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#mobile #marketing #millenials
Millenialsi. To ich uczyniliśmy tematem pierwszego w tym roku numeru OOH magazine. Za 10 lat będą stanowić 80%
zatrudnionych, a już teraz poważnie wpływają na gospodarkę swoimi nawykami konsumenckimi. Organizatorzy konferencji
„Marketing to Millenials” starają się poszukać odpowiedzi, jak dotrzeć do tej grupy, a my jako partner wydarzenia – także
analizujemy pokolenie Y.
Marcin Gieracz pyta - jakimi Millenialsi są konsumentami? Analizujemy też ich wpływ na gospodarkę i różne jej dziedziny, jak
np. opakowania. Ponownie rozmawiamy z ekspertami marketingu o potencjale narzędzi promocyjnych. Tym razem, pytamy
ich o to, jak tworzyć skuteczne kampanie, by trafić właśnie do tego pokolenia.
Dział eventów wszedł już na stałe do makiety naszego magazynu. Marcin Prokop, który ma na swoim koncie kilkaset
poprowadzonych eventów dla największych międzynarodowych firm, w rozmowie z OOH magazine opowiada
o marketingowym potencjale wydarzeń i kulisach pracy konferansjera.
W numerze także o marketingu farmaceutycznym w rozmowie z Alicją Cybulską, Strategy Director w Havas Media Group.
A już we wrześniu podczas konferencji Marketing Mix, skierowanej właśnie do branży farmaceutycznej i kosmetycznej,
dowiecie się jak tworzyć kampanie dedykowane dla tych segmentów.
Absolutne „must have” każdego marketera to „PROMO” - katalog branży gadżetowej, czyli analiza najważniejszych trendów
w upominkach reklamowych nadchodzących sezonów. Dodatkowo przyglądamy się gadżetowym nowościom na 2016
rok i podsumowujemy targi PSI. Pracownicy AXPOL Trading świętują 25 lat działalności na rynku – w numerze przeczytacie
o początkach firmy i przyszłości artykułów promocyjnych.
Niebawem spotkacie nas na największych branżowych wydarzeniach pierwszej połowy roku: Marketing to Millenials, Events
Solutions, Kongresie Sprzedaż i Packaging Innovation. A już we wrześniu widzimy się na FestiwalMarketingu.pl – tym razem
już na trzech halach warszawskiego Expo XXI.
Zatem do zobaczenia,

Dla pierwszych 10 osób, które polubią nas na Facebooku i wyślą wiadomość o treści „MILLENIALS”
wysyłamy personalizowany kubek! www.facebook.com/OOHmagazine

www.oohmagazine.pl | OOH magazine

| 03

32 Walka o miliardy

O marketingu farmaceutycznym, kampaniach, kreacji i problemie lekomanii Polaków rozmawiamy z Alicją
Cybulską, Strategy Director, Havas Media Group.
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Istotą zawodu handlowca jest zmienianie rzeczywistości

66
32

Gdyby świat był pełen klientów, którzy chcą kupować produkty danej firmy, to handlowcy byliby jej
niepotrzebni – powiedział Zbigniew Kowalski, doradca, mówca i trener, współautor bestselleru „Mount
Everest Biznesu”, w rozmowie z Grażyną Stefańską. Zbigniew Kowalski będzie prelegentem podczas VIII
edycji Kongresu Sprzedaż, który odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

Najbardziej kreatywne kalendarze na ZOOM ART 2016
8. Targi Opakowań Packaging Innovations - zapowiedź
Nie sposób zbudować mocnego wizerunku jedną kampanią
„Made in Poland. Gwarancja Jakości” - pod takim hasłem została przygotowana w ubiegłym roku
kampania promująca polską gospodarkę za granicą. O szczegółach przyjętej strategii i działaniach
mediowych mówią - Bartek Hanus, Strategy Director MullenLowe Warsaw (dawniej Lowe Warsaw)
i Ewa Góralska, Managing Director MullenLowe Mediahub (dawniej Lowe Media).

EXPO XXI Warszawa daje ogromne możliwości twórcze
Jesienią ubiegłego roku w EXPO XXI Warszawa zostały zaprezentowane dwie nowe kolekcje „White Wolf”
i „Transplantacja”. O tym, co zadecydowało o wyborze tego wielofunkcyjnego obiektu wystawienniczokonferencyjnego opowiada Mariusz Przybylski, projektant mody i autor kolekcji.

40

▀ DIGITAL SIGNAGE
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44

STARTER

▀ MARKETING
08 Dobry prowadzący musi umieć improwizować

Dziennikarz, konferansjer, założyciel agencji powerspeech.pl. O początkach kariery, przepisie na idealny event, a także
potencjale wydarzeń jako elementów strategii marketingowej opowiada Marcin Prokop.

12 Działamy dla reklamy

25 lat działalności na rynku jest dobrym momentem na podsumowanie. O początkach firmy, biurze handlowym
na Dalekim Wschodzie, początkowej ofercie, obecnych możliwościach, rozwoju i przyszłości rynku artykułów
promocyjnych rozmawiamy z pracownikami AXPOL Trading.

16

16 Pokolenie Millenials

Kim są? Czego pragną? Jak do nich dotrzeć?

Są wykształceni, liberalni, świetnie radzą sobie w środowisku Internetu. Chcą przeżywać tu i teraz, na drugi
plan odsuwając kwestie własności czy stabilizacji. Pewni siebie, mobilni, niecierpliwi i przedsiębiorczy, mają też
zupełnie inne nawyki zakupowe. Za 10 lat będą stanowić 80% zatrudnionych. Poznajcie Millenialsów.

21 Komunikacja to ekosystem

▀ POS

48 Czas na Pop-up!

Sklepy Pop-Up, inaczej zwane tymczasowymi, przywędrowały do nas zza oceanu i szybko stały się ważnym elementem
strategii marketingowej. Nie ma praktycznie branży, która nie korzystałaby z marketingowych zalet flash retailingu.

52
56

22 Konsekwentne budowanie komunikacji

O komunikacji – także z Millenialsami, sponsoringu polskiej siatkówki i przemianie marki na przestrzeni
dwudziestu lat rozmawiamy z Kariną Jakóbiak-Kapusta, Wicedyrektor Departamentu Komunikacji
Marketingowej w Polkomtel i Cyfrowy Polsat.

26

Komunikacja z pokoleniem Millenials.
Nie chcę w żadnym wypadku nazywać się, ani co ważniejsze, czuć się w wieku 36 lat
podstarzałym marketerem, którego można powoli zaliczać do starej gwardii lub dinozaurów
marketingu. Ale jeśli spojrzeć, z kim obecnie przychodzi mi współpracować w wielu firmach
oraz jakie osoby dominują w moich warsztatach strategicznych „Kuźnia Strategów”, dochodzę
do wniosku, że młodsze pokolenia zdominowały nie tylko przestrzeń konsumencką, ale też
środowisko branżowe.
Marcin Gieracz, CEO&Strategic Director, Rubikom Strategy Consultants

30 Stawiamy na inteligentną formę reklamy

O działaniach promocyjnych firmy Amica, współpracy z Agnieszką Radwańską i wielokanałowych sposobach
na dotarcie do klienta – rozmawiamy z Krzysztofem Rutkowskim, menadżerem ds. projektów strategicznych
w Amica Wronki S.A.
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LAUREACI POS STARS 2015

48

Prezentacje POS

▀ OPAKOWANIA | ETYKIETY

60
62

O komunikacji z pokoleniem Millenials, kluczowych kanałach dotarcia do pokolenia
Y i potencjale działań ekologicznych (także w kontekście tej grupy) i opowiada Joanna
Dmochowska, Senior Brand Manager w Carlsberg Polska odpowiadająca za markę Somersby.

22

Reklama interaktywna.
Ekrany dotykowe, wirtualne przymierzalnie, rozszerzona rzeczywistość. To narzędzia, które już
rewolucjonizują doświadczenia konsumentów. Digitalny klient wymaga coraz to nowszych rozwiązań,
które będą angażować jego uwagę i oferować mu wartość dodaną.

Pokolenie Millenials zmienia rynek opakowań
Opakowania i etykiety z efektami specjalnymi
Reklama się zmienia. Dynamiczny rozwój rynku mobile warunkuje pojawianie się coraz to nowych
narzędzi komunikacji z otoczeniem. Z drugiej jednak strony, istnieją segmenty, które mimo swojego
tradycyjnego charakteru, nie tylko nie znikają z rynku, ale rozwijają się równie mocno, co nowe formy
reklamowe. Do tego typu branż należą na pewno tekstylia reklamowe .

▀ ARTYKUŁY PROMOCYJNE

66

68

Tekstylia z efektem WOW
Gdyby świat był pełen klientów, którzy chcą kupować produkty danej firmy, to handlowcy byliby jej
niepotrzebni – powiedział Zbigniew Kowalski, doradca, mówca i trener, współautor bestselleru „Mount
Everest Biznesu”, w rozmowie z Grażyną Stefańską.

68 Stawiamy na bezpośrednie relacje

O nowej strategii marketingowej Happy Gifts, budowaniu bezpośrednich relacji i planach na kolejny rok rozmawiamy
z Tomaszem Przewoźnikiem z Happy Gifts.

70 PSI rośnie w siłę
71 Katalog promo 2016
72 NOWOŚCI 2016
75 NOWOŚCI PSI 2016

magazyn drukujemy
w drukarni:

zdjęcia do magazynu
dostarcza serwis:

Katalog upominków i poligrafii reklamowej

71

w kampaniach marketingowych
korzystamy z usług:

w redakcji pracujemy na:

Katalog upominków i poligrafii reklamowej | OFERTA DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH | wrzesień 2013

korzystamy ze smartfonów
Sony Xperia:
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STARTER
Millenialsi są obecnie są najliczniejszą grupą społeczną – w USA
stanowią 1/3 całej populacji (80 mln), a w Polsce jest
ich około 11 mln. 48 tys. dolarów wynosi średni roczny
przychód Millenialsa w USA , 1,68 bln dolarów to szacunkowy
potencjał nabywczy Millenialsów, udział wydatków Millenialsów
w gospodarce USA wynosi 21%.

IRÚ GUEST HOUSE Maldives
Reklama Convers niedaleko Watykanu. W Rzymie nikt
nie protestował. Media nie robiły propagandowych
materiałów, że zasłonięto komuś okna. Jeśli Włosi chcą aby
ich stolica wyglądała pięknie to muszą pozyskiwać środki
na renowacje zabytkowych kamienic także z reklam.

[Źródło: CEB, Census Bureau, The Council of Economic Advisers – White House]

Minuta w sieci:
438 801 - wejść na Wikipedii, 38 194 - zdjęć udostępnionych na
Instagrama, 57 870 - wejść na Pinteresta, 347 222 - Tweetów,
3,3 mln - udostępnionego contentu na Facebooku.
[Źródło: Intel]

Przynależność religijna czy polityczna coraz mniej interesuje
młodych. 50% młodych jest apolityczna, 30% nie utożsamia
się z żadną religią. 69% – opowiada się za legalizacją marihuany,
68% – opowiada się za legalizacją ślubów par homoseksualnych.
56% opowiada się za liberalnym prawem aborcyjnym, a 55%
chce żeby wszyscy nielegalni imigranci przebywający na terenie
Stanów Zjednoczonych mogli starać się o obywatelstwo.
[Źródło: Pew Research Center 2014]

Biznesowe eldorado na Gran Canarii. „Oryginalne” Armani,
Hugo Boss czy Adidas na bazie koszulek marki JHK –
znanej w branży odzieży reklamowej. Oczywiście tylko
w T-shirt Palace.

Dziś obszary miejskie zajmują około 3% powierzchni Ziemi, skupiając
54% populacji świata. Do 2050 roku ma to być już około 70% . Na tereny
miejskie w ciągu kilkudziesięciu lat przybędą prawie 3 mld ludzi. Szacuje
się, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat powstanie około 130 miast
liczących przynajmniej 1 mln mieszkańców.
[Wszystkie dane za: Nowi mieszczanie – raport trendowy. FPIĘĆ.Pl – portal o trendach,
www.fpiec.pl ]

Whatsapp +39 3386771000 | Viber +960 969-3825 | iruguesthouse@hotmail.com
Mówimy po polsku
Kreatywne podejście do komunikacji. Bez kolorowych
banerów czy wielkich zdjęć hamburgerów ociekających
sosami. Jak widać, może być ładnie i estetycznie.
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oSkończyłeś bankowość, zrobiłeś karierę
w mediach. Jak do tego doszło?

Marcin Prokop: Studia wybrałem głównie pod wpływem swojego środowiska - wtedy wszyscy moi znajomi szli na finanse,
marketing albo zarządzanie. Wydawało się nam, że zostaniemy
Gordonami Gekko, rekinami finansjery i będziemy jeździć czarnymi bentleyami, nosić drogie garnitury oraz mieć świat u swoich stóp. Byliśmy naiwnymi dzieciakami, z których większość
nie miała jeszcze wówczas pojęcia, co tak naprawdę chce w życiu robić. Praca w banku szybko okazała się dużym rozczarowaniem, urzędniczym piekiełkiem powtarzalnych, nieciekawych
rytuałów. Kiedy nadarzyła się okazja, by podjąć współpracę z pismem "Machina", które wówczas pojawiło się na rynku, nie wahałem się zbyt długo i nudną stabilizację w banku zamieniłem
na dziennikarską przygodę, która bardzo szybko mnie wciągnęła. Okazało się, że mam do tego predyspozycje, że się sprawdzam. Kolejne etapy, w tym telewizja, były naturalną konsekwencją rozwoju w dziedzinie, która stała się moją prawdziwą
pasją. O której, do dziś nie myślę jako o pracy, tylko o życiowym
hobby. Jestem szczęściarzem.

wej technologii oraz profesjonalizacją działań agencji eventowych działających na rynku. Po trzecie, w zmianie struktury wydatków marketingowych wielu firm, które jeszcze kilka lat temu
kierowane były głównie do kampanii ATL z naciskiem na telewizję, a dziś szuka się nowych rozwiązań głównie w Internecie,
w reklamie natywnej, w kampaniach ambientowych, content
marketingowych itd. Eventy doskonale z tym korespondują. Zauważyłem też, że wiele firm zmieniło podejście do swoich eventów wewnętrznych - kongresów, konferencji oraz spotkań integracyjnych. Kiedyś wystarczyły otwarte bary i Maryla Rodowicz
na scenie, dzisiaj coraz częściej stawia się na rozwiązania, które mają mądrze inspirować pracowników do kreatywności, wykorzystania swojego indywidualizmu na rzecz grupy, budowania i wzmacniania swojej marki osobistej i tak dalej. Z tego powodu założyłem agencję mówców powerspeech.pl, która dostarcza rozwiązań dla klientów zainteresowanych na eventach
czymś więcej, niż tylko zabawą. Nasi speakerzy nie tylko inspirują i motywują, ale również dzielą się swoim życiowym i zawodowym doświadczeniem, przekładając je na słuchaczy w taki sposób, aby mogły być dla nich użyteczne.

oMasz na koncie kilkaset poprowadzonych

eventów dla największych międzynarodowych
firm. Przepis na udany event to…?

DOBRY PROWADZĄCY
MUSI UMIEĆ
IMPROWIZOWAĆ
Dziennikarz, konferansjer, założyciel agencji powerspeech.pl.
O początkach kariery, przepisie na idealny event,
a także potencjale wydarzeń jako elementów strategii
marketingowej opowiada Marcin Prokop.

Dobry prowadzący musi przede wszystkim umieć improwizować. Dlatego aktorzy, przywykli do precyzyjnych scenariuszy
i napisanych tekstów, rzadko osiągają w tej dziedzinie mistrzostwo. Lubię przyrównywać relację między człowiekiem na scenie, a widownią, do tańca towarzyskiego, w którym to konferansjer prowadzi publiczność jak partnerkę. Oprócz znajomości
kroków, powinien właściwie odczytywać jej nastroje i umieć na
nie reagować. Scenariusz ma być jedynie azymutem, dzięki któremu będzie mniej więcej wiedział, do czego zmierza, ale sposób jego realizacji zależny jest od wielu zastanych, sytuacyjnych
czynników. Chociażby od tego, czy goście są przed, czy po posiłku? Bo jak przed, to będą zniecierpliwieni, więc trzeba sprawnie zawijać do brzegu, zamiast snuć rozwlekłe, barokowe zapowiedzi. Czy w trakcie imprezy jest podawany alkohol? Bo jeśli
tak, to od pewnego momentu można sobie pozwolić na skrócenie dystansu i większą swobodę itd. Czy firma wygenerowała ostatnio dobry wynik i wśród ludzi panuje atmosfera sukcesu
czy właśnie odbyły się zwolnienia grupowe, więc wszyscy czują się jak na apelu poległych? Im więcej takich subtelności konferansjer potrafi wychwycić i zrobić z tej wiedzy właściwy użytek, tym lepiej spełnia swoją rolę. Przydaje się również odrobina
brawury, tupetu i podejmowanie ryzyka, na przykład umiejętne
zażartowanie z szalenie ważnego i poważnego prezesa, którego
wszyscy się boją i uprzedzają, żeby pod żadnym pozorem z niego nie żartować. Tymczasem później często okazuje się, że gość
nie tylko potrafi się z siebie śmiać, ale i odbić piłeczkę.

oJak oceniasz marketingowy potencjał

eventów w Polsce? Czy biznes umiejętnie je
wykorzystuje?
Od kilkunastu lat widzę progres w traktowaniu eventów jako
coraz ważniejszego kanału komunikacji. Przejawia się to w kilku
aspektach. Po pierwsze w odchodzeniu od sztampy, w szukaniu
niestandardowych, zaskakujących rozwiązań. Po drugie, w coraz wyższej, realizacyjnej jakości, związanej z rozwojem estrado-
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Lubię przyrównywać relację między
człowiekiem na scenie, a widownią,
do tańca towarzyskiego, w którym to
konferansjer prowadzi publiczność jak
partnerkę. Oprócz znajomości kroków,
powinien właściwie odczytywać jej
nastroje i umieć na nie reagować.

oW jaki sposób dobierasz eventy, w których
jesteś konferansjerem? Jakie propozycje
odrzucasz?

Interesują mnie eventy, podczas których sam uczę się czegoś nowego, na przykład o branży, dla której odbywa się dana realizacja. Dlatego najchętniej przyjmuję projekty, które nie są stricte rozrywkowe, ale wymagają zaangażowania mojego doświadczenia i temperamentu dziennikarskiego. Konferencje połączone
z dyskusjami panelowymi, warsztaty gdzie wchodzi się w interakcje z ludźmi czy wreszcie wykłady, realizowane w ramach powerspeech.pl. Zazwyczaj odrzucam występy w centrach handlowych
albo ludyczne pikniki, podczas których jestem dodatkiem do
waty cukrowej i kolorowych dmuchańców. Zwykle nie dają one
żadnej satysfakcji poza finansową, a pieniądze już dawno przestały być dla mnie głównym kryterium zawodowych wyborów.

oNajciekawszy event jaki prowadziłeś?
Było ich wiele, ale ostatnio zapadła mi w pamięć realizacja rocznej konferencji dla dealerów Mercedesa, połączona z prezentacją nowych modeli, zrealizowana w łódzkiej hali filmowej.
Z jednej strony imponował rozmach tej produkcji, między innymi prezentacja aut w zamkniętej przestrzeni niczym modelek na wybiegu, a z drugiej - merytoryczne prezentacje stworzone na wzór multimedialnego show, znanego choćby z osławionych konferencji TED.
www.oohmagazine.pl | OOH magazine

| 09

DOBRY PROWADZĄCY
MUSI UMIEĆ
IMPROWIZOWAĆ
oZajmujesz się także wsparciem dla biznesu,
poprzez m. in. „powerspeeche”. Czym jest dla
Ciebie motywacja? Jak motywujesz innych?

Nie da się motywować kogokolwiek, oprócz samego siebie. Motywacja zawsze płynie z wewnątrz, natomiast z zewnątrz może
płynąć inspiracja do jej wzmocnienia. Ja zajmuję się dostarczaniem owej inspiracji. Pracuję na bardzo konkretnych przykładach,
studiach różnych przypadków, niekoniecznie z własnego życia,
przedstawiając jak działają mechanizmy mądrego definiowania
i osiągania celów. Pokazuję, że nie ma jednej uniwersalnej drogi i recepty na sukces i szczęście. Przede wszystkim przekonuję,
że mniej należy koncentrować się na wyniku, na finalnym wymarzonym zwycięstwie, a bardziej na procesie dochodzenia do niego, który może być źródłem entuzjazmu, radości i spełnienia, niezależnie od docelowego efektu. Nie należy fokusować się na tym,
co będzie, tylko na tym, co jest. To trochę tak jak z wychowywaniem dzieci. Według mnie największą gratyfikacją dla rodzica jest
zbudowanie z nim bliskości, przyjaźni, realnej więzi, rozgrywającej się tu i teraz, a nie skoncentrowanie na wyhodowaniu przyszłego czempiona, realizującego nasze, a nie własne aspiracje. To
jest moja filozofia w życiu i w pracy. Oczywiście można się z nią
nie zgadzać. Na rynku pełno jest trenerów motywacyjnych, pompujących w ludzi mentalne turbodoładowanie z cyklu "jesteś
zwycięzcą, liczą się tylko najlepsi, a ostatnich gryzą psy", tyle że
dla mnie taka narracja jest po prostu śmieszna i groteskowa, wynikająca z jakichś lęków i kompleksów.

oBierzesz udział w reklamach. Głośno było

o Twoim „przejściu” z Play do T-Mobile. Jak
z perspektywy czasu oceniasz udział w obu tych
kampaniach?
Kampania Play to przykład jednej z najskuteczniejszych realizacji w ostatniej dekadzie. Oparta na prostym pomyśle, ale diablo
efektywnym. Czapki z głów. Cieszę się, że byłem jej częścią, mimo
że - ku memu zdumieniu - rozstaliśmy się w atmosferze nieporozumienia. Firma miała pretensje, moim zdaniem całkowicie nie-

Interesują mnie eventy, podczas
których sam uczę się czegoś nowego,
na przykład o branży, dla której odbywa
się dana realizacja. Dlatego najchętniej
przyjmuję projekty, które nie są
stricte rozrywkowe, ale wymagają
zaangażowania mojego doświadczenia
i temperamentu dziennikarskiego.
uzasadnione, że związałem się z T-Mobile, mimo że kilka miesięcy wcześniej przekazali mi wyraźną decyzję o nie przedłużeniu kontraktu na kolejny okres, nie zabezpieczając jednocześnie zapisu o zakazie konkurencji. Współpracę z T-Mobile podejmowałem więc jako wolny człowiek, nie obligowany jakąkolwiek lojalką. Żałuję natomiast, że firma T-Mobile nie wykorzystała potencjału, jaki wygenerowała, zapraszając mnie i Czesława
Mozila do współpracy. Zamiast stworzyć z tego długofalową
i wielowątkową narrację, zakończyło się na jednym spocie, który w efekcie stworzył wrażenie, że chodziło głównie o podkradnięcie znanych twarzy z Play. Wydaje mi się, że w tamtym okresie,
pewnie ze względu na liczne roszady personalne, działania marketingowe T-Mobile sprawiały wrażenie nieskoordynowanych
i niespójnych. Na szczęście firma już się chyba poukładała i odnalazła, bo ostatnia kampania z Tomaszem Kotem jest moim zdaniem bardzo dobra. Swoją drogą, Tomek wcześniej był twarzą
Netii, co jest kolejnym przykładem na to, że nie ma niczego nadzwyczajnego w angażowaniu tej samej osoby do reklamowania
różnych marek z tego samego obszaru rynku. To tak jak z klubami sportowymi - dziś grasz w Legii, jutro w Borussi, a pojutrze
w Bayernie. Nikogo to chyba specjalnie nie zaskakuje.

oCo będzie robił Marcin Prokop za 5 lat?
Nie zajmuję się rozważaniami na ten temat. Jednym z powodów,
dla których życie jest interesujące, jest jego nieprzewidywalność.
Chcę być zaskakiwany, również przez samego siebie.

Rozmawiała Katarzyna Lipska-Konieczko

MARCIN PROKOP - Dziennikarz, prezenter, laureat nagrody Wiktor
2013 w kategorii Osobowość Medialna. Posiada bardzo dużą
zawodową praktykę, zdobywaną zarówno w charakterze osoby
zarządzającej (był m.in. redaktorem naczelnym „Machiny“, „Filmu“
i „Przekroju“), piszącej (dziennikarz prasowy w wielu tytułach),
działającej w radiu (autorski cykl „Duży wywiad“ w Radiu Zet)
jak i prowadzącej liczne programy telewizyjne o bardzo różnym
charakterze (od dużych rozrywkowych formatów takich jak „Mam
Talent“ w TVN, poprzez autorski talk show „Prokop i Panny“ w TVP, po
codzienną telewizję na żywo u boku Doroty Wellman w „Dzień Dobry
TVN“). Marcin to jeden z najbardziej cenionych i rozchwytywanych
polskich konferansjerów, mający na koncie kilkaset poprowadzonych
eventów dla największych międzynarodowych firm, w tym branżowe
konferencje i kongresy, eleganckie gale, festiwale tematyczne,
masowe koncerty i wiele innych.

Aut. P. Smoliński, Dorota Wellman i Marcin Prokop
podczas Inspiration Day Show 2015, Szczecin
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DZIAŁAMY DLA REKLAMY

25 lat działalności na rynku jest dobrym momentem na podsumowanie.
O początkach firmy, biurze handlowym na Dalekim Wschodzie, początkowej
ofercie, obecnych możliwościach, rozwoju i przyszłości rynku artykułów
promocyjnych rozmawiamy z pracownikami AXPOL Trading.

oSkąd pomysł na biznes
upominkowy?

Maciej Koliński, prezes zarządu: Zaczynaliśmy
w 1991 roku od importu i dystrybucji szeroko
pojętych towarów konsumpcyjnych, by wkrótce potem wyspecjalizować się w reklamie upominkowej.
Znaleźliśmy niszę na polskim rynku, brakowało
eleganckich zestawów do pisania w konkurencyjnych cenach. Można powiedzieć, że to rynek
„poprosił” nas o zajęcie się tym tematem, a naszą rolą było dostarczenie jak najlepszej oferty.
Z biegiem lat sukcesywnie powiększaliśmy asortyment o inne gadżety reklamowe, oferta z roku
na rok się rozszerzała i w ten sposób powstał katalog VOYAGER. Pierwszy katalog miał zaledwie
kilka stron i nieporównywalną do obecnego ilość
produktów. W tym roku obchodzimy 25-lecie
działalności i możemy się pochwalić najbardziej
kompleksową ofertą dla agencji reklamowych na
polskim rynku. W samym katalogu VOYAGER 2016
na 334 stronach jest ponad 5200 produktów.

oJakie produkty cieszyły się

popularnością 25 lat temu a jakie
sprzedają się najlepiej obecnie?
Mirosław Dzieciątkowski, dyrektor działu
znakowania: W czasach, gdy stawialiśmy nasze
pierwsze kroki na rynku reklamowym największy
popyt był na długopisy, etui, zestawy do pisania
i inne drobne artykuły np. metalowe breloki lub
wizytowniki.
Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy może
wydawać się wręcz niemożliwe, że rynek reklamowy był tak wąski. W dobie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, innowacji, umiłowania do stylowego designu, poszukiwaniu unikalnych produktów i tylu możliwości pamięć o tamtych czasach jest jak zderzenie
dwóch światów w filmie „Powrót do przyszłości”. Twórcy dzisiejszych kampanii promocyjnych
mają o wiele większe możliwości, oferty pękają w szwach od nowoczesnych power banków,
nieprzewracających się kubków czy nawet robotów. Żyjemy w świecie doskonałym dla reklamy, gdzie dostawcy prześcigają się z coraz to
śmielszymi pomysłami na gadżety, nieustannie

podwyższają jakość produktów i ich funkcjonalność. Niegdyś długopis służył tylko do pisania,
obecnie może także służyć do przenoszenia
danych przy użyciu USB, pisania na tabletach
lub pomocy w prowadzeniu prezentacji dzięki
wbudowanemu laserowi.

oJak na przestrzeni lat zmieniała
się firma? Jakie czynniki
przesądziły o jej sukcesie?

Maciej Koliński: Początek lat 90-tych, transformacja ustrojowa oraz wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej, to tło powstania firmy AXPOL
Trading. Zaczynaliśmy od niewielkiego biura,
magazynu i kilku pracowników. Obecnie mamy

Posiadamy pełną ofertę znakowania, obejmującą wszystkie najnowsze techniki, cały czas
zwiększamy ilość maszyn, dzienną wydajność
i naszym priorytetem jest ciągłe polepszanie jakości świadczonych przez nas usług.
Michał Bartkowiak, z-ca dyrektora
ds. handlowych: Chcemy być jak najlepszym
parterem biznesowym i dbamy o cenny czas
naszych klientów. Na bieżąco wprowadzamy wiele użytecznych rozwiązań oraz narzędzi.
W tym roku będzie miała premierę nowa strona
www z modułem zamówień B2B, większą funkcjonalnością, odświeżonym wyglądem, ofertownikiem z kalkulatorem oraz wieloma innymi
udogodnieniami. Nieustannie udoskonalamy

Twórcy dzisiejszych kampanii promocyjnych mają
o wiele większe możliwości, oferty pękają w szwach
od nowoczesnych power banków, nieprzewracających
się kubków czy nawet robotów. Żyjemy w świecie
doskonałym dla reklamy, gdzie dostawcy prześcigają się
z coraz to śmielszymi pomysłami na gadżety, nieustannie
podwyższają jakość produktów i ich funkcjonalność.
ogromny obiekt o powierzchni ponad 10000 m2,
w którym znajdują się pomieszczenia biurowe,
magazyn wysokiego składowania, showrooom
i nowoczesny dział znakowania, wszystko pod
jednym dachem. AXPOL Trading to przede wszystkim zespół ponad stu oddanych pracowników,
z których wielu pracuje w firmie od samego początku. Chciałbym wspomnieć o ś.p. Aleksandrze
Gościniaku, który prowadził dział handlowy
upominków reklamowych do roku 2011. Ważnym wydarzeniem było także otworzenie pod
koniec lat 90-tych biura handlowego w Chinach.
Stworzyło to nieograniczone możliwości w zakresie bezpośredniej produkcji na Dalekim
Wschodzie, koordynowania zamówień, kontroli jakości i wyszukiwania najlepszych ofert. Dział
znakowania również przeszedł ogromną przemianę, od pierwszej jednokolorowej tamponiarki
po rozbudowany park maszynowy, w którym
znajduje się ponad 50 nowoczesnych urządzeń.

i poszerzamy ofertę z myślą o naszych klientach,
bo to właśnie dzięki nim mamy możliwość rozwoju. Obsługujemy wyłącznie agencje reklamowe, którym zapewniamy kompleksową ofertę w postaci produktu, personalizacji oraz możliwość konfekcjonowania. Zaufanie, którym obdarzyły nas agencje reklamowe, doprowadziło
AXPOL Trading do momentu, w którym się dzisiaj
znajdujemy – możemy świętować tak szczególny
jubileusz i patrzeć z optymizmem w przyszłość.

oJak kształtuje się obecnie oferta
AXPOL Trading?

Jan Siekierski, kierownik ds. marketingu
i rozwoju: Od samego początku istnienia
naszym motto było wychodzenie naprzeciw
oczekiwaniom agencji, odkrywanie co może
im pomóc w zdobywaniu nowych zleceń,
zachwycić ich klientów i wprowadzić nutę
świeżości do kampanii reklamowych.
www.oohmagazine.pl | OOH magazine
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Przez te wszystkie lata udało nam się stworzyć
kompleksową ofertę, w której znajdują się produkty pasujące do każdej akcji promocyjnej. Zaczynając od masowych gadżetów rozdawanych
w dużych ilościach, po ekskluzywne upominki dedykowane wybranym osobom. Nasz asortyment jest dopasowany do wszystkich branż,
stworzyliśmy marki własne odzwierciedlające
poszczególne grupy odbiorców. Dynamicznie
rozwijające się AIR GIFTS Outdoor Pro-Motion zostało stworzone z myślą o kampaniach promujących sport, zdrowy tryb życia, podróże i odkrywanie najskrytszych zakątków świata i reklamy. MAURO CONTI exclusive collection to ekskluzywne upominki pomagające przy świętowaniu szczególnych wydarzeń, docenianiu ważnych dla nas osób. Wyjątkowe okazje wymagają również wyjątkowej oprawy, którą zapewnia
VOYAGER WineClub, z ciekawie skomponowaną
kolekcją unikalnych win, innych alkoholi, akcesoriów oraz zestawów upominkowych niedostępnych na rynku detalicznym.
FOFCIO Promo Toys to najbardziej okazała kolekcja pluszowych maskotek promocyjnych na polskim rynku. Jest to dla nas niezwykłe ważna marka, gdyż mamy świadomość, że zabawki niosą

ze sobą nutkę szczęścia, wzbudzając pozytywną
aurę i wywołując uśmiech na twarzach osób obdarowanych. Staramy się również podążać z duchem czasu. VOYAGER XD to oferta pełna nowinek technologicznych, unikatowych produktów, nowoczesnego designu i troski o środowisko. Jesteśmy dumni, że dzięki produktom z naszej oferty możemy wpływać na ochronę naszej
planety i życia na niej. Ponadto, jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim oferty z katalogów Impression, Stock oraz XD. Niedawno nasza oferta poszerzyła się o znaną i cenioną markę
legendarnych notatników MOLESKINE. Cieszymy
się, że kolejny dostawca nam zaufał i powierzył
w nasze ręce te legendarne notatniki. Ponadto,
oferujemy usługi znakowania we wszystkich najpopularniejszych technikach, nastawiamy się na
ciągłe doskonalenie tych technik oraz wprowadzanie nowych. Dzięki kompleksowości naszej
oferty z sukcesem konkurujemy na polskim rynku ze światowymi liderami w branży reklamowej.

oW jakim kierunku będzie zmierzał
rynek artykułów promocyjnych?

Michał Bartkowiak: Rynek artykułów promocyjnych pod względem oczekiwań klientów

coraz bardziej upodabnia się do rynku detalicznego. Niegdyś cena była najważniejszym wyznacznikiem dobrego produktu, obecnie większą uwagę zwraca się na jakość towarów i usług,
nietuzinkowy design, czy niedostępność wybranego artykułu w masowej sprzedaży. Klienci postrzegają gadżet jako całość, uważniej się przyglądają jego pochodzeniu, materiałowi, standardom bezpieczeństwa, posiadanym certyfikatom.
Wzrasta świadomość, że właśnie ta całość wpływa na sposób postrzegania marki i niesie przesłanie firmy. Firmy poszukują produktów, dzięki
którym wzmocnią swój wizerunek i wyróżnią się
spośród konkurencji, jednocześnie takich, które
nie odbiegają jakością i trwałością od tych z półek sklepowych.

EXPERIENCE HAPTIC ADVERTISING:

Let yourself be inspired by product worlds,
expert lectures and Best Practice examples.

oJakie największe wyzwania stoją
przed branżą reklamową?

Patryk Modrak, kierownik ds. logistyki:
Największe wyzwania, którym musi sprostać
branża reklamowa to przede wszystkim sytuacja na świecie, zmiany przepisów oraz wahania
na rynkach finansowych. Wszystko to wpływa na
sytuację ekonomiczną kraju i popyt na produkty reklamowe. Mając doświadczenie działania na
wielu rynkach zauważyliśmy, że polski rynek jest
niezwykle konkurencyjny a klienci są bardzo wymagający. Daje nam to bodźce do ciągłego rozwoju, udoskonalania oferty i usług. Natomiast
nasi zachodni sąsiedzi są bardziej wrażliwi na
kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego oraz zgodności towarów z normami europejskimi. Firmy muszą się zmierzyć z coraz większymi wymaganiami klientów odnośnie produktów, wysokiej jakości obsługi, szerokiego wachlarza usług i dostępności wszystkich tych elementów w jednym miejscu. Niezmiennie czas jest na
wagę złota, dlatego szczególnie dbamy o terminowość w kontaktach z naszymi klientami. Kompleksowa i szybka realizacja zamówień jest naszym priorytetem.

oJubileusz 25-lecia to szczególna

data. Czego przy tej okazji życzycie
swoim klientom?
Maciej Koliński: Cieszymy się, że nasze wysiłki
są doceniane, o czym świadczą liczne nagrody
i wyróżnienia. Dziękujemy wszystkim naszym
klientom za dotychczasową współpracę
i docenianie naszych starań, czego wyrazem jest
ciągły wzrost naszej pozycji na rynku.
Życzymy im dalszego dynamicznego rozwoju
i mamy nadzieję na owocną współpracę
w kolejnych latach.

Rozmawiał Robert Załupski

14 | OOH magazine | www.oohmagazine.pl

TOTALLY
TOUCHABLE

NEW LOCATION World Conference Center Bonn (WCCB), Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn, Germany
PROGRAMME 9.30 am - 6.00 pm Product presentations by promotional products suppliers
Lecture programme // Best Practice special show
Promotional Gift Award 2016 prize-giving ceremony // Exhibition of the winning products
6.00 - 9.00 pm Get-together
VISITORS Marketing decision makers // Executive Directors // Promotional products buyers
Promotional products distributors // Advertising agencies // Marketing services providers
ENTRANCE Free of charge, registration necessary
ORGANISER WA Media GmbH

Powered by

REGISTRATION
www.haptica-live.de

Demografia i psychografia

POKOLENIE MILLENIALS
KIM SĄ? · CZEGO PRAGNĄ? · JAK DO NICH DOTRZEĆ?

Są wykształceni, liberalni, świetnie radzą sobie w środowisku Internetu. Chcą przeżywać tu i teraz, na drugi
plan odsuwając kwestie własności czy stabilizacji. Pewni siebie, mobilni, niecierpliwi i przedsiębiorczy, mają
też zupełnie inne nawyki zakupowe. Za 10 lat będą stanowić 80% zatrudnionych. Poznajcie Millenialsów.
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Nazywani też Generacją Y czy pokoleniem „digital native” weszli w dorosłość w nowym tysiącleciu, będąc bezpośrednimi następcami pokolenia X (za którego przedstawicieli uważa się osoby urodzone przed
1980). Przyjmuje się, że urodzili się od 1980 do 1995
lub nawet do roku 2000. Mają obecnie od 15 do 35 lat,
ale ich średnia wieku to 25 lat. Trudno jednak zdefiniować pokolenie, które ze swej natury właśnie jest niestałe, dynamiczne, wielowarstwowe. Podobnie trudno
wtłaczać je w sztywne ramy czasowe. – Należy zastanowić się czy właściwym jest przydzielanie im tak dużego przedziału czasowego dat urodzeń. Ci z początku lat 80’, przed rokiem 2000 wkraczali w erę telefonów komórkowych, podczas gdy ci urodzeni po roku
90’ wchodząc w dorosłe życie około roku 2010 spotkali się już z naprawdę zaawansowaną technologią, która z założenia czyni ich ludźmi innymi, bardziej nowoczesnymi – zauważa Olga Pietrzak z Agencji Power. Jak
widać już wewnątrz samej grupy Millenialsów istnieją różnice i podziały, w końcu przestrzeń dwudziestu
lat w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości
sprawia, że dzisiejsi piętnastolatkowie różnią się od ich
o 20 lat starszych kolegów.
Przyjmując jednak wspomniany, uśredniony wiek tej
grupy, możemy wymienić główne cechy charakteryzujące pokolenie dzisiejszych 25-latków. Millenialsi to
„dzieci” konkretnej sytuacji gospodarczej, nastrojów
społecznych i poziomu jakości życia. Dla ich polskich
przedstawicieli historią jest PRL, a dla rówieśników zza
oceanu tylko wspomnieniem jest zimna wojna pomiędzy USA a ZSRR. Wychowali się w realiach wolnego rynku, mieli szeroki dostęp do edukacji, otwarte granice i wolność wyboru. Z drugiej strony dorastali w czasach gwałtownych zmian. 2007 rok przyniósł ogólnoświatowy kryzys finansowy, który spowodował skurczenie się gospodarek wielu krajów, wzrost
bezrobocia i wysokie poczucie destabilizacji. W latach
2008 - 2012 pośród młodych z krajów rozwiniętych
stopa bezrobocia wzrosła z 13,3% do 18,1%. To właśnie
to poczucie braku stabilności będzie miało kluczowy
wpływ na zmianę priorytetów tego pokolenia. Wzrośnie liczba osób opóźniających usamodzielnienie się
i założenie rodziny. Zmieni się również średnia wieku,
w jakim młodzi zdecydują się na ślub (w latach 70’ było
to 23 lata, a w 2010 roku już 30 lat). „Mieć” zamienią na
„być” - ważniejsza stanie się jakość życia i jego „przeżywanie”, niż realne posiadanie dóbr.
Portal F5 w swoim raporcie analizującym tę grupę, nazywa Millenialsów nowymi mieszczanami. To nowa
klasa społeczna świadomych mieszczan, których cechuje wykształcenie, mobilność, tolerancja i otwarcie
na to co nowe, szczególnie w kwestii życiowych doświadczeń. Utożsamiają się z takimi trendami jak świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój czy kreatywność. Żyją w epoce urbanizacji, chcą wpływać
i zmieniać przestrzeń miejską, tak by była dla nich
atrakcyjna w sposób architektoniczny, kulturowy oraz
obyczajowy. Reprezentują często „klasę kreatywną”,
która według ekonomisty i socjologa Richarda Florida, stanowi siłę napędowa dla rozwoju współczesnych

miast. Przedstawiciele tych zawodów to innowatorzy,
aktywiści, ludzie nauki i sztuki jak również, pracujący
w szkolnictwie i rozrywce, artyści i muzycy, czyli wszyscy, którzy wpływają na rozwój swojego otoczenia. Są
bijącym sercem tkanki miejskiej.
Millenialsi cenią bardzo jakośc życia i poczucie przyjemności, co zresztą stanowi też przyczynek do jednego z wielu zarzutów, które kieruje się wobec nich.
Oprócz posądzania o hedonistyczne podejście do życia, krytyczne głosy mówią też o nieodpowiedzialności, nielojalności (ten zarzut pojawia się najczęściej
w odniesieniu do kwestii zatrudnienia) czy braku poszanowania dla autorytetów.

Millenialsi zmieniają gospodarkę
Jak pokazują badania Deloitte w przeciągu najbliższej dekady Millenialsi będą obejmować 80% zatrudnionych. Powszechność Internetu ułatwiła im łączenie
się w wirtualnych społecznościach, pojawiła się idea
współdzielenia (ang. sharing economy). Nowoczesny
konsument nie chce już zadłużać się na 30 lat, by otoczyć się przedmiotami, które potrzebuje zazwyczaj tylko na pewien czas. Używanie zastępuje więc posiadanie, w grupie, która jest znacznie mniej przywiązana do idei własności niż pokolenie ich rodziców. 35%

Millenialsi to „dzieci” konkretnej
sytuacji gospodarczej, nastrojów
społecznych i poziomu
jakości życia. Dla ich polskich
przedstawicieli historią jest PRL,
a dla rówieśników zza oceanu
tylko wspomnieniem jest zimna
wojna pomiędzy USA a ZSRR.
Wychowali się w realiach
wolnego rynku, mieli szeroki
dostęp do edukacji, otwarte
granice i wolność wyboru.
Millenialsów woli płacić bowiem za korzystanie z konkretnych przedmiotów gdy są im potrzebne, niż kupować je na własność . Odzwierciedleniem tych badań jest rynek i gopodarka. Jak czytamy w raporcie
„Nowi mieszczanie”, w USA w latach 2007 - 2011 liczba nowych samochodów kupowanych przez ludzi
z grupy wiekowej 18 – 34 spadła o 30%. Jednocześnie prawdziwy rozkwit zanotowały serwisy typu Uber
czy BlaBlaCar.pl. Aplikacje, choć różnią się od siebie, łączy główna idea – wspólnych przejazdów. Uber kojarzy pasażerów potrzebujących transportu z kierowcami korzystającymi z aplikacji, a BlaBlaCar.pl łączy osoby
w celu podzielenia się kosztami podróży.
Cztery lata temu berlińczyk Nikolai Wolfert stwierdził,
że kupno wiertarki jest kompletnie nieopłacalne, biorąc pod uwagę częstość jej użytkowania. Tak powstał
sklep-wypożyczalnia Leila, w której można wedle po-

trzeb na chwilę stać się posiadaczem najróżniejszych
sprzętów.
Inne przykłady? Rok 2007, San Francisco. W mieście
odbywała się duża konferencja, brakowało miejsc
w hotelach. Trójka przyjaciół wpadła na pomysł, żeby
wynająć gościom łóżka w swoim mieszkaniu. Postawili na szybko stronę www, obiecali domowe śniadania i… oprowadzenie po mieście. Tak powstał serwis
Airbnb, który oferuje miejsca noclegowe od lokalnych
gospodarzy w prawie 200 krajach. To wręcz sztampowy przykład idei współdzielenia, który łączy w sobie
wszystko co tak cenne dla Millenialsów: oszczędność,
mobilność, doświadczenie i przeżywanie (poznanie lokalsów, oprowadzenie przez nich po ciekawych miejscach versus bezosobowa karta w eleganckim hotelu). Warto dodać, że start-up rozwinął się w firmę, której wartość fundusze venture capital szacują dziś na 10
mld dolarów.
Przykładów można by mnożyć jeszcze wiele. Idea
współdzielenia rozszerza się bowiem na wiele branż:
możemy wynajmować biura w przestrzeni coworkingowej, słuchać muzyki z aplikacji Spotify, zamiast kolekcjonować i kupować płyty czy wymieniać się różnymi
dobrami i usługami np. poprzez serwisy Thingo, SnapGoods, czy polski Wymiennik. Millenialsi poprzez swoje nawyki i zachowania konsumenckie zmieniają gospodarkę. Mają inne priorytety, cele, oczekiwania niż
ich poprzednicy. Jak podkreśla Rachel Botsman, autorka książki „Co moje, to twoje: Jak wspólna konsumpcja zmienia nasze życie”, wartość rynku współdzielenia
osiągnęła w 2012 r. 26 mld dolarów.

Klienci niestali w uczuciach
Milleniallsi to ludzie wychowani w świecie reklamy.
Wzrastali razem z Internetem, a więc w naturalny sposób żyją również i w wirtualnym świecie. - Nauczyli się żyć z reklamami i w prosty sposób potrafią ocenić
je i ich racjonalność. Od razu wyczują, gdy ktoś nagina
fakty lub kłamie. Przekazy reklamowe do nich trafiają,
ale bardzo ciężko przekonują. Potrzebują czegoś, co zaskoczy lub utożsami ich z danym komunikatem – wyjaśnia Klaudia Mazurkiewicz z agencji MOSQI.TO.
Są bardziej świadomi tego, jak działa marketing. - Mają
zakodowaną pewną odporność na komunikaty reklamowe, znają sztuczki stosowane przez marketerów
i potrafią się przed nimi bronić. Ich cechą jest przedkładanie własnego szczęścia ponad wszelkie inne aspekty
życia. Bardzo szybko myślą i potrafią błyskawicznie podejmować decyzje – dodaje Łukasz Gumowski, creative
partner w agencji Plej. Millenialsi szukają autentyczności, która bardzo często jest pochodną tego co robi
bądź lubi ich środowisko. - Za sprawą Internetu i smartfonów, Millenialsi komunikują się błyskawicznie, szybko
obnażają błędy i potknięcia marek, jednocześnie potrafią łatwo wybaczać. Ale, co bardzo istotne, ich lojalność
wynika z panującego trendu, a nie faktu przywiązania
do danej marki. Świadomość tej różnicy niejednokrotnie stanowi klucz do sukcesu komunikacji kierowanej
do tej grupy docelowej. Marka utrzymując swoją spójność i tożsamość musi być elastyczna komunikacyjnie
po to, żeby nadążać za zmianą, a jeszcze lepiej po prostu ją inicjować - dodaje Łukasz Gumowski.
www.oohmagazine.pl | OOH magazine
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Millenialsi są smart konsumentami. - Przed większym
zakupem normalne jest, że robią szeroki research
w Internecie, to pozwala im łatwiej podjąć decyzję.
W związku z tym, są zawsze dobrze zorientowani i starają się poznawać wiele opinii na dany temat, co więcej – po sfinalizowaniu bardzo chętnie dzielą się własnymi spostrzeżeniami. Według badania „OMG, czyli jak
mówić do Millenialsów” aż 94% wypowiada swoje pozytywne, jak i negatywne opinie o produktach – mówi
Klaudia Mazurkiewicz.

Złapać nieuchwytnych
Millenialsi to głównie pokolenie digitalne - homo informaticus. Żyją w świecie cyfrowym, który ich kształtuje, dlatego by do nich dotrzeć, trzeba wejść i dostosować się do tego świata. - Nie jest żadnym odkryciem, że
komunikować się z nimi należy poprzez social media,
ale trzeba pamiętać, że to już nie tylko Facebook, ale
również Instagram i Snapchat. Jeśli dodamy do tego
wszystkie społeczne funkcje platform takich jak YouTube, Tinder, Twich czy chociażby rosnącą popularność
serwisów streamingowych takich jak Tidal czy Spotify, to okaże się, że w zależności od kontekstu jesteśmy
w stanie docierać różnymi narzędziami w sposób bardzo precyzyjny – wyjaśnia Łukasz Gumowski.
Eksperci zwracają także uwagę, że w komunikacji z Millenialsami warto wykorzystać influencerów panujących w poszczególnych kanałach i kategoriach, żeby
wzmocnić wiarygodność i poprawić zasięg. Idealnym
przykładem będzie tu współpraca większych lub mniejszych marek z blogerami i vlogerami. Tomek Tomczyk,
bloger występujący pod pseudonimem JasonHunt
opublikował w styczniu br. ranking najbardziej wpływowych blogerów - analizę przygotowaną na podstawie
informacji medialnych zebranych w 2015 roku, obejmującą ponad 1100 tytułów prasowych, ponad 5 mln
źródeł internetowych oraz ponad 100 ogólnopolskich
i regionalnych stacji radiowych i telewizyjnych. Ranking
przedstawia m. in. ekwiwalent reklamowy (AVE) blogerów, czyli wskaźnik wyrażający koszt jaki należałoby ponieść na konkretną publikację, gdyby była ona reklamą.
Obecność w mediach blogerki z pierwszego miejsca
(Maffashion) wyceniana jest na 39 mln złotych, 2 miej-

#millenials

sce (Jemerced) 37 mln złotych i miejsce 3 (Ekskluzywny
Menel) – 17 mln złotych. Łączny ekwiwalent reklamowy
30 najbardziej wpływowych osobistości polskiej blogosfery wynosi 141 mln złotych.
Druga sfera, która zyskuje na znaczeniu, to obecność
marki w prawdziwych wydarzeniach w postaci eventów. To narzędzie idealnie wpisuje się w kręgi zainteresowań Millenialsów, którymi są w dużej mierze sport
i muzyka. Co więcej, znajduje to potwierdzenie na rynku. Coraz więcej marek przykłada dużą wagę do tworzenia komunikacji w oparciu o strategie eventowe. Budują wizerunek i wartość bazując na prawdziwych, namacalnych, a przez to nacechowanych emocjonalnie
wydarzeniach. Jakim uczestnikiem eventów są Millenialsi? - To kapryśny odbiorca, ale i szybko angażujący
się w coś co nie jest infantylne (nie chce się wstydzić),
w coś czego raczej nie doświadcza w życiu prywatnym,
w coś w czym może być dobry, pochwalić się „jestem
najlepszy!”. Atrakcje dedykowane temu pokoleniu nie
mogą być banalne, muszą być w modzie. Muszą zaskakiwać – dodaje Olga Pietrzak, która zawodowo organizuje eventy. Warto też pamiętać, że to pokolenie wciąż
poszukujące, dla którego wartość merytoryczna znajdzie w atrakcjach swoje miejsce.

Jak przykuć ich uwagę?
Czymś innym, niesztampowym, co idealnie pasuje do
ich temperamentu i wartości. - W komunikacji bardzo
często wykorzystywane są różnego rodzaju triki związane z grywalizacją. Tak, jak w życiu – pracujesz, osiągasz
kolejne levele i dążysz do celu. Przy okazji musisz być
też wiarygodny – nie możesz niczego udawać, na siłę
próbować się przypodobać – takie działania w ekspresowym tempie zostaną rozszyfrowane i przysporzą więcej szkody niż pożytku – mówi Klaudia Mazurkiewicz.
Co więcej? Millenialsi są pewni siebie i swoich pomysłów. - Dajcie im swobodę w współtworzeniu marki – niech czują, że są jej ważną częścią. Nie bez przyczyny obserwujemy rozwój wszystkiego, co spersonalizowane – również w obszarze komunikacji marketingowej. Ponadto, najlepiej wykorzystywać do tego real time
marketing. Nic tak nie działa, jak dobrze wykorzystany kontekst sytuacji, która dzieje się na naszych oczach.

To, co jest jeszcze warte uwagi to fakt, że Millenialsi nie
chcą oglądać reklam, ale chcą słuchać historii. Storytelling w wielu przypadkach również jest strzałem w dziesiątkę - angażuje, wzbudza emocje i buduje przywiązanie do marki - dodaje Klaudia Mazurkiewicz.
Jak podkreśla Łukasz Gumowski pewną uniwersalną
zasadą jest prostota komunikacji. - Ale w przypadku
Millenialsów ta prostota wcale nie jest taka oczywista.
Po pierwsze, to co proste dla nich, może być bardzo
trudne dla innych. Przeskakiwanie pomiędzy sms’em,
whatsupem i snapem to dla dwudziestokilkulatków żaden problem. Do tego sprawdza, co dzieje się na Insta
i jak dojechać na domówkę na drugim końcu miasta
w 15 minut za pomocą Waze’a. To jest w gruncie rzeczy
proste skoro zajmuje kilkadziesiąt sekund. Ważne jest
to, że ten multitasking przekłada się także na życie i postrzeganie rzeczywistości. Nawet jeśli wszystko robią
szybciej i sprawniej to nie oznacza, że mają więcej czasu. Wręcz przeciwnie. Dlatego ich uwagę trudno jest
przyciągnąć. Ale kiedy już to się uda – można pozwolić
sobie na bardzo dużo – tłumaczy Łukasz Gumowski.

Oni robią to dobrze
W 2015 roku agencja reklamowa Moosylvania poprosiła przeszło 3,500 Millenialsów o to, by wybrali swoje
ulubione marki. Wyniki tych badań przyczyniły się do
powstania rankingu 100 firm, najbardziej cenionych
właśnie przez przedstawicieli pokolenia Y. Na podium
stanęły: Apple, Nike oraz Samsung. iPhony, MacBooki czy iPady stały się już swojego rodzaju symbolem
tej generacji, cały koncept marketingowy marki bazuje zresztą na tych wartościach, które definiują samych
Millenialsów. Za sukcesem marki Apple stoi zmiana
mentalności i myślenia, popularne „wyjście ze strefy
komfortu” i myślenie „outside the box”. Jak mówi Paweł
Tkaczyk, dobra reklama nie powinna sprzedawać produktu, ale ideę. W 1984 roku w przerwie reklamowej
w Super Bowl XVIII wyemitowano reklamę Macintosh
wyreżyserowaną przez Ridley’a Scotta. Reklama nie
tylko miała wypromować produkt, ale także, a może
przede wszystkim, wzmocnić wizerunek Apple. Atmosfera buntu, zmiany i wizja, by dać ludziom tanie
komputery osobiste pociągnęły za sobą niezaprzeczalny sukces reklamy, którą obejrzało 6 milionów fanów
footballu amerykańskiego. Advertising Age i TV Guide
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o Dla pokolenia Millenialsów ważne

Przyjaciele i znajomi
– dla tylu Polaków
w wieku 25 – 35 są
najważniejsi w życiu

5,5mld €
Wydatki konsumenckie
na rynek produktów
fair trade w 2013 roku

26,2mld zł
Budżet partycypacyjny
w Warszawie na
rok 2015, a na 2016
przeznaczono aż

51,2mld zł

26mld $
Tyle wynosiła wartość
rynku konsumenckiego
współdzielenia (peer to - peer) w 2013 roku

ogłosiły spot najlepszą reklamą wszech czasów. Trzynaście lat później agencja TBWAChiatDay stworzyła
jednominutowy spot o wymownym tytule „Myśl inaczej” (ang. „Think different” ). Spot pokazywał ludzi, którzy zmienili bieg historii, jak Albert Einstein, Bob Dylan
czy Mahatma Gandhi. Szaleńców, buntowników, niepokornych, tych, którzy udowodnili, że „niemożliwe nie
istnieje”. Ciekawostką jest, że w przypadku obu spotów
zarząd Apple był nieprzekonany i niezbyt przychylny
oryginalnym kreacjom. Niezależnie od tego czy identyfikujemy się z marką czy też nie, nie można zarzucić
jej jednego – wizjonerstwa, które doprowadziło ją do
globalnego sukcesu. Stworzyli styl życia, który wyraża
się poprzez użytkowanie ich produktów. Stworzyli coś
więcej niż produkt, wykreowali markę z którą ludzie się
identyfikują. Cytując ponownie Tkaczyka: „Ludzie kupują produkt. Natomiast w markę wierzą”.
Kolejną marką, która doskonale radzi sobie z komunikacją z pokoleniem Y jest NIKE. - To marka, która z producenta butów przerodziła się w wielką lifestylową firmę, która daje klientom to, co dla nich cenne – indywidualność i możliwość wyrażenia siebie – tłumaczy
Klaudia Mazurkiewicz. Millenialsi chcą być fit, biegają,
chodzą na siłownie, są w szerokim rozumieniu aktywni
sportowo, a Nike świetnie wykorzystuje ten trend. Dodatkowo marka słynie z doskonale prowadzonych akcji w mediach społecznościowych, inwestuje w imprezy sportowe i promuje się strategią, motywem prze-

38 194
Zdjęć w trakcie
minuty publikuje się
na Instagramie

1/3
Populacji Stanów
Zjednoczonych to
osoby w wieku
18 – 34 lata

70%
Tyle wyniesie
współczynnik
urbanizacji w 2050

77,1%
Współczynnik
zatrudnienia wśród
Polaków w grupie
wiekowej 25 – 35

kraczania swoich granic. Z początkiem 2016 roku Nike
rozpoczęło kampanię Margot kontra Lily – Lepsza Ja.
Ośmioodcinkowy serial, z tygodnia na tydzień, dostarcza kobietom motywacji do podejmowania nowych
wyzwań, wyjścia poza osobistą strefę komfortu oraz
realizowania własnych celów treningowych. W jego
produkcji uczestniczyli słynny filmowiec Alfonso Gomez-Rejon, ciesząca się uznaniem reżyser Tricia Brock
oraz autor światowych bestsellerów Jesse Andrews.
Trafiać do młodych nie muszą jedynie giganci. Ciekawym przykładem komunikacji, która trafia w serca okolenia Y są kampanie Chipotle – sieci amerykańskich
fast foodów. - Mimo że rywalizują oni z takimi rekinami jak McDonald’s, KFC czy Subway, to znalezienie własnej drogi komunikacji i rozwoju przynosi im jak na razie wiele dobrego. Chipotle stawia na jakość swoich
wyrobów, walcząc jednocześnie z wielkim przemysłem,
jaki utworzył się wokół konkurentów – mówi Klaudia
Mazurkiewicz. W charakterystycznych spotach pokazują przyszłość – pełną maszyn i toksycznych związków chemicznych. Taka komunikacja trafia do świadomych ekologicznie Millenialsów. Tutaj można w ogóle
dostrzec pewną polaryzację dotyczącą gustów tej grupy. Z jednej strony sięgają po międzynarodowe marki
i produkty globalnych koncernów.
Z drugiej można mówić o swoistym „renesansie lokalności”. Dotyczy to chociażby ubrań, pojawienie się marek streetwear, inspirowanych przestrzenią uliczną, a tak-

62%
Polaków ma zaufanie
do instytucji
publicznych takich
jak wójt, burmistrz
czy prezydent

43
Średnio tyle razy
dziennie smartfona
sprawdzają osoby
w wieku 18 – 34

Źródło: Nowi mieszczanie – raport trendowy. FPIĘĆ.Pl – portal o trendach, www.fpiec.pl

92%

są działania w zakresie ochrony
środowiska. Jakie aktywności w tym
zakresie podejmujecie?

że tych stricte lokalnych – odwołujących się do danego regionu. Takie sklepy jak Local Heroes, Misbhv, Hazel21, ALOHA FROM DEER czy Turbokolor to już prężnie działające, polskie firmy i marki same w sobie, wiele z nich może poszczycić się międzynarodowym zasięgiem. Prowadzone często przez samych Millenialsów,
którzy świeżym spojrzeniem potrafili zdobyć nowe rynki, a niestandardowymi działaniami wypromować swoją markę. Doskonałym przykładem jest tu marka Local
Heroes, która stała się sławna w 2012 roku, gdy jej właścicielki wysłały paczkę z koszulką z zabawnym napisem do kanadyjskiego piosenkarza młodego pokolenia, Justina Biebera. Zdjęcie w koszulce obiegło świat,
z którego posypała się lawina zamówień. I choć wysyłanie ubrań celebrytom to żadna nowość, akcji nie można odmówić skuteczności. Obecnie marka doskonale
radzi sobie w social mediach, a jej ubrania noszą liczni
przedstawiciele show biznesu. Ten przykład dużo mówi
też o samej zaradności i przedsiębiorczości, a nawet
swojego rodzaju wizjonerstwie Millenialsów.
Millenialsi ciągle poszukują, gnają, rozwijają się. Chcą
eksperymentować, czerpać z życia garściami. Ulegają
trendom, jednocześnie je kreując. Jedni mówią o nich
„nieprzystosowani społecznie marzyciele”, wieczne
dzieci, drudzy – że to oni są siłą napędową współczesnego społeczeństwa. Prawda leży zapewne gdzieś pośrodku, ale jedno jest pewne – zmieniają świat.

Katarzyna Lipska-Konieczko

KOMUNIKACJA TO EKOSYSTEM
O komunikacji z pokoleniem Millenials, kluczowych kanałach dotarcia
do pokolenia Y i potencjale działań ekologicznych (także w kontekście
tej grupy) i opowiada Joanna Dmochowska, Senior Brand Manager
w Carlsberg Polska odpowiadająca za markę Somersby.
o Pokolenie Millenials unika

reklam. Jak staracie się dotrzeć do tej
konkretnej grupy docelowej?
Joanna Dmochowska: Pokolenie Millenialsów, czyli
osoby z pokolenia Y w mniejszym stopniu ufają tradycyjnym mediom. Wielość zainteresowań oraz bodźców
sprawia również, że ich uwaga jest rozproszona. Strategia Somersby stara się adresować zachowania młodych. Rozumiejąc specyfikę młodego konsumenta, nie
ograniczamy się do standardowych czy tradycyjnych
kanałów komunikacji. Strategię tą nazywamy plant
many seeds. Śledzimy i kreujemy trendy, a komunikację traktujemy jako ekosystem, a nie pojedyncze kanały dotarcia. Nie możemy wyłącznie mówić o produkcie,
musimy opowiadać historię tak, aby konsument polubił świat marki. Stąd tak istotne są w naszej komunikacji
social media oraz współpraca z blogerami.

o Jakie są kluczowe narzędzia
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Top 10 marek Millenialsów w 2015:

komunikacji z konsumentem dla marki
Somersby?
Kluczowe kanały dotarcia w przypadku pokolenia Y to
online: szczególnie mobile oraz social media. W mediach społecznościach generacja Y śledzi najczęściej
profile powiązane z programami telewizyjnymi, zespołami muzycznymi (po 43%) oraz filmem (42%). Dlatego też w zeszłym roku prowadziliśmy wspólną aktywność z Universal Music Polska, a w tym roku kontynuujemy naszą akcję „Wtorki z Somersby” w Multikinie,

promując go również poprzez kontent video, jakże
ważny dla pokolenia Y.

o Jaką rolę odgrywa reklama

W Carlsberg Polska od 2014 roku realizujemy kampanię
społeczną „Weź mnie w obroty”, dedykowaną jednemu z najbardziej ekologicznych opakowań wykorzystywanych w branży spożywczej – szklanej butelce zwrotnej. „Weź mnie w obroty” jest apelem, by zwracać butelki do sklepu. Ten gest to wyraz troski o środowisko naturalne, chcemy zwrócić uwagę na możliwość wielokrotnego wykorzystania butelek, zmotywować konsumentów, by ich nie wyrzucali. To ważne, bo produkty ze
szkła w 100% nadają się do ponownego przetwarzania,
a jak wykazały przeprowadzone przez TNS dla nas badania z 2013 roku niespełna 14% polskich konsumentów ma świadomość, że korzystanie z butelek zwrotnych pomaga oszczędzać energię i surowce, wykorzystywane do produkcji opakowań zwrotnych. Ciekawostką jest też fakt, że wartość kaucji za wszystkie butelki zwrotne krążące po Polsce to ok. 150 mln zł.

o Boom przeżywają lokalne, małe

browary. Jak z tym trendem radzi sobie
globalny gracz?
Postrzegamy rolę browarów regionalnych jako stymulującą i rozwijającą rynek, pokazującą konsumentom
jak różnorodne może być piwo, do tej pory uznawane za dość nudną i jednorodna kategorię. Małe regionalne browary sprawiają, że rynek piwa staje się dla naszych konsumentów bardziej barwny i atrakcyjny. A to
jest dobre dla całej branży piwnej.

Rozmawiała Katarzyna Lipska-Konieczko

outdoorowa w Waszej strategii?
Jeśli w komunikacji brandu pojawia się kampania
OOH są to nośniki skierowane do młodszego odbiorcy: CLP, rozwiązania w komunikacji miejskiej oraz
DOOH w galeriach handlowych. W 2015 roku nośniki digital signage w galeriach handlowych posłużyły
nam jako wsparcie akcji „Wtorków w Multikinie”. Okazały się rozwiązaniem precyzyjnie docierającym do
młodego konsumenta najbliżej miejsca obowiązywania promocji. Pomogła nam w tym również precyzyjnie wyselekcjonowana lista galerii.
W przygotowaniu naszych aktywności bardzo zwracamy uwagę na budowanie zasięgu. Nasza marka
jest młoda, od kilku lat dostępna w Polsce. Mocno fokusując się na budowaniu świadomości patrzymy
na kanały komunikacji, które są najbardziej zasięgowe. Najnowocześniejsze rozwiązania, np. mappingi, interaktywne ekrany, augmented reality czy choćby nośniki z technologią NFC czy beaconami (małymi nadajnikami sygnału radiowego, które komunikują się z naszymi smartfonami). Są to rozwiązania niewątpliwie bardzo ciekawe i atrakcyjne wśród młodych, ale warto też pamiętać, że nie gwarantują szerokiego dotarcia i mają swoje ograniczenia (np.
beacon wymaga włączonego Bluetootha, usług lokalizacyjnych czy konkretnej aplikacji).

JOANNA DMOCHOWSKA - Senior Brand Manager
w Carlsberg Polska. Odpowiada za markę Somersby, którą
w 2012 r. skutecznie wprowadziła na rynek markę oraz za
portfel specjalności. Łączy w sobie wiedzę marketingową
i badawczą. Odpowiedzialna za markę portfel piw
smakowych i od niedawna specjalności. Zorientowana
na sukces swoich marek, ale również swojego zespołu
z którym współtworzy strategię marketingową.
Zaangażowana w budowanie marek poprzez tradycyjne
kanały komunikacji, ale również nowe media, których jest
fanką. Niektórzy twierdzą, że łatwiej skontaktować się z nią
przez Facebooka lub Snapchat, a nie w tradycyjny sposób.
W swoich działaniach marketingowych współpracuje
z blogerami i vlogerami, co nie jest standardem w dużych
korporacjach, a również przekłada się na budowanie zasięgu.

Joanna Dmochowska
jest prelegentką
konferencji
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oMarka Plus znalazła się w pierwszej dziesiątce

miejsce zasadnicze zmiany, często przekładamy działania ogólnopolskie na lokalne, tak, aby jak najszybciej zbudować zasięg i świadomość promowanych produktów i usług.

Karina Jakóbiak-Kapusta: Przede wszystkim obecność w tym rankingu to efekt 20-letniej obecności Plusa na polskim rynku, bo właśnie w tym roku świętujemy dwie dekady działalności. Przy tak dużych markach jak Plus mówić należy przede wszystkim o stałej
obecności w mediach, o cyklicznych kampaniach ogólnopolskich,
przez co w naturalny sposób buduje się znajomość marki czy jej
obecność w świadomości grup docelowych. Na taki sukces składa
się strategia marketingowa i przyjęta przez nas cała platforma komunikacji. Wszyscy zapewne pamiętamy Plusa z kabaretem Mumio - była to prawie 7-letnia, bardzo wyrazista i zauważalna platforma komunikacji. Po „czasie Mumio” nadeszła pora na to, by odświeżyć wizerunek, dodać mu pewnych atrybutów emocjonalnych, pokazać odbiorcy, że jego dostawca po synergii z Cyfrowym
Polsatem oferuje nowe możliwości rozrywkowo-contentowe. To
już nie tylko operator sprzedający telefon czy Internet, ale podmiot
oferujący szereg nowych możliwości. Pojawiła się platforma „Brawo Ja” a hasłem marki stały się „Nowe możliwości”. To nie była jedyna zmiana, również sam Plus dotąd tylko zielony nabrał wyrazistych kolorów. Nie chcieliśmy utożsamiać się tylko z jedną barwą,
poszliśmy o krok dalej – tak jak różnorodna jest nasza grupa docelowa, tak samo różnorodne jest portfolio usług i produktów, które
oferujemy. Kolory w tym przypadku stały się symbolem szerokiego
spektrum rozwiązań, które po synergii z Cyfrowym Polsatem oferujemy na polskim rynku.
Jednak, to co najważniejsze w przypadku tak dużych marek jak
Plus i to co procentuje najbardziej, to konsekwencja w budowaniu
komunikacji. Nie chodzi o to, by „skakać” z jednego pomysłu na reklamę na inny, ciągle poszukując czegoś nowego, ale o znalezienie
właściwej platformy komunikacji, którą dobrze się bada pod kątem
zauważalności i oceny emocjonalnej. Jak już to mamy, należy być
konsekwentnym w jej utrzymaniu i dalszym rozwijaniu. Wtedy możemy mówić o sukcesie – gdy budujemy jeden, spójny i klarowny
świat w umysłach naszych odbiorców. Zbyt szybkie zmiany nie pozwolą nam utrzymać wyrazistego i silnego wizerunku.

oJaką rolę odgrywa w Waszej strategii reklama

oJakie kanały komunikacji są dla Państwa

jesteście liderem sponsoring sportowego
(51% - siatkówka). Czym jest dla Plusa
sponsoring polskiej siatkówki?

tegorocznego rankingu najcenniejszych polskich
marek. Jak buduje się strategię komunikacji
będąc w czołówce liderów?

kluczowe?

KONSEKWENTNE
BUDOWANIE
KOMUNIKACJI

O komunikacji – także z Millenialsami, sponsoringu
polskiej siatkówki i przemianie marki na przestrzeni
dwudziestu lat rozmawiamy z Kariną Jakóbiak-Kapusta,
Wicedyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej
w Polkomtel i Cyfrowy Polsat.
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Rynek telekomunikacyjny należy do TOP 5 najbardziej aktywnych
pod względem wydatków mediowych graczy na polskim rynku.
W przypadku naszej grupy i zarządzaniu tak dużymi markami, jak:
Plus, Cyfrowy Polsat, Plush , Ipla a także i smartDOM, mówimy o kilkudziesięciu kampaniach rocznie przeprowadzanych dla danych linii biznesowych. Stąd też używamy praktycznie wszelkich dostępnych kanałów komunikacji. Od działań stricte offline'owych jak telewizja, prasa czy outdoor po szeroko rozumiane kanały online'owe,
czyli Internet i media społecznościowe. Do tego dochodzą działania na rynkach lokalnych, czyli na tzw. mikrorynkach, w których precyzyjnie dobieramy dostępne na tych obszarach nośniki. Mowa tutaj np. o reklamobilach czy o reklamie w komunikacji miejskiej. Wysyłamy także dedykowane lokalnie mailingi do mieszkańcow danej miejscowości. Reasumując, przy tak dużej marce mówimy zarówno o ogólnopolskich kanałach komunikacji, jak i tych lokalnych,
tak samo o działaniach: centralnych i regionalnych. Nie zawsze to
co w komunikacji ogólnopolskiej pokrywa się z tym co w działaniach lokalnych, gdyż na tzw. mikrorynkach precyzyjnie koncentrujemy się na potrzebach danej społeczności, dobierając odpowiednio promowany na tym rynku produkt. Dla kluczowych produktów
i usług lub tych, które dopiero co wprowadzamy, albo też gdy mają

outdoorowa?

W kontekście największych marek, które znajdują się w portfolio naszej grupy, outdoor jest stale stosowany, jako element każdej kluczowej kampanii. Reklamę Out Of Home stosujemy dwutorowo – po pierwsze, by dotrzeć z komunikatem do tych odbiorców, którzy nie widzieli danego komunikatu dotychczas w telewizji czy Internecie. Ten nośnik ma ich zaciekawić i zwrócić uwagę na
dany produkt. Natomiast jeśli ktoś spotkał się już z naszą komunikacją w innych miejscach, rolą nośnika jest przypomnienie o ofercie, utrwalenie w świadomości, co może być kluczowe w procesie
wyboru. Same aktywności outdoorowe dzielimy na działania podejmowane w miastach typu G8 (największe miasta w kraju) i na te

Rynek telekomunikacyjny należy do TOP 5
najbardziej aktywnych pod względem
wydatków mediowych graczy na polskim
rynku. Mówimy tu o kilkudziesięciu
kampaniach rocznie, które przeprowadzamy
dla danych linii biznesowych. Stąd
też używamy praktycznie wszelkich
dostępnych kanałów komunikacji.
podejmowane na mikrorynkach. Działania lokalne są dla nas bardzo istotne, chcemy być jak najbliżej naszych konsumentów w małych miejscowościach, stąd tam szukamy nośników outdoorowych,
które możemy wykorzystać. Chodzi tu o wspomniane mobile, które przejeżdżają przez to miasto, nośniki które w danym mieście możemy postawić czy też placementy w komunikacji miejskiej.

o Wedle danych „Sponsoring Monitor 2014”

Każda duża marka dąży do tego, by mieć w swoim portfolio działalność sponsoringową. I dla nas jest to kluczowy element działania. Celem sponsorowania polskiej drużyny siatkarskiej była obecność z marką Plus przy wydarzeniach ważnych
dla Polaków. Chcieliśmy pojawiać się tam gdzie jest nasza grupa docelowa, gdzie są emocje i zaangażowanie. A wszyscy doskonale wiemy, że nie ma lepszych kibiców niż Polacy – tam są
emocje i tam chcemy być. Stąd też z dumą od 16 lat sponsorujemy polską siatkówkę, wspieramy tych, którzy osiągają sukcesy i chcemy pomagać im się rozwijać. My w tej komunikacji poszliśmy jednak o krok dalej, wychodząc poza standardową formę współpracy czyli obecność marki podczas rozgrywek. Polscy reprezentanci stali się „twarzami” Plusa, a sponsoring stał się
silnym elementem naszej komunikacji, jako przemyślane i spójne działanie marketingowe.

oCzy korzystacie z gadżetów reklamowych?
Jaką rolę pełnią w komunikacji?

W komunikacji marketingowej typu ATL, kampaniach ogólnopolskich nie stosujemy już gadżetów reklamowych. Kilka lat
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temu były one bardziej popularne, teraz ta strategia się zmieniła.
Ostatnio prowadziliśmy akcję, podczas której do każdej aktywacji dodawaliśmy maskotkę Plusha. Obecnie gadżety reklamowe
są głównie środkiem motywacyjnym w komunikacji wewnętrznej – mają stanowić formę nagrody i motywacji dla naszych sił
sprzedaży czy osób pracujących w call center.
Naszym celem jest dodawanie do aktywacji usług w opcji Try &
Buy, tak by klient wypróbował usługi z naszego portfolio, z którymi jeszcze się nie zapoznał. Chodzi tu przede wszystkim o usługi rozrywkowe – jak np. Ipla, ale także nowatorskie rozwiązania
jak usługa „Ja+ Zdrowie”. Zatem, nie dajemy klientom gadżetów,
a próbkę naszego szerokiego portfolio.

oJakim targetem są Millenialsi? Jak do nich
docieracie?

Przy okazji przygotowań do odświeżenia wizerunku marki Plus,
przeprowadziliśmy szereg badań, a na warsztat wzięliśmy także przedstawicieli Millenialsów W odróżnieniu od pokolenia X,
Millenialsi bardzo mocno koncentrują się na własnych potrzebach, pasjach i samorozwoju. To są osoby, dla których najważniejsze jest „Carpe diem” – czerpanie z życia, z konkretnej chwili, a nie myślenie o przyszłości. Jest to duża zmiana w stosunku
do pokolenia X, które silnie było skoncentrowane na takich wartościach jak praca, dom i ogólnie pojmowana stabilizacja życiowa. To jest inne pokolenie, które przede wszystkim skupia się na
sobie i na życiu bez konsekwencji. Kolejna ich cecha to bycie „digital naitive” czyli życie będąc stale „online”. Millenialsi dzielą swoją rzeczywistość na świat wirtualny i rzeczywisty i oba te światy są dla nich równie ważne. Kolejna bardzo istotna rzecz, to jest
występujące u nich zjawisko multiscreeningu, czyli współużytkowania rożnych sprzętów naraz, poprzez np. symultaniczne oglądanie telewizji i sprawdzanie informacji na tablecie. Dlatego też,
podczas odświeżania marki Plus czy wprowadzaniu oferty Plush,
i uprzednim zanalizowaniu ww. cech, wiedzieliśmy, że musimy mocno wejść do ich świata, do świata social mediów, a także musimy być obecni z komunikatem w wielu mediach, które jednocześnie konsumują, bo inaczej to przedsięwzięcie po
prostu się nie uda. W przypadku np. marki Plush naszym celem
było jak najszybsze zbudowanie świadomości nowego subbrandu i szybkie dotarcie oraz wejście w interakcję z nowym odbiorcą. Poza Facebookiem oczywiście, od razu zaczęliśmy działać poprzez Instagram, ask.fm, g+, a także Snaptchat.

oW 2013 r. odświeżyła Pani wizerunek

Cyfrowego Polsatu wprowadzając nową
platformę komunikacji „Twój multimedialny
dom”, a w 2011 r. przeprowadziła pierwszą
na rynku polskim kampanię promującą LTE.
Na czym polegały te zmiany i jak oceniają je
Państwo z perspektywy czasu?
Pierwszym etapem zmian było wprowadzenie Internetu LTE pod
marką Cyfrowy Polsat, który był zresztą pierwszym LTE w Polsce.
Kolejnym krokiem w rozwoju spółki i samego brandu było wprowadzenie platformy komunikacji „Twój multimedialny dom”. Celem tej platformy było przede wszystkim zintegrowanie wszystkich usług, które mieliśmy w swoim portfolio i pokazanie, że Cyfrowy Polsat to już nie tylko bogactwo samej treści w postaci programów telewizyjnych dla całej rodziny, ale także dostęp
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do bardzo dobrego Internetu i wielu usług contentowych, jak
chociażby największa telewizja internetowa jaką jest Ipla. Natomiast od strony marketingowej, samo sformułowanie „Twój multimedialny dom” i użycie symboliki "wychodzącego ze sprzętów
contentu" miało symbolizować właśnie otaczanie się najlepszymi treściami rozrywkowymi dla całej rodziny. To co było zawsze
kluczowe dla Cyfrowego Polsatu, czyli budowanie bogatej oferty programowej gwarantującej rozrywkę dla szerokiego odbiorcy, zostało ujęte za pomocą tej metafory. Cała ta strategia i podejmowane działania pozwoliły nam umocnić pozycję lidera na
rynku telewizji satelitarnej, ale także dobudowaliśmy do marki
takie cechy jak nowoczesność i przyjazne technologie dostępne
w rozsądnych cenach.

oPolkomtel wprowadził też dobrze przyjęta

przez rynek i grupę docelową markę Plush.
Reklamy marki spotkały się jednak z krytyką.
Jak odpowiadają na nią Państwo?
W przypadku Plusha akurat warto już na samym wstępie zaznaczyć, że na postać głównego bohatera należy patrzeć z przymrużeniem oka. On parafrazuje rzeczywistość, wyciąga z niej
pewne smaczki, ale w żadnym wypadku nie może być odbierany „jeden do jednego”. Plush jest pewną metaforą życia bez
konsekwencji, idealnie zresztą nawiązującą do pokolenia Millenialsów. Każdy kto odbiera reklamy Plusha jednowymiarowo,
nie może ich obiektywnie zrozumieć. Z drugiej też strony, warto wspomnieć, że Plush nie jest pierwszą marką, która dynamicznie weszła na rynek, szokując niektórych odbiorców. Kontrowersyjne reklamy Benettona czy też Playa podczas wchodzenia na
rynek, to inne przykłady tego, że szok jako element strategii po
prostu się sprawdza.

Rozmawiała Katarzyna Lipska-Konieczko

KARINA JAKÓBIAK-KAPUSTA
Ponad 15-letnie doświadczenie w marketingu i telekomunikacji.
Od 2010 r. związana z Grupą Cyfrowy Polsat, w której początkowo
odpowiadała za komunikację ( ATL/BTL/Digital), zakup mediów,
badania i trade marketing marek Cyfrowy Polsat i Ipla. W 2013 r.
kierowała projektem odświeżenia wizerunku Cyfrowego Polsatu
poprzez wprowadzenie nowej platformy komunikacji „Twój
multimedialny dom”, a w 2011 r. koordynowała przeprowadzenie
pierwszej na rynku polskim kampanii promującej LTE. Od 2014 r.
pracuje w Cyfrowym Polsacie i w Polkomtelu, stojąc na czele zespołów
odpowiadających za strategię komunikacji, zakup mediów, social
media i marketing partnerski dla marek Plus, Plush, Cyfrowy Polsat
i Ipla. W 2014 r. wraz z zespołem z sukcesem wprowadziła nową
markę prepaidową PLUSH oraz nową platformę komunikacyjną
Grupy – smartDOM nagrodzoną w 2015 r. srebrnym EFFIE. Wcześniej
przez 9 lat pracowała w PTK Centertel/Orange – początkowo dla
Idei, kreując nowe produkty i budując ich komunikację, a następnie
odpowiadając za oferty prepaid i Mix. Absolwentka Szkoły
Głównej Handlowej (Zarządzanie i Marketing) oraz Uniwersytetu
Warszawskiego (studia podyplomowe w zakresie PR). Prywatnie
mama Wiktorii i Mateusza.

Karina Jakóbiak-Kapusta
jest prelegentką
konferencji
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także jest wyraz wspomnianej wolności, praktyczności
i kreacji zarazem. Takie rozwiązania uwielbiają najbardziej konsumenci tego pokolenia.
Żeby móc się skutecznie komunikować z tą grupą
konsumencką, a zasadniej byłoby powiedzieć, z tym
pokoleniem, trzeba dobrze zrozumieć, kim oni tak naprawdę są. Nie da się tego już chyba zrobić na zasadzie klasycznego podejścia, tzn.: oszacować ich demografię czy psychografię. Tu mamy do czynienia z multi-kulti, co powoduje, że pokolenie millenials proponowałbym poznawać od strony ich ścieżek zakupowych, motywacji czy nawet indywidualnych, choć statystycznie ujmując, preferencji.

Kim jest „Millenials” digitalny
i jak kupuje?
Trzeba przyznać, że to nadal nowe pojęcie i stosunkowo mało jest nawiązań do konsumenta, jako takiego
digitalnego, niemniej to pojęcie wpisuje się w swego
rodzaju uniwersalizm pomiędzy znaczeniem – cyfrowy, a wirtualny. Bo digitalny to taki konsument, który
chętnie sięga i wykorzystuje z jednej strony wszystkie
tradycyjne możliwości smartfonów i tabletów, a z drugiej strony implementuje te rozwiązania do swoich
codziennych sytuacji zakupowych. To także konsument, który zaczyna korzystać z wielu kanałów zakupowych w jednym czasie, w zależności od swoich potrzeb i doraźnych preferencji. Oczywiście, wiele do-

Nie chcę w żadnym wypadku nazywać się, ani co ważniejsze, czuć się w wieku 36 lat podstarzałym marketerem, którego
można powoli zaliczać do starej gwardii lub dinozaurów marketingu. Ale jeśli spojrzeć, z kim obecnie przychodzi mi
współpracować w wielu firmach oraz jakie osoby dominują w moich warsztatach strategicznych„Kuźnia Strategów”,
dochodzę do wniosku, że młodsze pokolenia zdominowały nie tylko przestrzeń konsumencką, ale też środowisko branżowe.
W efekcie mamy obecnie do czynienia z osobami, które urodziły się i wychowały w kompletnie innej rzeczywistości. Które
nie pamiętają nawet odprysków PRL-owskiej rzeczywistości, a co ważniejsze, które słowo„wolność” definiują na milion
sposobów i, proszę mi wierzyć, słowo to jest kluczowe w ich mniemaniu.
Swoboda myślenia i życia
Millenialsów można rozróżnić na tych młodszych
(15-24 lata) i starszych (25-30), ale moim zdaniem to
po prostu młode, nie tylko duchem, osoby, które są na
bieżąco z całą paletą rozwiązań technologicznych. Na
co dzień żyją i komunikują się za pośrednictwem różnego rodzaju aplikacji w swoich urządzeniach mobilnych. Zakupy są dla nich przyjemnością, przy okazji spotkań w galeryjnych kawiarniach. Zakupy są dodatkiem. Osoby te bez ogródek godzą się na gorszą jakość produktów, bo nawet jej nie zauważają. Są nastawione na częstą wymianę ciuchów, telefonów, itp.
W ich mniemaniu trzeba być na czasie i żyć tu i teraz.
Nie ma potrzeby planować ani czymś się przejmować.
Lojalność wobec marek przejawiają „podejściem”: jest
wygodnie, jest fajnie, jest„ok” więc korzystam i płacę.
Jeśli nie jest fajnie, albo coś pojawia się fajniejszego, re-
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zygnuję bez kszty refleksji - tu zasadnym przykładem
jest migracja między operatorami sieci komórkowych.
Badania „Shoppingshow” definiują millenialsów jako
klientów digitalnych. Bo to ci konsumenci, niezależnie od wieku, ale wyposażeni w swoje smartfony, coraz chętniej wykorzystują technologię w swoich ścieżkach zakupowych. W związku z czym na rynku pojawiły się nowe wyzwania, a zaraz za tym nowe dziwnie
brzmiące frazy: omnichannel, offline - online, wielokanałowa sprzedaż czy integracja sprzedaży wielokanałowej, w końcu - digitalizacja rynku.

Millenialsi są jak koty
To pokolenie chadza własnymi drogami, dlatego coraz
trudniej jest dotrzeć do nich w skuteczny sposób. Myślę także, że coraz trudniej jest ich zaskakiwać i utrzymać, jako klientów stałych, lojalnych. Mają na wszyst-

ko zupełnie inne spojrzenie. Liczy się przede wszystkim praktyczność produktu czy usługi, a ta oceniana
jest przez pryzmat owej wolności - dodałbym, konsumenckiej. W praktyce chodzi o takie rozwiązania, które faktycznie pozwalają kupować co się chce, gdzie się
chce i najlepiej o dowolnej porze. Kupienie biletu do
kina z rezerwacją miejsca za pośrednictwem aplikacji - to już konieczność. Zakup audiobooka za pośrednictwem smartfona z natychmiastową możliwością
rozpoczęcia słuchania - również stało się oczekiwanym
standardem. Zresztą aplikacji przybywa, a rozwiązań,
które wpasowują się w oczekiwania millenialsów przybywa. Dobrym przykładem są głośne ostatnio rozwiązania typu Uber czy BlaBlaCar, który nie tylko kompletnie zmieniają podejście do podróżowania na krótkich
dystansach, ale też pozwalają śmielej patrzeć na równie kreatywne myślenie w wielu innych branżach. To

stępnych już aplikacji i programów związanych z mobilnymi urządzeniami, dopiero buduje swoją rozpoznawalność i popularność, i to tylko kwestia czasu, jak
staną się powszechnie używane. Niemniej codzienność u większości konsumentów udających się na zakupy do galerii handlowej wygląda lub wkrótce będzie wyglądać, mniej więcej tak:
Zacznijmy od tego, że w dzisiejszych czasach, jadąc na zakupy nie chcemy tracić zbyt dużo czasu. Tylko 3 na 10 klientów ma ochotę na shopping
w tradycyjnej, pierwotnej wersji, czyli takiej, kiedy upajamy się trwonieniem czasu na odwiedzanie licznych sklepów i przymierzaniem niezliczonej ilości ubrań, butów, itp. Częściej są to oczywiście kobiety.
Pierwszym krokiem do skrócenia czasu zakupowego jest zrobienie listy. Obecnie listę zakupową robimy jeszcze w domu, albo popijając kawę
w jednej z kafejek przed rozpoczęciem zakupów.
Zauważmy, że lista to już nie kawałek papieru,
karteczka, notesik - teraz lista zakupów jest wpisana w tablet/smartfon. Jeśli nasze plany zakupowe dotyczą artykułów RTV/AGD oraz odzieży, to
najpewniej skorzystamy ze sklepów online, wertując dostępną ofertę lub wyszukując ten produkt, którym jesteśmy zainteresowani i porównując go z podobnymi - konkurencyjnymi będąc on-

line. W poszukiwaniu pożądanych produktów częściej kierujemy się ceną, później marką, a na koniec
jakością. W dzisiejszych czasach nasza cenorozsądność bierze jednak górę nad cenocentrycznością.
Tablet czy smartfon to w tej chwili „narzędzia”, które służą nam w różnych sytuacjach zakupowych.
Np. odwiedzając sklep z odzieżą już dziś możemy skanować metkę produktu (żakietu), na której
umieszczono QRCode i dowiedzieć się więcej o samym produkcie lub otrzymać podpowiedzi stylizacyjne. Już wkrótce, ów żakiet, będziemy mogli
przymierzyć również w wirtualnej przymierzalni
i natychmiast pokazać się w nim znajomym, korzystając z wbudowanej w interaktywne lustro social
aplikacji. Jeśli nie będziemy do końca zdecydowani na zakup danego produktu, będziemy chcieli to
przemyśleć bądź skonsultować z kimś bliskim, wirtualna przymierzalnia, dzięki swojej rozbudowanej
funkcjonalności, pozwoli nam zabukować / zarezerwować dany produkt w tzw. wirtualnej szafie.
Tablet/smartfon już dziś służą nam także do weryfikowania oferty RTV/AGD pod kątem ceny wybranego produktu. Chętnie więc korzystamy z aplikacji - porównywarki cenowej i pomimo dokładnego zapoznania się z danym produktem w sklepie
tradycyjnym, transakcji dokonujemy w e-sklepie
tudzież jego mobilnej odmianie. Idąc dalej, ten
sam smartfon służy nam do umilenia sobie czasu

podczas lunchu (książka, gazeta, serwisy, gry, itp.),
a przy okazji chwili spokoju, także do tego, aby np.
zaprogramować zdalnie nagranie ulubionego filmu w TV. Nawet brak portfela nie zakłóca nam już
możliwości zrobienia zakupów, gdyż dostęp do
szybkiej gotówki mamy od ręki - również za sprawą parabankowych aplikacji, a samą kartę bankomatową zastępuje nam iWallet wbudowany w nasze urządzenie. Nawet czytając, przy wspomnianym obiedzie, tradycyjną prasę coraz częściej napotykamy digitalną reklamę produktów i po najechaniu na nią QRCode, wyświetla nam się na ekranie naszej komórki, pełna oferta danej marki w formie video. Wychodząc z galerii natomiast, możemy
natrafić na nośnik Digital Signage3D, który akurat będzie wyświetlać w trójwymiarze nowy model
samochodu popularnej marki, więc zamiast tracić
czas na odwiedzanie salonu danego dealera, możemy poświęcić 15 minut i obejrzeć „przy okazji”
wirtualną prezentację auta. Na parkingu, aby odszukać swój samochód (zdarza się to nawet najbardziej roztropnym konsumentom) używamy do lokalizacji naszego smartfona, który natychmiast poprowadzi nas do celu.
Wszystkie opisane powyżej, wybrane możliwości zastosowań mają już miejsce. Nic z tego nie jest wyobrażone,
ani wymyślone. To codzienny scenariusz tysięcy konsumentów każdego dnia w USA czy w Azji. Choć dla nas
najważniejsze jest to, że w powyższym, zapewne lakonicznym, opisie jest bardzo wiele okazji wsparcia sprzedaży czy zachowań, które wymagają na nowo zweryfikowania naszych procesów zarządczych, a w konsekwencji całej gamy narzędzi komunikacji marketingowej. Choćby wspomniana wirtualna przymierzalnia. Takie nowoczesne rozwiązanie będzie tylko wtedy spełniać oczekiwania konsumentów i umożliwiać dodatkowe funkcjonalności (wirtualna szafa, aplikacje social,
kuponing), kiedy e-sklepy będą w pełni kompatybilne z kanałem tradycyjnym sprzedaży oraz kiedy staną
się nadrzędną platformą ekspozycji produktu. Zwróćmy
bowiem uwagę, że niezliczona już ilość klientów, zaczyna swój proces zakupowy w Internecie. Albo sprawdza
i porównuje tam ceny, albo wyszukuje wszelkich informacji na temat produktu, który zamierza kupić, albo po
prostu przegląda ofertę różnych e-sklepów.
Pojęcie „konsumenta digitalnego” ma o wiele szerszy
aspekt. To cały proces zakupowy, który coraz mocniej
podporządkowują sobie rozwiązania i aplikacje mobilne, wykorzystujące masową i powszechną dostępność
urządzeń cyfrowych. To także komfort i wygoda doraźnie wpływająca na zmianę, bądź nierzadko wygórowanie naszych konsumenckich oczekiwań. W końcu to szereg stymulantów, które bezpośrednio wpływają na deregulację naszych utartych nawyków, przyzwyczajeń i doświadczeń zakupowych. Można zatem rzec, że digitalizacja rynku wymuszana przez pokolenie wygodnych - mobilnych - zdigitalizowanych Millenialsów poniekąd resetuje nasze dotychczasowe, tradycyjne pojęcie o tym, jak
handlować, jak komunikować, jak zarządzać marką.
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Doświadczenia zakupowe
Millenialsów
Tradycyjne doświadczenia zakupowe nie są już uważane za wystarczająco dobre w porównaniu z efektywnością i łatwością zakupów online. Dlatego domeną Millenialsów jest po pierwsze klarowna i przejrzysta informacja handlowa pozyskana w sieci, a dopiero w drugiej kolejności odbiór danej marki w rzeczywistości. To zapewne tragiczna informacja dla
tysięcy byle jakich e-sklepów znanych marek, które koncentrują się na sprzedaży tradycyjnej offline.
Tymczasem:
• Millenialsi wolą zakupy online, niż stanie w kolejkach w tradycyjnych sklepach. Widoczna jest też niechęć do sprzedawców, którzy „albo są zbyt nachalni
albo trudno dostępni”. Konsumenci zauważyli, że lekarstwem na to są zakupy online. Np. spersonalizowane wyskakujące okienka pojawiają się w razie potrzeby, ułatwiając zadawanie pytania czy otrzymywanie rekomendacji.
• Satysfakcja z doświadczenia zakupowego online przerasta tą, której doświadczamy robiąc zakupy w tradycyjny sposób. Co to w takim razie oznacza
dla stacjonarnych sklepów? Czy podzielą los dinozaurów? Nie do końca. Sklepy i centra handlowe ciągle
będą wśród nas… robienie zakupów jest doświadczeniem społecznym, którego e-commerce nie może
zapewnić.
•Niemniej to już konieczność, aby integrować te kanały sprzedaży ze sobą, bo konsumenci chcą obecnie swobody i wolności; chcą w zależności od okoliczności wybierać kanał sprzedaży, które im odpowiada
w danej chwili najbardziej;

Sugestie dla biznesu?
W związku z tak dynamicznie zmieniającym się rynkiem pod kątem możliwości sprzedaży, jakie daje
nam technologia oraz postępująca zmiana zachowań
pokolenia Millenials można wywnioskować, że w najbliższym czasie:
1. Tradycyjne sklepy znacznie się zmienią. Np. sieci
odzieżowe nie będą potrzebowały ich aż w takiej ilości, jak to ma miejsce obecnie. Zmieni się też wielkość
tych sklepów, ze względu na przeniesienie pewnych
kategorii produktowych do świata online, co będzie
miało znaczny wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie planów leasingowych czy merchandisingowych. Obecnie co najmniej jedna marka odzieżowa
z segmentu odzieży sportowej rozważa wdrożenia
rozszerzonej kolekcji dostępnej tylko w ofercie online.
2. Detaliści będą musieli przemyśleć, czy też przedefiniować lojalność konsumentów, po to, żeby dostarczyć im nowych powodów, dla których ci mieli by odwiedzić ich sklepy. Częścią tego będzie wzrost różnorodności oferowanych doświadczeń zakupowych,
podwyższenie jakości modelów obsługi i nowe korzyści w ramach programów lojalnościowych.

3. Transakcje będą realizowane znacznie częściej w przestrzeni cyfrowej, co niejako wymusi na detalistach stosowanie modeli wielokanałowych. Będą też musieli upewnić się, że stosowana przez nich polityka i wszelkie działania wspierają konsumenta i są dostosowane do jego
oczekiwań.
4. Wielokanałowość będzie źródłem znacznej przewagi
strategicznej, powodując uzyskanie nowych danych na
temat transakcji i zachowań konsumentów. Wyzwanie
stanowić będzie jednak efektywne pozyskiwanie oraz
optymalne gospodarowanie i wykorzystywanie tych
strategicznych danych.
5. Powyższe kwestie będą miały znaczny wpływ na cały
łańcuch dostaw. Zmniejszy się liczba sklepów, a więc
i zapasów. Wykorzystanie nowych technologii w celu
wzmocnienia łańcucha dostaw, stosowanie wydajnych
i efektywnych kosztowo metod - to wszystko będzie
miało znaczny wpływ na osiągnięcie przewagi rynkowej.
6. Komunikacja marketingowa zacznie skupiać się na
doraźnych benefitach, przekazach opierających się na
jeszcze większej dozie emocji.
7. Działy marketingu znacznie bardziej niż do tej pory zaczną koncentrować się na agregowaniu coraz większej
ilości spływających zewsząd danych.
Tylko zrozumienie powyższego daje większą szansę na
lepszą i bardziej dopasowaną formę kreowania komunikacji marketingowej skierowanej do pokolenia Millenials. W związku z czym najpierw sugerowałbym przeanalizować na ile oferta mojej firmy i obecny sposób obsługi klienta w mojej firmie wpisują się w oczekiwania
i zwyczaje zakupowe Millenialsów. Dopiero później zacząłbym zastanawiać się nad stricte działaniami reklamowymi, które wyznaczać powinna strategia nasycona treścią - zgodna z ideą content marketingu. Obecnie bardziej liczy się ciekawa i oryginalna treść, najlepiej video
oraz odpowiednio stymulowany zasięg, niż standardowa forma reklamy. O ile nie będzie zachodziła konieczność zmodyfikowania oferty, jak i pozostałych czynności wpisujących się w cały łańcuch wartości firma vs jej
klienci, w tym konsumenci pokolenia Millenials.

Marcin Gieracz
CEO & Strategic Director
Rubikom Strategy Consultants
www.rubikom.pl

oJakie działania reklamowe będą kluczowe dla

urządzenia w niezwykle popularnym programie MasterChef. Przekaz był jasny: „Amica to sprzęt dla ludzi, którzy lubią gotować”. Jest to
inteligentna i nienachalna forma reklamy, która ma duży potencjał.

Krzysztof Rutkowski: Dalej będziemy pokazywać design i technologię, bo to one stanowią o naszych największych kompetencjach.
Design rozumiemy nie tylko jako piękny wygląd, ale też wygodę
użytkowania i ergonomię. A technologia w naszym wydaniu to zawsze takie rozwiązania, które rzeczywiście są użyteczne. W związku
z powyższym będziemy nadal skupiać uwagę konsumentów na naszej nowej ekskluzywnej linii Amica IN. Amica to od lat marka numer
1 na polskim rynku – to marka najbardziej rozpoznawalna i najczęściej wybierana przez Polaków. Nasze miejsce jest w szerokim mainstreamie, a zatem musimy docierać do bardzo szerokiej grupy odbiorców.

oCzy media społecznościowe, Internet to

firmy Amica w komunikacji z klientem w nowym
roku? Do jakiej grupy docelowej zamierzacie
dotrzeć?

oTenisistka Agnieszka Radwańska od 2012 roku

jest ambasadorką marki Amica. Co zadecydowało
o zaproszeniu właśnie tej sportsmenki do
promowania urządzeń firmy? Czy współpraca
będzie kontynuowana?

O działaniach promocyjnych firmy Amica, współpracy
z Agnieszką Radwańską i wielokanałowych sposobach na
dotarcie do klienta – rozmawiamy z Krzysztofem Rutkowskim,
menadżerem ds. projektów strategicznych w Amica Wronki S.A.

oCzy stawiacie także na nośniki POS
w działaniach promocyjnych?

Materiały POS są bardzo ważne. Internet jest głównym źródłem informacji, ale konsumenci wciąż odwiedzają sklepy, żeby mieć bezpośredni kontakt z produktem, żeby go zobaczyć na żywo, dotknąć. W związku z tym materiały umieszczone bezpośrednio na
lub przy produkcie są nadal istotnym punktem „styku” z klientem.

oW minionym roku w ramach działań

zintegrowane dotarcie do szerokiej grupy
docelowej dzięki działaniom promocyjnomarketingowym?

Amica Tour to pomysł na wyjście do ludzi, na bezpośredni kontakt
z nimi i danie im możliwości doświadczenia Amiki w realu. Przede
wszystkim zależało nam, żeby konsumenci mieli okazję zobaczyć
nasz sprzęt z bliska, dotknąć go, a nawet użytkować. Podczas zorganizowanych przez nas eventów można było się przekonać, że Amica
to urządzenia praktyczne i naprawdę ładne. Dla nas jest to też okazja do wejścia w dialog z użytkownikami i zebrania informacji zwrotnych odnośnie ich potrzeb i oczekiwań. Poza tym jest to dobra zabawa – dla dzieci, które uwielbiają się bawić się w „gotowanie”, ale
też dla ich rodziców, którzy mogli spróbować swoich sił na prawdziwym sprzęcie pod okiem gwiazd programu MasterChef. W przyszłości będziemy na pewno realizować podobne wydarzenia.

oJednym ze sposobów na wielokanałowe

dotarcie do konsumentów jest lokowanie
produktu w programach telewizyjnych. Czy tego
typu działania przynoszą pożądany efekt i będą
dalej wdrażane?
Lokowanie produktu jest dla nas bardzo atrakcyjnym narzędziem.
Przede wszystkim dlatego że pokazujemy sprzęt w użyciu. Poza tym
towarzyszą temu emocje. W 2015 r. można było podziwiać nasze
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Tak. Internet jest najważniejszym narzędziem marketingowym,
gdyż wyrósł na główne źródło informacji o produkcie, o firmie,
o marce. Coraz więcej uwagi poświęcamy temu, jak dostarczyć
atrakcyjną z punktu widzenia klienta treść właśnie w Internecie. Internet daje ogromne możliwości – można precyzyjnie trafić do
osób będących w procesie zakupowym i dostarczyć im bogaty pakiet informacji. Najlepsze jest to, że klient sam może zdecydować,
jak bardzo chce wchodzić w szczegóły – może odnotować baner
reklamowy, ale jeśli jest zainteresowany, może zostać przekierowany na stronę www, na której to może przeanalizować szczegóły
techniczne lub przejrzeć materiały audiowizualne.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Agnieszką Radwańską
– to jedna z najlepszych sportsmenek w historii polskiego sportu
i jej sukcesy promieniują także na markę Amica. Agnieszka Radwańska jest w pewnym sensie metaforą marki Amica, gdyż pokazuje jak
można w inteligentny sposób walczyć z ogromną konkurencją i odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej. Amica jest obecna w ponad 50 krajach świata i coraz odważniej zaznacza swoją pozycję za
granicą. Nasz ostatni wielki sukces to przejęcie brytyjskiej firmy CDA
Group, dzięki której umocnimy się na drugim co do wielkości rynku
w Europie. Teraz kolej na Agnieszkę Radwańską – liczymy bardzo na
jej sukces w Wimbledonie!

promocyjnych odbył się cykl eventów Amica
Tour, w 7 największych miastach pojawił się truck
Amica. Czy podobne nietypowe kampanie będą
nadal realizowane?

STAWIAMY NA
INTELIGENTNĄ
FORMĘ REKLAMY

również ważny sposób na dotarcie do odbiorców
sprzętu AGD, firmowanego przez markę Amica?

oCzy korzystają Państwo w komunikacji
marketingowej z firmowych gadżetów
reklamowych, jeśli tak - jakich?

Naszymi najlepszymi gadżetami są blendery i czajniki Amica!

oA jaka jest recepta firmy Amica na

Dbamy o to, żeby uzyskiwać odpowiednią masę krytyczną, powyżej której nasze działania w danym kanale mogą zostać zauważone.
Ponadto, przekaz wypuszczany na zewnątrz musi być bardzo spójny – to dotyczy wszystkich działów, które mają bezpośredni kontakt z konsumentem. Najważniejsze jest jednak to, żeby przekaz był
spójny z realną wartością dostarczaną w postaci produktów, gdyż
tylko w ten sposób jesteśmy w stanie utrzymać tak wysoki poziom
zaufania, jakim Amica cieszy się od wielu lat.

Rozmawiała Jaga Kolawa

KRZYSZTOF RUTKOWSKI - menadżer ds. projektów strategicznych
w Amica Wronki S.A., m.in. uczestniczący w największym w historii
firmy przejęciu brytyjskiej spółki handlowej CDA Group Ltd, dzięki
której Amica znacząco umocniła swoją pozycję rynkową w Europie
Zachodniej. Wcześniej odpowiedzialny za komunikację marketingową
na rynku polskim. Jeden z inicjatorów współpracy z Agnieszką
Radwańską, która od 2012 roku wzięła udział w wielu kampaniach
i akcjach marketingowych marki Amica. Absolwent Marketingu
i Zarządzania na Uniwersytecie w Mannheim oraz Kolegium
Europejskiego w Natolinie.
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oOglądając telewizyjne reklamy można poczuć
się chorym od samego ich oglądania. Czy
w natłoku tylu reklam jest jeszcze szansa na
przebicie się z kolejnym komunikatem?

Alicja Cybulska: Kategoria produktów farmaceutycznych jest drugą największą kategorią reklamową w Polsce, a jednocześnie jedną z najbardziej rozdrobnionych i nieuregulowanych prawnie. Kategoria ma kilka segmentów o różnych obostrzeniach prawnych:
leki bez recepty (OTC), produkty medyczne oraz wolne od regulacji
suplementy diety, próbujące w świadomości konsumentów zająć
miejsce produktów medycznych. Dla bardzo wielu osób w Polsce
kupienie sobie leku lub suplementu diety jest synonimem dbania
o siebie, czy też inaczej mówiąc zrobienia czegoś dla siebie. Dodatkowo, w Polsce wciąż mocno trzyma się archetyp kobiety odpowiedzialnej za zdrowie rodziny, co w połączeniu z niedoskonałym
dostępem do służby zdrowia oznacza decydowanie o zapobieganiu chorobie oraz leczenie w kilku pierwszych dniach choroby. Przy
blisko 130 markach reklamowanych na tym rynku w ciągu roku
i kilkudziesięciu nowych markach tworzonych w tym czasie top of
mind jest czynnikiem decydującym często o wyborze konsumenta. Największy reklamodawca w kategorii – Aflofarm – wydaje tak
duże kwoty na budowanie top of mind swoich produktów, że konkurenci chcący wywalczyć swój share of voice dostosowują się
do tej wojny o uwagę konsumentów. Niewątpliwie z mediowego
punktu widzenia, cały rynek mógłby zmniejszyć zarówno siłę, jak
i częstotliwość komunikacji bez szkody w udziałach rynkowych.

oReklama środków na hemoroidy czy kobiecych
problemów w porze kolacji jest delikatnie
mówiąc niesmaczna. Czy nie można ich zrobić
subtelniej?

Na rynku mamy graczy o bardzo różnych budżetach. Mniejsi chcący dogonić lidera kupują czas reklamowy niekoniecznie w systemie jakościowym. Pęd za osiągnięciem wskaźników mediowych
jak najniższym kosztem powoduje brak kontroli nad takimi niuansami jak dopasowanie do rozkładu dnia konsumenta i na to na razie nie mamy wpływu.

oOgólnie mam wrażenie, że reklamy środków
farmaceutycznych są słabe. Jaka jest Pani
opinia?

WALKA
O MILIARDY
O marketingu farmaceutycznym, kampaniach, kreacji
i problemie lekomanii Polaków rozmawiamy z Alicją
Cybulską, Strategy Director, Havas Media Group.

Bardzo wiele firm produkujących suplementy diety, jest niewielkimi
firmami, zarządzanymi w ten sam sposób od kiedy powstały w latach 90. ubiegłego wieku. Często reklamy powstają na podstawie
scenariusza właściciela, z aktorami wybranymi na castingu przeprowadzonym w siedzibie firmy przez jej pracowników, a ponieważ adresują je często do starszej, wciąż wrażliwej na reklamę, części społeczeństwa, reklamy te są jakie są. Niestety, dopóki taki poziom reklam będzie gwarantował sprzedaż, nie będzie tu zmiany na lepsze.
Dopiero kolejne pokolenia, przez zmianę swoich zachowań mediowych i nieufność w stosunku do reklam, może wymuszą na producentach zmianę tego stanu rzeczy.

o Czy można jeszcze uciec od obowiązującej
sztampy białego fartucha i podstawionego
lekarza?

Ani prawdziwi lekarze, ani aktorzy ich udający zgodnie z prawem nie mogą występować w reklamach leków i produktów
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medycznych, jednakże kary za złamanie tych zakazów są mikroskopijne w porównaniu do zysków producentów. Zatem firmy
nagminnie je łamią, aby zbudować w najprostszy sposób zaufanie odbiorców reklamy do swojego produktu. Aktorzy mogą
jednak występować w roli lekarza w reklamach suplementów
diety. Brak regulacji tego segmentu rynku jest bardzo szkodliwy
dla konsumentów, ponieważ pozwala nie tylko komunikować
działanie suplementu nieudowodnione w żadnych badaniach,
ale także tworzyć schorzenia czy dolegliwości, których nie ma
i wykorzystywać aktorów przebranych za lekarzy dla udowodnienia skuteczności produktu. Mówi się coraz częściej o zjawisku lekomanii, o niekontrolowanym przyjmowaniu suplementów przez społeczeństwo polskie. Niewątpliwie, rynek przy dużym popycie chce osiągnąć skutek najprostszymi możliwymi
środkami i najtańszym kosztem. Wyprodukowanie dobrej jakościowo reklamy opartej na insight'cie jest kosztowne, ale przecież możliwe. Przykładem może być reklama „Mamy nie biorą
wolnego” marki Vicks. Reklama oparta na świetnym insight'cie,
z którym nie można się nie zgodzić, dodatkowo budząca pozytywne emocje. Bardzo jakościowym case'm jest nowa reklama

Mówi się coraz częściej o zjawisku
lekomanii, o niekontrolowanym
przyjmowaniu suplementów przez
społeczeństwo polskie. Niewątpliwie,
rynek przy dużym popycie chce osiągnąć
skutek najprostszymi możliwymi
środkami i najtańszym kosztem.

APAP adresująca różne sposoby stosowania leku. APAP - Mądre
leczenie bólu, APAP – mądre leczenie przeziębienia, APAP – mądre leczenie migreny oraz APAP – mądre leczenie na dobrą noc,
można oglądać z przyjemnością. Niewątpliwie jednak w tym
przypadku, zarówno producent może sobie pozwolić na współpracę z dobrą agencją kreatywną, a także lek ma już ugruntowaną świadomość rynku. Wydaje mi się, że w tej kampanii producent chciał zaadresować bardziej ambitną i wymagającą grupę celową.

oCzy udział celebrytów w reklamach jest
skuteczny?

Celebryta w reklamie jest wciąż skutecznym środkiem zbudowania wyróżnialności oraz zaufania, jednak spełnione musi być kilka warunków. Po pierwsze, w danej kategorii nie może być zbyt
wielu celebrytów, ponieważ taka osoba najlepiej „działa”, jeśli jest
wyróżnikiem na tle komunikacji konkurentów. Po drugie, współpraca z celebrytą musi być na tyle długa, aby jego/jej osoba została skojarzona z danym produktem przez odbiorców reklamy.
Ostatnia współpraca z celebrytą dotyczy np. D-Vitum Forte i Doroty Gardias. Kampania ta ma cechy kampanii społecznej lub
edukacyjnej, ponieważ adresuje fakt występowania niedoboru
witaminy D3 u Polaków oraz obrazuje działanie tej witaminy na
organizm. To niewątpliwie jakościowa kampania i na pewno pomoże marce wyróżnić się na tle konkurentów.
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O MILIARDY

o Dlaczego telewizja nadal jest tak popularna
skoro większość widzów mówi, że nie ogląda
reklam?

Badania rzeczywiście mówią o rosnącej nieufności i unikaniu reklam przez konsumentów. Ale pamiętajmy, że osoby zainteresowane daną kategorią będą zwracać uwagę na reklamy ich interesujące. Oczywiście są próby odejścia od tej sztampy, jak w przykładzie kampanii zintegrowanej Metafenu, nagrodzonej w 2014 Innovation AD. Telewizja pozostaje jednak wciąż najbardziej efektywnym kosztowo medium w osiągnięciu szerokiego zasięgu,
a przecież o taki chodzi producentom farmaceutyków i myślę,
że milionowe budżety w telewizji mają swoje odzwierciedlenie
w sprzedaży, stąd taka strategia reklamowa.

o Branża farmaceutyczna jest obostrzona

wieloma zakazami. Jak firmy radzą sobie z tymi
ograniczeniami?
Krótko mówiąc reklamodawcy się nimi nie przejmują, ponieważ
kary za łamanie zakazów są dla nich nieodczuwalne. Np. zabronione są kampanie sponsoringowe w segmencie OTC (np. środków
przeciwbólowych), ale reklamodawcy i tak je robią. W sytuacji kiedy pojawiają się problemy zdejmują spot, przerabiają go lub kręcą
nowy i znów idą on air. Monitoring wydatków mediowych pokazuje wzrost udziału sponsoringu TV w kategorii. Jeśli chodzi o tzw.
„legale” – są one maksymalnie przyśpieszane (potrafią trwać nawet 20" np. w radiowym spocie 30") lub też są wykorzystywane
kreatywnie jako część kreacji. Tutaj można spojrzeć na kampanię
środka uspokajającego Valerin – całkiem ciekawy przykład takiej
taktyki, chociaż można dyskutować czy skuteczny.

oCzy Państwa klienci korzystają z materiałów
POS? Czy bezpośrednie działania nie są
skuteczniejsze?

Materiały POS są w farmacji bardzo ważne, ale trzeba pamiętać, że
mają inną rolę niż media masowe. Materiały POS mogą mieć dłuższe życie (jeśli klient zabierze je do domu do poczytania), zatem
mogą być wykorzystywane do edukacji, lub też wpłynięcia impulsowego na decyzję klienta w punkcie zakupu. Zadaniem mediów
masowych jest natomiast zostawienie, w pamięci odbiorcy, trwa-

Pozycję największego reklamodawcy w Polsce, utrzymuje
Aflofarm Farmacja Polska. W ub. r. firma zainwestowała
w reklamę w mediach ponad 1,68 mld zł, zwiększając nakłady
w skali roku o 38,5 proc. Przez cały rok koncern wydał tyle,
co Orange Polska, Kino Świat i Lidl Polska razem wzięte.
Wartość aptecznego rynku farmaceutycznego w IV
kwartale 2015 r. wzrosła o 3,6 proc. rdr i o 13,4 proc. kdk,
do 7,93 mld zł - wynika ze styczniowego raportu firmy
PharmaExpert. W całym 2015 r. rynek wzrósł o 4,9 proc. rdr
do 29,9 mld zł. Dane nie obejmują sprzedaży w drogeriach
i supermarketach.
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Materiały POS są w farmacji bardzo
ważne, ale trzeba pamiętać, że mają
inną rolę niż media masowe. I tak
w aptece najważniejszym czynnikiem
decyzyjnym jest opinia farmaceuty i to
o nią toczy się cała wojna, której nasz
świat reklamy nie widzi.

łego śladu na temat marki, jej opakowania, zastosowania i zbudowanie top of mind. Nasi klienci oczywiście stosują materiały POS,
a niektórzy nawet w sposób niestandardowy, np. nasz klient farmaceutyczny stworzył gazetę, a w zasadzie magazyn lifestylowy, który ma w wartościowy sposób promować ich usługi i budować lojalność klientów. I tak w aptece najważniejszym czynnikiem
decyzyjnym jest opinia farmaceuty i to o nią toczy się cała wojna,
której nasz świat reklamy nie widzi.

oCzy eventy są dla firm farmaceutycznych
skutecznym narzędziem promocji?

Jako że eventy są działaniami mniej zasięgowymi, a dodatkowo spełniają raczej rolę wizerunkową, tylko najwięksi producenci
mogą sobie na nie pozwolić. Dodatkowo firmy, które angażują się
w takie działania to raczej duże koncerny mające w swoim portfolio zarówno produkty OCT, jak i leki na receptę. Przykładem może
być akcja „Stworzone dla zdrowia” USP Zdrowie, czyli wg producenta ultranowoczesna przestrzeń, która skupia przełomowe narzędzia i technologie odkrywające sekrety ludzkiego organizmu.
Jest to unikalne miejsce, przygotowane przez firmę USP Zdrowie,
w którym każdy człowiek może dowiedzieć się więcej na temat
Zdrowia i funkcjonowania ludzkiego organizmu (www.stworzonedlazdrowia.pl). Centrum to objeżdża Polskę, edukując widzów, zatem jest to niewątpliwie event. Producenci farmaceutyków głównie jednak angażują się w programy edukacyjne lub kampanie
społeczne, np. Glaxo „Żółty tydzień” albo „Powstrzymaj rotawirusy”
czy „Mam haka na raka”. Edukacja prozdrowotna, obudowana odpowiednią kampanią, ma większe szanse przełożyć się na sprzedaż niż event jako taki.
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Rozmawiał Robert Załupski

ALICJA CYBULSKA
Strategy Director z 13-to letnim doświaczeniem w mediach
w szerokim spectrum kategorii produktowych i marek. Karierę
zawodową zaczynała w GfK Polonia Consumer Scan prowadząc
badania dla dużych firm FMCG takich jak Unilever, P&G, Tetley, Tchibo,
Eris itp. W 2002 roku przeszła do MPG zajmując się na początku
badaniami marketingowymi. Od 2006 jako Head of Research and
Tools wprowadzała na rynek Polski sieciowe narzędzia strategiczne
Decision Support Systems, a także współtworzyła metodologię
przygotowania strategii komunikacji. Od 2009 roku odpowiada za
strategie komunikacji mediowej dla wszystkich klientów Havas Media.
Od 2009 roku jest Wiceprezesem Zarządu Havas Media.

WWW.DZIEDZIK.PL

POD PATRONATEM

dzieć bądź nauczyć. Jeśli sprzedawca jest źródłem pożytecznej
i interesującej wiedzy to jest też większym magnesem dla klientów. To są te cztery motywacje, dla których ludzie wchodzą w relacje – klient ze sprzedawcą, a także sprzedawca z klientem, bo to
zawsze działa w dwie strony.

o Ponoć handlowcy mylą relację ze
znajomością. Dlaczego?

Tak jest. W odniesieniu do motywacji, o których przed chwilą mówiłem, to prawdziwa relacja jest wtedy, gdy zaistnieją cztery powody na raz. A znajomość jest wtedy, gdy zaistnieje tylko jeden
z wymienionych powodów – motywacja towarzyska. Handlowcy – zwłaszcza w B2B, których praca polega na zarządzaniu relacjami ze stałą grupą klientów – pracują najpierw nad tym, żeby
pozyskać leady, później żeby zdobyć możliwość dojścia do klienta, a następnie, żeby mieć okazję na kolejne spotkania z nim. Staramy się robić to, będąc sympatycznym, grzecznym, miłym – to
są oczywiście dobre metody, tylko gdy okaże się, że klient odwzajemnia naszą sympatię to nie mamy odwagi zapytać go: „A co
z naszym biznesem?”. W związku z tym, pozostajemy na pewnej
powierzchowności. Dbamy o to, żeby dobrze nam się rozmawiało z klientem, więc nie pytamy go o biznes, bo mogłoby to popsuć dobrą atmosferę.

ISTOTĄ ZAWODU HANDLOWCA
JEST ZMIENIANIE RZECZYWISTOŚCI

Gdyby świat był pełen klientów, którzy chcą kupować produkty danej firmy, to handlowcy byliby jej niepotrzebni
– powiedział Zbigniew Kowalski, doradca, mówca i trener, współautor bestselleru „Mount Everest Biznesu”,
w rozmowie z Grażyną Stefańską. Zbigniew Kowalski będzie prelegentem podczas VIII edycji Kongresu Sprzedaż,
który odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2016 r. w Warszawie.
o W zapowiedzi Pana prelekcji na

Kongresie Sprzedaż można przeczytać,
że większość handlowców na świecie
przekonuje swoich szefów, że są
niepotrzebni. Co Pan przez to rozumie?
Zbigniew Kowalski: Ta teza jest przewrotna, ale prawdziwa. Ogromny procent handlowców, którzy nie osiągają założonych wyników, znajduje usprawiedliwienia
w okolicznościach zewnętrznych. Mówią: „tego się nie
da”, „nasz produkt jest za drogi”, „klienci nie chcą kupować”, „klienci nie mają pieniędzy”, „konkurencja ma lepszą ofertę”, czyli o rzeczach, które nie mają nic wspólnego z ich pracą sensu stricto tj. na przykład z ich zaangażowaniem. Jeśli handlowiec mówi szefowi, że się
nie da, to jednocześnie mówi szefowi, że jest mu niepotrzebny. Istotą zawodu handlowca jest zmienianie
rzeczywistości. Gdyby świat był pełen klientów, którzy
chcą kupować produkty danej firmy, to handlowcy byliby jej niepotrzebni. Potrzebna byłaby jedynie obsługa
klienta, ale nie sprzedaż. Praca w sprzedaży polega na
tym, żeby tych, którzy mówią „w ogóle tego nie potrzebujemy” lub „konkurencja ma lepszy produkt”, przekonywać, że jest inaczej.
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o Czy na wynik w sprzedaży trzeba
długo pracować?

Inaczej bywa w B2C, a inaczej w B2B. Cały proces
sprzedaży w obu przypadkach wygląda tak samo
pod względem komunikacji interpersonalnej, tylko
że w B2C można sobie niekiedy pozwolić na zachowania prowadzące do jednorazowego efektu biznesowego. To zawsze jest ryzykowne i nie jest to zbyt
dobre rozwiązanie, ale zdarza się, że kupujemy coś
raz, a gdy usługa czy towar nie spełniają oczekiwań,
więcej tego nie robimy. W sprzedaży B2B kompetencje handlowca są wielokrotnie sprawdzane jeszcze
zanim dojdzie do zakupu. Dlatego w tym przypadku
działania lepiej planować bardziej długoterminowo
i tak też wyznaczać cele.

o Na co stawiać i jak działać, by

osiągać cele sprzedaży w B2B i B2C?
Od wielu lat jedna rzecz się nie zmienia – to sposób,
w jaki klient jest traktowany decyduje o tym, czy będzie on chciał od nas kupować czy nie. W B2C bywa
to traktowanie jednorazowe przez jednego człowieka, więc czasem udaje się stosować bardziej „jedno-

razowe” techniki wywierania wpływu – to, co zadziała tu i teraz. Czasem można być bardziej perswazyjnym a nawet inwazyjnym, bo celem wydaje się transakcja dziś. Natomiast w B2B większe znaczenie ma relacja. Współczesny świat trochę komplikuje nam życie,
ponieważ mamy za duży wybór, za dużo możliwości.
Dlatego jeszcze większego znaczenia zaczyna nabierać
marka osobista sprzedawcy – wszystko to, co potwierdza ludziom, że warto się z daną osobą skontaktować
i warto coś od niej kupić. Współcześnie dużo więcej
działań niż kiedyś handlowiec ma do wykonania przed
spotkaniem z klientem, po to, żeby w ogóle chciał się
z nim spotkać.

o Co motywuje klientów do wejścia
w relacje ze sprzedawcą?

Są ku temu cztery główne powody. Pierwszy to korzyść, czyli „wchodzę w relację, bo mi się to opłaca”. Drugie są powody towarzyskie – „dobrze czuje się w kontakcie z danym sprzedawcą”. Trzecią motywacją jest to,
że łatwiej nam się wchodzi w relacje z ludźmi, których
uważamy za interesujące osoby. Natomiast czwartą, że
możemy się od danej osoby czegoś ciekawego dowie-

o Jak postępować, aby nawiązywać z klientem
relację, a nie znajomość?

Po pierwsze, trzeba zdać sobie sprawę, że istotą partnerskiej relacji jest to, że klient i handlowiec są dla siebie wzajemnie pożyteczni. Te spotkania mają coś wnosić do życia obu stron. Handlowcy powinni mieć świadomość celu, roli i odpowiedzialności.
Handlowiec nie powinien się tego nigdy wyzbywać.

o O czym opowie Pan uczestnikom Kongresu
Sprzedaż podczas swojej prelekcji?

Opowiem o motywacji, korzystając z nowych doniesień naukowych i o tym dlaczego, skoro nauka już dawno udowodniła, co
motywuje sprzedawców, menedżerów sprzedaży oraz klientów,
świat biznesu dalej stosuje metody, które powstały jakieś 150 lat
temu.
Opowiem też o tym, czym naprawdę jest relacja w biznesie i dlaczego jest ona potrzebna do sprzedaży, a także co zrobić, żeby ją
zbudować i jakie zachowania powodują, że bardzo łatwo takie
relacje niszczymy. Nie zabraknie ciekawych przykładów z życia,
ponieważ w świecie sprzedaży jestem już od ponad 20 lat i miałem okazję samodzielnie sprzedawać, zarządzać sprzedażą i szkolić ponad 50 000 osób.

Rozmawiała Grażyna Stefańska, Kongres Sprzedaż
ZBIGNIEW KOWALSKI, DORADCA, TRENER
Z wykształcenia jest negocjatorem. Karierę zawodową zaczynał na
drugim końcu Europy, 22 lata temu jako sprzedawca nieruchomości.
Od połowy lat 90. był przedstawicielem, szefem regionu i managerem
szkoleń działu sprzedaży w międzynarodowej korporacji
farmaceutycznej. Od 15 lat doradza, prowadzi treningi, wykłady
motywacyjne, warsztaty i debaty. Pokazuje mechanizmy, zależności
i narzędzia, które pozytywnie wpływają na efekty biznesowe.
Z jego wiedzy skorzystało dotychczas ponad 50 000 osób, z czego
wielu to pracownicy różnych szczebli (od handlowców po zarządy)
zatrudnionych w ponad 120 czołowych przedsiębiorstwach różnych
branż. Jest współautorem bestsellerowej książki „Mount Everest
Biznesu” oraz autorem kilku innych książek i poradników.
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NAJBARDZIEJ KREATYWNE
KALENDARZE
NA ZOOM ART 2016

8. MIĘDZYNARODOWE
TARGI OPAKOWAŃ
PACKAGING INNOVATIONS

„Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Kalendarzy
ZOOM ART" to konkurs kalendarzy połączony z ich
wystawami. W marcu zostanie rozstrzygnięta druga
odsłona konkursu.

Packaging Innovations to jedyne targi poświęcone
wyłącznie opakowaniom w Europie Centralnej.
Potwierdzają to zarówno wystawcy jak i zwiedzający.

Wydarzenie skierowane jest do firm reklamujących się za pomocą kalendarzy,
do drukarni oraz agencji reklamowych. Celem konkursu jest porównanie osiągnięć, podniesienie jakości prac oraz uhonorowanie zleceniodawców i twórców kalendarzy.
- Zapraszamy zleceniodawców, wydawców i twórców posługujących się sztuką
poligrafii, fotografii, ilustracji, typografii, potrafiących z kalendarza uczynić dzieło sztuki oraz propagować za jego pomocą sztukę wysoką – wyjaśnia Marzena
Miszczyk, właścicielka kreatywnej Agencji AgirArt, organizatorka ZOOM ART.
W tegorocznej formule do konkursu przyjmowane są zgłoszenia kalendarzy
w 12 kategoriach, w tym aż 6 nowych.
Uczestnicy festiwalu otrzymują dyplom oraz nagrodę w danej kategorii. Jest to
prestiżowe wyróżnienie dla firm biorących udział w festiwalu, to również doskonała platforma reklamowo-promocyjna.
Międzynarodowe jury składa się z osób profesjonalnie zajmujących się grafiką,
projektowaniem, poligrafią, ilustracją oraz fotografią.
Kalendarze można zgłaszać do konkursu do 27 lutego br.
Patronat honorowy nad konkursem pełni Prezydent Miasta Katowice, patronat
artystyczny objęła Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
Finał konkursu - gala rozdania nagród odbędzie się 11 marca br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Szczegóły na stronie www.zoom-art.pl

W ostatnim roku w targach wzięło udział: 170 wystawców z 15 krajów z całego
świata, m.in.: Austrii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch,
Francji, Litwy czy USA. Warto podkreślić, iż 45% wystawców to firmy międzynarodowe, które szukają partnerów na polskim rynku. Tylko dzięki doświadczeniu organizatorów Targów Packaging Innovations, zdobywanego przez osiem lat, możliwy jest coroczny wzrost udziału w wystawie zagranicznych firm. Jak twierdzi Katarzyna Banach, Kierownik Zespołu Organizacji Targów - Wystawcy ufają nam
i wiedzą, że Targi Packaging Innovations to miejsce, gdzie ich oferta spotka się
z dużym zainteresowaniem odwiedzających. Większość firm współpracuje z nami
co roku, doceniając możliwości, wynikające z promocji swojej marki na targach.
Mocną stroną targów są również sami goście. Ubiegłą edycję odwiedziło 4 000
osób pochodzących z ponad 30 krajów z całej Europy. Wśród nich znaleźli się
obywatele m. in. z: Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji,
Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Maroko, Monako, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szkocji,
Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz oczywiście z Polski.
Warto podkreślić, iż goście targów reprezentują różne branże, m.in.: spożywczą,
kosmetyczną, chemiczną, farmaceutyczną, przemysłową oraz reklamową. Wydarzenie Packaging Innovations jest bowiem kierowane do osób ściśle związanych
z branżą. To co podkreślają sami wystawcy, to fakt, iż zwiedzający posiadają jasno
sprecyzowane oczekiwania wobec produktów, których szukają. Każdego roku
w wydarzeniu biorą udział m.in.: właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, menadżerowie ds. marki, projektanci, technolodzy i dystrybutorzy opakowań, przedstawiciele działów marketingu oraz dyrektorzy i specjaliści ds. zakupów. Targi to doskonała przestrzeń zarówno dla producentów uznanych marek, jak i dla tych, którzy debiutują na rynku i chcą dołączyć do grona liderów branży.
Targi Packaging Innovations to jednak więcej niż dwa dni wystaw. To dwa dni inspiracji i fachowej wiedzy. Każda edycja targów dzięki swemu międzynarodowemu charakterowi, wskazuje nowe trendy i mówi o tym co będzie punktem zainteresowania branży w kolejnych miesiącach. W ramach targów można również wziąć
udział w szeregu szkoleń i warsztatów prowadzonych przez cenionych praktyków
z branży. Seminaria workShops pozwalają nie tylko wysłuchać, ale i osobiście poznać
cenionych przedstawicieli tego rynku, którzy przedstawiają ciekawe case studies.
Kolejna - ósma edycja odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia w Warszawie,
w EXPO XXI w samym centrum miasta. Już dziś możemy zdradzić, iż organizatorzy zapowiadają ciekawy program towarzyszący, o którym więcej już wkrótce.

Szczegóły na stronie www.packaginginnovations.pl
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POLAND & CEE
RETAIL SUMMIT 2016
Każda kolejna edycja kongresu Poland & CEE Retail
Summit ma do zrealizowania jeden podstawowy cel:
zacieśnić relacje pomiędzy firmami z sektora handlu
i sektora FMCG.

Prawie 1000 uczestników biorących co roku udział w tym spotkaniu potwierdza, że cel ten udaje się realizować w praktyce. Kongres z edycji na
edycję udowadnia, że jest istotnym miejscem spotkań przedstawicieli handlu i FMCG, platformą ułatwiającą rozpoczęcie rozmów na temat rozwoju współpracy, która daje realne przełożenie na wyniki biznesowe. Od lat
z sukcesami przekonujemy uczestników, aby spotkanie to traktować jako
wstęp do dalszych negocjacji, miejsce ułatwiające odkrywanie wspólnych
celów biznesowych i umożliwiające w efekcie zaplanowanie dalszych kroków i działań. Rosnąca z roku na rok frekwencja, powiększające się grono
stałych oraz nowych uczestników kongresu, potwierdza efektywność proponowanej formuły wydarzenia i realizację powyższych założeń.
Do każdej edycji kongresu wprowadzamy nowe elementy, dzięki którym
zwiększamy pozytywne doświadczenia i poziom satysfakcji uczestników.
W przyszłym roku należeć będą do nich m.in.:
• dodatkowa, piąta, równoległa sesja tematyczna Futurology, podczas której zaprezentujemy innowacje, które zmieniają oblicze handlu, m.in. Watson i AI, ekonomia współpracy, Internet rzeczy, hololens, wearable;
• obecność reprezentantów międzynarodowych sieci handlowych;
• rozwinięcie funkcjonalności aplikacji my-RS2016 na urządzenia mobilne
Podczas przyszłorocznej edycji swoimi doświadczeniami podzielą się m.in.:
• Otto van Harmelen, Członek Zarządu METRO AG Germany, który będzie
mówił o budowaniu wyróżników, asortymencie zorientowanym na klienta, metodach podnoszenia jakości obsługi klienta i poziomie serwisu posprzedażowego;
• Gordon Campbell, Prezes Zarządu SPAR International (12 000 sklepów,
w 40 krajach, na 4 kontynentach), który wskaże kierunki rozwoju i przyszłość kanału convenience;
• Paweł Musiał, Członek Rady Nadzorczej Profi Rom Food Romania /
X5 Retail Russia, który zainspiruje uczestników niestandardowym spojrzeniem na format sklepu. Sklep modułowy? Sklep z lodu? Czemu nie?!
• Kenny Jacobs, Dyrektor Marketingu, Członek Zarządu Ryanair, który doświadczenie zawodowe zdobywał w Tesco, Metro Group i Procter&Gamble.
Podczas kongresu zaprezentuje sposoby na realizację szybkich zmian
w biznesie dzięki wykorzystaniu danych i kanałów cyfrowych.

Więcej informacji na stronie www.retail-conferences.com

rynkach, jak na przykład Zjednoczone Emiraty czy
Brazylia, sytuacja często wymaga bardzo bliskiej
i szybkiej współpracy między podmiotem tworzącym reklamę, a tym, który ją emituje. Pojawia się
szereg wyzwań, często dość technicznych, które trzeba sprawnie rozwiązać, aby nie zagrozić realizacji zakładanych parametrów kampanii. Bardzo
się cieszymy, że dzięki naszej wspólnej pracy, udało nam się pozytywnie zakończyć wszelkie tego
typu wyzwania.

oKampania została skierowana na

kilka światowych rynków: Brazylia,
Niemcy, Zjednoczone Emiraty
Arabskie i Chiny. Jakie były jej
główne założenia?

NIE SPOSÓB ZBUDOWAĆ
MOCNEGO WIZERUNKU
JEDNĄ KAMPANIĄ
„Made in Poland. Gwarancja Jakości” - pod takim hasłem została
przygotowana w ubiegłym roku kampania promująca polską
gospodarkę za granicą. O szczegółach przyjętej strategii i działaniach
mediowych mówią - Bartek Hanus, Strategy Director MullenLowe
Warsaw (dawniej Lowe Warsaw) i Ewa Góralska, Managing Director
MullenLowe Mediahub (dawniej Lowe Media).
oKonsorcjum MullenLowe

Warsaw (dawniej Lowe Warsaw)
i MullenLowe Mediahub (dawniej
Lowe Media) wygrało przetarg
na opracowanie kampanii dla
Ministerstwa Gospodarki. Jak
wyglądał podział pracy między
agencją reklamową a domem
mediowym?
Bartek Hanus: Obie firmy pracowały już wcześniej przy obsłudze podmiotów reklamujących
się poza granicami Polski, razem przeprowadzaliśmy promocje POT w krajach europejskich i azja-
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tyckich w roku 2014. Od strony formalnej nie było
to nowe zadanie, podział prac pomiędzy nami jest
związany z domeną naszych kompetencji. Nie pracowaliśmy wcześniej dla MG, ale współpraca z innymi podmiotami rządowymi pozwoliła nam zrozumieć specyfikę tego typu projektów i efektywnie odpowiedzieć na oczekiwania briefu, co jak
wiemy zostało docenione poprzez wybór naszej
oferty. To, że jesteśmy pod jednym dachem, a nie
tworzymy przetargowego konsorcjum, pozwala na stworzenie naprawdę świetnej oferty i bardzo sprawnej realizacji kampanii. Musimy mieć na
uwadze, że przy realizacji kampanii zagranicznych,
szczególnie na dość egzotycznych i odmiennych

Bartek Hanus: Głównym celem kampanii było pokazanie Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, który eksportuje na cały świat produkty wysokiej jakości i w konsekwencji zachęcenie
do nawiązywania współpracy biznesowej z polskimi firmami. Głównym problemami, przed którymi stanęliśmy, były brak zaufania do polskich produktów i postrzeganie naszego kraju jako mało innowacyjnego. W przypadku Brazylii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chin powodem takiego stanu rzeczy był generalny brak wiedzy na temat Polski i polskiej gospodarki. W Niemczech
o takim postrzeganiu decydowały historyczne stereotypy. Dlatego musieliśmy w naszej kampanii
nie tylko zwrócić uwagę na Polskę i jej ofertę gospodarczą, ale przede wszystkim uwiarygodnić się
w oczach odbiorców komunikacji. Zdecydowaliśmy się pokazać nasz kraj i powstające w nim produkty z punktu widzenia biznesmenów pochodzących z państw, do których kierowana była kampania (np. w reklamie na rynek niemiecki o polskich
produktach mówią przedsiębiorcy z Niemiec).
W ten sposób uświadamiamy odbiorcom, że to, co
mamy do zaoferowania, jest atrakcyjne dla biznesmenów z danego kraju i odpowiada na ich potrzeby. W każdej z odsłon kampanii mówiliśmy o tych
branżach, których wytwory są najbardziej atrakcyjne dla konkretnej nacji. Puentą wszystkich reklam
jest hasło „Made in Poland. Gwarancja jakości”, które podkreśla jeden, ważny dla wszystkich rynków
atrybut naszej oferty gospodarczej, który ma się
stać podstawowym skojarzeniem z powstającymi
u nas produktami.
Ewa Góralska: Warto dodać, że poza jakościowymi
aspektami komunikacji, bardzo ważnym elementem był też jakościowy zakup mediów, którego planowanie z takiej odległości i w tak szerokim wymiarze jest szczególnie trudne. Bardzo ważny był
dobór odpowiednich programów telewizyjnych,
przy których umieszczane były reklamy – premiowanych pozycji w blokach, które dawały reklamom
lepszą zauważalność. Planowanie mediów musiało
bardzo wyraźnie podkreślać jakościowe aspekty komunikacji, które przekazywał spot reklamowy.

oDziałaniami zostały objęte tylko
niektóre media i nośniki. Według
jakiego kryterium je wybrano?

Ewa Góralska: Głównym kryterium wyboru mediów było ich dopasowanie do trudnej (będącej wyzwaniem w planowaniu nie tylko w tamtych krajach, ale również w Polsce) grupy docelowej. Chodzi o kadrę inwestorów, przedsiębiorców i ludzi biznesu. Grupa ta jest bardzo wymagająca, a my musieliśmy efektywnie dotrzeć do
jak największego jej grona (zbudować w mediach
jak największy zasięg 1+). Przy okazji wyzwaniem
było osiągniecie tego celu przy ograniczonym
budżecie. Bardzo często biznesowa grupa docelowa wybiera media niemożliwe do wykorzystania, chociażby ze względu na konieczność dotarcia do określonych regionów, a nie całych rynków
krajowych. Cieszymy się, że przedstawione optymalizacje zdołały pozytywnie rozwiązać te ograniczenia. Wspomniane ograniczenia regionalne
zasięgu promocji również miały wpływ na dobór
mediów lepiej geo-targetowanych (jak outdoor).

oCzy można powiedzieć, że cel

projektu, mającego zachęcić
zagraniczne podmioty do kontaktów
gospodarczych i inwestycji w Polsce
został osiągnięty? Jaki był odzew na
działania informacyjno-promocyjne
zagranicą?
Ewa Góralska: Kampania dopiero się skończyła.
Nie mamy jeszcze danych na temat odzewu. Cele
są długoterminowe, jednym z elementów pożądanego efektu jest wzrost świadomości marki i reklamy, ale nie mamy dostępu do danych. Cele komunikacyjne kampanii medialnej, które zostały
postawione przed kampanią, zostały zrealizowane
zgodnie z założeniami, na każdym rynku i w każdym z mediów.

oChyba ostatnim udanym

działaniem promującym nasz kraj
była kampania Polskiej Organizacji
Turystycznej z 2005 roku, gdzie
do odwiedzenia Polski zapraszali
przystojny hydraulik i urocza
pielęgniarka. Kampania była nieco
ironiczną odpowiedzią na obawy,
że nasza tania siła robocza zaleje
europejskie rynki pracy. Czy
podobne działania, uciekające od
stereotypów, byłyby uzasadnione
ponownie?
Bartek Hanus: Sukces tej kampanii wynika
z trzech rzeczy. Po pierwsze odnosiła się ona
wprost do najmocniejszych wyobrażeń, które
odbiorcy (czyli w tym przypadku Francuzi) mieli na reklamowany temat (Polska). Polska postrzegana była przede wszystkim jako kraj taniej siły

roboczej, a niekoniecznie jako atrakcyjne miejsce do odwiedzenia. Po drugie autorzy kampanii, żeby zaistnieć w świadomości odbiorców, postanowili spojrzeć na stereotyp „Polak – tani pracownik” z dystansem i uczynić z niego punkt wyjścia do komunikatu o tym, że Polska jest krajem
wartym odwiedzenia. Ten dystans do obiegowego
wyobrażenia na swój temat i umiejętność zażartowania z niego, uczyniły więcej dla dobrego wizerunku kraju niż kilka kampanii, które na serio próbowały przekonać o tym, że jesteśmy krajem nowoczesnym i wartym zainteresowania. W ten sposób udało się pokazać Polaków jako naród z dystansem i poczuciem humoru. Po trzecie kampania została wyemitowana w doskonałym momencie, kiedy stereotyp Polaka-hydraulika był bardzo
aktualny. Kampania miała tak duży oddźwięk, ponieważ wpisała się w aktualny, gorący temat i pozwoliła spojrzeć na niego z zupełnie nowej perspektywy. Te trzy elementy: znajomość perspektywy odbiorcy na dany temat, umiejętność wykorzystania jej, żeby powiedzieć coś nowego, nieoczekiwanego oraz odpowiedni moment emisji reklamy zawsze dają dużą szansę powodzenia kampanii. Dlatego działania przełamujące stereotypy zawsze mają dużą szansę powodzenia.

o Jak Państwa zdaniem powinno

się skutecznie reklamować
Polskę na zagranicznych rynkach
i budować nasz wizerunek na arenie
międzynarodowej?
Bartek Hanus: Na to pytanie nie ma jednej prostej odpowiedzi, ponieważ postrzeganie Polski jest
zupełnie inne w sąsiadujących z nami Niemczech
i odległym Chile. Dlatego komunikacja w każdym
z tych krajów powinna akcentować inne aspekty tego, co Polska ma do zaoferowania. Jest jednak kilka kroków, które niewątpliwie trzeba podjąć, żeby ta komunikacja była skuteczna. Po pierwsze potrzebna jest decyzja na poziomie centralnym odnośnie tego, jaki wizerunek kraju chcemy
budować na świecie oraz, które z naszych atutów
uznajemy za najbardziej atrakcyjne i wyróżniające
w kontekście innych państw. Bez tego każda kampania będzie miała ograniczony, krótkoterminowy efekt, który nie będzie budował spójnego postrzegania kraju. Po drugie, trzeba podjąć tą decyzję i konsekwentnie ją realizować w dłuższym, kilkuletnim okresie, ponieważ nie sposób zbudować
mocnego wizerunku jedną kampanią. Po trzecie
trzeba monitorować efekty działań, bo bez tego
nie sposób stwierdzić czy nasze kampanie realizują cele, które sobie postawiliśmy i nie jesteśmy
w stanie nic zmienić w kolejnych działaniach, żeby
zwiększać ich skuteczność. Te same trzy zasady:
cel, konsekwencja i mierzenie wyników należy stosować w przypadku każdego działania promocyjnego prowadzonego na rzecz Polski.

Rozmawiała Jaga Kolawa

EWA GÓRALSKA, Managing Director MullenLowe
Mediahub (dawniej Lowe Media). W 1994
roku rozpoczęła pracę w austriackiej agencji
reklamowej GGK Warszawa, w której zajmowała
się planowaniem i zakupem kampanii medialnych
dla klientów międzynarodowych i lokalnych.
W 1997 roku dział mediów agencji GGK Warszawa
przekształcił się w niezależny dom mediowy
PanMedia Western, w którym Ewa Góralska
kontynuowała karierę zawodową, współtworząc
kampanie reklamowe m.in. dla: ING Bank Śląski,
Nationale Nederlanden, Leroy Merlin, Decathlon
czy Provident. W 2003 roku objęła stanowisko
Dyrektora Zarządzającego Domu mediowego
MullenLowe Mediahub (dawniej Lowe Media)
i pełni tę funkcję do dzisiaj. Wśród obsługiwanych
przez firmę Klientów znajdują się między innymi:
ING Bank Śląski, Orlen, Energa SA, Suzuki,
Decathlon, Orlen SA, Energa SA, OBI, Telepizza,
ANTO, Austrian Airlines, Tesco F&F, Tarczyński SA,
Polska Organizacja Turystyczna. Wielokrotny juror
konkursów mediowych zarówno w kraju (EFFIE
AWARDS, MediaTrendy/Innowation Awards), jak
i za granicą (Eurobest).

BARTEK HANUS, Strategy Director MullenLowe
Warsaw (dawniej Lowe Warsaw). Absolwent
stosowanych nauk społecznych i historii sztuki
na Uniwersytecie Warszawskim. Od trzynastu
lat z powodzeniem zajmuje się tworzeniem
strategii reklamowych dla marek i firm. Juror
Effie i Media Trendy. Wykładowca w Szkole
Strategii Marki. Pracował dla wielu globalnych
i polskich marek, w tym m.in. : Knorr, Ballantine’s,
Jameson, SEAT, Whiskas, adidas, Wyborowa,
Lukas Bank, BNP Paribas, Warta, AXA Direct, AXA
Polska, Radio Zet, Onet.pl, Gazeta Wyborcza,
Nivea, Tchibo. Z MullenLowe Warsaw (dawniej
Lowe Warsaw) związany zawodowo od maja
2013 roku, gdzie odpowiada za pracę całego
działu strategii i przygotowuje oferty dla
obecnych i nowych Klientów.
www.oohmagazine.pl | OOH magazine
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EXPO XXI WARSZAWA

DAJE OGROMNE MOŻLIWOŚCI TWÓRCZE
Jesienią ubiegłego roku w EXPO XXI Warszawa zostały zaprezentowane
dwie nowe kolekcje „White Wolf” i „Transplantacja”. O tym, co zadecydowało
o wyborze tego wielofunkcyjnego obiektu wystawienniczo-konferencyjnego
opowiada Mariusz Przybylski, projektant mody i autor kolekcji.
oPokaz Pana dwóch najnowszych
kolekcji odbył się w EXPO XXI
Warszawa. Skąd pomysł na
przeniesienie wybiegu do wnętrz
kompleksu eventowego?

Mariusz Przybylski: - Moim zdaniem EXPO XXI Warszawa daje ogromne możliwości do prezentacji
mody. Szczególnie w przypadku moich pokazów,
gdzie cała oprawa ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Oczywiście sama kolekcja jest tutaj najważniejsza, lecz miejsce, w którym odbywa się pokaz może
bardzo pomóc w odbiorze całości. Poza tym ja już
bardzo dawno temu chciałem przygotować swój
pokaz właśnie w EXPO XXI. Ponad 4 lata temu pierwszy raz narodził się pomysł o tym miejscu, odbyły się
pierwsze spotkania i rozmowy, ale musiały minąć aż
4 lata, abyśmy się spotkali tutaj na moim pokazie.

oProszę nam zdradzić ile osób gościło
na pokazie?

Z tego co wiem było ok. 800 osób.
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oProjektanci często podkreślają, że każ-

dy element pokazu - światło, scenografia,
muzyka, ustawienie widowni itd. - wpływa na odbiór zaprezentowanych kreacji.
Co do Pana ostatniego pokazu wniosło
oryginalne wnętrze EXPO XXI Warszawa?
Przede wszystkim atmosferę i klimat, jakiego szukałem i potrzebowałem do prezentacji tej kolekcji. Duża
i otwarta przestrzeń, a także bardzo komfortowe warunki pracy to najważniejsze wyznaczniki, jakie były mi
niezbędne. Poza tym okazało się, że w EXPO XXI pracują bardzo mili i otwarci ludzie, co niewątpliwie bardzo
pomogło w pracy nad pokazem.

oDuża przestrzeń EXPO XXI Warszawa

to dla Pana raczej logistyczne wyzwanie,
czy kreatywny potencjał?
Zdecydowanie niezwykle kreatywny potencjał! Uwielbiam duże przestrzenie, które na swój sposób można zagospodarować według własnego pomysłu i wizji. Takie miejsce jak EXPO XXI daje ogromne możliwo-

ści twórcze, gdyż w takiej przestrzeni można wyczarować każdy świat.

oJednym z elementów szeroko komen-

towanych przez gości wydarzenia była
oryginalna scenografia - z jednej strony
minimalistyczna, ale też niezwykle pomysłowa. Czy zdradzi nam Pan swoje inspiracje i proces jej powstawania?
Przy każdym z moich pokazów staram się, aby scenografia współgrała z całością i była dodatkowym środkiem
wyrazu opowiadającym o kolekcji. Ona zawsze, z jednej
strony jest dość minimalistyczna, ale zarazem z drugiej zjawiskowa i spektakularna. Bardzo zależy mi, aby nie była
to gigantyczna scenografia budowana z tysiąca elementów, gdyż taką może stworzyć każdy, ona tylko uzależniona jest od budżetu. W moich działaniach zdecydowanie
bardziej zależy mi na artystycznym wyrazie i kreatywnych
pomysłach, niż prezentowaniu możliwości finansowych.

oJaką radę dałby Pan innym

projektantom szukającym oryginalnych
inspiracji i niestandardowych wnętrz na
pokazy swoich kolekcji?
Bardzo ciężko byłoby mi doradzić innym w doborze miejsca na swój pokaz, gdyż każdy z projektantów jest inny.
Prezentuje zupełnie inne kolekcje, różną estetykę. Dlatego też każdy indywidualnie powinien wybierać miejsca,
które współgrają z jego twórczością i oddadzą charakter jego pracy.
Pokaz odbył się 29 października 2015 r. w EXPO XXI
Warszawa.

Rozmawiała: Martyna Laskowska
Marketing & PR Manager EXPO XXI Warszawa

Interaktywna in¬stalacja DS z peronu kolejowego w Sztokholmie. Źródło: NEC DISPLAY SOLUTIONS

NEC – Digital SigNagE

REKLAMA
INTERAKTYWNA

Ekrany dotykowe, wirtualne przymierzalnie, rozszerzona rzeczywistość.
To narzędzia, które już rewolucjonizują doświadczenia konsumentów.
Digitalny klient wymaga coraz to nowszych rozwiązań, które będą
angażować jego uwagę i oferować mu wartość dodaną.
Interaktywność multimediów stała się właściwie naszą codziennością. Interaktywny jest nasz tablet, nawigacja samochodowa i smartfon. Nie inaczej jest
w branży reklamowej, interaktywnych narzędzi Digital Signage na rynku jest bowiem całe spectrum.
Najprostsze to dotykowe instalacji jak info-kioski
czy monitory typu way-finder, niezwykle popularne
w galeriach handlowych i pomagające dotrzeć do
wybranego celu. - Kolejne to interaktywne systemy
POS, podłogi, witryny, meble, e-przymierzalnie, stoły dotykowe, kinetyczne ściany video, aż po zawansowane systemy DS reagujące na zachowania klienta czy instalacje typu Augmented Reality, wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość łącząca na ekranie DS elementy z realnego otoczenia obserwato-
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ra z kreacją komputerową. Coraz więcej pojawia się
systemów służących umilaniu czasu i rozrywce, jak
stoły i podłogi interaktywne - wyjaśnia Mariusz Orzechowski, Dyrektor Przedstawicielstwa NEC Display
Solutions Europe GmbH w Polsce.
Interactive Signage umożliwia korzystanie z wielu urządzeń oraz aplikacji stanowiących odpowiedź
na potrzeby klienta w miejscu sprzedaży, takich
jak np. usługi e-concierge, dynamiczne mapy, asystent sprzedaży czy interaktywne katalogi produktów lub menu. Istotnym elementem każdego systemu jest samoobsługa. - Klienci mogą uzyskać wiele informacji samodzielnie, przez co skraca się czas
oczekiwania na odpowiedź, zwiększa się ich satys-

najwyższych lotów

fakcja i zaangażowanie. Interactive Signage okazują
się być dużo lepszą alternatywą dla statycznych obrazów, plakatów, czy billboardów ponieważ sprawdzają się w praktycznie wszystkich branżach. Technologia
Interactive Signage jest elastyczna i uniwersalna – wyjaśnia Paweł Kołodziejczyk, Visual Solutions Consultant
Poland and Baltics w Sharp Electronics CEE.
Jak podkreśla Mariusz Orzechowski, dotychczas najmniejsza ilość interaktywnych instalacji obejmuje systemy DS wyświetlające kontekstową reklamę. - Przyczyna jest bardzo prosta: przygotowanie „inteligentnego” algorytmu komunikacji z klientem, np. w zależności od liczby osób patrzących na ekran, ich płci i wieku,
czy nawet ich zachowania, to o wiele bardziej skomplikowana i droższa procedura niż standardowa kampania DS. Takie inwestycje sprawdzą się w wybranych,
prestiżowych lokalizacjach, dla flagowych produktów. Dlatego zaawansowane interaktywne systemy
DS z komunikatem typu „one to one” nie są i nigdy nie
będą rozwiązaniami stosowanymi masowo. Klasyczne,
najprostsze instalacje DS z przekazem „one to many”
nadal będą najbardziej powszechne – wyjaśnia Mariusz Orzechowski.

Zastosowanie
Z interaktywnymi narzędziami DS spotkamy się niemalże wszędzie. Wykorzystywane są zarówno w systemach
czysto informacyjnych, jak i reklamowych. Branże wykorzystujące rozwiązania interaktywne, to np. monitoring,
transport, bankowość, muzea i kultura, handel, rozrywka,
restauracje i bary szybkiej obsługi, ale również edukacja,
czy korporacje oraz takie miejsca użyteczności publicznej jak urzędy czy sądy.
Interactive Signage w odróżnieniu od Digital Signage to
nie tylko reklama i obsługa klienta. - To również edukacja, aktywizacja pewnych procesów jak np. zwiększania
wydajności pracy, to szerokie funkcjonalności dla miejsc
użyteczności publicznej. Interaktywne systemy Digital Signage gwarantują nie tylko zaangażowanie, ale także
możliwość udostępniana informacji w czasie rzeczywistym. Firmy wdrażają te systemy przede wszystkim, aby
móc komunikować się w sposób efektywny, dynamiczny, atrakcyjny wizualnie i jednocześnie obniżać swoje
koszty - dodaje Paweł Kołodziejczyk.
Interactive Signage to bowiem wielkoformatowe monitory interaktywne, które są nowoczesnym rozwiązaniem
w zakresie prezentacji i komunikacji do zastosowania np.
w salach konferencyjnych czy jako rozwiązanie komunikacji wewnętrznej dla pracowników. - Jedno urządzenie zastępuje długą listę innych takich jak: tablica szkolna,
flipchart, tablica samokopiująca, olbrzymi monitor komputerowy LCD, tablica suchościeralna, projektor, bardzo
duży telewizor LCD czy superkomfortowy zestaw wideokonferencyjny. Oczywiście atrakcyjność rozwiązań Interactive Signage opiera się na założeniu, że system działa. Elementem decydującym przy wyborze dostawcy powinna więc być najlepsza funkcjonalność - dodaje Paweł
Kołodziejczyk.

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.
www.nec-display-solutions.pl

REKLAMA INTERAKTYWNA
Case study
Na ubiegłorocznych targach ISE w Amsterdamie NEC
Display Solutions przedstawił rzeczywistą, interaktywną instalację DS z peronu kolejowego w Sztokholmie.
Jak informuje producent, symulacja ta była jednym
z niekwestionowanych hitów stoiska NEC. Instalacja
multimedialna składała się z: trzech projektorów UltraShort-Throw wyświetlających jeden ultraszeroki obraz
oraz 70-calowych monitorów NEC w obudowie outdoorowej, które wyświetlały reklamy. - Całość robiła ogromne wrażenie, szczególnie w momencie gdy na szerokim
ekranie projektorów został wyświetlony wjeżdżający na
peron pociąg. Wtedy, w realnej instalacji DS, dzięki czujnikowi ruchu wykrywającemu nadjeżdżający pociąg następował cały ciąg zdarzeń, w ramach których odpowiednio zmieniał się cyfrowy kontent na monitorach. Na
stoisku natomiast po pojawieniu się cyfrowego pociągu,
zainstalowane w niewidocznym miejscu wentylatory
mocnym strumieniem powietrza symulowały wrażenie
podmuchu pociągu, a początkowo nieruchoma modelka, której postać była wyświetlana na monitorze, zaczynała się ruszać, odgarniając rozwiane przez wiatr włosy.
Nie było osoby, która nie byłaby zaskoczona i nie zwróciła uwagi na nagle „ożywioną” rozczochraną dziewczynę
z peronu – relacjonuje Mariusz Orzechowski.
Inną interesująca realizację są “Interaktywne lustra” Sharp
i i3D SA. Klient, który jest producentem odzieży, oferującym swoje wyroby w ponad 200 butikach na terenie Polski i Europy, poszukiwał niekonwencjonalnej formy komunikacji z klientami w miejscu sprzedaży. Na zlecenie marki, Sharp i i3D zaprojektował i wykonał interaktywne lustro, które umożliwia wirtualne przymierzanie
strojów z kolekcji firmy, dzięki czemu klienci oszczędzają
czas. Funkcjonalności, w jakie wyposażone zostało lustro,
pomagają też przy podejmowaniu decyzji zakupowych.
- Wirtualne lustro łączy wysokiej klasy technologię obrazu marki Sharp oraz działające na zasadach plug&play
oprogramowanie Quazar3D, które umożliwia szybkie
przeglądanie i przymierzanie całych kolekcji odzieży, bez
konieczności czasochłonnego przebierania się. Wymodelowane w 3D stroje, nakładane są na sylwetkę użytkownika zarejestrowaną przez obiektyw kamery. Niezwykła staranność, z jaką zostały odwzorowane na ekranie 70 calowego monitora Sharp krój i struktura materiału oraz przemyślane efekty specjalne, sprawiają, że obraz finalny jest wiernym odbiciem rzeczywistości – zaznacza Paweł Kołodziejczyk. Dodatkowe funkcjonalności
to możliwość zrobienia zdjęć i przesłania ich na adres email, dedykowane osobom, które na podjęcie decyzji zakupowej potrzebują nieco więcej czasu. Wirtualne lustro
jest skutecznym narzędziem marketingowym, promującym w innowacyjny sposób produkty firmy i pozwalającym zbudować przywiązanie do marki.
Kolejnym ciekawym przykładem interaktywnej kampanii DS, również przywołanym na zeszłorocznych stoisku
NEC Display Solutions podczas targów ISE, jest system
Augmented Reality stworzony dla marki LEGO. - System
oparty na współpracy kamery, monitora wielkoformato-
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wego i oprogramowania pozwalał na wygenerowanie
rozszerzonej rzeczywistości, w której klient widział na
ekranie finalny produkt bez zbędnego wyciągania go
z pudełka. W praktyce system działał tak, że klient podchodząc do monitora widział w nim siebie jak w lustrze. Natomiast, gdy wziął do ręki konkretne pudełko klocków i skierował je do kamery, na monitorze widział już nie tylko siebie z pudełkiem, ale również z całym złożonym zestawem klocków z tego właśnie opakowania. Co więcej, obracając pudełkiem można było

oglądać wirtualną budowlę LEGO z każdej strony, wraz
z jej ruchomymi elementami (np. samolotami) - wyjaśnia Mariusz Orzechowski.
Oryginalnych realizacji będziemy oglądać coraz więcej. Warunkuje to dynamiczny rozwój segmentu mobile, jak również sam konsument, który szuka dla siebie
tego co nowe, lepsze, ciekawsze.

Katarzyna Lipska-Konieczko

Interaktywne lustro i3D na bazie monitora SHARP

Źródło: NEC DISPLAY SOLUTIONS

Źródło: NEC DISPLAY SOLUTIONS

CZAS NA
POP-UP!
Sklepy Pop-Up, inaczej zwane tymczasowymi,
przywędrowały do nas zza oceanu i szybko stały
się ważnym elementem strategii marketingowej.
Nie ma praktycznie branży, która nie korzystałaby
z marketingowych zalet flash retailingu.
Genezy pojawiających się i znikających sklepów możemy szukać właściwie
tam, gdzie zaczął się handel w ogóle. Sprzedaż obwoźna, kramy i stragany,
różnego rodzaju jarmarki i targi bazują przecież na podobnej zasadzie działania. Pomysł na Pop-Up Store, jaki znamy w dzisiejszej odsłonie, zamiennie
nazywanego Pop-Up Shop lub flash retailing narodził się na początku XXI
w. w USA i Wielkiej Brytanii. - Zagospodarowaną przestrzeń użytkową, która otwiera się na określony, krótki okres – bywa nawet, że na jeden wieczór
– wymyśliła i z powodzeniem wprowadziła na rynek globalny amerykańska
firma Vacant. Jej właściciele podczas podróży do Tokio zobaczyli jak wielkim powodzeniem cieszą się w Japonii małe sklepiki, które sprzedają mocno ograniczoną ilość towaru i zamykają się na czas uzupełnienia zapasów.
Vacant zrobił jednak inaczej – postanowił, że jego Pop-Up Store będzie zamykał się definitywnie po sprzedaniu towaru, tak by zostawić klientów z poczuciem niedosytu – tłumaczy Agnieszka Becelewska z firmy APS NOVA.
W ten sposób w 2003 r. Vacant wraz z Dr. Martensem otworzyli w Nowym
Jorku swój pierwszy Pop-Up Store, i tak zaczęła się, krótka jak widać, ale niezwykle intensywna droga do popularności „znikających sklepów”.
Nowa idea szybko zwróciła uwagę dużych marek, które ujrzały olbrzymi potencjał w tworzeniu krótkoterminowego, ale intensywnego w formie, doświadczenia służącego czystej promocji produktów. - AT&T, Levi-Strauss,
Motorola, Dr. Martens, H&M - wszyscy kierowali na siebie uwagę głównie
młodych, otwartych na nietypowe rozwiązania i podążającymi za modnym
novum nabywców. Działanie to, stosunkowo świeże na rynku polskim z powodzeniem funkcjonuje w USA i Europie zachodniej już kilkanaście lat – zaznacza Agnieszka Becelewska.

Rozwiązanie dla wszystkich
Możliwości Pop-Up Store są znacznie szersze niż klasycznego, stacjonarnego sklepu. - Ze względu na funkcjonalność możemy wyszczególnić sklepy
sezonowe, których celem jest wzmocnienie oferty sprzedażowej centrum
handlowego zgodnej z sezonowością produktów i usług czy też kalendarzem świąt i eventów. Inny rodzaj to regionalne, których celem jest promocja regionów, producentów, lokalnego rękodzieła, twórców i artystów czy
też modowe, podczas których prezentuje się i sprzedaje ubrania młodych
projektantów i designerów – mówi Agnieszka Ochowska – Wasiljew, Client
Service Director w WHO WANTS TO SELL MORE Agency.
Pop-Up Store znalazły uniwersalne zastosowanie w marketingu centrów
handlowych. - Oprócz oczywistego wzmocnienia pozycjonowania galerii
i zwiększenia footfall’u (liczby odwiedzających, przyp. red.) umiejętną promocją, jedną z istotniejszych cech Pop-Up Store jest możliwość czasowego
zagospodarowania pustostanów i wolnych powierzchni pasażu bez zbędnych kosztów adaptacyjnych – tłumaczy Agnieszka Ochowska. To z kolei
stwarza możliwość przedłużenia najmu poprzez pozyskanie stałego najemcy, który wcześniej na promocyjnych warunkach ma szansę sprawdzić po-
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Centrum handlowe Bikini Haus
Stoisko o nowoczesnym wyglądzie, nawiązujące charakterem i klimatem do salonów
Bikini Haus – w najstarszym w Berlinie centrum handlowym wykorzystano przestrzeń
korytarzy jako przestrzeń handlową. Cały parter galerii zajmują drewniane sklepy
tymczasowe. Sam obiekt jest pod ochroną konserwatora zabytków, przez co możliwości
ingerencji w jego przestrzeń są ograniczone. Źródło: www.artberlin-online.de

„Muzeum na kółkach” Muzeum POLIN
Ciekawym przykładem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ze swoją wystawą
edukacyjną przedstawiającą historię i kulturę Żydów polskich – „Muzeum na kółkach”. Podróżująca po Polsce ekspozycja od czerwca 2014 do kwietnia 2016 odwiedzi łącznie 47
miejscowości w całym kraju. Gości też na wybranych festiwalach.
Źródło: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN | fot. Filip Basara

tencjał sprzedaży w galerii. Kolejny profit to zaangażowanie lokalnych społeczności – organizację targów i wsparcie przedsiębiorców regionalnych
można włączyć również w poczet regularnych działań CSR. Wreszcie oczywista korzyść – nieograniczone możliwości współpracy z istniejącym najemcą.
Jak zaznacza Jerzy Osika, prezes Promedia, które jest organizatorem pierwszego w Polsce Pop-up Forum, liczba branż, które korzystają ze sklepów
tymczasowych jest praktycznie nieograniczona. - To nie tylko handel, ale
i wszelkie usługi. Zaczynając od instytucji finansowych, przez bary i restauracje, kluby nocne czy branżę filmową, która wykorzystuje Pop-Up, by wypromować nowy film czy sprzedać swoją wakacyjną ofertę w ramach popularnych „kin pod chmurką” – tłumaczy Jerzy Osika. Podobnie jest ze sztuką, która się przemieszcza, wychodzi do odbiorcy – możemy oglądać wystawy na rynkach miejskich, w galeriach handlowych czy innych miejscach
użyteczności publicznej. Inną bardzo popularną formą jest mobilna gastronomia czyli food trucki - bary i restauracje, które pojawiają się wszędzie tam,
gdzie, szczególnie latem, jest dużo ludzi. Zatem tam gdzie festiwale i imprezy muzyczne, można spotkać oryginalne bary na kółkach. Coraz popularniejsze stają się też „zjazdy food trucków”, realizowane jako odrębny event,
trwający np. jeden weekend w danym miejscu.
To nawet branża religijna. - W Niemczech w związku z postępująca laicyzacją, pojawiły się obwoźne kościoły w formie nadmuchiwanych namiotów,
z którymi pastorzy udawali się na lotniska czy dworce, by wyspowiadać czy
porozmawiać z wiernymi. W wymiarze politycznym także mamy do czynienia z Pop-Up'em – słynny już „Tuskobus” czy „Szydłobus” także wpisują się
w ten koncept – dodaje Jerzy Osika.
Miejsce, które z założenia jest tylko tymczasową przestrzenią, może być próbą nie tylko prezentacji marki, ale i intensywnej sprzedaży produktu przez
jeden dzień, tydzień lub miesiąc. - Trend dotychczasowy wskazuje na „pojawianie się" Pop-Up’a, po czym następujące nagłe zniknięcie danego brandu w dowolnym miejscu w czasie od jednego dnia do kilku tygodni później. Małe i tymczasowe sklepy zdecydowanie budują zainteresowanie poprzez chęć współistnienia konsumentów i ich uwagi w czymś wyjątkowym
i nietuzinkowym. Flesh retailing pozwala firmie tworzyć unikalne środowisko, które angażuje swoich klientów i generuje poczucie znaczenia i interaktywności – podsumowuje Agnieszka Becelewska. Sklep tymczasowy pomaga budować świadomość marki, niewątpliwie jest też miejscem testu zarówno gustów konsumenckich jak i samej lokalizacji. Często wykorzystywane są przez marketerów dla tematów typowo sezonowych, takich jak Halloween, kostiumy i dekoracje, prezenty i choinki lub fajerwerki

7 x efekt
Eko stoisko TRIWA
Stoisko zegarków szwedzkiej marki TRIWA zaprojektowane przez poznańską pracownię
mode:lina architekci. Wykonane jest z kartonowych tub spiętych pasami samochodowymi. Stoisko stanęło w poznańskiej galerii handlowej Plaza. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych surowców, stworzono stoisko o ekologicznym charakterze.
Źródło: www.modelina-architekci.com

Woodstockowy Lidl
LIDL co roku wspiera Woodstock stawiając podczas imprezy swój tymczasowy sklep.
Poza zakupami uczestnicy mogą skorzystać ze strefy Chilloutu. Codziennie prowadzono tam zajęcia jogi, konkursy, animacje sportowe oraz warsztaty bębniarskie, w których
udział wzięło kilkaset osób. W trakcie festiwalu odwiedziło sklep ponad 14 000 gości.
Źródło: www.lidl.pl

Jak zaznacza Jerzy Osika, potencjał marketingowy sklepów typu Pop-Up,
w kontekście tego co otrzymuje klient, można przedstawić poprzez siedem
efektów, które są odpowiedziami na pytanie: „Dlaczego klienci kupują w Pop-Up Store?”. Pierwszy powód to efekt zaskoczenia. Nowy punkt sprzedaży w miejscu, w którym go wcześniej nie było zwraca naszą uwagę. Kolejny to efekt wyglądu. Z zasady sklep tymczasowy musi być atrakcyjniejszy
niż klasyczny, bo ma mniej czasu na zainteresowanie klienta swoją ofertą.
Nie ma tu efektu przyzwyczajenia, zatem nadrobić go musi Design i forma.
Efekt miejsca związany jest z dostępnością, która jest bardzo ważną cechą
sklepów Pop-Up. Ma on być tam, gdzie jest klient, dlatego latem otwiera się
tymczasowe sklepy w kurortach turystycznych, na plażach czy podczas festiwali. Efekt okazji jest natomiast najważniejszy od strony zakupowej. Polega on na tym, że Pop-Up jest tylko „tu i teraz”, co oznacza, że jeśli klient
w tym momencie nie dokona zakupu, nie będzie miał już takiej szansy. Psychologiczny opóźniacz w tym przypadku nie działa. Kolejny czynnik to
efekt zabawy. Sklepom tymczasowym często towarzyszą dodatkowe, poza
samą sprzedażą, aktywności. Są to różnorodne atrakcje, występy, pokazy.
Klient ma tam dostać wartość dodaną, coś więcej niż w sklepie stacjonarnym. Często towarzyszy temu również efekt nowości (w kontekście asortymentu), czyli asortyment niedostępny w standardowej ofercie producenta.

H&M na plaży
Ten sklep H&M istniał tylko 2 dni. Otwarto go na plaży w Hadze i zaprezentowano w nim
część kolekcji letniej. Przedsięwzięcie to było kolaboracją z Wateraid, międzynarodową
organizacją pozarządową podejmującą w swym działaniu m.in. edukację w zakresie
bezpiecznego użytkowania wody i kanalizacji oraz higieny skierowaną do miejscowej
ludności w najbiedniejszych regionach świata.Źródło: citiesnext.com

COTY / CALVIN KLEIN
W 2014 roku APS Nova zajęła się produkcją stoiska COTY (pomysł, kreacja, obsługa kampanii po stronie poznańskiej agencji ASPE). Firma ta wprowadzała na rynek nowy zapach
marki Calvin Klein. Konstrukcja musiała być mobilna i łatwa w montażu, a jednocześnie
na tyle mocna i stabilna, żeby utrzymać m.in. ciężar dwójki tancerzy będących dodatkową atrakcją wizualną i podkreślających subtelność nowego zapachu.
Źródło: APS Nova

Zalando Pop Up Store
Sklep internetowy otworzył swój pierwszy Pop Up Store w Polsce w listopadzie 2014 r.
Klienci Zalando, a także pasjonaci mody mogli odkryć najnowsze trendy na zimę.
Nie zabrakło wizyt celebrytów oraz wydarzeń dodatkowych. W "Zalando Pop Up Store"
wręczono nagrody dla najbardziej wpływowych osób w polskim sektorze mody, klienci
zaś mogli wziąć udział w warsztatach i spotkaniach ze stylistami.
Źródło: www.facebook.com/zalando.polska

Wyspa Eucerin
Stoisko o nowoczesnym wyglądzie, nawiązujące charakterem i klimatem do salonów
ne, promocja i sprzedaż produktów znajdujących się gablotach oraz promocje marki za
pomocą dużych, podświetlonych kasetonów z wymiennymi plakatami.
Źródło: Berkano Expo
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CZAS NA
POP-UP!

12,3%
tyle wynosi wzrost
roczny rynku sklepów
tymczasowych (2014
do 2013)

8%
sklepów już otwarło
Pop-Up jako dodatkową
formę dotarcia do
klienta

2,3 mld £

10 000

wyniosła wartość
rynku Pop-Up w
Wielkiej Brytanii w
2014 roku

różnych Pop-Up
Store znajduje się w
Wielkiej Brytanii

10%
sklepów planuje
otwarcie w najbliższym
czasie Pop-Up

26 000
osób zatrudnia
segment Pop-Up

Źródło: CEBR, Centre for Economics & Business Research, badanie rynku Pop-Up w Wielkiej Brytanii, 2015 r.

Do tego dochodzi tzw. efekt zappingu (z ang., potocznie: skakanie po kanałach), polegający na stałym poszukiwaniu nowych informacji, doznań,
propozycji. Oczekujemy stale nowej oferty – i jak wykazują badania - zmiany te będą następować coraz szybciej.

Pop-Up Marketing
Z punktu widzenia handlowego istnieje cała masa korzyści dla sklepów Pop-Up, takich jak po prostu marketing, testowanie produktów, lokalizacji lub
rynków. Często najemcy nie chcą decydować się na długoletni kontrakt np.
z galerią handlową, nie znając specyfiki ani potencjału danego miejsca. Możliwość uruchomienia tymczasowej platformy, która pozwoli na wypróbowanie danej przestrzeni, to tani i miarodajny sposób na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wprowadzenia nowości produktowej. - Niektóre sklepy
pop-up takie jak Ricky i inne sklepy Halloween (tu przykład z rynku USA), czy
na naszym terenie – choćby stoiska przeznaczone na pakowanie prezentów
przez swą tymczasowość pozwalają marce z ruchu pieszych odwiedzających
np. galerię handlową pozyskać klientów bez konieczności wiązania się długoterminową umową dzierżawy – wyjaśnia Agnieszka Becelewska.
Znaczenie kluczowych najemców jest bezdyskusyjne, ale atrakcyjny dobór
najemców o mniejszych powierzchniach i alternatywne formaty, jak Pop
-Up, showroomy i kioski wnoszą powiew świeżości, urozmaicają ofertę centrum handlowego i dodatkowo zachęcają do spontanicznych zakupów.
- Koncept Pop-Up, czy to z udziałem wielu, czy jednego wystawcy jest możliwy do realizacji zarówno w niezagospodarowanym lokalu, jak i na wyspie
tematycznej z przeznaczeniem sezonowym. Każda z propozycji może angażować istniejących najemców centrum, dając szerokie możliwości cross-sellingu – dodaje Agnieszka Ochowska-Wasiljew.

Dobre praktyki
Flesh retailing to doskonały sposób na zaciekawienie klientów niesztampowym podejściem do miejsca zapoznania się z marką i produktem. - Przykłady ze świata to np. „znikający sklep” w Los Angeles z ubraniami inspirowanymi filmowymi bohaterami, otwartego na chwilę przed premierą filmu „Tron”.
Inny doskonały koncept to Reebok, który w Nowym Jorku przez miesiąc
sprzedawał limitowane edycje butów i ubrań czy paryski Pop-Up Store Prady, który czynny był pięć miesięcy i zajmował dwa piętra kamienicy – wymienia Agnieszka Becelewska.
Ciekawe realizacje z tego zakresu, które wpisały się idealnie w rozwijającą
się prężnie ideę tworzenia coraz bardziej śmiałych i kreatywnych form krótkotrwałej ekspozycji to np. przejęcie w 2002 roku 220-metrowego jach-
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tu zacumowanego przy nowojorskim kompleksie rekreacyjno sportowym
Chelsea Piers. - Celowym zabiegiem był fakt, że dwutygodniowy pobyt na
rzece Hudson zbiegł się w czasie z Black Friday. W listopadzie 2013 roku
Samsung otworzył Pop-Up Store w Soho w Nowym Jorku, funkcjonował on
głównie jako przestrzeń doświadczalna tej marki. Tymczasowy żywot tego
Pop-Up został przedłużony i ostatecznie stał się on stałym miejscem sprzedaży w tamtej strukturze handlowej. W lipcu 2015 r. sporą ciekawostką było
także otwarcie przez Four Elements (producenta funkcjonalnej odzieży outdoorowej) pierwszego na świecie podwodnego sklepu na głębokości 6 m
– mówi Agnieszka Becelewska. Inne marki, które rozwinęły koncept Pop-Up
Store w ramach jednorazowej kampanii to m.in. Kate Spade, Gucci, Louis
Vuitton.
Z Flesh retailingu korzysta także branża e-commerce. To forma bezpośredniego dotarcia do konsumenta i wyjście do niego poza strefę online. Zalando, który sprzedaje swoje produkty wyłącznie za pośrednictwem Internetu,
otwarł w listopadzie ubiegłego roku w warszawskich Złotych Tarasach „Zalando Pop Up Store". Otwarciu towarzyszyła oprawa medialna i obecność
celebrytów, rozdanie nagród dla najbardziej wpływowych osób w polskim
sektorze mody oraz warsztaty dla klientów.
W październiku ubiegłego roku w galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze powstał concept store Męska Rzecz. Stworzony w odpowiedzi na braki asortymentu dla mężczyzn multibrandowy sklep z odzieżą, akcesoriami, sprzętem
sportowym i turystycznym stanowi również świetną bazę akcji promocyjnych podejmowanych na terenie galerii. - Na jego terenie odbył się już turniej armwrestlingowy zorganizowany pod egidą Polskiej Federacji Armwrestlingowej, sklep był także inspiracją dla kilku akcji promocyjnych dla całej
galerii. Statystycznie pomysł jest opłacalny zarówno dla Centrum, jak i jego
najemców: liczba odwiedzin Concept Store „Męska Rzecz” przez pierwsze 2,5 miesiąca działalności to ponad 24 000 gości, z czego prawie połowa (47%) wróciła przynajmniej raz, a współczynnik konwersji oscylował wokół 25%. Ulokowanie sklepu w mało eksponowanym miejscu pozwoliło też
zoptymalizować merchandising całej galerii, kierując klienta celowaną promocją do oddalonych zakątków Centrum – wyjaśnia Agnieszka Ochowska.
Jak pokazują przeprowadzone we Francji przez Ipsos dla Hop Shop w 2015
roku badania, 83% konsumentów chce dokonywać niespodziewanych
i oryginalnych zakupów poza sieciami handlowymi. 82% woli tymczasowe sklepy niż pustostany, 54% spotkała się już ze sklepami tymczasowymi,
a 79% twierdzi, że ich liczba wzrośnie w najbliższych latach.

Katarzyna Lipska-Konieczko

GRAND PRIX

KATEGORIA: ELEKTRONIKA

www.tfpgrafika.com.pl

www.displayplus.pl

KATEGORIA: DIGITAL POS

www.strong-signage.pl

NAZWA: Pernod-Ricard, Wyborowa.
Wyspa pod nową butelkę
KLIENT: Pernod Ricard
WYMIARY: 1000 x 750 x 2430 mm.
MATERIAŁ WYKONANIA: Stelaż metalowy malowany proszkowo; tworzywo do podświetleń
PMMA Opal; tworzywa bezbarwne PMMA 3 i 8mm; szara płyta meblowa; tworzywo lustrzane HIPS;
boki – mata magnetyczna + druk UV; toper – folia do podświetleń + druk UV; diody LED RGB +
piloty; detale ze stali nierdzewnej ( tuleje dystansowe, ranty półek, odbojniki ); sklejka i PCV spienione.
FUNKCJONALNOŚĆ: Ekspozycja o zrównoważonym charakterze sprzedażowym i wizerunkowym.
Świecące ściany przyciągają uwagę z każdej strony. Diody LED RGB umożliwiają zmianę barwy na
okres ekspozycji na wyspie różnych typów wódek (czyste, smakowe). Funkcjonalność budowana przez
wymienne grafiki na matach magnetycznych (boki) oraz folii do podświetleń (toper).
CECHY SZCZEGÓLNE: Impaktowy wygląd uzyskany dzięki dużym podświetlanych ścianom oraz
bardzo nietypowej, jak na wódki, ekspozycji butelek w poziomie. Siła światła jest podkreślana przez
lustra w podstawie wyspy. Efekt premium wzmocniony przez szlachetne detale ze stali nierdzewnej.
Prosta i silna forma komplementująca nowy produkt klienta.
INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII: Celem kampanii była promocja nowej butelki
Wyborowa oraz wzmocnienie jej pozycjonowania na rynku. Brief kreatywny wzywał do
stworzenia unikatowego rozwiązania, które już samą swoją architekturą przyciągnie klienta do
produktu i będzie komplementować jej charakter łączący jednocześnie zarówno klasykę, jak
i nowoczesność.

NAZWA: Philips ekspozytor
KLIENT: Philips Polska Sp. z o.o.
WYMIARY: 120 x 40 x 39 cm.
MATERIAŁ WYKONANIA:
Ekspozytor wykonany z płyty MDF oklejonej fornirem oraz z elementami wykonanymi z PMMA.
Dodatkowo w centralnym miejscu zamocowano ramkę wyświetlającą spot reklamowy.
FUNKCJONALNOŚĆ:
Ekspozytor dostarczany w całości do miejsca sprzedaży wraz z przymocowanym na stałe
asortymentem. Nie wymaga montażu przez przedstawiciela handlowego. Dzięki swojej unikalnej
formie gwarantuje wyróżnienie się na półce sklepowej.
CECHY SZCZEGÓLNE:
Design nowoczesnej kuchni z elementami eco w postaci charakterystycznych drewnianych
motywów nawiązujących do blatów kuchennych wysokiej jakości.
INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII:
Promocja flagowego robota kuchennego marki Philips.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII: ALKOHOL & TYTOŃ

www.displayplus.pl

www.sip.krosno.pl

NAZWA: Glenfiddich stand
KLIENT: CEDC International
WYMIARY: 30 x 30 x 160 cm.
MATERIAŁ WYKONANIA:
Stand wykonany z płyty MDF oklejonej fornirem oraz z elementami wykonanymi ze szkła i z PMMA.
Strefa ekspozycji produktu została podświetlona.
FUNKCJONALNOŚĆ:
Stand prezentacyjny przeznaczony na prestiżowe imprezy, w których uczestnicy klient promując
markę Glenfiddich.
CECHY SZCZEGÓLNE:
Elegancki stand wykonany ze szlachetnych materiałów z podświetleniem ekspozycji. Podkreśla
status oraz wartość eksponowanej czterdziestoletniej whisky.
INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII:
Promocja bardzo wyjątkowego wydania Glenfiddicha.
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NAZWA: Wiola
KLIENT: Toruńskie Wódki Gatunkowe
WYMIARY: 180x50x60 (cm) [HxWxD].
MATERIAŁ WYKONANIA:
Stojak wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, płyt MDF, tworzyw sztucznych.
Oświetlenie - taśmy LED.
FUNKCJONALNOŚĆ:
Konstrukcja ekspozytora umożliwia łatwy dostęp do eksponowanego produktu z każdej strony
stojaka. Trwałe materiały użyte w produkcji zapewniają długookresowe użytkowanie.
CECHY SZCZEGÓLNE:
Elegancki design dopasowany do kolorystyki wystawianego produktu, podświetlane półki
przyciągają uwagę konsumenta.

NAZWA: Digital Springer
KLIENT: GoodYear
WYMIARY: 230cm wysokości, 75cm szerokości, 7cm grubości – Uwaga – Najcieńsze tego typu
urządzenie na rynku!
MATERIAŁ WYKONANIA: Stal lakierowana proszkowo na kolor ustalany z klientem.
FUNKCJONALNOŚĆ: Totem służy wyświetlaniu treści reklamowych i informacyjnych. Dzięki
aplikacji Strong Signage możliwe jest zdalne zarządzenia wyświetlanymi treściami i ich najlepsze możliwe dopasowanie do preferencji klientów czy lokalizacji reklamowej. Dynamicznie
generowane znaczniki (kody QR) pozwalają na szybką ocenę skuteczności danej kreacji czy
ulokowania totemu. Obudowa totemu pozwala na łatwą, pełnopowierzchniową adaptację
graficzną i tym samym jeszcze większe dopasowanie do lokalizacji i przesłania kampanii.
CECHY SZCZEGÓLNE: Szczególną cechą urządzenia jest jego bardzo cienka i ekskluzywna
konstrukcja, znajdująca uznanie w oczach najbardziej wymagających klientów. Połączenie
wartości użytkowych totemu z możliwościami oprogramowania Strong Signage czyni wskazany zestaw najbardziej skutecznym narzędziem marketingu w tym segmencie rynku.
INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII: Kampania dla marki GoodYear przeprowadzona
w zróżnicowanych demograficzne lokalizacjach, z wykorzystaniem alternatywnych treści
reklamowych dla tego samego produktu, gdzie w oparciu o badania skuteczności kreacji online wyłonione zostały te najbardziej atrakcyjne i skuteczne. Treści reklamowe połączone zostały
z treściami informacyjnymi przez co znacząco zwiększono ilość kontaktów z nośnikiem.

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII: DISPLAY'E NALADOWE

www.dobrystolarz.pl

NAZWA: Organizer HORECA na produkty
HEINZ z membraną antybakteryjną SILD®
i certyfikatem FSC® 100%
KLIENT: HJ HEINZ Polska Sp. z o. o.
WYMIARY: 135 x 235 x 305 mm.
MATERIAŁ WYKONANIA:
Polskie, certyfikowane (FSC®100%) drewno
bukowe, wykończone bejcą i dwukrotną powłoką
lakieru wodoodpornego z membraną antybakteryjną SILD® i atestem na kontakt
z żywnością. Personalizacja grawerem laserowym,
drukiem UV i tampondrukiem.
FUNKCJONALNOŚĆ:
Organizer jako podstawową pełni funkcję łatwego przenoszenia czterech produktów marki HEINZ
(ketchupu i trzech sosów) oraz solniczki i przeprzniczki. Poręczność formy, bazującej na logo HEINZ
jest podkreślona ergonomicznym uchwytem reprodukującym markę na linii wzroku Klienta.
Zastosowanie drutu jako oparcia dla produktów umożliwiło wyeliminowanie dna, dzięki czemu
ułatwione jest utrzymanie organizera w czystości. Boki organizera dają możliwość personalizacji
pod rynek HORECA Klienta, dzięki czemu marka HEINZ postrzegana jest na tym rynku jako partner,
a nie tylko dostawca.
CECHY SZCZEGÓLNE:
● Certyfikowane drewno FSC® 100%, ● membrana antybakteryjna SILD®, ● ultra ergonomiczna
forma, ● możliwość personalizacji pod Klienta HORECA, ● wodoodporność.
INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII:
Nazwa kampanii: HEINZ Places.
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KATEGORIA: NAPOJE

KATEGORIA: DESIGN ROKU

KATEGORIA: ŻYWNOŚĆ

KATEGORIA: KOSMETYKA

www.atsdisplay.com

www.berkano.pl

www.atsdisplay.com

www.berkano.pl

NAZWA: Stand przykasowy Voda Collagen
KLIENT: Voda Naturalna Sp. z o.o.
WYMIARY: 300 x 290 x 1365 mm.
MATERIAŁ WYKONANIA: Metalowa konstrukcja malowana proszkowo, pozostałe
elementy wykonane z płyty wiórowej w białym błyszczącym laminacie. Zadruk logotypów
bezpośrednio na płycie.
FUNKCJONALNOŚĆ: Wolnostojący stand o niewielkich gabarytach. Produkty doskonale
widoczne z każdej strony. Dostępność produktu z dwóch stron.
CECHY SZCZEGÓLNE: Stand podkreślający unikatową kolorystykę Vody Collagen. Czysta,
przejrzysta forma podkreśla produkt premium.
INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII:
Reklamowany produkt: woda.
Miejsce/zasięg akcji: rynek Polski, stacje paliw, drogerie.
Czas/okres: stała ekspozycja.
Grupa docelowa: osoby dorosłe.
Cel kampanii: wsparcie sprzedaży, wejście do nowych kanałów dystrybucji.

KATEGORIA: ALKOHOL & TYTOŃ

www.tfpgrafika.com.pl

NAZWA: Pernod-Ricard, Wyborowa.
Wyspa pod nową butelkę
KLIENT: Pernod Ricard
WYMIARY: 1000 x 750 x 2430 mm.
MATERIAŁ WYKONANIA: Stelaż metalowy malowany proszkowo; tworzywo do podświetleń
PMMA Opal; tworzywa bezbarwne PMMA 3 i 8mm; szara płyta meblowa; tworzywo lustrzane HIPS;
boki – mata magnetyczna + druk UV; toper – folia do podświetleń + druk UV; diody LED RGB +
piloty; detale ze stali nierdzewnej ( tuleje dystansowe, ranty półek, odbojniki ); sklejka i PCV spienione.
FUNKCJONALNOŚĆ: Ekspozycja o zrównoważonym charakterze sprzedażowym i wizerunkowym.
Świecące ściany przyciągają uwagę z każdej strony. Diody LED RGB umożliwiają zmianę barwy na
okres ekspozycji na wyspie różnych typów wódek (czyste, smakowe). Funkcjonalność budowana przez
wymienne grafiki na matach magnetycznych (boki) oraz folii do podświetleń (toper).
CECHY SZCZEGÓLNE: Impaktowy wygląd uzyskany dzięki dużym podświetlanych ścianom oraz
bardzo nietypowej, jak na wódki, ekspozycji butelek w poziomie. Siła światła jest podkreślana przez
lustra w podstawie wyspy. Efekt premium wzmocniony przez szlachetne detale ze stali nierdzewnej.
Prosta i silna forma komplementująca nowy produkt klienta.
INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII: Celem kampanii była promocja nowej butelki
Wyborowa oraz wzmocnienie jej pozycjonowania na rynku. Brief kreatywny wzywał do
stworzenia unikatowego rozwiązania, które już samą swoją architekturą przyciągnie klienta do
produktu i będzie komplementować jej charakter łączący jednocześnie zarówno klasykę, jak
i nowoczesność.
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NAZWA: STOISKO EUCERIN
KLIENT: Beiersdorf - NIVEA Polska Sp. z o.o.
WYMIARY: 400 x 500 cm.
MATERIAŁ WYKONANIA:
● zadaszenie (konstrukcja: profil aluminiowy, oklejony pcv + laminat biały połysk + laminat
przeciwprężny); ● element łukowy (konstrukcja: sklejka oklejona laminatem w białym połysku
+ podświetlona plexi opal + gablota szklana zamykana na klucz + halogeny); ● lada dla
dermatologa (elementy widoczne oklejone laminatem biały połysk + prowadnica do drzwi
przesuwnych + prowadnica szuflady + gniazdo natynkowe); ● lada dla konsultanta (elementy
widoczne oklejone laminatem w połysku + prowadnica do drzwi przesuwnych + prowadnica
szuflady + gniazdo natynkowe ); ● element łukowy bez gabloty (konstrukcja wykonana ze
sklejki oklejonej laminatem w białym połysku + podświetlona plexi opal + halogen; ● podest
modułowy 1x1m (konstrukcja wykonana z płyty meblowej obłożonej panelem podłogowym +
dodatkowe podświetlenie podestu; ● szyby oklejone folią, czerwoną, translucentną.
FUNKCJONALNOŚĆ:
Stoisko o nowoczesnym wyglądzie, nawiązujące charakterem i klimatem do salonów medycyny
estetycznej lokalizowane w galeriach handlowych na weekendowe event’y. Rozwiązanie
zabudowy z założenia łączy dwie cechy projektu - Otwarta przestrzeń umożliwia i zachęca
do wejście na teren stoiska z każdej strony a lokalizacja i sposób rozmieszczenia punktów
dermokonsultacyjnych zapewnia intymność w trakcie badania skóry i konsultacji. Stoisko
łączy w sobie kilka funkcji: badanie dermatologiczne, konsultacje kosmetologiczne, promocja
i sprzedaż produktów znajdujących się gablotach oraz promocje marki za pomocą dużych,
podświetlonych kasetonów z wymiennymi plakatami.

KATEGORIA: DISPLAY'E NALADOWE

www.dago-display.pl

NAZWA: Ekspozytor-nakładka na półkę TOSHIBA
w wersji małej i powiekszonej
KLIENT: TOSHIBA POLSKA
WYMIARY: 1050mm/380mm/320mm lub mały 450/380/320.
MATERIAŁ WYKONANIA: Materiał PMMA czarna, carbon, podświetlenie ledowe, ramka cyfrowa 8 cali.
FUNKCJONALNOŚĆ: Ustawienie na półkach typowych regałów, nie wymaga dodatkowego
miejsca w sklepie. Podświetlenie podstawki pod tablet, podświetlane logo frezowane
w carbonie.
CECHY SZCZEGÓLNE: Display o ciekawym rzucającym się w oczy wzornictwie, z dobrze
eksponowanym towarem nie wymagający dodatkowego miejsca.
INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII: Reklamowany produkt - laptopy i tablety TOSHIBA,
Miejsce i zasięg - sklepy RTV.

NAZWA: Master Cooler CB
KLIENT: Unilever Finland Oy
WYMIARY: 580 x 470 x 1750 mm.
MATERIAŁ WYKONANIA:
Metalowa konstrukcja malowana proszkowo, metalowe półki, korpus wykonany z tworzywa
HIPS, pozostałe elementy drewniane.
FUNKCJONALNOŚĆ:
Oryginalny, wolnostojący display z zainstalowaną chłodziarką, która została
zarejestrowana jako wzór przemysłowy. Chłodziarka ma zamontowane kółka,
co ułatwia jej przemieszczanie
CECHY SZCZEGÓLNE:
Stand z możliwością chłodzenia z 5 użytkowymi podświetlanymi półkami. Możliwość
zamontowania z boku wiklinowego kosza na świeże pieczywo.
INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII:
Reklamowany produkt: krem – Bonjour.
Miejsce/zasięg akcji: kraje Nordyckie.
Czas/okres: stała ekspozycja.
Grupa docelowa: wszyscy.
Cel kampanii: wsparcie sprzedaży.

KATEGORIA: DISPLAY'E KARTONOWE

NAZWA: STOISKO EUCERIN
KLIENT: Beiersdorf - NIVEA Polska Sp. z o.o.
WYMIARY: 400 x 500 cm.
MATERIAŁ WYKONANIA:
● zadaszenie (konstrukcja: profil aluminiowy, oklejony pcv + laminat biały połysk + laminat
przeciwprężny); ● element łukowy (konstrukcja: sklejka oklejona laminatem w białym połysku
+ podświetlona plexi opal + gablota szklana zamykana na klucz + halogeny); ● lada dla
dermatologa (elementy widoczne oklejone laminatem biały połysk + prowadnica do drzwi
przesuwnych + prowadnica szuflady + gniazdo natynkowe); ● lada dla konsultanta (elementy
widoczne oklejone laminatem w połysku + prowadnica do drzwi przesuwnych + prowadnica
szuflady + gniazdo natynkowe ); ● element łukowy bez gabloty (konstrukcja wykonana ze
sklejki oklejonej laminatem w białym połysku + podświetlona plexi opal + halogen; ● podest
modułowy 1x1m (konstrukcja wykonana z płyty meblowej obłożonej panelem podłogowym +
dodatkowe podświetlenie podestu; ● szyby oklejone folią, czerwoną, translucentną.
FUNKCJONALNOŚĆ:
Stoisko o nowoczesnym wyglądzie, nawiązujące charakterem i klimatem do salonów medycyny
estetycznej lokalizowane w galeriach handlowych na weekendowe event’y. Rozwiązanie
zabudowy z założenia łączy dwie cechy projektu - Otwarta przestrzeń umożliwia i zachęca
do wejście na teren stoiska z każdej strony a lokalizacja i sposób rozmieszczenia punktów
dermokonsultacyjnych zapewnia intymność w trakcie badania skóry i konsultacji. Stoisko
łączy w sobie kilka funkcji: badanie dermatologiczne, konsultacje kosmetologiczne, promocja
i sprzedaż produktów znajdujących się gablotach oraz promocje marki za pomocą dużych,
podświetlonych kasetonów z wymiennymi plakatami.

KATEGORIA: PRZEMYSŁ

www.bosontec.pl
www.quadgraphics.pl

NAZWA: Stand “Magic tree”
WYMIARY: 135 x 90 x 210 mm.
MATERIAŁ WYKONANIA:
Display kartonowo-tekturowy, wykonany w technice druku cyfrowego, uszlachetniony folią..
FUNKCJONALNOŚĆ:
Stand interaktywny z dwustronnym dostępem do produktu. Łatwy w montażu.
CECHY SZCZEGÓLNE:
Stand został zaprojektowany na potrzeby stoiska promocyjnego firmy Quad Graphics na targi
branżowe. Jest spójną całościową koncepcją mającą na celu przyciągnięcie uwagi potencjalnego
klienta oraz połączenie aspektów wizerunkowych firmy z jej możliwościami druku wzbogaconego
o interaktywne technologie oraz wartościami jakie reprezentuje: innowacyjność, wysoka jakość +
proekologiczne podejście do procesu produkcji. Displany ma forme drzewa z półkami w kształcie
budek dla ptaków w których eksponowany jest produkt - gadżet reklamowy - kredki.
5 elemetnów interaktywnych Actable.

NAZWA: Ekspozytor Fakro PreSelect/Profi
KLIENT: Fakro
WYMIARY: Szerokość: 895 mm; głębokość: 985 mm; wysokość: 2370 mm.
MATERIAŁ WYKONANIA: Ekspozytor został wykonany ze stali i tworzywa. Konstrukcja
spawana z elementów stalowych, wytłoki ścian bocznych wykonane są z tworzywa HIPS.
Ekspozytor posiada ulotkowniki wykonane z apetu. Grafika i topper wykonane są z PCV
spienionego oraz zadrukowane metodą UV. W bocznym panelu umieszczony ekran LCD, na
którym wyświetlane są filmy promocyjne okien Fakro.
FUNKCJONALNOŚĆ: Ekspozytor przeznaczony jest do prezentacji okien FAKRO. Został
przystosowany do wielu różnych typów produktów. Posiada możliwość montaży pod różnymi
kątami. Istnieje możliwość wymiany paneli bocznych. Na ekranie LCD mogą być pokazywane
informację na temat okien w postaci filmów promocyjnych.
CECHY SZCZEGÓLNE: Możliwość montażu różnych rodzajów produktów (uniwersalność),
wymienna rama, łatwy dostęp do produktu, nowoczesny design.
INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII: Ekspozytor promujący i wyróżniający rozwiązania
klienta pośród rozwiązań konkurencji. Używany w punktach sprzedaży, na targach
i pokazach, przez cały rok. Wykorzystywany w Polsce i za granicą. Design ekspozytora
wpasowuje się w nowoczesność, solidność i innowacyjność eksponowanych produktów.
Ekspozytory są zaprojektowane z myślą o profesjonalnej, wygodnej i dokładnej
prezentacji produktu Klienta.
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Jesteśmy doświadczonym
producentem reklamowych
systemów ekspozycyjnych POS,
opakowań, wyrobów akcydensowych
i innych materiałów reklamowych.

AGENCJA
REKLAMOWA PUNKT
ul. Złotych Gór 6, 05-074 Mrowiska
tel. 605 301 041, 603 800 980
magda@punktagencja.pl
www.punktagencja.pl

AMIS Sp. z o.o.
04-973 Warszawa, ul. Derkaczy 1A
t. +48 22 509 10 20, f. +48 509 10 22

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.

www.amis.biz.pl
info@amis.biz.pl

Oferujemy kompleksową obsługę, od
fazy doradztwa technicznego, poprzez
projekt graficzny, druk, obróbkę
introligatorską i co-packing, aż po
dostarczenie finalnego produktu.
Stawiamy na niebanalne rozwiązania
i podejmujemy się projektów,
które wydają się niemożliwe do
zrealizowania.
Zapraszamy do kontaktu!

Berkano Expo Sp. z o.o.
ul. Krakowska 28, 32-020 Wieliczka
tel. 12 395 15 55
biuro@berkano.com.pl
www.berkano.com.pl
Firma BERKANO Expo 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.

DRUKARNIA
ELLERT Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 17
05-462 Wiązowna
tel. 22 769 0 100
zapytanie@ellert.pl
www.ellert.pl
www.facebook.com/DrukarniaEllert
- STANDY
- DISPLAYE
- EKSPOZYTORY
- OPAKOWANIA KASZEROWANE I KARTONOWE
- DRUK OFFSETOWY I UV W FORMACIE 1200x1620 MM
- KASZEROWANIE
- SZTANCOWANIE
- INTROLIGATORNIA RĘCZNA
- SPEDYCJA 24/7 W DOWOLNE MIEJSCE W POLSCE I EUROPIE

ARTPLEX
ul. Algierska 17L lok. 5, 03-977 Warszawa
tel. 22 671 29 30
biuro@artplex.waw.pl
www.artplex.waw.pl
Artplex to producent permanentnych materiałów wspierających sprzedaż (POS).
Działając w oparciu o własne działy projektowe i produkcyjne, specjalizujemy się
w produkcjach „na zamówienie”.
Od 2002 roku realizujemy w całej Europie złożone projekty dopasowane
do potrzeb konkretnych produktów, kanałów sprzedaży i indywidualnych
wymogów naszych Klientów. W tym czasie zdobyliśmy unikalne doświadczenie
w projektowaniu i realizacji materiałów reklamowych z tworzyw sztucznych,
drewna i materiałów drewnopodobnych, a także metalu.
Dbamy o innowacyjność, ergonomiczność i spójność produktów wspierających
sprzedaż w obrębie całej ich linii – począwszy od zagospodarowania półki
sklepowej poprzez displaye i standy do ekspozycji towaru aż po wyspy
sprzedażowe. Nasza działalność badawczo-rozwojowa oraz handlowa odbywają
się w oparciu o normę ISO 9001:2009.
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Wyróżnij się
w miejskiej
dżungli!

Sprawdź
nasze standy
i opakowania
z tektury.

www.QuadGraphics.pl/POS

fulloutdoorprintservice

RODAN AGENCJA
REKLAMOWA
Sp z o. o., Sp. K.

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

ul. Opłotki 21
60-012 Poznań
tel. 61 893 22 01
rodan@rodantv.pl
www.rodantv.pl

Założona w 1995 roku firma fulloutdoorprintservice specjalizuje się
w obsłudze sieciowych klientów biznesowych w zakresie produkcji,
dostawy i montażu materiałów POS i OUT-OF-HOME na terenie całego kraju.
Dodatkową działalnością jest, skierowana zarówno do klientów biznesowych
jak i indywidualnych, produkcja spersonalizowanych elementów wystroju
wnętrz: fototapet i szklanych paneli dekoracyjnych. Produkcja odbywa
się w oparciu o szeroki zakres najnowocześniejszych technologii druku
wielkoformatowego wsparty kompletnym parkiem maszyn postpressowych
oraz własnym studiem DTP.
Firma dysponuje także szerokim wachlarzem usług dodatkowych z zakresu
koordynacji i obsługi kampanii reklamowych na terenie całego kraju oraz
znakowania flot samochodów firmowych.
Wieloletnia obecność na rynku oraz współpraca z największymi firmami
w połączeniu z najnowszymi technologiami i doświadczonym zespołem ludzi
jest gwarancją profesjonalnej i szybkiej obsługi na najwyższym poziomie.

Rodan - reklama w punkcie sprzedaży i akcesoria POS. Stojaki do ulotek, śrubki
i nity , przyssawki, kieszonki zawieszane i samoprzylepne, haki do displayów
i standów, listwy cenowe, systemy prezentacji cen, akcesoria do displayów
i standów, uchwyty do shelfstoperów.
Stojaki do ulotek z nadrukiem! Nietypowe zlecenia - nasi konsultanci są do
Twojej dyspozycji!
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QUAD/GRAPHICS
EUROPE
ul. Pułtuska 120
07-200 Wyszków, Polska
tel. + 48.22.33.67.403
biurowaw@quadgraphics.pl
www.QuadGraphics.pl/POS
Funkcja reklamowa POS i opakowania odgrywa dziś olbrzymią rolę. Produkt
powinien eksponować i podnosić estetykę towaru. Ważny jest projekt, bo on
wpływa na ostateczną decyzję o zakupie. Quad/Graphics oferuje unikatowe
rozwiązania, które potęgują walory estetyczne i poprawiają użyteczność produktów. Firma projektuje opakowania i standy reklamowe o wyszukanych
kształtach i harmonijnej konstrukcji. Zastosowanie najnowszych technologii
umożliwia druk delikatnych przejść tonalnych, niezwykle szczegółowych grafik o intensywnych i trwałych kolorach oraz zdjęć wysokiej jakości.
Quad/Graphics zapewnia kompleksową obsługę zlecenia: od pomysłu i projektu konstrukcji, poprzez druk i prace wykończeniowe, po transport. przedsiębiorstw wykonujących materiały POS w Polsce.

WWW.DZIEDZIK.PL
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PROJEKT I FOT. WORKROOM AGENCY

POKOLENIE MILLENIALS

ZMIENIA RYNEK OPAKOWAŃ
Rośnie znaczenie i wpływ na światową gospodarkę generacji osób urodzonych w latach 1980-2000.
Ta tendencja jest również widoczna na rynku opakowań. Coraz bardziej świadomi konsumenci
z młodego pokolenia stawiają na proekologiczne rozwiązania, niestandardowy design opakowania
opowiadającego historię lub jego redukcję do niezbędnego minimum.
W ubiegłym roku firma Stora Enzo opublikowała raport „Przyszłość opakowań — pokolenie milenium”,
który przedstawiał sposób kształtowania się oczekiwań konsumentów wobec opakowań i związane z tym możliwości zwiększenia rentowności przez
sprzedawców detalicznych i właścicieli marek na
podstawie badań w 28 krajach. Wynika z niego, że
59% Millenialsów uważa ekologiczne opakowanie
za istotne w całym łańcuchu wartości. Aż 4 na 5 tych
młodych konsumentów uznaje opakowanie za istotne podczas podejmowania decyzji zakupowych,
a 85% uważa materiał opakowaniowy za element
wizerunku marki. Tego samego zdania jest tylko 71%
osób z innych pokoleń. Raport pokazuje, że 44%
przedstawicieli młodszej generacji jest gotowych zapłacić więcej za produkty w ekologicznych opakowaniach i że ich zdaniem materiały opakowaniowe
oparte na włóknach odnawialnych są zdecydowanie
najbardziej przyjazne dla środowiska.
- Pokolenie milenium jest wrażliwe na ekologię
i oczekuje proekologicznych działań i produktów
w całym łańcuchu wartości. Dla nas, producentów
opakowań odnawialnych, to jasny i zdecydowany sygnał, na który chcemy odpowiedzieć. Dla detalistów
i właścicieli marek to wyzwanie, a zarazem szansa
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zwiększenia sprzedaży - mówi Tomasz Żebrowski, VP
Corrugated Central Europe.
Warto zwrócić uwagę, że głos Millenialsów został
również wysłuchany podczas ostatniego szczytu klimatycznego, który odbył się w listopadzie 2015 r.
w Paryżu. MSLGROUP, międzynarodowa agencja zajmująca się globalnym PR-em w zaprezentowanym
badaniu: „Szansa na zmianę: punkt zwrotny dla zrównoważonego biznesu” ogłosiła, iż nowe pokolenie
chce widzieć większą współpracę pomiędzy politykami i międzynarodowymi korporacjami w celu zatrzymania zmian klimatycznych.
Niewątpliwie, Millenialsi są bardziej skłonni do kupowania produktów ekologicznych, niż osoby starsze.
Ten trend jest widoczny w światowych statystykach.
Wg danych Rabobanku inicjatywę na amerykańskim rynku Consumer Packaged Goods (CPG) przejmują mniejsze, bardziej innowacyjne marki, które stawiają na produkty spersonalizowane i lokalne.
Rośnie nieufność i niechęć młodych konsumentów
wobec dużych koncernów spożywczych. Jako bardziej autentyczne, kierujące się misją i zasadami fairtrade postrzegane są mniejsze brandy. Certyfikowane produkty spożywcze sprzedają się również coraz
lepiej w Polsce. Według dziennika „Rzeczpospolita”

w tym roku sprzedaż w tym segmencie może osiągnąć 800 mln zł, a w 2017 przekroczy 1 mld zł.

Eko-minimalizm
Zgodnie z tym trendem coraz więcej marek chce
być pozycjonowanych w segmencie nurtu eko,
a za tym idzie potrzeba stworzenia odpowiedniego opakowania. Mimo barier kosztowych i niższych nakładów opakowań ciągle niszowych produktów, również na polskim rynku ta tendencja przybiera na sile. - Świadomi konsumenci coraz bardziej doceniają rozwiązania proekologiczne,
ale na chwilę obecną zwracają uwagę bardziej na
skład i pochodzenie produktu oraz etykę jego wytworzenia, niż produkcję ekologiczną samego opakowania. Ekologiczne opakowania podnoszą cenę
produktu, co stanowi jeszcze barierę dla przeciętnego konsumenta oraz produkcji masowej. W grupie świadomych konsumentów przeważa powoli tendencja „no packaging”, czyli redukcji opakowania lub zastąpienia go takim, które można ponownie
wykorzystać (np. opakowania szklane), bądź poddać utylizacji, która jest mniej szkodliwa dla środowiska naturalnego – komentuje Angelika Gromotka ze
Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

Agencja Brandy Design ma na swoim koncie wiele opakowań i rozwiązań graficznych wpisujących się
w obszar rynku eko, ważnego dla Millenialsów. Jednym z przykładów jest marka Organic Planet, dla której powstało innowacyjne na polskim rynku opakowanie skupiające się na jego zawartości. - Postąpiliśmy zgodnie z zasadą „show don't tell”. Jeśli produkty, w tym wypadku certyfikowana, ekologiczna żywność, przede wszystkim sypka, jak: otręby, kasza czy
przyprawy są w 100% naturalne, to podkreślmy to,
umożliwiając konsumentowi niemal nieograniczony opakowaniem kontakt z nimi. W końcu nie mają
nic do ukrycia. Postawiliśmy na transparentność opakowań. Same etykiety każdorazowo zostały przygotowane w pastelowych aplach, z widocznym w górnym rogu symbolem certyfikacji – wyjaśnia Maciej
Konopka z Brandy Design. Inną realizacją z bogatego
portfolio agencji, który bez wątpienia dotarł do serc
i poczucia estetyki Millenialsów jest projekt Cydru Lubelskiego, który został nagrodzony srebrną statuetką
Effie Awards 2015. Minimalistyczny charakter opakowania z białą etykietą z trzema jabłkami, prostym logiem na zielonej butelce – to elementy kreacji wyróżniającej produkt na sklepowej półce z niskoprocentowymi alkoholami.
- W badaniach wyszło, że młodzi, obyci, mieszkańcy miast akceptują już taką estetykę, a zarazem chcą
być dumni z produktów lokalnych. Polski Cydr Lubelski spełnia oba te warunki - produkt lokalny, ale w estetyce globalnej. Jesteśmy dumni z tego, że to rynkowy sukces, a nam kolejny raz udało się trafnie zanalizować rynek i przekonać klienta, że warto to niewielkie ryzyko podjąć. To zresztą jest owoc kompromisu.
Nasze pierwotne propozycje były dużo bardziej radykalne: żadnych złotych nitek, inny papier itd. – wyjaśnia Maciej Konopka.

Fun z opakowania
Generacja Millenialsów nie tylko interesuje się zdrowym stylem życia, ale lubi przy tym także dobrze się
bawić. Opakowanie może stać się elementem tego
sposobu myślenia i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodych konsumentów. W ten trend wpisuje
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się kreacja WORKROOM AGENCY dla nowej kategorii chipsów Bubble Chips. Zbożowo-ryżowa niskokaloryczna przekąska zwraca uwagę odbiegającym od
sztampy designem opakowań. Każdy smak reprezentowany jest przez postać przebraną za wybrany smak.
Finalne zdjęcia zostały wyselekcjonowane poprzez
badania biometryczne. Agencja zbadała korelację pomiędzy osobą, charakterem, dopasowaniem do smaku, a impulsem zakupowym. Taki przewrotny i zabawny przekaz ma zwrócić uwagę na nowy produkt,
dla którego targetem są właśnie Millenialsi. Andrzej
J. Horoch, CEO i Creative Director w WORKROOM
Agency zwraca uwagę na cykl nasilających się trendów na rynku przypominających cykl życia. - Zaczyna się od early adopters, popularyzacji i kończy przesyceniem tematem. Gdy jednak produkt czy usługa stają się naprawdę popularne i docenione, mogą
także wypracować pewne standardy. Im są one bardziej rewolucyjne, tym trwalsze zmiany wywołują.
Od lat trendy: „0% tłuszczu, mniej kalorii, zero białego cukru…” tworzyły koniunkturę segmentu produktów fitness, co wypracowało kanon oczekiwań i komunikacji. Dlatego wiele produktów otrzymało swoje alternatywy, m.in. dietetyczna Coca-Cola czy przeróżne zdrowe przekąski. Kolejnemu pokoleniu konsumentów przestało to jednak wystarczać i zaczęli się
interesować jakością produktów. Zaczęli też uznawać,
że warto być ekologicznym. Komunikacja, która odwołuje się do tego typu potrzeb posiada szeroki wachlarz wizualnych narzędzi, umożliwiających przekazanie wyraźnego sygnału do jakiej grupy należy produkt. Są to odpowiednie kolory, fonty, style graficzne, sposoby fotografowania produktów i ekspozycja składników. W przypadku opakowania ważna jest
również jego faktura, która wywołuje pożądane wrażenia dotykowe. W przyszłości będą się liczyć firmy,
które połączą jakość produktu z jakością procesu jego
wytwarzania, na opakowaniu kończąc – wyjaśnia Andrzej Horoch.

Opakowanie opowiada historię
Na inny aspekt generacji Millenialsów, którzy są wyzwaniem dla współczesnych marketerów kładzie
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nacisk Joanna Rewaj, Strategy & Innovation Expert
w agencji Dragon Rouge. Ich oczekiwania wobec działań marketingowych mogą być wyższe, ze względu
na wysoki poziom edukacji, również kulturowej i społecznej.
- Oczekują nowości, świeżych pomysłów, zaskakiwania, przełamywania konwencji. Oczekują też rozrywki i przyjemności. Na poziomie projektowania opakowań przekłada się to na konieczność zwiększonej czujności - obserwację nie tylko trendów w designie, ale
również w kulturze popularnej. Obdarzają uwagą marki, które pokazują, że są na bieżąco i potrafią nawiązać
kontakt. Nie monolog, a dialog jest konwencją współczesnego marketingu. Steve Jobs słusznie zauważył,
że „Opakowanie może być teatrem, może opowiadać historię”. I Millenialsi, obyci w mediach społecznych, zanurzeni po uszy w globalnym dyskursie, oczekują świeżości, rozrywki i przyjaznego tonu również
w sklepie. Piwo, napój chłodzący, samochód czy szampon – wszystko może opowiedzieć fascynującą historię, dostarczyć nowych bodźców i wywołać ekscytującą emocję. Ale też posłużyć jako sposób na wyróżnienie się w anonimowym tłumie konsumenckim - pokazanie kim jestem i w co wierzę. Stąd rosnącą popularność limitowanych edycji – sprawdzony już przez wiele marek sposób na utrzymanie świeżości i popularności marki. Ale też tutaj można szukać źródeł sukcesu
marek, które inwestują w opakowania przyjazne środowisku albo marek, które traktują opakowania jako miejsce to snucia historii o życiu, opowieści, mitów, czy
zwykłych anegdot – mówi Joanna Rewaj.
Czy rynek opakowań jest przygotowany na nowe pokolenie wymagających konsumentów? Ta grupa na
pewno doceni dawkę szczerości, mocny przekaz czy
wyraziste rozwiązania graficzne. Z drugiej strony, nie
zapomni fałszu i braku wiarygodności.
Marki i spece od marketingu dysponują odpowiednimi narzędziami, za pomocą których mogą dotrzeć do
Millenialsów oczekujących interesującego, niebanalnego i spójnego z produktem opakowania, najlepiej
przyjaznego środowisku.

Jaga Kolawa
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FOT. DEKORGLASS

FOT. TAKT

FOT. OSTECX CRÉATIVE

OPAKOWANIA I ETYKIETY
Z EFEKTAMI SPECJALNYMI

Gama uszlachetnień i zdobień w sektorze opakowań i etykiet sprawia, że niepowtarzalny design i coraz popularniejsze
techniki dekorowania trafiają w gusta klientów i oczekiwania rynku. Wszystko po to, aby podkreślić szczególne cechy
produktu i przyciągnąć uwagę wśród innych towarów na sklepowej półce – w myśl zasady – „wyróżnij się lub zgiń”.
Dzięki uszlachetnianiu opakowań oraz stosowaniu
najnowocześniejszych technik druku i produkcji
- opakowaniom może zostać nadany wyjątkowy charakter. Techniki uszlachetniania stosowane w opakowaniach zależą w dużej mierze od wartości produktu, który ma znaleźć się w środku opakowania oraz od
grupy konsumentów, do których produkt jest skierowany. Krzysztof Ciesielski, kierownik oddziału w firmie Follak zwraca uwagę, że przy najprostszych, najtańszych opakowaniach praktycznie nie stosuje się
uszlachetnień. - Jeżeli jednak opakowanie jest przeznaczone dla segmentu premium klient ma do wyboru cały szereg procesów, które wynoszą opakowanie na wyżyny sztuki poligraficznej. Opakowania takie
często drukowane są na kartonach uprzednio laminowanych foliami metalicznymi. Po druku stosować
można lakiery błyszczące, matowe, strukturalne, 3D,
jak również lakiery z pigmentami perłowymi lub innymi dodatkami zwiększającymi atrakcyjność pudełka.
Na takich opakowaniach często stosuje się również
hot-stamping oraz tłoczenie wypukłe. W razie potrzeby używane są również folie do laminacji (błyszcząca, matowa, Soft Touch, antiscratch, czy strukturalna).
Oprócz niewątpliwych walorów dekoracyjnych, pełnią często funkcję bariery chroniąc produkt wewnątrz
opakowania, czy też izolując zawartość od warunków
zewnętrznych – podkreśla Krzysztof Ciesielski.

Szeroki wachlarz uszlachetnień
Portfolio wielu drukarń opakowań i etykiet oferuje różne możliwości indywidualnego uszlachetniania. Mnogość nowoczesnych rozwiązań dedykowa-
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nych branży powoduje, że obecnie każdej etykiecie
i każdemu opakowaniu można nadać niepowtarzalny
charakter i unikalny wygląd. Rozwój technologii powoduje, że powszechnie stosowane techniki zdobienia, tj. chociażby lakierowanie, złocenie czy srebrzenie
nabiera całkiem nowego, innowacyjnego charakteru.
- Jeszcze kilka lat temu lakier na etykiecie nakładaliśmy po to aby zabezpieczyć druk, ewentualnie wywołać efekt błyszczenia… Obecnie coraz częściej lakierowanie traktowane jest jako forma nadania opakowaniu unikalnego charakteru. Nasza firma oferuje klientom, np. lakier z dodatkiem brokatu, lakier matowy jako alternatywę dla powszechnie stosowanego
lakieru błyszczącego, zamieniając tym samym „zwykłe”
lakierowanie w osobliwy element dekoracyjny etykiety – wyjaśnia Maciej Wojtaszek, współwłaściciel Spółki
Aniflex, producenta etykiet samoprzylepnych.
Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do innych
technik zdobienia: w przypadku cold-stampingu, różnorodność stosowanych folii (w tym także holograficznych czy folii w specjalnych kolorach) umożliwia
nadanie opakowaniu niepowtarzalnego wyglądu.
Z całą pewnością, zupełnie nowe możliwości zdobienia etykiet i opakowań stały się możliwe dzięki rozwojowi druku cyfrowego. Postęp technologiczny powoduje, że obecnie etykieta drukowana cyfrowo może
być nie tylko personalizowana, ale także dodatkowo
uszlachetniona. Przedstawiciel Spółki Aniflex podkreśla: - Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii
finishingu jesteśmy w stanie wyprodukować etykiety „cyfrowe” ze złoceniem, srebrzeniem czy lakierowaniem. W pewnym momencie stanęliśmy przed wy-

zwaniem jakim była produkcja niewielkiej ilości etykiet
samoprzylepnych, których projekt uwzględniałby zdobienie metodą cold-stampingu. Druk fleksograficzny,
który w przypadku złocenia czy srebrzenia narzuca się
automatycznie, w tym przypadku byłby zupełnie nieopłacalny. Zainwestowaliśmy w nowoczesną technologię i obecnie jesteśmy w stanie zaoferować klientom
personalizowane etykiety, drukowane w opłacalnie niskich nakładach uszlachetnione za pomocą cold-stampingu, tłoczenia czy lakierowania – wymienia Maciej
Wojtaszek.
Oleg Prociuk z drukarni Color Press akcentuje, że
techniki zdobienia są już w większości dobrze znane i w tym klienci nie widzą znaczącej wartości dodanej. - Jednak sytuacja znacząco się zmienia, gdy wykonujemy interesujące kombinacje strukturalnych papierów, metalicznych folii czy wyczuwalnych lakierów. Tutaj istotne jest, aby drukarnia była wyposażona nie tylko w technologie, ale mogła też zainspirować klienta
bogatym zapleczem materiałowym, jak i ciekawymi realizacjami – przekonuje przedstawiciel Color Press.

Papier - nowe technologie – nowe
możliwości
Mówiąc o technikach uszlachetnienia, odnosimy się do
rodzaju materiałów z których są stosowane. Niewątpliwie najwdzięczniejszym i najbardziej plastycznym podłożem jest papier. Drukarnia TAKT oferuje bogatą paletę
uszlachetnień. Wśród nich m.in. lakier dyspersyjny, UV,
strukturalny, puchnący, laminowanie folią, przetłaczanie (w tym wielopoziomowe – efekt 3D – Avolnation)
oraz techniki łączone. Czynnikiem, na który jest kładzio-

ny nacisk w procesie uszlachetniającej obróbki opakowań
jest ich trwałość.
- Z naszego punktu widzenia, stosując całą gamę uszlachetnień na papierze oceniamy ją jako bardzo trwałą i właściwą. Bardzo często wykonujemy testy, by oferując klientowi usługę spełniła jego oczekiwania. Przecież uszlachetnianie wyrobów to nie tylko podnoszenie walorów wizualnych, ale również zwiększanie wytrzymałości mechanicznej podłoża (np. rozciąganie), powierzchni (np. na ścieranie) oraz zwiększenie odporności powierzchni na agresywne czynniki środowiska: światło, wilgoć, woda, utlenianie – wyjaśnia Joanna Stanowicka-Ozga, Marketing Manager w Drukarni TAKT. Wśród produkcji drukarni można znaleźć : opakowania ekskluzywne typu premium, opakowania przestrzenne typu clemshell, kaszerowane dowolnymi okleinami, opakowania kartonowe, gry planszowe, puzzle, gry komputerowe, książki oraz całe spektrum poligrafii
miękkiej. W zależności od potrzeb klienta oraz projektu i wizji opakowania dostosowuje się rodzaj uszlachetnienia druku. Zwykle służy to podkreśleniu czegoś istotnego na opakowaniu – np. logo, napisu, nietuzinkowej grafiki, charakterystycznego elementu. Bywa również doskonałym sposobem na uzyskanie niepowtarzalnego efektu.
– Warto zwrócić uwagę na efekt „okleiny ze skóry” stosując
lakier strukturalny - produkcja zestawu płyt Bruce Springsteen. Przykład zastosowania lakieru puchnącego znajdziemy w produkcji opakowania okazjonalnego dla marki Mercedes, gdzie na minimalistycznym matowym podłożu, został wyróżniony znak w ten sposób. Doskonałym przykła-

dem produkcji, w którym zastosowana została folia soft
touch jest opakowanie Dying Light. Folia ta nadaje uczucie „aksamitnej” w dotyku powierzchni opakowania, gdzie
dodatkowo tytuł został pokryty lakierem UV błyszczącym,
co go wyróżniło na tle matowej folii soft touch. Przetłaczanie wklęsłe i wielopoziomowe (3D) – tutaj mamy opakowanie Sims4. Kolejnym przykładem innego uszlachetnienia – termo-druku jest Kwadrofonik – tym razem zastosowana została złota folia – podaje przykłady przedstawicielka Drukarni TAKT.

Wyjątkowy sznyt szkła
Procesom uszlachetniania są również poddawane opakowania szklane. Ich zastosowanie może wpływać na
wytrzymałość, zabezpieczać przez zarysowaniem powierzchni, a przede wszystkim poprawiać estetykę wyprodukowanych opakowań. Iwona Jadanowska, Marketing Coordinator w firmie Dekorglass, zajmującej się zdobieniem butelek szklanych, kosmetycznych, perfumeryjnych i alkoholowych zaznacza, że do tego celu są używane różnorodne techniki w zależności od zapotrzebowania konkretnej branży. - Jeśli chodzi o branżę alkoholową to śmiało możemy powiedzieć, że najczęściej wykorzystywaną techniką jest sitodruk w połączeniu z matowieniem chemicznym. Często również dla segmentu
premium stosowana jest metalizacja. Jeśli chodzi o segment kosmetyczny to częsty udział ma również malowanie z różnym wykończeniem oraz hot-stamping – mówi
Iwona Jadanowska.
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dencja do projektowania opakowań niezwykle estetycznych,
zachwycających swoją formą, czerpiących wprost ze sztuki
popularnej albo z bogatej tradycji. Opakowania stają się dziś
nośnikiem nie tylko informacji. Pozwalają budować wyróżniającą i wciągającą historię o marce, budując dzięki temu krąg
wiernych fanów – mówi przedstawicielka agencji.

Marketingowa rola dekorowania
opakowań

FOT. COLOR PRESS

W sektorze opakowań szklanych co rusz pojawiają się
technologiczne nowinki i nowe trendy. Na te potrzeby odpowiadają producenci i dostawcy. - Od jakiegoś
już czasu oferujemy nadruk cyfrowy z wyraźnie wyczuwalną teksturą, czyli tak zwany ink jet 3D. Corocznie
pojawiają się także różne, ciekawe efekty w malowaniu wodnym. Obserwuje się ogólny trend „wyczuwalnej dekoracji”, dlatego też powszechny staje się także
flock – wyjaśnia przedstawicielka Dekorglass.

Uszlachetnienia kontra prostota
Najnowsze trendy w zakresie projektowania etykiet i opakowań wpływają nie tylko na kierunki rozwoju technologii druku, ale także na sposoby ich wykorzystania. Jednym z najbardziej wyraźnych trendów jest prostota, która wskazuje, że opakowanie powinno „szeptać, a nie krzyczeć”. Trend ten spowodował, że obecnie coraz częściej uszlachetnienie etykiety
czy opakowania traktuje się jako pewną formę nadania unikalnego charakteru, podkreślenia wyjątkowości
opakowanego produktu, przy jednoczesnym zachowaniu pewnej subtelności i „skromności projektowej”.
- Istotność podkreślenia pewnych elementów graficznych przy etykietach projektowanych zgodnie z obowiązującymi trendami powoduje, że zdobienia w postaci złocenia, srebrzenia czy lakierowania są obecnie stosowane w każdej niemal branży i do każdego
typu produktów. Nasi klienci coraz częściej rezygnują
z „przeładowanych” graficznie projektów na rzecz tych
bardziej subtelnych, lecz dyskretnie uszlachetnionych
– wspomina Justyna Kierzkowska-Grzyb, specjalista ds.
marketingu Spółki Aniflex.
Maja Pelc, CEO w studiu projektowym Pelc & Partners
dostrzega problem nadużywania uszlachetnień, nie
zawsze nadającym wartości opakowaniom, zwłaszcza tzw. mainstreamowym. W tym przypadku, de facto przydałby się bardziej dobry projekt i przemyślana
marka, niż kolejne złocenia, które na siłę próbują dodać rangi opakowaniom i produktom spoza linii premium.
- Dobrze dobrane złocenie w marce premium, przy
kosmetykach, alkoholach może być przysłowiową
kropką nad „i”, która pokaże konsumentowi jak bardzo
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FOT. TAKT

przykładamy wagę do opakowania jakiegoś cennego
środka. Natomiast na naszych rodzimych półkach często dzieje się tak, że przykładowo złocenia używa się na
projektach spożywczych pierwszej potrzeby, jako takiego dodatku, który przyciągnie błyskiem wzrok i doda
przekonania, że mamy do czynienia z produktem
z wyższej półki. Często spotkamy takie produkty w dyskontach. Wśród współpracujących z nami drukarni znany był przykład jednej z sieci, która na swoich opakowaniach użyła trzech pantonów, złocenia oraz pantonu metalicznego z najnowszej palety kolorów. Drukarnie nie były technologicznie w stanie wydrukować części z zadanych w projekcie efektów. Moim zdaniem, nie
musimy mamić klienta złotem – komentuje Maja Pelc.

Trendy i rola designu
W listopadzie ubiegłego roku w Spale odbyła się konferencja organizowana przez Spółkę Aniflex, poświęcona m.in. najnowszym trendom w projektowaniu etykiet
i opakowań. Zaproszeni eksperci zwracali uwagę na
trzy obowiązujące tendencje: prostotę, personalizację
oraz tzw. powrót do natury, czyli trend związany z ekologią. - Na tej podstawie, a także na podstawie analizy światowych tendencji można wysnuć jednoznaczny wniosek mówiący o tym, że uszlachetnianie etykiet
i opakowań będzie wykorzystywane jako subtelne narzędzie podkreślenia wyjątkowości danego produktu.
Dominujące znaczenie w procesie wyróżnienia produktu na sklepowej półce będzie miał w przyszłości „oryginalny pomysł i ciekawy surowiec”, a design etykiet czy
opakowań ma być temu podporządkowany – mówi
przedstawicielka Spółki Aniflex. Z tą tezą zgadzają się
przedstawiciele branży oraz projektanci opakowań, stawiający na te trzy główne trendy – w zależności od potrzeb klienta i oczekiwań konsumentów.
Sébastien Ploszaj, Art Director w agencji Ostecx Créative, akcentuje, że w ostatnich latach znacząco rośnie popularność etykiet na folii clear i projektów typu „No label look”. - Badania potwierdzają, że takie opakowania mają większą szansę na uwagę konsumentów i pozytywnie wpływają na postrzeganie wartości produktu. Pierwszy raz sięgnęliśmy po tego tupu rozwiązanie
tworząc nową linię produktową „55” dla Browaru Go-

ściszewo. Minimalistyczne etykiety wzmocniły pozycjonowanie piwa w segmencie premium – komentuje
przedstawiciel agencji.
Firma Follak kładzie również nacisk na zmieniające się
wymogi rynku w zakresie zdobień opakowań.
- Zauważamy coraz większe zainteresowanie produktami „ekologicznymi”. Klienci często wymagają lakierów
bez szkodliwych związków chemicznych (np. bez benzofenonu) lub też lakieru Low Migration, gdy opakowanie przeznaczone jest do produktów spożywczych.
Wszystkie folie używane do laminacji, jak również kleje muszą mieć odpowiednie certyfikaty dopuszczające
produkt do bezpośredniego, lub pośredniego w przypadku kleju, kontaktu z żywnością – nadmienia Krzysztof Ciesielski, kierownik oddziału w Follak.
Dla Drukarni TAKT głównym trendem jest minimalizm.
- W połączeniu z odpowiednio dopasowaną formą
uszlachetnienia druku nadaje wyjątkowości każdemu
opakowaniu. Przy tak wielkim szumie informacyjnym
oraz natłoku informacji, który panuje na rynku, producenci opakowań dążą do prostoty, by w ten sposób trafić do klienta docelowego. W klimacie minimalizmu,
stworzyliśmy opakowania dla tak znanych marek jak:
Mercedes, Skanska, Dying Light, Tommy Hilfilger – wylicza Joanna Stanowicka-Ozga.
Jeśli chodzi o opakowania szklane tutaj rola designu
i modnych rozwiązań jest nie do przecenienia, szczególnie w sektorze kosmetycznym. - Design opakowania musi nieść spójny dla marki przekaz. Czołowe firmy z sektora kosmetycznego zawsze na początku roku
przesyłają briefy ze szczegółowymi instrukcjami na nadchodzący rok. Dzięki temu, dana marka dba o swój wizerunek i lojalność klientów. Opakowanie to przecież
również część produktu. Jeśli coś jest na czasie w branży fashion, te same elementy będą powtarzały się
w dekoracji butelek do perfum. Zeszłoroczny trend,
tzw. różowe złoto dalej cieszy się wzięciem- mówi
Iwona Jadanowska z Dekorglass.
Joanna Rewaj, Strategy & Innovation Expert w Dragon
Rouge podsumowując kwestię trendów podnosi ich
rosnącą ilość i zróżnicowanie. - W jednym czasie współistnieją tak odmienne zjawiska, jak minimalizm estetyczny, czy rezygnacja z opakowań w ogóle oraz ten-

Chociaż truizmem jest stwierdzenie, że „opakowanie sprzedaje produkt”, nie można pomijać tej, najważniejszej obok
ochrony i zabezpieczenia, jego roli. Opakowanie to kluczowy
element strategii marki i oręż marketerów w walce o uwagę
i lojalność klienta. - Dobrze widać to na przykładzie piw rzemieślniczych, gdzie konkurencja jest niezwykle silna, a środki na reklamę ograniczone. Tworząc opakowania dla kooperacyjnej serii piw AleBrowaru sięgnęliśmy po zadruk bezpośrednio na szkle. Było to nowością w tym segmencie rynku i pozwoliło wyróżnić nową linię produktową na półce – mówi Michał Rybczyński, Account Manager w agencji Ostecx Créative. Idąc tym tokiem myślenia należałoby zatem stwierdzić, że uszlachetnianie etykiety czy opakowania
powinno służyć zainteresowaniu produktem i w konsekwencji zachęceniu do dokonania zakupu. - Często drukujemy etykiety z pełnym lakierem i cold-stampingiem i one rzeczywiście mają zwracać uwagę także potężną dawką stosowanych
zdobień. Coraz powszechniej natomiast zdarza nam się drukować etykiety, w których uszlachetnienie pełni rolę subtelnego podkreślenia pewnych elementów etykiety. Szczegól-

nie widoczne jest to w przypadku stosowanego przez naszą
firmę rozwiązania jakim jest zastosowanie finishingu (uszlachetniania etykiety) przy druku cyfrowym. Personalizacja jest
tu zwykle kluczowym czynnikiem wyróżniającym produkt,
uszlachetnianie natomiast stanowi pewien dyskretny dodatek, nadający prestiżu i podkreślający wyjątkowość opakowanego produktu – podkreśla Justyna Kierzkowska-Grzyb
z Aniflex.
- Nic nie zastąpi oczywiście genialnego produktu, ale w rzeczywistości wielości, czy nawet nadmiaru funkcjonalnie podobnych ofert na rynku i spadającego zaufania do tradycyjnej reklamy, to opakowanie jest niezwykłą szansą na przyciągnięcie uwagi i nawiązanie relacji z konsumentami. Nawet jeśli chcemy wierzyć, że kupujemy racjonalnie, w rzeczywistości na nasze konsumenckie wybory wpływ mają też emocje
i potrzeba przeżywania przyjemności. Dlaczego więc, projektując opakowania, nie zadbać o wartość dodaną w postaci przyjemności płynącej z obcowania z pięknem? Przy okazji – takie opakowania postawione w łazience, czy w kuchni, mogą spełniać funkcję dekoracyjną – dodaje Joanna Rewaj z Dragon Rouge.
Reasumując, uszlachetnienia i dekorowanie opakowań i etykiet istotnie wpływa na wyróżnienie produktu spośród konkurencji. Mnogość nowoczesnych rozwiązań dedykowanych branży powoduje, że obecnie każdej etykiecie i każdemu opakowaniu można nadać niepowtarzalnego charakteru
i unikalnego wyglądu. A co za tym idzie - przyciągnąć uwagę
konsumenta i wpłynąć na jego decyzje zakupowe.

Jaga Kolawa

ŹRÓDŁO: ALL BAG

ŹRÓDŁO: CTM GROUP

Tekstylia
z efektem WOW

ŹRÓDŁO: ALL BAG

ŹRÓDŁO: ALL BAG

ŹRÓDŁO: VISCAR
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Reklama się zmienia. Dynamiczny rozwój rynku mobile warunkuje pojawianie się
coraz to nowych narzędzi komunikacji z otoczeniem. Z drugiej jednak strony, istnieją
segmenty, które mimo swojego tradycyjnego charakteru, nie tylko nie znikają z rynku,
ale rozwijają się równie mocno, co nowe formy reklamowe. Do tego typu branż
należą na pewno tekstylia reklamowe, które stały się m.in. numerem jeden podczas
największych targów artykułach promocyjnych – PSI w styczniu 2016 r.
Na przestrzeni lat reklama przybierała różne kształty. - Zmieniały się formy przekazu telewizyjnego, radiowego i prasowego, pojawił się Internet. Jednak na przestrzeni lat niezmiennie towarzyszą nam tekstylia reklamowe. Są one najbliższą klientowi formą reklamy,
lubianą szczególnie dzięki koszulkom reklamowym. Dobrym przykładem są białe t-shirty
z czerwonym logo „Coca-Cola”, doskonale znane pokoleniu dorastającemu w latach ’80 i ’90
– mówi Daniel Wojtaśkiewicz z firmy Viscar,
podkreślając, że wciąż jeszcze spotykamy na
ulicach wysłużone dziś plecaki, promujące
wchodzące na rynek u schyłku ubiegłego milenium sieci telefonii cyfrowej. Bez problemu
znajdziemy sfatygowane logo „Era Gsm” czy
pingwinka „tak-tak”. To najlepszy dowód na to,
że te gadżety są potrzebne, i przede wszystkim, lubiane.
Tekstylia mają praktycznie nieograniczone zastosowanie, wykraczające daleko poza samą
reklamę. - Największym powodzeniem cieszą się nieustająco torby i plecaki materiałowe
z nadrukiem oraz odzież reklamowa. O swoje miejsce w branży coraz silniej upominają się także elementy dekoracji i wyposażenia
wnętrz takie jak poduszki, narzuty czy woreczki na drobiazgi. Torby reklamowe, podobnie
jak odzież, najczęściej wykorzystuje się w charakterze popularnych sampli podczas różnego rodzaju akcji marketingowych czy eventów – mówi Alicja Sewera-Niesyty, Specjalista
ds. Marketingu w firmie AllPrints.
Nie brakuje innych nietuzinkowych form reklamy tekstylnej: logowanych leżaków plażowych, parawanów czy filcowych ścian, jednak
niesłabnącą popularnością cieszy się nadal
klasyczny t-shirt. - Z uwagi na niski koszt jednostkowy i szybki czas realizacji dużych nakładów, w produkcji koszulek reklamowych niezmiennie króluje sitodruk. Dobra koszulka zadrukowana wysokiej jakości farbami Excalibur może kosztować poniżej 9 zł, co przy niewielkim koszcie, plasuje promowany produkt na „górnej półce”. Przy mniejszych produkcjach oczywistym wyborem jest folia flex.

Dzięki aplikacji w 5 sekund, flex Stahls’ Sports
Film skróci czas produkcji, a logowane nim koszulki zadowolą gusta nawet najbardziej wymagającego odbiorcy – tłumaczy Daniel Wojtaśkiewicz.
Wraz z rozwojem technologii pojawiają się
innowacyjne formy nadruku, które otwierają całkiem nowe możliwości zdobienia tekstyliów. - Jedną z takich metod jest sublimacja
wykonywana na materiałach poliestrowych
i policotton. Popularnością cieszą się także
materiały z nadrukiem 3D, dzięki którym klienci otrzymują nietuzinkowe produkty, o wysokiej trwałośi. W taki sposób można zdobić fartuchy kuchenne, koce i poduszki dziecięce, śliniaczki, bluzy softshellowe, popularne plecako-worki, skrobaczki z rękawicą i wiele innych
produktów – wyjaśnia Bogusia Borecka z firmy CTM Group.
Bardzo popularne jest również drukowanie
wielokolorowych grafik reklamowych na flexie
trzeciej generacji SuperTEK Opaque® do ploterów solwentowych. - Mocną alternatywą dla
tej technologii jest niemniej popularny druk
bezpośredni atramentem wodnym (DTG) oraz
prężnie rozwijający się rynek papierów i folii
termotransferowych do drukarek laserowych.
Wybór technologii zależy od rodzaju materiału na którym drukujemy: bawełna, nylon, poliester itp. oraz grafiki. Wiele ułatwi tu pomoc
doświadczonego specjalisty - dodaje Daniel
Wojtaśkiewicz.
W ostatnim czasie modne stało się łączenie
technologii: flex, sito i druk cyfrowy nie muszą dłużej być dla siebie konkurencją. Synergia technologii wprowadza rynek reklamowy w nowy wymiar. - Umiejętnie wykorzystane dodatki z wciąż modnych Glitterów, flexów Fluo czy folie holograficzne w odpowiedni sposób nałożone na wydruk cyfrowy, czynią zwykły t-shirt niebanalnym medium reklamowym doskonałym do kreowania wizerunku
nowoczesnych produktów. Kolorowe Fashion
Reflective, metalizowane złoto, czy nowość
na polskim rynku - Stahls’ Silicone na koszulce, przyciągną niejedno spojrzenie, zmieniając

noszącego ją „klienta” w idealne medium reklamowe – wyjaśnia Daniel Wojtaśkiewicz.
Którą metodę wybrać? - Wszystko zależy od
tego czego potrzebuje nasz klient. W przypadku detalistów, którzy realizują niewielkie
zamówienia trzeba zrezygnować z pomocy sitodruku. Bardzo ważny jest również czas jakim dysponujemy. Sitodruk jest bardziej pracochłonny niż druk cyfrowy czy nadruki wykonane folią, ponieważ wymaga przygotowania
matrycy i kalek, dodatkowo każdy kolor jest
nakładany oddzielnie na powierzchnię tekstylną – wyjaśnia Alicja Sewera-Niesyty. Dżety i folia sprawdzają się idealnie w przypadku nadrukowywania napisów i prostych grafik, natomiast druk cyfrowy w przypadku wielokolorowych wzorów, zdjęć i grafik zawierających przejścia tonalne. Możliwość wykonania
nadruków odblaskowych i neonowych dają
obecnie folie termotransferowe.
Jeżeli sprzedajemy w Internecie odzież i tekstylia z nadrukiem najlepszymi opcjami będą
właśnie DTG, folie termotransferowe, dżety
czy haft. - Wtedy jesteśmy w stanie zaoferować klientowi detalicznemu możliwie krótki
czas realizacji. Należy pamiętać, że obecne pokolenie jest spontaniczne i niecierpliwe, jeżeli
czas oczekiwania na zamówienie będzie zbyt
długi prawdopodobnie kupią droższy i niekoniecznie lepszej jakości gadżet w sklepie stacjonarnym. Potrzeby generacji Y należy zaspokajać z szybkością równą przygotowaniu zupki instant. Alicja Sewera-Niesyty.
Marketingowy potencjał tekstyliów jest nieoceniony. Koszulki z hasztagami, śmiesznymi tekstami czy obrazkami dosłownie „zalewają” internetowe drukarnie. Inspiracja dostarcza
oczywiście samo życie i często pomysłowość
samych użytkowników. Torby i plecaki z ciekawymi wydrukami to kolejny trend. Do tego
działania czysto promocyjne i reklamowe,
albo też sezonowe – dedykowane na konkretne eventy. Czy to klient indywidualny czy biznesowy – tekstylia to dobry wybów.

Katarzyna Lipska-Konieczko
www.oohmagazine.pl | OOH magazine
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STAWIAMY NA BEZPOŚREDNIE RELACJE
O nowej strategii marketingowej Happy Gifts, budowaniu bezpośrednich relacji i planach na kolejny rok
rozmawiamy z Tomaszem Przewoźnikiem z Happy Gifts.

wadzanych przez nich kampaniach promocyjnych.
Drugie miejsce w tych badaniach przypadło kategorii „notesy i kalendarze”. Nic dodać, nic ująć…

oNa jakie nowości z oferty Happy

Gifts warto zwrócić uwagę tym roku?
zujemy informacje o narzędziach wspierających
pracę agencji w oparciu o nasz asortyment.

oJakie agencje zaprosiliście na
pierwsze tego typu spotkanie?

Na pierwsze spotkanie zaprosiliśmy 50 agencji,
które w roku 2015 osiągnęły z nami najlepsze wyniki. I nie mówię tylko o zrealizowanym obrocie.
Pod uwagę wzięliśmy również inne kryteria istotne z naszego punktu widzenia, takie jak ilość złożonych zamówień czy szerokość oferty na jakiej
pracują agencje.

Tomasz Przewoźnik
Sales&Marketing Director

oZrezygnowaliście z udziału

w imprezach targowych w I połowie
roku na rzecz bezpośrednich
spotkań. Skąd taki pomysł?
Tomasz Przewoźnik W naszym mniemaniu najważniejszym celem targów było pozyskiwanie nowych klientów, w nieco mniejszym zakresie prezentacja nowości produktowych. W ciągu ostatnich kilku lat zbudowaliśmy szeroką bazę
współpracujących z nami agencji reklamowych.
Na obecnym etapie rozwoju chcemy się skupić na efektywnym wsparciu naszych partnerów
w ich codziennych działaniach na rynku klienta końcowego. Stąd pomysł zorganizowania cyklu konferencji podczas których przeprowadzamy
szkolenia produktowe, sprzedażowe oraz przeka-

68 | OOH magazine | www.oohmagazine.pl

roku 2014. Z drugiej strony to najniższy wzrost
jaki odnotowaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat.
Ale tak na poważnie, jesteśmy bardzo zadowoleni
z wyników jakie udało nam się osiągnąć. Rekordowa ilość aktywnie współpracujących z nami agencji reklamowych i kapitalna sprzedaż naszego nowego brandu thINKme – notesy reklamowe to
rzeczy, które bardzo nasz cieszą.

oJakie produkty najlepiej
sprzedawały się w 2015 r.?

Oczywiście, tym bardziej, że pierwszy odzew ze
strony uczestników konferencji jest doskonały.
Planujemy zorganizować kolejne tego typu spotkanie na początku czerwca, tym razem na Mazurach, ale z równie ciekawym, a może nawet ciekawszym, programem merytorycznym i artystycznym. Na spotkanie zaprosimy około 100 agencji,
a konferencję organizować będziemy wspólnie
z firmami Falk&Ross, Cookie Słodycze Reklamowe
i Ad4U. Patronem medialnym – co nas bardzo cieszy – będzie w dalszym ciągu OOH magazine.

Jeśli chodzi o nasz najstarszy brand Lecce Pen
sprzedaż rozkładała się bardzo równomiernie. Cieszy znaczący wzrost sprzedaży produktów, które
zdecydowanie wyróżniają nas na bardzo konkurencyjnym rynku długopisów plastikowych. Mam
tutaj na myśli długopisy ekologiczne oraz antybakteryjne. Ich udział w sprzedaży całego brandu
osiągnął 25%. Co również bardzo cieszy, szczególnie biorąc pod uwagę, że to nowość roku 2014,
to bardzo wysoka sprzedaż modelu Tris. Jeśli chodzi o długopisy metalowe numerem 1 wciąż pozostaje Touch Writer – bifunkcjonalny długopis
z gumką do ekranów dotykowych, którego kolorystykę poszerzyliśmy do 11 kolorów.

oPodsumowaliście rok 2015. Jaki

oCzy długopis i notes są nadal

Wydaje mi się, że nie najgorszym pomimo sporych obaw, zawirowań na rynkach walutowych
i różnych przeciwności, jakie zawsze – chcąc nie
chcąc – się pojawiają. Nasza sprzedaż na rynku
polskim wzrosła o blisko 20% w porównaniu do

Zdecydowanie tak. To nie tylko moje spostrzeżenia, ale także wynik przeprowadzonych przez PIAP
badań rynkowych. Menedżerowie marketingu wymienili właśnie długopis jakie najczęściej wybierany gadżet reklamowy wykorzystywany w przepro-

oPlanujecie już kolejne?

był on dla waszej firmy i branży?

Jest ich sporo. Zupełną nowością jest Power
Bank. Ten nowy produkt w ofercie thINKme wyróżnia się wyjątkowym designem i szerokim wachlarzem znakowań, począwszy od nadruku (sito,
DGT) a skończywszy na tłoczeniu. Dostępny będzie w dwóch wersjach Shaky i Softy oraz w specjalnej edycji Power Box (power bank + notes +
długopis w jednym w pełni personalizowanym
opakowaniu). W ofercie thINKme pojawią się również nowe modele z czarnym kolorem okładki. To
odpowiedź na potrzeby rynku. Bardzo ciekawie
prezentuje się również dwustronny model Twizzy
z wewnętrznym blokiem w kratkę i w linie z drugiej strony. Jeśli chodzi o ofertę marki Lecce Pen

na pewno najważniejszą premierą tego roku będzie model Forte. Będzie dostępny w kilkudziesięciu wykończeniach kolorystycznych, w tym neonowych i softowych. W obszarze długopisów metalowych uwagę zwróci z całą pewnością model
Piano, również w wersji Piano Touch, długopis IQ
z pamięcią USB, a także modele Mirror i Samurai.

oJakie główne cele chcecie
osiągnąć w 2016 r.?

W obszarze tzw. twardych celów oczywiście zrealizowanie założonych planów sprzedaży oraz
skuteczne wprowadzenie na rynek nowych produktów, które powinny pozytywnie zaskoczyć
naszych klientów. Ale przede wszystkim chcemy wspierać jak tylko to możliwe naszych partnerów handlowych, poprzez szeroki wachlarz działań promocyjnych i wspierających ich codzienną pracę. Dzięki temu, jak również poprzez kontynuowanie naszej strategii polegającej na współ-

pracy tylko i wyłącznie z agencjami reklamowymi,
mamy nadzieję budować relacje, które pozwolą realizować nasze wspólne cele. Chcemy być dla
agencji partnerem godnym zaufania, partnerem
pierwszego wyboru.

oW jakim kierunku powinna

rozwijać się branża artykułów
promocyjnych?
Branża powinna się być innowacyjna, ale także
kreatywna w obszarze zastosowania konkretnych
gadżetów reklamowych. Naszą rolą nie jest sprzedawanie produktów reklamowych, ale dostarczanie rozwiązań marketingowych z wykorzystaniem
gadżetu jako najbardziej skutecznego i wdzięcznego nośnika reklamy. Idealnie, aby w naszej
branży było także więcej współpracy, pozytywnego myślenia, a mniej grania ceną, często kosztem
jakości i relacji.

Rozmawiał Robert Załupski

skutecznymi narzędziami reklamy?
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10th – 12th January
Düsseldorf 2017
The Leading European Trade Show
of the Promotional Product Industry

N EW :
Tue – Th u r

9 am – 6 pm

Save
the
date

PSI ROŚNIE W SIŁĘ
13-15 stycznia 2016 w Centrum Wystawienniczym
w Düsseldorfie odbyła się kolejna edycja PSI 2016 –
największych europejskich targów branży artykułów
promocyjnych.

Większe, różnorodne i pełne inspiracji dla branży reklamowej - PSI nadal
rośnie. Tegoroczne targi odnotowały wzrost liczby wystawców o osiem
procent, a liczba odwiedzających powiększyła się o 3,7 procent. Co więcej,
całościowy udział gości zagranicznych wzrósł do 55 procent, co jest
najlepszym wynikiem w ciągu ostatnich sześciu lat w tych największych
w Europie targach branży artykułów promocyjnych. Organizator, Reed
Exhibitions Deutschland zarejestrował łącznie 932 wystawców (w 2015: 878)
i 16,810 odwiedzających (w 2015: 16.218).
Rzut oka na cztery hale wystawiennicze wystarczył, by zauważyć, jak
wiele się zmieniło od kiedy PSI zapoczątkował proces odświeżania
wizerunku i przebiegu imprezy. Jak informuje organizator, zmiany zostały
dobrze przyjęte, a PSI weszło na nowe tory, podejmując najgorętsze
tematy w branży, m. in. kładąc szczególny nacisk na segment tekstyliów
promocyjnych.

Umbrellas

Katalog upominków i poligrafii reklamowej

W specjalnie zaaranżowanej Strefie Tekstylnej został umieszczony wybieg
modowy. Za pomocą efektywnych pokazów mody i akcesoriów, wystawcy
mogli zaprezentować uczestnikom wartości tekstyliów jako nośników
reklamy.

Cups

Inną ciekawostką był pawilon degustacji GUSTO, w którym uczestnicy
mogli się dowiedzieć jak współdziałanie wielu zmysłów może wpłynąć na
postrzeganie marki i jej rozpoznawalność. Uczestnicy mogli także posłuchać
prezentacji podczas Forum Najlepszych Praktyk Instytutu PSI.

USB
sticks

Ponownie, ofertę zaprezentowali najwięksi gracze na międzynarodowym
rynku gadżetów reklamowych jak PF Concept, Mid Oceans Brands, XINDAO,
Inspirion, MACMA, Falk&Ross czy KARIBAN.

Katalog upominków i poligrafii reklamowej | OFERTA DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH | wrzesień 2013

55. edycja PSI odbędzie się w Düsseldorfie, od 10 do 12 stycznia 2017 r.

www.psi-messe.com

www.psi-messe.com | www.psi-network.de
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Naklejki ze specjalną farbą fotoluminescencyjną świecącą w ciemności po
wcześniejszej ekspozycji na światło.
Doskonały gadżet reklamowy. Tani
i masowy dodatek do produktu.

www.12m.eu

NOWOŚCI 2016

Notes w ciekawej oprawie: Impresja
Awangarda. B5 i A6, oprawa miękka –
FLEXI. Każdy notes posiada z tyłu kopertę,
jest zamykany na gumkę, posiada uchwyt
na długopis, a pierwsza i ostatnia strona
notesu jest wykonana z ozdobnego,
czarnego papieru.

www.antra.com.pl

Okulary wirtualnej rzeczywistości, które
pasują do większości telefonów. Wystarczy
pobrać dowolny film VR z Google Play lub
App Store i można cieszyć się nim w 3D.
Wygodna opaska na głowę i miękkie
wykończenie chroniące twarz zwiększają
komfort noszenia, a soczewki PMMA
zapewniają wyraźny obraz.

Odlotowe słuchawki douszne Zipper,
których przewód jest... zamkiem
błyskawicznym. Zapobiega to plątaniu
się kabla i wygląda świetnie. Słuchawki
posiadają przycisk umożliwiający
odtwarzanie i pauzowanie muzyki oraz
odbieranie połączeń telefonicznych.
Do wyboru trzy kolory: biały, czarny
i czerwony.

www.axpol.com.pl | www.voyager-xd.pl/online

www.basdystrybucja.pl

TRIANGLE SET: innowacyjny stojak na długopisy w nowoczesnej formie, kryjący dodatkowe wyposażenie: notes samoprzylepny, zestaw znaczników oraz piankę z
miejscem na USB. Magnetyczne ścianki
umożliwiają otwieranie i zamykanie zestawu kiedy na biurku potrzeba więcej miejsca. Szeroka i zróżnicowania powierzchnia
TRIANGLE pozwala na ciekawe zaprezentowanie treści reklamowych.

Idealny oldschool'owy pomysł na prezent
dla miłośników muzyki i pysznej czekolady.
Czekoladowa kaseta będzie idealnym
podarunkiem dla wszystkich koneserów
najwyższej jakości belgijskiej mlecznej lub
deserowej czekolady. Całość zapakowana
w oryginalne opakowanie z okienkiem,
tworząc wyjątkowy, słodki prezent.

www.kreatywnyprodukt.pl, www.capira.pl

www.chocolissimo.pl

Brave - nowy model długopisu produkowany
w szwajcarskiej firmie Premec, znanej m. in.
z serii Chalk. To długopis o trójkątnym przekroju, występuje w dwóch wariantach: metalowym i plastikowym. Szeroka gama kolorów - po 8 na wariant, wysoka jakość wykorzystanych materiałów oraz niezwykła wygoda pisania sprawią, że Brave przypadnie do
gustu każdemu kto spróbuje nim pisać.

POWERCELL to niewielkich rozmiarów
przenośna bateria do smartfona.
Minimalny nakład to 100 sztuk. Pojemność
to 1000 mAh. Opcje znakowania:
naklejka PVC lub naklejka epoksydowa.
Wbudowane złącza. Nie wymaga kabla.

www.expen.pl
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www.pro-usb.pl

Torba na ramię zaprojektowana z myślą
o nowoczesnym młodym użytkowniku jej uniwersalny wygląd sprawia że pasuje
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Torba
ma nowoczesny design i jest bardzo
pomysłowa - w głównej komorze można
schować tablet, w silikonowej kieszonce
zewnętrznej umieścimy słuchawki.

www.asgard.pl, www.bluecollection.pl

ARCHITECTURAL - Kubek termiczny typu
niekapek. Podwójne ścianki wykonane ze
stali. Pojemność 0,47l. Kubek w oryginalnym i niepowtarzalnym kształcie. Pakowany
w eleganckie, indywidualne pudełko.

www.bicgraphicnorwood.eu

Głośnik bluetooth (wersja 2.1) z zegarem,
odtwarzaczem MP3 i radiem FM. Idealny na
wakacjach lub na imprezę! Ładowany 3h
pozwala cieszyć się muzyką przez 10-20h.
Wyposażony w wejścia: micro USB, USB
oraz czytnik kart TF. + EDR; Li-ion battery/DC
5V/1A; moc wyj. 5W; zasięg: <10m.

www.easygifts.com.pl

PRZENOŚNY GŁOŚNIK bluetooth (35621)moc zamknięta w niewielkiej formie.
Zabawne kolory na pewno przyciągną
wzrok do Twojego logo. Karabińczyk
pozwoli przyczepić go do paska lub
plecaka. Idealny na wyprawy i w czasie
uprawiania sportu.

www.ggoya.com

Torby papierowe Kraftlux wykonane
z papieru ekologicznego Kraft. Posiadają
zakładkę górną z usztywnieniem, na
torbach możliwy jest nadruk offsetem lub
sitodrukiem. Produkcja toreb odbywa się
na automatycznej linii produkcyjnej, ceny
od 0,58 zł netto.

www.awih.com.pl

Perfekcyjne notatniki w poliuretanowej
oprawie, w damskich oraz męskich
wersjach kolorystycznych. Możliwość
personalizacji: nadruk lub laser.
Wewnętrzna kieszeń na luźne notatki.
Elastyczna gumka zabezpieczająca
zawartość. Miejsce na długopis.
Śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik
Paper o gramaturze 90g/m2.

Głośnik Bluetooth BOOM LIGHT z lampą
o 3 poziomach jasności zmienianych
dotykowo, moc światła 160 Lumenów,
Bluetooth w wersji 3.0, zasięg 10 m, łączy
się ze smartfonem, iPhone, odtwarzaczem
MP3, tabletem, ponadto odtwarza pliki
MP3 z karty MicroSD.

Smartwatch na skórzanym pasku,
który łączy się za pomocą bluetooth
z telefonem. Pozwala na szybkie
wybranie numeru z listy kontaktów,
odczyt wiadomości, sterowanie muzyką,
monitorowanie aktywności fizycznej
i nie tylko. Klasa wodoodporności IP65,
wyświetlacz dotykowy 1,54" LCD Touch
Screen 240 x 240 pixel.

Super nowością jest Power Bank. To nowa
elektronika w ofercie thINKme®, która
wyróżnia się wyjątkowym designem
i szerokim wachlarzem znakowań.
Promujmy łączenie technik znakowania,
zarówno nadruków jak i tłoczenia, tworząc
niepowtarzalny produkt reklamowy.
Dostępny jest w dwóch wersjach Shaky
i Softy.

www.inspirion.pl

www.hamelinbrands.pl

Rewolucyjny długopis 3D umożliwia
ręczne tworzenie obiektów przestrzennych
i konstrukcji 3D. Tworzywo drukujące jest
dostępne w wielu kolorach. Długopis 3D
można wykorzystać do tworzenia ozdób,
zabawek, modeli. Urządzenie jest idealnym
wsparciem akcji promocyjnych.

www.btlforms.com.pl

Kubek termiczny „coffee to go”.
Podwójne ścianki kubka zapewniają
utrzymanie ciepła przez długi czas.
Dostępny w wielu wersjach kolorystycznych, również przezroczystej,
umożliwiającej umieszczenie etykiety
z wyjątkowym nadrukiem między
dwoma ściankami kubka.

www.elasto-form.pl

FARE-iAuto® 5380, pierwszy na świecie,
praktyczny parasol z elektrycznym systemem otwierania i zamykania. Wysokiej jakości wiatroodporny stelaż o maksymalnej elastyczności ramy w warunkach sztormowych.W nowatorski i impregnowany
uchwyt wbudowana jest długotrwała bateria litowa i szybki mikro-silnik.

www.gremo.pl

www.macma.pl

Teczka zamykana na suwak bogata w przegródki, kieszenie i schowki, które zapewnią
ład i porządek w naszym podręcznym „mini
biurze”. Wyposażona w innowacyjne rozwiązania: 3 specjalne, gumowe uchwyty na ulubione gadżety, powerbank 5000 mAh, końcówki iPhone/ micro usb, stojak na tablet, kieszeń na telefon z folią touch, która umożliwia
obsługę telefonu bezpośrednio przez nią.

www.jaguargift.com

www.happygifts.eu

Nowe Power Banki z kolekcji thINKme® dostępne są także w specjalnej edycji Power Box jako
doskonały zestaw prezentowy wraz z długopisem i notesem w jednym w pełni personalizowanym opakowaniu.

www.happygifts.eu

Oryginalna poduszka muzyczna
SoundAsleep. Głośnik jest wbudowany
wewnątrz poduszki, przez co produkt
zastępuje słuchawki, które wiele osób
zakłada przed snem, by słuchać muzyki.
Słuchaj audiobook’ów, muzyki lub
lekcji języków obcych, wprost ze swojej
poduszki.

www.muzyczna-poduszka.pl

PLOOP to otwieracz marki KOZIOL w formie ogromnego kapsla. Jego intrygujący
design, ergonomiczny kształt, bardzo wytrzymałe tworzywo i duże pole znakowania, dają możliwość stworzenia skutecznego produktu promocyjnego w atrakcyjnej
cenie. Niewielki otwór pozwala również zawiesić go na smyczy reklamowej jako np.:
gadżet barmański lub produkt przy kasach
w sklepach spożywczych.

www.friends4friends.pl

NOWOŚCI 2016

Dobra reklama w Internecie nie zawsze
wystarczy. „Skrojona na miarę” torba
reklamowa to najlepsza reklama firmy.
Podobnie jak strona internetowa czy papier
firmowy, torby z logo stały się oczywistym
i stale obecnym elementem identyfikacji
wizualnej firm lub wydarzeń.

www.torbypapierowe.waw.pl

NOWOŚCI PSI 2016

NOEX wprowadza nowe kształty tac
- okrągłą o średnicy 420 i prostokątną
460x330mm. Mogą być one wykonane
w dowolnych kolorach wybranych
przez klientów. Dno tacy wykończone
jest drukowaną etykietą reklamową,
którą dodatkowo zabezpiecza się przed
zarysowaniem, warstwą anty-poślizgową.

www.noex.com.pl

CREST długopis produkcji niemieckiej,
wyposażony w miękko piszący wkład.
Występuje w bogatej kolorystyce, a każdą
jego część w standardzie można zestawić
w innym kolorze. Duża powierzchnia do
znakowania na korpusie oraz klipie. Model
dostępny również z wkładem żelowym lub
jako ołówek automatyczny.

www.ritter-pen.pl | www.ritterpolska.pl

Koszulki Iluminacyjne to innowacja
w branży odzieży reklamowej. Za pomocą
latarki w telefonie komórkowym lub lasera
można rysować światłem na koszulkach.
Użycie Koszulek Iluminacyjnych pozwoli
w wyjątkowy i niestandardowy sposób
wyeksponować swoją markę.

www.sandex.com.pl

Wystarczy połączyć swój smartfon
z produkowanymi przez nas goglami
i już można się cieszyć niesamowitymi
przeżyciami w świecie 3D. Smart Goggles
umożliwiają oglądanie zdjęć i filmów 3D
oraz panoram 360. Za ich pomocą można
grać w gry 3D oraz korzystać z aplikacji
edukacyjnych i użytkowych.

www.raster.eu

Reagując na nowe trendy firma SpiroPrint
proponuje długopis w modelu Galaxy
UV. Zgodny z najwyższymi standardami
wykonania, o awangardowym designie,
zauważalny dzięki samej formie.
Pełnokolorowy nadruk wykonywany
na klipsie otwiera nowe horyzonty
i stwarza nieograniczone możliwości
kolorystycznych kombinacji.

www.taniegadzety.pl

Kubek ceramiczny z silikonową pokrywką
i opaską chroniącą przed poparzeniem
w nowoczesnym designie. Doskonale
nadaje się do porannej kawy w biurze.
W naszej ofercie posiadamy bogaty wybór
kolorów opasek oraz pokrywek. Kubek
ceramiczny o pojemności 400ml.

www.OpenGift.pl

Kubek SUCK to prawdziwa innowacja.
Specjalnie zaprojektowana przyssawka
umieszczona na dnie kubka uniemożliwia
jego przypadkowe wywrócenie i sprawia,
że kubek jest wyjątkowo stabilny.
Szczelne zamknięcie zabezpiecza przed
drobnymi przeciekami. Kubek dostępny
jest w 6 atrakcyjnych kolorach.

Kubek CRYSTAL - kolejny z kolekcji
KABO&PYDO dla AVANT. Inspirowany
kształtami szlachetnych kryształów, łączy je
w łagodny sposób z prostą i nowoczesną
formą. Zaprojektowany dla AVANT Fabryka
Porcelitu. Produkcja w całości odbywa się
w Polsce.

Innowacyjny kubek termiczny V4848, 400 ml,
podwójne ścianki ze stali nierdzewnej,
plastikowe wieczko oraz specjalna
przyssawka zapobiegającą przewróceniu.
Inteligentny system zabezpieczy dokumenty
przed oblaniem przy przypadkowym
potrąceniu kubka podczas podróży lub
spotkania biznesowego.

Nowy gadżet do telefonu, dzięki któremu
używanie go stanie się bardziej wygodne
i bezpieczne. Mobile ring, użyty jako
podpórka pozwala na komfortowe
oglądanie filmów i korzystanie z aplikacji.
Mobile holder w połączeniu z mobile
ring może być zamontowany w kratce
wentylacyjnej auta lub przyklejony do
deski rozdzielczej.

www.bluecollection.pl

Elegancki a zarazem funkcjonalny portfel
damski, wykonany z naturalnej skóry
włoskiej w oryginalny wzór z delikatnym
połyskiem ozdobiony metalową blaszką.
Giovani. Model idealny dla każdej
nowoczesnej kobiety. Zapakowany
w ekskluzywne opakowanie - szkatułkę
Giovani.

www.stefania.net.pl

www.axpol.com.pl

www.avant.pl

www.znaczek.pl

NAJWIĘKSZE ROAD-SHOW BRANŻY ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH

PROMO
SHOW 2016

Gdańsk (13.09)
Poznań (14.09)
Katowice (15.09)
www.promoshow.pl

FestiwalMarketingu.pl

ZAMÓW STOISKO: 32 206 76 77

SAGAFORM – 5017461 Salad To Go.
Dostępne w dwóch kolorach sprytne
pudełko na sałatę. Przygotuj ją w domu
i zjedz, gdy tylko najdzie Cię ochota.
Widelec i pojemnik na sos w zestawie.

www.sagaform.com.pl

Linia produktów Eco prosto z drukarni
internetowej Viperprint. Obejmuje druk
ulotek, wizytówek, papierów firmowych
i innych artykułów reklamowych na
papierze pochodzącym z recyklingu.
Nowe podłoża kartonowe są
wyprodukowane w głównej mierze
z makulatury. Efektownie i ekologicznie –
doskonały wybór.

www.viperprint.pl/eco
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T-shirt premium marki Keya, bawełna
czesana 190 g - idealny do tworzenia
własnej marki lub żeby podnosić prestiż
koszulki Klienta. Brak metki na karku
daje możliwość wszycia własnej metki
lub wykonania w tym miejscu nadruku.
Koszulki z bawełny czesanej są szczególnie
doceniane przez drukarnie DTG.

www.keyaeurope.pl

Lynka dostarcza rozwiązania promocyjne
już do 32 krajów. Wyrazem tego jest t-shirt
„Cities”, przedstawiający najpiękniejsze europejskie stolice z ich charakterystycznymi
symbolami. Oryginalny wzór z dodatkiem
technik specjalnych ukazuje ogromne
możliwości w dziedzinie zdobienia odzieży.

www.lynka.eu

Inteligentna ładowarka samochodowa
smartCharger. Automatycznie wykrywa
podłączone urządzenie i dostosowuje
właściwe natężenie ładowania. Podwójny
port do jednoczesnego ładowania
dwóch urządzeń. Posiada nóż do cięcia
pasów bezpieczeństwa i wybijak do
szyb. Wylaserowane logo jest atrakcyjnie
podświetlone podczas ładowania.

www.irydium.com.pl

Kubek AMY - połączenie najwyższej jakości
porcelany z silikonowym uchwytem
i plastikową zatyczką w 6 kolorach: zielony,
żółty, niebieski, czerwony, pomarańczowy
lub różowy. Silikonowy uchwyt zapewnia
stabilne trzymanie kubka, a przykrywka
z zamknięciem zabezpiecza przed wylaniem
zawartości w podróży.

www.mart.com.pl

Podczas targów PSI 2016 firma Stefania zaprezentowała nowe modele torebek wykonane ze skóry juchtowej. Jest to skóra naturalna, niemalowana w kolorze piasku. Produkty z niej wykonane cechują się
oryginalnością, wysoką jakością oraz dużą
wytrzymałością. Skóra juchtowa należy do
najdroższych i najszlachetniejszych skór.

www.stefania.net.pl
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Pióro wieczne Cross Peerless

.....

Notesy Cross Jotzone i Signature

.....

Długopis Sheaffer Gift Collection
500 9337

.....

Torby Hinza

.....

Długopis Premec Chalk

.....

Długopis Premec Brave

Narzędzie wielofunkcyjne True Utility
TU 195

.....

Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko!

.....

FestiwalMarketingu.pl

Latarka LED ze schowkiem True Utility
TU 304

7-8 września 2016
EXPO XXI, Warszawa

III Hale
ponad 200 wystawców
6 000 zwiedzających

wstęp wyłącznie
dla profesjonalistów

SUPER GIFT 2016
85

elasto form Polska Sp. z o.o.
ul. Grobla 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 +48 95 735 10 06  info@elasto.pl  www.elasto.pl

odzież reklamowa
smycz pen-drive

PRODUKCJA EUROPEJSKA

od

portfele

2,50 zł*

alkohole

kosze upominkowe

długopisy

słodycze reklamowe
01321 Frisbee 22

Frisbee - latający dysk używany w sporcie
i rekreacji. Możliwość nadruku fullcolour!
Produkcja w dowolnym kolorze PTN.

ceramika

05283 Lunchbox do kolorowania

kubki

torby breloki kalendarze

Lunchbox - z Twoją kolorowanką. Powierzchnię można kolorować kredkami i zmywać.
Nietuzinkowa promocja.

pióra power bank

C

M

Y

od

9,99 zł*

CM

MY

CY

05545 Kubek Coffee To Go

Kubek termiczny o podwójnych ściankach.

od

CMY

04456 Shaker Protein

Transparentny shaker z sitkiem w środku.

K

Szukaj. Wyceniaj. Zamawiaj online.

1 zł*

07368 Naklejki kibica

Zestaw naklejek kibica do naklejania na
twarz. W kształcie serca lub prostokąta.
Ulotka CMYK w komplecie.

od

07740 Dmuchana tuba Sticks

Dwie nadmuchiwane tuby z zaworem
zabezpieczającym. Idealne do promocji
sportowej.

0,44 zł*

110101000 Żelki Piłka Nożna

Żelki o smaku owocowym w kształtach
futbolowych. Możliwe dowolne kształty
żelków wg Twojego projektu.

110103340 Happy Mix

Słone przekąski o różnych kształtach.
*ceny netto dla ilości >20tyś. szt.
Aktualne ceny na www.elasto.pl
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.....

BOA finezyjny i solidny statyw na wino,
ręczniki lub gazety

.....

CLICK kubek z serii „to go” z zamknięciem
w formie włącznika

.....

PRIVATE organizer biurowy, mała
prywatna przestrzeń

.....

PLOOP otwieracz w formie wielkiego
kapsla, duże pole nadruku

.....

HD PRINT nagrodzona tech. druku,
najwyższa jakość na świecie

.....

SUBLIMACJA by SENATOR, doskonała
jakość na 9 modelach kubków

.....

A-PRILL jedna z wielu w naszej ofercie
podstawka do jajek

.....

DOSTĘPNE W OFERCIE NAJLEPSZYCH
AGENCJI REKLAMOWYCH
www.friends4friends.pl

ONLY YOU filiżanka i zawieszka w kształcie
zająca w kartoniku

88

IMPORTUJEMY OWOCE

TWOJEGO SUKCESU
A U T O R Y Z O W A N Y

D Y S T R Y B U T O R

O D Z I E Ż Y

R E K L A M O W E J

w w w.iespolska.pl
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.....

Easter Egg z belgijskimi pralinkami

.....

Easter Suprise V z jajeczkami

.....

Bombonierka Happy Easter no. 2
z jajeczkami

.....

Biała bombonierka Happy Easter
z belgijskimi pralinkami

.....

Balotynka z personalizowaną wstążką

.....

Pudełeczko z indywidualną obwolutą

.....

Szkatułka z indywidualnym grawerem

.....

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

Drewniana szkatułka DECOR
z personalizowaną nakładką

99

.....

Elegancki portfel damski z kryształem
Swarovskiego

.....

Skórzany portfel damski z najnowszej kolekcji
Giovani

.....

Skórany portfel męski z najnowszej kolekcji
Giovani

.....

Elegancki skórzany portfel z kolekcji Paolo
Bantacci

.....

Skórzany portfel męski z kolekcji Paolo
Bantacci

.....

Mały portfel damski z najmodniejszej skóry
w motyle

.....

Skórzana, biznesowa teczka męska

.....

ul. Będzińska 18, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 22 10
tel. kom. 609 200 970; 609 205 206; 609 205 226
stefania@stefania.net.pl
www.stefania.net.pl

Skórzana, biznesowa teczka damska

130
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.....
.....
.....

.....

Crosscut - sportowa, oddychająca wiatroi wodoodporna kurtka Reprezentacji Polski PZŻ

.....

Eaton – bestseller, koszulka polo o nowoczesnym
kroju, 100%bawełna 260g

Lancaster - Doskonały polar, z zatrzymującą
wiatr membraną WP 8000

.....

Snyder – softshell na podszewce z oddychającą
i wodoodporną membraną. WP/MVP 5000

Vert - softshell z membraną i ciepłym
polarem od wewnątrz. WP 1000

Surf RSX –, koszulka polo 100% bawełna
czesana typu Ring Spun o splocie Lacoste, 200g

.....

Speedway - bluza polarowa zapinana na zamek,
wymienne pullery zamków, poliester 280g

.....

PYTAJ W AGENCJACH REKLAMOWYCH O OFERTĘ
D.A.D SPORTWEAR I JAMES HARVEST & PRINTER
WWW.DAD-SPORTSWEAR.COM.PL
WWW.JAMES-HARVEST.PL

Pilberra Extreme – profesjonalna kurtka
do zadań specjalnych

102
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MARINA torba izotermiczna w stylu
marynistycznym

BACKSTREET światło ostrzegawcze z 3 różnymi
trybami świecenia

104

.....

SELFIE MINI monopod teleskopowy z
funkcją wyzwalania w rączce, 6 kolorów

.....

FREESPORT bezprzewodowe słuchawki
z funkcją Bluetooth

FELLOW neoprenowa opaska na ramię na
smartfona, idealna do joggingu, 5 kolorów

.....

HOT POWER powerbank z funkcją
ogrzewania dłoni

DUSTY pojemnik na przybory biurowe,
5 kolorów

BUCKET grill ze składanym uchwytem,
idealny na piknik i kemping, 3 kolory

.....

.....
.....

UPGRADE powerbank z obudową z eko
skóry

.....

FLAVOURED kubek termiczny, stal
nierdzewna, poj. 380 ml, 4 kolory

.....

.....

KEGEL elegancki termos ze stali
nierdzewnej, poj. 500 ml, 3 kolory

.....

.....

MUSH samochodowy głośnik Bluetooth
z funkcją zestawu głośnomówiącego

BOOM LIGHT głośnik Bluetooth z lampą
dotykową

.....

.....

SOL powerbank z panelem solarnym

SZUKAJ W DOBRYCH
AGENCJACH REKLAMOWYCH

.....

.....

TOUCH ´N’ COOK dotykowy minutnik
kuchenny z magnesem

.....

SZUKAJ W DOBRYCH
AGENCJACH REKLAMOWYCH

TIEBACK lampa w kształcie tradycyjnej
żarówki, 3 kolory
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