie
przeszkadzającym jak np. słuchawki – wyjaśnia Artur Tarwacki.
Prym wiodą też wszelkiej maści biurowe urządzenia peryferyjne, takie jak podgrzewacze do kawy
czy głośniki bezprzewodowe. Ciekawą propozycją
w 2015 r. będą tzw. Selfie sticks pozwalające na wykonanie telefonem autoportretu z dużej odległości. - Szybciej, dalej, więcej. To myśl przewodnia jeżeli idzie o elektroniczne gadżety reklamowe. Zasadniczy katalog dostępnych produktów nie zaskakuje, ale oferuje nowe funkcjonalności w starej cenie. Mamy więc: większe pojemności pendrive'ów,
dłuższy cykl power banków, wodoodporne głośniki idealne pod prysznic czy jeszcze bardziej fantazyjne kształty lampek stawianych na biurku – mówi
Grzegorz Zuber.
Jak podkreśla Wiesław Wilk spodziewać się możemy, że wraz z rozwojem urządzeń mobilnych, coraz
większą popularność zyskają nośniki z funkcją OTG,
umożliwiające wykorzystanie jednej pamięci zarówno w laptopie jak również np. smartfonie.
Jedno jest pewne. Elektronika to użyteczny gadżet
na czasie. Nie można go pominąć planując swoją
strategię marketingową.

Katarzyna Lipska

PATERS Design
Portfel męski ID PROTECT

PATERS Design
Skórzana teczka męska

PATERS Design
Skórzana torba A4

Galanteria skórzana to bardzo szerokie pojęcie, pod którym
kryją się nie tylko popularne portfele, lecz również etui na
artykuły piśmiennicze, okulary i recepty, wizytowniki, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, etui na tablety czy
laptopy, kosmetyczki oraz zawieszki do bagażu.
W świecie biznesu istnieją okazje, kiedy należy uhonorować ważnych kontrahentów, współpracowników lub klientów, szczególnym upominkiem. – Taki upominek wyrazi
wdzięczność za wieloletnią współpracę, doceni wyjątkowe
osoby, upamiętni niepowtarzalne okoliczności, jubileusz firmowy lub osobisty. Poza podziękowaniem, może on także pełnić rolę podkreślenia prestiżu firmy, chęci zacieśnienia
relacji itp. Takie sytuacje wymagają specjalnych podarunków, wyróżniających się na tle masowych gadżetów reklamowych - mówi Karolina Wojtczak z firmy Axpol Trading.

Klasa i funkcjonalność

stefania | Portfel damski
z kolekcji Giovani CV 140

stefania | Portfel damski
z kolekcji Giovani CV 160

stefania | Portfel damski z
kryształem Swarovskiego 172D/K

Gadżet z górnej półki
Skóra niezmiennie kojarzy nam się z jakością i luksusem. Dodaje codziennym przedmiotom, jak portfel
czy wizytownik, prestiżu i elegancji. Jest wyrazem szacunku dla obdarowywanej osoby, a ze względu
na swą uniwersalność, sprawdza się praktycznie przy każdej okazji.
verus
vip collection
Collection BUSINESS CITY

verus
vip collection
Collection BOLOGNA

verus
vip collection
Collection TOSCANA

Galanteria skórzana jest nie tylko wyjątkowym, ale jednocześnie bardzo uniwersalnym, klasycznym prezentem. - Niewątpliwą zaletą jest jej użytkowość. Każdy przecież chętnie
wykorzysta podarowany portfel czy teczkę. Można nią spokojnie obdarować każdego, kogo chcielibyśmy w jakiś sposób wyróżnić. Bardziej ekskluzywny czy oryginalny produkt
jest natomiast doskonałym pomysłem na prezent dla kluczowych klientów i kontrahentów – mówi Magdalena Matecka, specjalista ds. obsługi klienta w firmie Stefania - Producent Galanterii Skórzanej.
Zważywszy na ponadczasowy charakter galanterii skórzanej
może być ona idealnym prezentem niezależnie od stanowiska czy wieku. - Należy pamiętać, by osoba obdarowana,
której gustu i upodobań nie znamy, czerpała radość z otrzymanego skórzanego upominku. Przy podejmowaniu decyzji o przedmiocie należy zastanowić się czy ma to być rzecz
do użytku osobistego czy też funkcjonalny gadżet do korzystania w pracy i życiu codziennym – tłumaczy Tatiana Duraj-Fert, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Verus. Osobistym prezentem będzie kosmetyczka, jak i pasek,
w których przypadku przyda się minimalna znajomość gustu obdarowywanego. Uniwersalnym upominkiem natomiast stanie się na przykład etui na przybory do pisania, telefon czy tablet w stonowanych kolorach.

Szlachetna doskonałość

Pierre by Elba
Torba skórzana
Urban Line
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Pierre by ElbA
Torba skórzana
Exclusive Line

Pierre by Elba
Torba skórzana
damska Exclusive Line

Wręczając ekskluzywny prezent, warto pamiętać, że nadal pozostaje on, wysublimowanym co prawda, ale artykułem promocyjnym. Artykułem, którego zadaniem jest reklamować naszą markę. Dlatego kluczowa pozostaje tutaj
funkcja znakowania, a personalizacja galanterii skórzanej
w znaczącym stopniu różni się od personalizacji produktów masowych. – Oznakowaną galanterię powinna cechować elegancja, delikatność logotypu lub inskrypcji oraz
dyskrecja, czyli umieszczenie go w odpowiednim miejscu
przy pomocy jak najtrwalszej metody, zachęcając odbiorcę do jak najdłuższego użytkowania produktu – wyjaśnia
Karolina Wojtczak.
W przypadku galanterii skórzanej najbardziej popularnym
sposobem znakowania jest tłoczenie. - Metodą tą można
wykonać właściwie każde znakowanie: logo klienta, dowolny tekst, personalizację imienną. Poza tym wykonuje się też
znakowanie za pomocą grawerowania, dołączania różnego
rodzaju elementów z naniesionym logotypem np. blaszek
czy wszywek z logo – wymienia Magdalena Matecka. Ma-

ciej Patra z firmy PATERS Design jako nową formą logowania wymienia także technologię chromique – metaliczne,
chromowane logotypy, które nakleja się na skórę.
Które metody wybrać? Wszystko zależy od celów, budżetu i danego produktu.- Najbardziej szlachetną formą znakowania produktu w przypadku galanterii skórzanej to
wytłoczenie znaku firmowego. Taka technika pozwala na
stworzenie pięknych i robiących wrażenie detali. W przypadku personalizacji z uwagi na koszty najlepszym rozwiązaniem jest znakowanie laserem – podsumowuje Tatiana Duraj-Fert.
By wyróżnić produkt wykorzystuje się też często łączenia różnych materiałów, ciekawe kombinacje kolorystyczne, elementy biżuterii np. cyrkonie albo kryształy Swarovskiego. Galanteria skórzana może być garbowana ekstraktami kwiatowymi, które sprawiają, że jest ona miękka, miła i przyjemna w dotyku, nie pęka i dedykowana jest
m.in. osobom ze skłonnością do alergii. Dzisiejsze możliwości techniczne dają producentom galanterii skórzanej coraz
większe możliwości do tworzenia coraz bardziej oryginalnych i wyróżniających się produktów.

Luksus dla wybranych?

Chcąc, aby galanteria skórzana w oczach osoby obdarowanej i ceniącej sobie piękno, była prezentem z grupy towaru ekskluzywnego musi wyróżniać się jakością, designem
i detalami.
Jak zaznacza Tatiana Duraj-Fert, każdy kto ceni jakość i jednocześnie funkcjonalne zalety produktu, wie, że produkt
tani jest produktem bardzo drogim. – Klienci dokonujący
zakupów artykułów ekskluzywnych wiedzą, że nabycie taniego, czy tańszego produktu nie jest opłacalne, a na pewno nie jest korzystne pod względem wizerunkowym. Tani
nie buduje prestiżu, produkt albo jest kopią drogiego albo
jest wykonany nieudolnie – wyrokuje Tatiana Duraj-Fert.
Produkty skórzane z pewnością należą do upominków
z wyższej półki. Nie oznacza to jednak, że należy je traktować jako wyłącznie drogi produkt, dostępny dla nielicznych.
- Na dzisiejszym rynku dostępnych jest wiele propozycji
produktów skórzanych wykonywanych z różnych materiałów i oferowanych w różnych cenach. Znajdziemy więc zarówno te rzeczywiście bardzo ekskluzywne, jak i klasyczne, przystępne dla wszystkich propozycje – mówi Magdalena Matecka.
Jak zaznacza Maciej Patra, każdorazowo można dostosować ofertę do budżetu klienta oferując szeroki wachlarz
produktów. – Klient może wybrać od eleganckiego breloka
zdobionego bursztynem do teczki wykonanej na specjalne
zamówienie, dopasowanej do indywidualnych preferencji osoby obdarowanej. Często firma stosuje również pewne modyfikacje danego modelu, przez co galanteria nie zawsze musi być bardzo kosztowna – dodaje Maciej Patra.
Ekskluzywny gadżet może być więc ciekawym prezentem dla każdego. Gdy pojawia się wyjątkowa sytuacja, gdy
w specjalny sposób chcemy wyróżnić np. naszych kontrahentów, warto wybrać prezent, który nie tylko jest prestiżowy i luksusowy, ale przy tym pozostaje funkcjonalnym
i uniwersalnym przedmiotem. Skórzany upominek na pewno dobrze spełni wszystkie te wymagania.

AXPOL Trading
mauro conti exclusive collection
Elegancka kosmetyczka

AXPOL Trading
mauro conti exclusive collection
Luksusowa torba na dokumenty

AXPOL Trading
mauro conti exclusive collection
Portfele, wizytowniki, etui na długopisy

Katarzyna Lipska
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artykuł promocyjny

Pierwsza Poczta Głosowa dla
Dzieci... i ich Rodziców w pracy

Nowe rozwiązanie umożliwia wysyłanie wiadomości głosowych do specjalnych zwierzaków domowych, bez względu
na to jak daleko od domu obecnie przebywacie. To jedyna poczta, która pracuje dla Was i dla Waszych dzieci za darmo.
Misją Toymail było stworzenie platformy kontaktowej dla rodziny, bez narażania dzieci na korzystanie z kolejnych ekranów. Dziś, dzieci w Polsce spędzają przeciętnie ponad 3 godziny dziennie przed
ekranem - to prawie cztery razy więcej niż jest zalecane, o czym często przypominają nam organizacje dbające o ich zdrowie. - Nie chcieliśmy tworzyć aplikacji typu „tablet”, która odizoluje dziecko
w grze. Uważamy, że są lepsze sposoby przyswajania technologii przez dzieci – mówi Gauri Nanda, CEO i współzałożycielka Toymail. - Moim celem było stworzenie urządzenia, które będzie dawało mi komfort psychiczny, gdy moje dzieci z
niego korzystają - dodaje Audry Hill, matka trójki
dzieci i współzałożycielka firmy. - Wprowadzając
do Polski komunikator Toymail, chcieliśmy ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych
rodziców przez ich dzieci. Te urządzenia, mimo,
że intuicyjne i łatwe w obsłudze, nie są dla nich
przeznaczone. Na to, by z nich korzystać, będą
mieli całe dorosłe życie - mówi Artur Tarwacki,
CEO Kusha.
Komunikatory Mailmen zadebiutowały w 2013
roku. Na początku były dostępne wyłącznie na
terenie USA, szybko zyskały jednak grono małych wielbicieli podłączonych do społeczności Toymail na całym świecie. W listopadzie 2014
roku zawitały także do Polski, łącząc nasze dzieci z rodzicami poza domem. Toymail umożliwia
komunikację pomiędzy dzieckiem, a zaakceptowanymi członkami rodziny i innymi przyjaciółmi
naszych dzieci, bez względu na to gdzie przebywa nadawca wiadomości. Wystarczy nagrać wia-
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domość głosową za pomocą darmowej aplikacji
Toymail, następnie wiadomość zostanie wysłana
do zwierzęcego listonosza dziecka, a ono może
na tę wiadomość odpowiedzieć. Toymail to jedyne w swoim rodzaju walkie-talkie o zasięgu globalnym. Aplikacja Toymail przechowuje wiadomości dzięki czemu wspomnienia są zapisywane w „Waszej” pamięci na dłużej. Aplikacja Toymail działa na urządzeniach iPhone, iPad, iPod touch
i na większości urządzeń z systemem Android. Listonosz Mailmen zmieni nagrane wiadomości na
swój śmieszny głos lub dostarczy je nietknięte,
tak jak zostały nagrane.
Rodziny na całym świecie korzystają z Toymail, by pozostać w kontakcie z dziećmi i kochają

go: „Sześć miesięcy temu podarowałem Toymaila swoim bratankom. Dzięki listonoszom Mailmen
stale mogę pozostawać w kontakcie z nimi, gdy
brakuje mi ich najbardziej mogę wysyłać do nich
wiadomości i otrzymuję od nich często zabawne, odpowiedzi. To najlepsze połączenie zabawki i
technologii!” - napisał jeden z użytkowników.
Toymail, był opisywany w wielu artykułach od takich tytułów jak Parents przez New York Times po
Fortune. W październiku 2014 roku Toymail zdobył
II miejsce w organizowanym przez Cisco konkursie „Innovation Grand Challenge”, w styczniu 2014
wygrał zaś konkurs Huggies Mom Inspired.

Artur Tarwacki, CEO Kusha
Źródło: Toymail.pl
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DEMAND THE BEST FROM YOUR CORPORATE WEAR
Soft shell, zip guard, articulated sleeves and taped seams. With the right equipment
working together is easy come storm or calm, rain or shine.
DAD is a Swedish brand of functional corporate wear for leading edge companies,
inspired by the life at sea. Lavish quality garments that always show you at your best
angle. No matter how, where or when you choose to be seen...
Lying in the sun on the fore deck. Behind the helm with the water swirling.
Or having a warming cup of tea at a meeting right inside the cabin.
DAD makes clothes to be seen in for all imaginable occasions!

152015-503-0

www.dad-sportswear.com

W katalogu firmy można znaleźć
najnowsze modele, dostępne kolory,
a także garść inspiracji. Klienci mogą
zobaczyć też proces powstawania
ceramiki, a nawet zajrzeć za kulisy
fabryki. Wszystkie produkty chronione są
prawami autorskimi.

www.avant.pl

Katalog toreb AWIH to funkcjonalne
zestawienie dla każdego handlowca.
Zawiera opis toreb produkowanych na
zamówienie oraz dostępnych w stałej
sprzedaży. W katalogu informacje
o torbach papierowych, foliowych
i bawełnianych.

www.awih.com.pl

W wielkanocnym katalogu Chocolissimo
zamknęło magiczną moc niezapomnianych
czekoladowych doznań. Oferta zawiera
niezwykłe bogactwo czekoladowych
arcydzieł z najwyższej jakości czekolady
deserowej, mlecznej i białej w postaci ręcznie
wykonanych pralinek, czekoladowych
figurek, tabliczek z wyśmienitymi dodatkami,
smakowitych przekąsek, eleganckich szkatułek
wypełnionych wielkanocnymi jajeczkami oraz
zestawów prezentowych.

www.chocolissimo.pl

Katalog It’s Easy now! 2015 to najbogatsze
wydanie w historii. Można w nim znaleźć
m.in.: luksusowe marki ze świata mody:
Cerruti 1881, Ungaro, Cacharel, Nina Ricci,
Chrisian Lacroix i Jean Louis-Scherrer,
prestiżowy Victorinox z nową linią
scyzoryków: Delemont Collection,
torby i plecaki marki Wenger oraz nową
kolekcję odzieży: B&C, SG, Gildan, bags
by jassz.

www.easygifts.com.pl

Katalog GIFT STAR na 2015 rok to kolejna
gama nowości. Jeśli ktoś myślał, że w świecie
smyczy zostało już wszystko zrobione, to ten
katalog wyprowadzi go z tej błędnej teorii.
Firma GIFT STAR jak co roku prezentuje kolejne nowości i przedstawia nową gamę modeli
smyczy i wykorzystania druku sublimacyjnego przy produkcji różnego rodzaju taśm. Firma zachęca kolejnych pośredników do podłączenia nowej przeglądarki NO-NAME

www.smycze-katalog.pl

Nowy katalog polskiego producenta
galanterii skórzanej, firmy STEFANIA z
Kalisza prezentuje elegancką kolekcję
marki Giovani. Przedstawione w nim
produkty to połączenie naturalnej skóry
włoskiej z oryginalnymi kryształami
Swarovskiego. Na szczególną uwagę
zasługuje również nowa linia produktów
- kolekcja GR. Są to portfele oraz etui
wyprodukowane z naturalnej, delikatnej
skóry o strukturze groszku. Warto
podkreślić, że każdy produkt zawiera opis
wraz z wymiarami w języku polskim oraz
angielskim co sprawia, że korzystanie z
katalogu jest proste i przyjemne. Firma
Stefania po raz kolejny udowadnia, że
galanteria skórzana nie musi być nudna.

D.A.D
SPORTS
WEAR
2015
DREAM & DISCOVER

Hasłem przewodnim marki D.A.D jest wymaganie tego, co najlepsze od swojej odzieży firmowej. Produkty tej marki powstały z inspiracji życiem na morzu. Ta szwedzka marka od lat
stara się uświadamiać, że jako odzież firmowa
doskonale sprawdzają się produkty wykonane z najlepszych, technicznych tkanin. Noszą je
z równą przyjemnością ekipy żeglarskie (w tym
Reprezentacja Polski PZŻ), jak i będą nosić wyróżnieni pracownicy. Produkty testowane są
w ekstremalnych warunkach kontaktów ze słoną wodą, silnym wiatrem i mgłą. Dzięki temu
produkty marki D.A.D nadają się zarówno do
codziennego użytku jak i zadań specjalnych.

www.dad-sportswear.com.pl

Tegoroczny katalog polskiego
producenta pamięci, firmy Wilk
Elektronik, przedstawia aktualną
ofertę pamięci USB dedykowanych
branży reklamowej. Poręczna forma
katalogu sprzyja ciekawej prezentacji
szerokiej oferty pamięci USB polskiej
marki. Producent zadbał, aby oprócz
ciekawej oprawy graficznej, katalog
zawierał szczegółowe opisy techniczne
poszczególnych modeli pamięci
obejmujące ich parametry, wymiary,
dostępną kolorystykę i techniki
znakowania.

www.goodram.com

www.stefania.net.pl

Katalog KOZIOL 2015 przyciąga oko już
samą okładką, prezentującą wyjątkowy
design, który jest domeną produktów
tej marki. Tegoroczne nowości zaskakują
pomysłami, formą, funkcjonalnością,
a także możliwościami indywidualizacji.
Rok 2015 to zdecydowany krok w stronę
personalizacji. Koziol wprowadził do
regularnej oferty produkty, którym można
nadać indywidualny kształt.

www.friends4friends.pl

Firma NORDICLOTHING wyłączny dystrybutor na terenie Polski duńskich marek z odzieżą dla firm ID i NIMBUS udostępnia nowy katalog NIMBUS WIOSNA 2015.
Do rodziny kultowej odzieży Nimbus dołączyły: Kurtka Oxbridge, softshell Nantucket,
koszulki polo Yale i Cornell, swetry Cmabridge oraz koszule Oxford – Rochester. Wszystkie modele są dostępne w wersji dla kobiet
i mężczyzn.

www.nordiclothing.pl

L-Shop-Team – JESZCZE WIĘCEJ artykułów
reklamowych, rekreacyjnych i zawodowych
oraz folii termotransferowych. To aż 4.500
produktów od 90 producentów, w tym 900
nowości oraz 8 nowych marek - NEUTRAL:
kolekcja z biobawełny, STARWORLD: odzież
idealna do znakowania, BUILD YOUR BRAND:
trendy młodzieżowe, NATH oraz JHK: typowa
odzież reklamowa, BROOK TAVERNER: odzież
biznesowa, EXNER: oferta dla gastronomii
oraz SCHWARZWOLF: oferta sportowa.

www.ksiazkawyboru.pl

Firma Macma Polska prezentuje jeden
z najbardziej rozpoznawalnych katalogów
wśród agencji reklamowych - Promotional
Products Look In 2015. Na ponad 320 stronach
katalogu znajduje się szeroka gama gadżetów
masowych oraz produktów markowych
Ferraghini, Mark Twain czy CrisMa. W tym
roku do oferty dołączyła także linia Smile
Hand- kolekcja wesołych łapek i dodatków
do gadżetów, które sprawią, że sprawdzone
produkty staną się jeszcze bardziej
niepowtarzalne. Korzystanie z katalogu ułatwia
przejrzysty podział na kategorie tematyczne
oraz wygodny system oznaczeń.

Katalog firmy Midoceanbrands to
kwintesencja sztuki drukarskiej i kreacji.
Tu jak w soczewce widać dbałość
o formę i ekspresję zdjęć, dobór
artykułów ich jakość i przydatność. To
nie tylko katalog handlowy, ale przede
wszystkim katalog inspirujący, może
spokojnie w odróżnieniu od innych
leżeć obok magazynów z modą.

www.midoceanbrands.com

www.macma.pl

Katalog Pro-USB na 2015 rok to kolejna
gama nowości. Jeśli ktoś myślał, że
w świecie elektroniki USB zostało już
wszystko zrobione, to ten katalog
wyprowadzi go z tej błędnej teorii.
Firma Pro-USB jak co roku prezentuje
kolejne nowości i przedstawia nową linię
urządzeń USB. Kolejnych pośredników
zachęcamy do podłączenia naszej nowej
przeglądarki NO-NAME .

www.raster.com.pl

Sagaform to jedna z czołowych marek
zajmujących się opracowywaniem,
dystrybucją i sprzedażą produktów
użytkowych i dekoracyjnych,
wytwarzanych według wzorów
skandynawskich. Produkty marki
Sagaform Coffee Collection – czyli nowej,
rozbudowanej oferty kubkowej tej
marki – zostały umieszczone we wnętrzu
kawiarni Brisman, aby pokazać jak
wspaniale prezentuje się obrandowany
kubek w naturze. Co warto podkreślić,
nowa oferta umożliwia brandowanie
kubka na wiele sposobów i to już od 1
sztuki. Zdjęcia z sesji można zobaczyć
w nowym katalogu.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI! Zupełnie
nowy wizerunek marki SENATOR jest
widoczny także w katalogu produktów.
Obszerny album w wyrafinowany
sposób prezentuje modele długopisów
i możliwości ich personalizacji. Nowy
katalog oferuje mocno rozbudowaną
paletę kolorystyczną długopisów, wkłady
produkowane według innowacyjnej
technologii oraz aksamitne w dotyku
korpusy modeli z tworzywa sztucznego.

Najnowszy katalog amerykańskiej
marki Sheaffer - ekskluzywne artykuły
piśmiennicze z białą kropką, która
umieszczona na produktach, jest
znanym na całym świecie symbolem
mistrzostwa wykonania, innowacji,
wysokiej jakości i niezawodności. Szeroki
asortyment produktów oferowanych
przez Sheaffer w najnowszej kolekcji jest
odzwierciedleniem ponad 100-letniej
tradycji łączenia konstrukcyjnej precyzji
i olśniewającego, naturalnego piękna.

Aby ułatwić klientom poruszanie się
po swojej bogatej ofercie, firma Raster
przedstawia w nowym katalogu
produkty, które idealnie sprawdzają się
w roli gadżetów, insertów i drobnych
upominków reklamowych. Wymienić
można wśród nich magnesy i notesy
magnetyczne, breloki, emblematy
trójwymiarowe, tymczasowe tatuaże,
podkładki, naklejki termoaktywne oraz
ich „flagową” nowość - samoprzylepne
emblematy MULTISTICK.

www.sagaform.com.pl

www.pendrive-katalog.pl

KATALOG

PRODUKTOWY
2014/2015

100%
NATURALNEJ

SKÓRY

Produkt znajdujący się w ruchu, taki jak twoja torba, pokrowiec na laptop czy plecak, staje się najcenniejszym i najbardziej wymownym nośnikiem reklamy. Na lotniskach, dworcach kolejowych, w drodze do pracy i na zajęcia sportowe – masz ją zawsze przy sobie.
To praktyczne, a jednocześnie bardzo efektywne eksponowanie logotypu, nazwy marki czy hasła reklamowego. Torba zawsze jest
na wierzchu, dzięki czemu jest dobrze widoczna, a nadruk, haft czy naszywka, które się
na niej znajdą – przyciągną na pewno wiele spojrzeń. Marka Grizzly oferuje bardzo szeroki wybór nowoczesnych, eleganckich toreb
oraz plecaków, a także innych, przydatnych
i praktycznych w podróży i codziennym użytku, akcesoriów.

www.grizzly-bags.pl
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Firma SpiroPrint wprowadza swój nowy
katalog w wersji online. Prezentuje
on wszystkie gadżety z nadrukiem ze
swojej oferty, jak choćby długopisy,
smycze, kubki, czy odzież reklamową.
Marka inprimo.eu została stworzona,
jako narzędzie skierowane do naszych
kontrahentów, dystrybuujących nasze
artykuły. Katalog ma charakter „no name”
i umożliwia swobodną pracę z każdym
klientem.

www.inprimo.eu

Nowy rok, nowy katalog, nowa dekada
pewności niezawodnej współpracy. 10
urodziny Inspirion Polska to doskonała
okazja do zaprezentowania całkowicie
odświeżonego katalogu Promotion
TOPS/Picoworld. Nowa szata graficzna
to początek, dodatkowo w katalogu
można znaleźć 2 nowe kategorie, 3
nowe techniki nadruku, gotowe zestawy
gadżetów, strony prezentujące nadruki
i ponad 370 nowości. Wszystko to
zamknięte na 500 funkcjonalnych i
stylowych stronach.

www.inspirion.pl

Od 1988 roku odzież firmowa
i promocyjna James Harvest i Printer
pomogła w zbudowaniu identyfikacji
korporacyjnej oraz wypromowała marki
ponad 20 000 firm na całym świecie. Nasze
produkty odznaczają się najwyższą jakością
nie tylko dzięki zastosowaniu najlepszych
materiałów i dodatków, ale również dzięki
naszej dbałości o wszystkie szczegóły,
wykończenia oraz dzięki wzornictwu
idącemu z duchem mody. W katalogu
na sezon wiosna/lato 2015 prezentujemy
wiele nowości, w tym produkty z bawełny
ekologicznej, nowe koszule businessowe
oraz kurtki przejściowe.

www.james-harvest.pl

Trzy wspaniałe marki szwedzkich
upominków w jednym katalogu.
Sagaform, D&J oraz SEA –
dystrybuowane w Polsce przez
Texet Poland, zachwycą wszystkich
miłośników dobrego wzornictwa
i niebanalnych upominków. Ponad 100
stron inspiracji dla naszych klientów!

www.sagaform.com.pl

PORTFELE

WIZYTOWNIKI

AKCESORIA

TECZKI / AKTÓWKI

Kolekcja Dakota to nowa propozycja na
2015 rok. Zupełnie nowa propozycja materiałowa, produkty wykonane z matowej skóry z obszyciami w dowolnym kolorze. Piękna w 100% naturalna skóra licowa w bardzo
atrakcyjnej cenie.

www.sempertus.pl

www.friends4friends.pl

www.expen.pl
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Texet Poland, członek NWG rokrocznie
wydaje podsumowujący, zbiorczy minikatalog. Znajdują się w nim podstawowe
informacje dotyczące firmy, jej osiągnięć
i usprawnień wprowadzanych dla
klientów w nowym roku oraz propozycje
nowości ze wszystkich marek zrzeszonych
w ramach firmy. Zapraszamy doz
zapoznania się z katalogiem, a tym samym
historią i ofertą naszej firmy!

USBstock to neutralny katalog, przygotowany
przez firmę USB System, specjalnie dla Agencji Reklamowych i dystrybutorów. Zawiera 40 modeli – pamięci USB, Power Banków
i myszek komputerowych. Wszystkie produkty z katalogu są składane w Polsce, dlatego
niezależnie od wybranej kolorystyki i konfiguracji, dostępne są praktycznie od ręki. Towar bez logo wysyłany jest następnego dnia
roboczego.

www.usbstock.pl

Nowy katalog VOYAGER 2015 to ponad
5200 artykułów reklamowych, w tym
1400 nowości, zaprezentowanych
w działach w odświeżonej formie. Szeroki
wachlarz gadżetów masowych, ponadto
produkty AIR GIFTS outdoor pro-motion,
MAURO CONTI exclusive collection,
wina i zestawy podarunkowe VOYAGER
WineClub oraz „reklama miła w dotyku” FOFCIO Promo Toys.

www.voyager-katalog.pl/online

Katalog VOYAGER XD 2015 prezentuje
designerskie artykuły reklamowe,
wyróżniające się podążaniem za ciągłym
rozwojem technologicznym, w pełni
satysfakcjonujące nawet dla najbardziej
wymagających i wrażliwych na kwestie
ekologiczne klientów. Doskonałe
połączenie wyjątkowego designu, wysokiej
jakości i pełnej funkcjonalności.

Katalog upominków i poligrafii reklamowej

www.voyager-xd.pl/online

www.texet.pl

Zasadniczo możemy mówić o 3 typach gadżetów
powiązanych z muzyką. Po pierwsze, elektronika
pozwalająca na odtwarzanie muzyki. Poczynając
od zwykłego radio poprzez odtwarzacze mp3, a na
głośnikach Bluetooth kończąc. Po drugie, proste
instrumenty muzyczne, gwizdki, plastikowe banjo, czy chociażby hit mundialu w RPA – wuwuzele. I wreszcie, po trzecie, muzyka, czysty zapis konstrukcji dźwiękowych w czasie. I dopiero tutaj jest
prawdziwe pole do popisu dla kreatywnych działów marketingu. Pomińmy nawet różnorodność gatunków muzycznych i skupmy się na samym sposobie ich dystrybucji.

WAKE UP głośnik bluetooth pod prysznic

Co nam w duszy
gra, czyli gadżety
reklamowe a muzyka
Muzyka towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Nadaje rytm zbiorowemu
wysiłkowi pracy, stanowi tło obrzędów religijnych, źródło relaksu lub
katalizator tanecznej zabawy. Przejawia się w każdym aspekcie życia
człowieka, kto chociaż raz w życiu nie pogwizdywał sobie pod nosem niech
pierwszy rzuci kamień. Nie inaczej jest w przypadku gadżetów reklamowych,
a rzec by można, że nawet ciekawiej.
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Chyba największą muzyczno-marketingową wpadką ubiegłego roku było dodanie nowego albumu
zespołu U2 do telefonów Iphone 6. Otrzymaliśmy
więc gadżet reklamowy w czystej postaci, plastikową zapalniczkę dorzucaną do paczki papierosów,
tyle że w formie muzycznej.
Drugim sposobem dystrybucji są karty podarunkowe uprawniające do pobrania utworu z jednego
z serwisów muzycznych. Może być to jakiś utwór
kojarzony z konkretną marką (np. stanowiący tło reklamy telewizyjnej), dzwonek telefoniczny, czy dowolnie wybrany utwór. Grunt żeby w obdarowanym wywołać miłe uczucia powiązane z daną marką. Taki prezent jest zunifikowany i spersonalizowany jednocześnie, co jest kombinacją idealną.
Wydaje się, że użycie muzyki jako gadżetu reklamowego będzie coraz szersze. Nowe formaty kompresji muzyki, nowe urządzenia do ich odczytu, czy
wreszcie coraz większa ilość twórców stanowią idealne warunki do zaskoczenia klientów i związania
ich z marką poprzez muzykę na całe lata.

Grzegorz Zuber
Inspirion Polska

4187 modeli piór
i długopisów

1417 propozycji parasoli
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Codziennie w rękach Twoich Klientów

Poznaj siłę gadżetów !

393 kubków i filiżanek

212 wzorów pen-drive
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79, 85 12M Producent Materiałów BTL i POS
89 AP Grupa
117 VOYAGER


Artykuły piśmiennicze

93 BTL FORMS

Druk offsetowy

Koszulki Polo

Druk UV

114 D.A.D Sportwear
104 ID IDENTITY & NIMBUS
39, 114 James HARVEST & Printer

79, 85 12M Producent Materiałów BTL i POS
91 AXXEL Sp. z o.o.

Bluzy

13 Inter Test
109 Polinal

Druk wielkoformatowy
Elektronika reklamowa

92 AIR GIFTS
93 BTL FORMS
101 Kusha
111 Promo-Land
114 Start Prezent
117 VOYAGER XD

Breloki

Pamięć USB

89 AP Grupa
88 AVANT Fabryka Porcelitu
21, 94 CHOCOLISSIMO
97 FOFCIO PROMO TOYS
102 Mount Blanc

92 Adveno
93 BTL FORMS
102 MAURO CONTI
111 Promo-Land
75 sempertus
111 Soluma

Głośniki

92 Adveno
106, 108 PF Concept
116 PICOWORLD
116 PROMOTION TOPS
117 VOYAGER XD

Czekoladki

89 AP Grupa
21, 94 CHOCOLISSIMO
102 Mount Blanc

Kalendarze

Display’e / pos

79, 85 12M Producent Materiałów BTL i POS
91 AXXEL Sp. z o.o.
96 Domico
13 Inter Test
105 NOTEDECO
111 Soluma

111 Soluma

Długopisy

92 Adveno
96 Domico
109 EXPEN / Premec
96, 118 FRIENDS - MARKA SENATOR
95 Inner-Tomar/ Duke

Kawy i herbaty

89 AP Grupa

84

Torby FILCOWE

75 sempertus

Kubki termiczne

Galanteria skórzana

Cukierki

Torby Ekologiczne

117 VOYAGER

Foldery

75 sempertus

89 AP Grupa
106, 108 PF Concept

Termosy

116 PICOWORLD
116 PROMOTION TOPS
117 VOYAGER

97 GREMO
111 Soluma

Galanteria SKÓROPODOBNA

ceramika

Oklejanie samochodu

Systemy wystawiennicze

101 Kusha

79, 85 12M Producent Materiałów BTL i POS
89 AP Grupa
21, 94 CHOCOLISSIMO

FULL SERVICE

88 AVANT Fabryka Porcelitu
101 Mart Sp. z o.o. Sp.k.

Kubki

Sitodruk

88 AVANT Fabryka Porcelitu
93 BTL FORMS
101 Mart Sp. z o.o. Sp.k.

93 BTL FORMS
111 Soluma
117 VOYAGER

101 Kusha

Krówki

89 AP Grupa

Odzież sportowa

114 D.A.D Sportwear
104 ID IDENTITY & NIMBUS
99 IES POLSKA
39, 114 James HARVEST & Printer
106, 108 PF Concept
113 Russell

92 AIR GIFTS
93 BTL FORMS
96, 100, 118 FRIENDS - MARKI SENATOR/KOZIOL
116 PICOWORLD
116 PROMOTION TOPS
114 Start Prezent
117 VOYAGER XD

Kurtki

114 D.A.D Sportwear
104 ID IDENTITY & NIMBUS
39, 114 James HARVEST & Printer
113 Russell
117 VOYAGER XD

Lizaki

21, 94 CHOCOLISSIMO
102 Mount Blanc

magiczne kostki

96 Domico

Magnesy

79, 85 12M Producent Materiałów BTL i POS
109 Polinal

Maskotki

97 FOFCIO PROMO TOYS

Meble Eventowe

101 Kusha

Nadruk na gadżetach

13 Inter Test
116 PICOWORLD

Opakowania

89 AP Grupa
96 Domico
101 Kusha
106, 108 PF Concept
116 PICOWORLD
111 Promo-Land
114 Start Prezent
117 VOYAGER

Pamięć USB

(niestandardowy kształt)
106, 108 PF Concept
111 Soluma

Parasole

92 Adveno
93 BTL FORMS
97 GREMO
102 MAURO CONTI
116 PROMOTION TOPS
114 Start Prezent
117 VOYAGER

Pióra

110 EXPEN / Sheaffer
96, 118 FRIENDS - MARKA SENATOR
95 Inner-Tomar/ Duke
106, 108 PF Concept
115 TOMA

Plecaki

116 PROMOTION TOPS
117 VOYAGER XD

Podkładki pod mysz

79, 85 12M Producent Materiałów BTL i POS

12M | Producent materiałów BTL i POS
tel. 77 44 13 500, 77 44 58 700
www.12m.eu | biuro@12m.eu

13 Inter Test

13 Inter Test

13 Inter Test

BUDZIKI

Koszulki T-shirt

114 D.A.D Sportwear
104 ID IDENTITY & NIMBUS
99 IES POLSKA
39, 114 James HARVEST & Printer
113 Russell
114 Start Prezent

Odzież reklamowa

92 Adveno
114 D.A.D Sportwear
104 ID IDENTITY & NIMBUS
99 IES POLSKA
39, 114 James HARVEST & Printer
111 Promo-Land
113 Russell
111 Soluma
117 VOYAGER XD

Poligrafia reklamowa

91 AXXEL Sp. z o.o.
13 Inter Test
105 NOTEDECO
109 Polinal
111 Soluma

92 Adveno
88 AVANT Fabryka Porcelitu
93 BTL FORMS
96, 100, 118 FRIENDS - MARKI SENATOR/KOZIOL
101 Mart Sp. z o.o. Sp.k.
111 Promo-Land

Filiżanki

93 BTL FORMS
97 FOFCIO PROMO TOYS
13 Inter Test
116 PICOWORLD
111 Promo-Land
109 Polinal
116 PROMOTION TOPS
114 Start Prezent

114 D.A.D Sportwear
104 ID IDENTITY & NIMBUS
99 IES POLSKA
39, 114 James HARVEST & Printer
113 Russell

Notesy

Torby materiałowe

.....

Artykuły do 10 zł

79, 85 12M Producent Materiałów BTL i POS
96, 118 FRIENDS - MARKA SENATOR
105 NOTEDECO
106, 108 PF Concept

Polary

Podkładki pod mysz z kalendarzem
lub notesem

.....

Artykuły dla dzieci

97 FOFCIO PROMO TOYS
97 GREMO
13 Inter Test
116 PROMOTION TOPS
115 TOMA

Koszule

Druk etykiet

Bezrękawniki

88 AVANT Fabryka Porcelitu
89 AP Grupa
21, 94 CHOCOLISSIMO
97 FOFCIO PROMO TOYS
96, 100 FRIENDS - MARKA KOZIOL
97 GREMO
101 Kusha
102 Mount Blanc
116 PROMOTION TOPS

98 FreshDriNK

109 Polinal

79, 85 12M Producent Materiałów BTL i POS
91 AXXEL Sp. z o.o.
13 Inter Test

Boże Narodzenie

102 Mount Blanc
111 Promo-Land

104 ID IDENTITY & NIMBUS
99 IES POLSKA
39, 114 James HARVEST & Printer
113 Russell

99 IES POLSKA
116 PROMOTION TOPS
113 Russell

114 D.A.D Sportwear
104 ID IDENTITY & NIMBUS
39, 114 James HARVEST & Printer
113 Russell

92 Adveno
114 D.A.D Sportwear
104 ID IDENTITY & NIMBUS
99 IES POLSKA
39, 114 James HARVEST & Printer
106, 108 PF Concept

Dodatek w formie zdobień wykonanych
techniką hot-stampingu

.....

Artykuły biurowe

92 Adveno
88 AVANT Fabryka Porcelitu
96 Domico
109 EXPEN / Premec
110 EXPEN / Sheaffer
96, 100, 118 FRIENDS - MARKI SENATOR/KOZIOL
106, 108 PF Concept
116 PICOWORLD
109 Polinal
111 Promo-Land
116 PROMOTION TOPS
111 Soluma
114 Start Prezent
115 TOMA
117 VOYAGER XD

Napoje

Czyścik do ekranu smartphone’a lub tabletu

.....

101 Kusha
116 PROMOTION TOPS

Kosze upominkowe

.....

Artykuły sportowe

AKTÓWKI

Druk cyfrowy

79, 85 12M Producent Materiałów BTL i POS
109 Polinal

91 AXXEL Sp. z o.o.
75 sempertus

96 Domico

116 PROMOTION TOPS
115 TOMA
117 VOYAGER

Podkładki pod mysz każdego rodzaju do
myszki laserowej, optycznej, kulkowej

.....

Antystresy

Akcesoria do komórek

79, 85 12M Producent Materiałów BTL i POS
91 AXXEL Sp. z o.o.
101 Kusha
117 VOYAGER

kostki rubika

Podkładki wykonane całkowicie z surowców
recyklingowych i naturalnych

.....

75 sempertus

109 EXPEN / Premec
110 EXPEN / Sheaffer
96, 118 FRIENDS - MARKA SENATOR
95 Inner-Tomar/ Duke
102 MAURO CONTI
111 Promo-Land
111 Soluma
114 Start Prezent
115 TOMA

106, 108 PF Concept
116 PICOWORLD
116 PROMOTION TOPS
114 Start Prezent
115 TOMA
117 VOYAGER

Magnesy reklamowe, notesy magnetyczne,
na lodówkę, główka płaska lub 3D

.....

0 wyszukiwarka produktów i usług

Samoprzylepna, niezwykle łatwa w aplikacji
mata reklamowa z klejem punktowym

Maty reklamowe plus. Możliwość prezentowania
informacji w dwóch płaszczyznach

Walentynki

Wielkanoc

89 AP Grupa
88 AVANT Fabryka Porcelitu
21, 94 CHOCOLISSIMO
97 FOFCIO PROMO TOYS
96, 100 FRIENDS - MARKA KOZIOL
102 Mount Blanc

Wina

21, 94 CHOCOLISSIMO
117 VOYAGER

Wizytowniki

102 MAURO CONTI
116 PICOWORLD
116 PROMOTION TOPS
75 sempertus

Zegary

101 Kusha
116 PICOWORLD
116 PROMOTION TOPS

Zestawy narzędzi

21, 94 CHOCOLISSIMO
110 EXPEN / Sheaffer
116 PROMOTION TOPS
117 VOYAGER XD
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PIAP – to brzmi dumnie
Polska Izba Artykułów Promocyjnych oficjalnie działa już osiem lat, chociaż zalążki jej powstawania
datowane są na czas, kiedy izbom i stowarzyszeniom niełatwo było funkcjonować. Z niewielkiego
porozumienia kilku firm, wyrosła dziś prężna, ceniona na rynku, prestiżowa organizacja, która stanowi
ważny przedsionek walki o interesy całej branży artykułów promocyjnych.
Status dzisiejszego PIAP-u powstał w 2006 roku. Jeden
z założycieli, Zbigniew Zieliński, wspomina to tak: W październiku 2006 roku powstała Polska Izba Artykułów Promocyjnych – PIAP, stowarzyszenie o charakterze samorządu gospodarczego, które miało reprezentować branżę. Na
spotkaniach założycielskich w Poznaniu i Łodzi wybrano zarząd Izby: prezesem zarządu został Karol Małyska z firmy Senator Polska, zaś wiceprezesami Dorota Bocian z firmy Lecce Pen Polska i ja.
W Statucie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych postanowiono, że celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków umożliwiających rozwój zrzeszonych podmiotów, a także pełnienie roli reprezentanta interesów firm
z branży. Rola ta miała polegać na identyfikowaniu, planowaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących szeroko pojętego rynku usług reklamowych, jak również
kształtowaniu i inicjowaniu działań, które wpłyną na rozwój rynku reklamowego. Izba miała chronić ekonomiczne i branżowe interesy swoich członków, reprezentować
je w instytucjach użyteczności publicznej, w kontaktach
z władzami i mediami. Do zadań Izby należało również
prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie szeroko pojętych usług reklamowych.
Pierwsze kroki w kierunku powstania organizacji stawiane były dużo wcześniej. Zbigniew Grzeszczuk, wspomina czasy, kiedy niełatwo było powołać tego typu komórkę: Pierwsze inicjujące spotkanie Polskiej Izby Reklamy zwołałem w warszawskim NOVOTELU w czerwcu 1999
roku. Przybyło około 100 firm. Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 regulowała stosowne przepisy i wreszcie dawała Izbie możliwość dokonywania ocen
aktów prawnych, obrony interesów członków przed sądami, wydawaniu opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej itd. Izba posiadała swój sąd
arbitrażowy i raz w roku przyznawała własny medal i była
wtedy jedyną reprezentacją branży reklamowej w Polsce.
W 2006 roku z powodu marazmu, braku współpracy z zarządem PIR-u, zainicjowaliśmy w większym gronie podczas
targów reklamy powołanie na bazie członków PIR-u nowej
organizacji branżowej. Tak powstała Polska Izba Artykułów
Promocyjnych – PIAP.

Razem można więcej!
Dziś PIAP może się pochwalić szeregiem zakończonych
sukcesem inicjatyw, które pozytywnie odbiły się na funkcjonowaniu całej branży. Jedną z nich są regularnie prowadzone badania marketingowe, które mają na celu
ukazanie w jaki sposób upominek reklamowy jest postrzegany przez klienta końcowego. Realizowany w tym
roku sondaż on-line pokazał, że aż 81,25 proc. marketerów uważa upominki za atrakcyjny nośnik reklamy. - Wyniki badania są cennym źródłem informacji nie tylko dla ca-
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łej branży, ale również dla osób decydujących o budżetach
reklamowych. Wiele naszych firm członkowskich wykorzystuje je jako argument w rozmowach biznesowych ze swoimi klientami. Analizując wyniki wszystkich trzech etapów
badania PIAP można zauważyć pewną tendencję respondentów, stanowiącą optymistyczną prognozę dla branży
artykułów promocyjnych – mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarządu PIAP.
Oprócz badań, Izba angażuje się w realizacje kampanii
promocyjnych, które mają za zadanie propagowanie gadżetów jako atrakcyjnego nośnika reklamy. W 2010 roku
PIAP przeprowadził akcję promocyjną pt. „Gadżet skutecznym nośnikiem reklamy”, w którą zaangażowane zostało ponad 50 billboardów, usytuowanych przy głównych ulicach w Warszawie oraz w Lublinie. Kampania
outdoor’owa została wsparta reklamą w prasie branżowej oraz w portalach o tematyce marketingowej. Kontynuacją akcji są działania Public Relations, między innymi przeprowadzane i publikowane wywiady z ważnymi osobistościami ze świata polityki, sportu, show biznesu i kultury właśnie na temat upominków reklamowych
i umocnienia ich wizerunku wśród klientów końcowych.
PIAP od lat mocno angażuje się w integrację swoich firm
członkowskich, dzięki czemu stał się platformą komunikacji i wymiany doświadczeń. Okazją do dyskusji są m.in.
cykliczne spotkanie regionalne, organizowane w różnych miastach Polski oraz wieczór branżowy dla członków Izby. W tym roku zmieniła się nieco formuła spotkań
regionalnych, są one bowiem organizowane z udziałem
ekspertów, którzy przy okazji szkolą uczestników z różnych praktycznych zagadnień np. prawa patentowego czy praw autorskich. - Na spotkaniach oprócz tego, że
członkowie mogą się lepiej poznać, mogą również wspólnie
porozmawiać o codziennych problemach branży i wspólnie
zastanowić się jak im przeciwdziałać – dodaje Katarzyna
Wojniak. Rolę integracyjną pełni także Wieczór Branżowy, którego kameralny charakter sprzyja rozmowom kuluarowym, ale także jest okazją do gratulacji i podziękowań. Wtedy między innymi przyznawane są nagrody do
firm, które obchodzą swoje jubileusze lub otrzymały wyróżnienia w Programie Gwiazdy PIAP.
Strona internetowa Izby również odgrywa ważną rolę
w procesie integracji branży i wymiany doświadczeń. To
tutaj firmy członkowskie mogą publikować informacje
dotyczące swoich osiągnięć i znaleźć najświeższe dane
z rynku reklamowego. Mają także dostęp do zapytań
ofertowych a także do forum, które stanowi ważną platformę komunikacji dla wszystkich firm z branży. - Wirtualne media przejmują dziś rolę rynków miejskich, wokół
których niegdyś skupiało się życie. Tutaj przychodzono kupić, sprzedać, poplotkować o sąsiadach, podejrzeć co nowego w modzie, zasięgnąć profesjonalnej porady, kupić ostat-

nie wydanie dziennika, zawrzeć nowe znajomości, po prostu być na bieżąco w swojej społeczności. Jeśli strona PIAP
jest takim „ryneczkiem” to dobrze, bo zaspokaja podstawowe potrzeby naszej społeczności a dodatkowo nosi się ona
w nowej atrakcyjnej szacie. – mówi Tomasz Chwiłowicz,
Prezes PIAP.
Jednym z ważniejszych działań podejmowanych przez
PIAP była akcja lobbingowa na rzecz podniesienia limitów upominków o małej wartości. Niestety, mimo usilnych prób, wielokrotnie wysyłanych pism, tej operacji nie
udało się zakończyć sukcesem. - PIAP przez parę lat prowadził działania w tym temacie, zbierał pisma z podpisami firm z branży, wysyłał zebrane pisma do Ministerstwa Finansów, do posłów, senatorów, sprawa była nagłaśniana
mocno w mediach branżowych i ogólnopolskich. Wstępnie Ministerstwo dało nam cień szansy na podwyższenie limitów a następnie jednoznacznie odmówiło – uzasadniając, iż obecnie nie są w stanie wprowadzić zmian, które będą
pogłębiać deficyt budżetowy – podsumowuje Katarzyna Wojniak.

Najlepsze dopiero przed nami
Izba skupia 150 firm. W 2006 Izbę tworzyło jedynie 20
przedsiębiorstw. Średnio rocznie w szeregi organizacji
przyjmowanych jest 25 nowych członków. To ogromny
potencjał rozwojowy. Obecnie Izba realizuje plan przyjęty na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w czerwcu tego roku. Ważnym elementem planu jest projekt pt.
Rekomendowana Agencja Reklamowa, który ma na celu
certyfikowanie najlepszych agencji reklamowych PIAP.
- Pragniemy wspierać agencje reklamowe, które świadczą
usługi na najwyższym poziomie. Chcemy tym samym uhonorować przedsiębiorców, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu solidnie wykonują swoje usługi i sprzedają produkty najwyższej jakości – mówi Katarzyna Wojniak.
Biuro Izby cały czas ma ręce pełne pracy – wydaje katalogi promujące firmy członkowskie, reprezentuje swoich członków na imprezach targowych w kraju i za granicą, a teraz dodatkowo wydaje Gazetę PIAP. Można więc
śmiało powiedzieć, że cele wyznaczone przez firmy założycielskie w 2006 są realizowane z nawiązką. - Wierzyliśmy, że PIAP będzie konsolidować branżę, wpływać na
kształt i rozwój rynku reklamowego. Silny PIAP to także partner do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne
warunki funkcjonowania naszej branży, partner do reprezentacji branży wobec organizatorów targów i mediów. Myślę, że nasz entuzjazm udzielił się innym i dzisiaj PIAP jest liczącą się organizacją – podsumowuje Zbigniew Zieliński,
zadowolony Członek Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Myślę, że każdy inny Członek również może podpisać się pod stwierdzeniem: PIAP – to brzmi dumnie.

Relacja z Wieczoru
Branżowego Polskiej Izby
Artykułów Promocyjnych 2015
Polska Izba Artykułów Promocyjnych już
po raz piąty była organizatorem Wieczoru
Branżowego dla Członków PIAP, który stał
się doskonałą okazją do integracji firm
zrzeszonych w Izbie.
Frekwencja uczestników dopisała,
a formuła spotkania podobnie jak
w ubiegłym roku przypadła do gustu
przybyłym gościom.

Wieczór Branżowy PIAP odbył się 5.02.2015
w Restauracji Warszawski Dzień Wine Room.
Gospodarzami wydarzenia były firmy:
Polska Izba Artykułów Promocyjnych,
Axpol Trading Sp. z o.o. Sp.K, Inspirion
Polska Sp. z o.o., CiTRON EUROPEAN USB
WAREHOUSE, Jaguar Tomasz Chwiłowicz,
Texet Poland Sp. z o.o., RITF advnet Polska
Sp. z o.o. oraz Brandfathers Group Sp. z o.o.

Podczas wydarzenia odbyła się uroczysta
Gala PIAP w trakcie, której wręczono
statuetki z okazji okrągłych Jubileuszy
firm członkowskich oraz nagrodzono
firmy członkowskie, które otrzymały
największą liczbę pozytywnych komentarzy
w Programie Gwiazdy PIAP – statuetkę
i Gwiazdę PIAP 2014 otrzymały firmy: Asgard
Sp. z o.o. i Jaguar Tomasz Chwiłowicz.
Więcej informacji: www.piap-org.pl

Joanna Łęczycka
www.oohmagazine.pl | OOH magazine
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AP | Grupa Reklamowa
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.....

SCHWARZWOLF LUCA Lampka kempingowa
z trzema trybami oświetlenia

.....

COFFEE 2 GO ® Porcelanowy kubek produkowany
w UE. Opaska i przykrywka dostępna w 7 kolorach

.....

Narzędzie wielofunkcyjne Assistant
z 8 narzędziami

.....

Opaska na rękę Strong wykonana
z silikonu z metalową płytką na logo.

.....

Torba sportowa Vintage: kieszeń wewn.
z przodu, pojemna komora główna

.....

Torba plażowa Capri zamykana na rzep,
bawełniane uchwyty z metalowymi wkładkami

.....

.....

Właścicielem marki AdVeno jest Firma KULIK Sp. J.

Długopis Smart Touch Colour cienkopiszący,
z końcówką do ekranów dotykowych

Portfolio na tablet Linen: okładka może
służyć jako stojak na tablet 7´ i 10´

92

ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 602 65 65 55, 668 55 55 10
biuro@gremo.pl
www.gremo.pl
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.....

.....

.....

Parasol FARE 4783
Bo kolor ma znaczenie…

.....

Parasol FARE 5042
Twoje logo w technologii colormagic…

Parasol FARE 5571
Parasol z latarką LED…

.....

Parasol FARE 7192
Doskonała konstrukcja…

Parasol FARE 5458
Ekskluzywny parasol dla dżentelmena…

.....

AMITY | kubek porcelanowy o
charakterystycznym kształcie

Parasol FARE 4495
Perfekcyjnie zaprojektowany…

.....

57 NOWYCH KOLORÓW | spektakularne
kolory długopisów marki SENATOR

Parasol FARE 5460
Wiele kolorów na wiele okazji…

.....

.....

LIBERTY | nowy model długopisu nowoczesny, wysmakowany design

.....

.....

AROMA TO GO | kubek termiczny z opcją
personalizacji ringu

PING PONG | śniadaniówka z wkładem
chłodzącym

.....

.....

FRITZ | organizer samochodowy z opcją
produkcji wypukłego logo

HAPPY SPOON | łyżeczki z indywidualnym
motywem + 5 standardowych wzorów

.....

.....

HAPPY BOARD | pozytywne deski
śniadaniowe, także z twoim logo

.....

DOSTĘPNE W OFERCIE NAJLEPSZYCH
AGENCJI REKLAMOWYCH
www.friends4friends.pl

Parasol FARE
Produkcja z indywidualną grafiką…
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PRODUCENT NAPOJÓW
WŁASNA
RECEPTURA
od 10 tys. szt.

JUŻ OD

24 SZT.

ENERGY
DRINKI

WODY

WŁASNE
SMAKI

MINERALNE

NAPOJE
IZOTONICZNE

DOSTAWA

DOWOLNA

W CAŁEJ

GRAFIKA

EUROPIE

NAPOJE Z TWOIM LOGO
www.freshdrink.pl

info@freshdrink.pl
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.....

.....

Porcelanowy kubek Tulip dostępny
w szerokiej kolorystyce

.....

Porcelanowy kubek Bella dostępny
w szerokiej kolorystyce

.....

Filiżanka Dalia ze spodkiem z porcelany
new bone china

Kubek Sofia z porcelany new bone china

.....

Filiżanka w zestawie z czajniczkiem Tea4U

Porcelanowy kubek Viola dostępny
w szerokiej gamie kolorystycznej

.....

58% Reklama w internecie
19% Gadżety reklamowe
6% Foldery reklamowe

Porcelanowy kubek Adel dostępny
w szerokiej kolorystyce

.....

3 najskuteczniejsze
i zarazem najtańsze
nośniki reklamy

.....

Mart kubki reklamowe
32-400 Myślenice, Jawornik 663
tel +48 12 270 09 30
mart@mart.com.pl
www.mart.com.pl

Porcelanowy kubek Alli z zaparzaczem
i przykrywką

* żrodło: Badania PIAP

100
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.....

Blister Grande Green
- cena netto 54,47 zł

.....

Bombonierka Easter Pralines no. 2
- cena netto 80,49 zł

.....

Decor Easter
- cena netto 54,47 zł

.....

Easter Ballotin Glos Green no. 1
- cena netto 36,59 zł

.....

Easter Long Pack Green Eggs
- cena netto 25,20 zł

.....

ul. Zakliki z Mydlnik 16a, 30-198 Kraków
tel. 12 661 00 80
biuro@mountblanc.pl
www.mountblanc.pl
www.sklep.mountblanc.pl

Luxury Easter Trio
- cena netto 231,71 zł

102

Premiun Easter Mini
- cena netto 30,08 zł

.....

.....

IP

Premiun Easter XL
- cena netto 64,23 zł

www.notesy.pl

Change the moment.
Producent notesów
samoprzylepnych z nadrukiem.

109

81% marketerów
uważa, że

upominki
reklamowe

są skutecznym
nośnikiem reklamy
* żrodło: Badania PIAP,
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Nowa Koszulka Stretch Polo
PrzyciĄga UwagĘ

N

ajnowszy model taliowanej koszulki polo ma wiele stylowych detali, takich jak kontrastujące z kolorem
tkaniny guziki i krótkie klapy kołnierza. Elegancka listwa z 4 guzikami w damskiej koszulce Stretch Polo
to wyrazisty, kobiecy akcent. Stretch Polo z 5% zawartością włókna Lycra® jest najatrakcyjniejszą koszulką
marki Russell.
Dostępna w 10 modnych kolorach
MF

30 MF

36 MF

ZU MF

BH MF

FN MF

CR MF

LX MF

57 MF

LM MF

3P

www.russelleurope.com

.....

Morton - Klasyczna koszulka polo
z bawełny 220g

.....

Avon – Nowość, koszulka polo z czesanej
bawełny 240g

.....

Snyder – Softshell na podszewce
z oddychającą i wodoodporną membraną

.....

Prescott – Dwuwarstwowa bluza 360g
z kontrastowym polarem wewnątrz

.....

Richmond – Gruby polar (320g)
z dekoracyjnym przeszyciem

.....

Pilberra Extreme – profesjonalna kurtka
do zadań specjalnych

.....

Lynton – Doskonale wykonane polo 240g
z kontrastowymi detalami

.....

Pytaj w agencjach reklamowych o ofertę
D.A.D Sportwear i James HARVEST & Printer
www.dad-sportswear.com.pl
www.james-harvest.pl

Gosford – Wyjątkowa, impregnowana
i oddychająca kurtka ze stójką
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.....

.....

Głośnik bluetooth pod prysznic WAKE UP

.....

Latarka z workiem na odpady DOGS
HELPER

.....

Zestaw pojemników FRESH AND COLD
z funkcją chłodzenia

Kubek termiczny GOLDEN DREAM w całości
wykonany ze stali nierdzewnej

.....

Wizytownik ATLAS z zapięciem
magnetycznym i blaszką do nadruku

Zestaw wkrętaków 8in1 z 7 rozkładanymi
kluczami i wbudowaną latarką

.....

Suszarka do butów DRY FEET
z automatyczną regulacją temperatury

Nawilżacz powietrza KLIMAT zasilany
przez kabel USB

.....

Przenośna ładowarka MEGAWATT

SZUKAJ W DOBRYCH
AGENCJACH REKLAMOWYCH

.....

.....

Zestaw do pisania BLACK ELEGANCE

.....

.....

Stojak na biżuterię HANG-UP

ASTRONAUT lampka USB w kształcie
astronauty

.....

.....

Stojak na okulary SAFE w kształcie nosa

Lampka biurkowa SWAN z 14 diodami LED
zasilana przez kabel USB

.....

.....

Głośnik bluetooth MICROPHONE
w stylu retro

.....

SZUKAJ W DOBRYCH
AGENCJACH REKLAMOWYCH

Walizka biznesowa FRANKFURT spełnia
standardy tanich linii lotniczych
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