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Na ła mach po przed nie go wy da nia „Pa pier -
ni cze go Świa ta” opu bli ko wa li śmy roz mo wę
o te go rocz nym XI Fo rum Izby Przed się bior -
ców Bran ży Biu ro wo -Szkol nej, ale to jed na
z wie lu Pań skich ak tyw no ści. Jest Pan za -
an ga żo wa ny tak że w pra ce przy two rze niu
e -ka ta lo gów. Na czym po le ga ta idea?
Po trze ba stwo rze nia e -ka ta lo gów jest od po -
wie dzią nie tyl ko na zmia ny za cho dzą ce
w na szym kra ju, ale rów nież na zmia ny po li -
ty ki Unii Eu ro pej skiej wo bec han dlu we -
wnątrz w spól no to we go, wol no ści wy mia ny
to wa rów i usług oraz ła two ści, z ja ką do ko -
nu je się ta wy mia na. W naj bliż szych la tach
bę dzie ona jesz cze bar dziej in ten syw na. 
E -ka ta lo gi ma ją stać się plat for mą sprze da -
żo wą prze zna czo ną do do ko ny wa nia za ku -
pów na kwo ty po ni żej 30 tys. eu ro, czy li
za ku pów bez prze tar go wych.

Któ re pod mio ty mo gą być naj bar dziej za in -
te re so wa ne po wsta niem e -ka ta lo gów?
W na szym śro do wi sku, uj mu jąc rzecz w pew -
nym uprosz cze niu, dzia ła ją trzy gru py pod -
mio tów: pro du cen ci i im por te rzy
wpro wa dza ją cy pro duk ty na pol ski ry nek
oraz dys try bu to rzy i di le rzy lub gru py di le rów,
któ rzy two rzą gru py za ku po we. Wśród tej
ostat niej ka te go rii mo że my wy róż nić za rów -
no di le rów nie za leż nych, jak i tych, któ rzy
dzia ła ją w gru pach zrze szo nych w du żych fir -
mach o za się gu glo bal nym. To oni two rzą
ob raz ryn ku, do któ re go do łą cza jesz cze
han del in ter ne to wy, rów nież umiej sco wio ny
w ob rę bie tych firm.
Przy ta kiej cha rak te ry sty ce ryn ku za uwa ży my,
że du ża je go część nie jest zo rien to wa na na
bu do wę trwa łej prze wa gi kon ku ren cyj nej. Na
ryn ku funk cjo nu je wie le pod mio tów, któ re na -
uczy ły się kon su mo wać i dzia łać do raź nie, nie
zwięk sza jąc udzia łów geo gra ficz nych i tyl ko

nie znacz nie po sze rza jąc asor ty ment. Pod mio -
ty te nie po dej mu ją dy wer sy fi ka cji, nie dą żą do
roz bu do wy ryn ku sprze da żo we go. Przez la ta
utrzy mu ją wo lu men sprze da ży na po dob nym
po zio mie, al bo tyl ko nie znacz nie or ga nicz nie
wzra sta ją lub zmniej sza ją sta ny ma ga zy no we
oraz oso bo we. Ta ki ob raz ryn ku wy ła nia się
z mo ich ob ser wa cji. Nic więc dziw ne go, że po -
ja wie nie się gi gan ta jak Ama zon czy Of fi ce De -
pot wy wo łu je pa ni kę na ryn ku. Na sza
struk tu ra nie jest przy go to wa na na udzie le nie
od po wie dzi po ten ta tom bran żo wym.
Eu ro pa Środ ko wo -Wschod nia jest co praw -
da re gio nem, któ ry ca ły czas osią ga wzro sty
sprze da ży, jed nak nie moż na prze pro wa dzić
war to ścio wej ana li zy obec ne go sys te mu, nie
się ga jąc do ko rze ni. A tym cza sem war to
zauwa żyć, że bran żę biu ro wą two rzy li sprze -
daw cy, by li pra cow ni cy skle pów pa pier ni -
czych, oso by han dlu ją ce pa pie rem. W skład
tej gru py wcho dzi ły oczy wi ście rów nież oso -
by, któ re po sia da ły więk sze do świad cze nie

mię dzy na ro do we, jed nak po zo sta wa ły one
w mniej szo ści. Nie wie le firm by ło za rzą dza -
nych przez ma na ge rów po sia da ją cych
komplek so wą wi zję roz wo ju i do kład nie spre -
cy zo wa ne ocze ki wa nia.
Tym cza sem Po la cy nie po win ni mieć kom -
plek sów, nie je ste śmy gor si od Za cho du.
Wręcz prze ciw nie. Na Za cho dzie rów nież pa -
nu je du że roz drob nie nie, dzia ła mnó stwo
jed no -, dwu oso bo wych firm. Jed nak od kra -
jów Eu ro py Za chod niej od róż nia nas to, że
w Pol sce bar dzo nie wie le osób po tra fi na kre -
ślić i zre ali zo wać swo ją wi zję.
My ślę, że u nas nie któ rzy za chły snę li się
szyb kim suk ce sem, po czym… prze bran żo wi li
się. In nym wy da wa ło się, że mo gą z po wo -
dze niem pro wa dzić dzia łal ność na kil ku po -
lach, w dwóch czy trzech sek to rach, ale to
nie ste ty czę sto koń czy ło się fia skiem. Przy -
kła dy ob ser wu je my na co dzień. Je śli pro wa -
dzi się kil ka ak tyw no ści, rzad ko kie dy uda je
się po go dzić wszyst kie ob sza ry. Po ja wia się
wów czas py ta nie o to, co da lej. Do brym po -
my słem jest np. sprze daż biz ne su. Za gad nie -
nia te po ru szy my w cza sie te go rocz ne go
Fo rum IPBBS.

Wróć my do e -ka ta lo gów. Ich po wsta nie
wy ni ka nie tyl ko z po trze by ryn ku, ale zda -
je się, że rów nież z wy mo gów praw nych.
Przed sta wi cie le Unii Eu ro pej skiej za le ca ją,
aby w cią gu naj bliż szych trzech lat wszyst kie
za ku py dla przed się biorstw pań stwo wych
by ły re ali zo wa ne za po mo cą ka na łów elek -
tro nicz nych. E -ka ta lo gi są więc pró bą stwo -
rze nia pierw szej plat for my prze zna czo nej dla
pod mio tów do ko nu ją cych za ku pu na kwo tę
po ni żej 30 tys. eu ro, czy li bez prze tar go wych.
Na le ży na to miast do my ślać się, że plat fr ma
bę dzie się roz wi ja ła tak że w kie run ku za ku -
pów prze tar go wych i w przy szło ści bę dzie to
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je dy ny, wy łącz ny ka nał prze zna czo ny do re -
ali za cji za ku pów dla przed się biorstw pań -
stwo wych. Dla te go pro jekt jest dla nas
nie zwy kle waż ny.
W Sta nach Zjed no czo nych od kil ku na stu lat
dzia ła np. plat for ma GSA Ad van ta ge. Jest to
w peł ni roz wi nię ta plat for ma za ku po wa dla
trans ak cji za wie ra nych przez rząd ame ry -
kań ski oraz je go agen dy. Plat for ma ta nie tyl -

ko stwa rza do sko na łe moż li wo ści za ku po we,

ale tak że ofe ru je do dat ko we funk cjo nal no ści,

któ re wspie ra ją roz wój ma łych przed się -

biorstw, pro mu ją do bre pro duk ty i uła twia ją

sprze daż fir mom, któ rych sta tus po dob ny jest

do pol skich za kła dów pra cy chro nio nej.

W Pol sce nie do strze ga się jesz cze ta kich po -

trzeb, ale jed ną z prze sła nek utwo rze nia e -ka -

ta lo gów jest do pusz cze nie do skła da nia ofert

tak że mniej szych pod mio tów.

Ja kie ma my do tych cza so we do świad cze nia
z pro ce du ra mi prze tar go wy mi?
W prze szło ści nie rzad ko wy stę po wa ły pro ble -

my i po ja wia ło się mnó stwo za py tań. Ma ło

tego, fir my de fac to nie za ra bia ły na prze tar -

gach, gdyż trud no by ło po go dzić sprze daż do -

bre go pro duk tu z ofer tą w bar dzo ni skiej

ce nie.

Dla te go wy szli śmy z ini cja ty wą, aby na ra zie

od gry wać (do pew ne go stop nia) ro lę kon sul -

tan tów, np. w za kre sie opra co wa nia opi su

pro duk tu. Chcie li by śmy jed nak, aby w przy -

szło ści na sza ro la by ła znacz nie więk sza.

Po dru gie chcie li by śmy, aby pro duk ty, któ re

uzna je my za do bre, zo sta ły w pe wien spo sób

wy róż nio ne na plat for mie. Chce my wpro wa -

dzić ro dzaj cer ty fi ka tu, któ ry ro bo czo na zwa -

łem cer ty fi ka tem RQ, co ozna cza ło by

re ko men do wa ną ja kość. Cer ty fi kat moż na by -

ło by da lej roz wi jać w kie run ku dys try bu cji, co

ozna cza ło by, że cer ty fi ko wa ny był by nie tyl ko

pro dukt, ale i dys try bu tor. Na ryn ku zna ne są

prze cież róż ne me cha ni zmy, któ re nie ogra ni -

cza jąc kon ku ren cji, po zwa la ją na grę fa ir play

i do ce lo wo prze kła da ją się na za do wo le nie

kon su men ta.

Wie lu kon su men tów, zwłasz cza star sze go
po ko le nia, z nie uf no ścią od no si się do za ku -
pów dro gą elek tro nicz ną. Jak prze ła mać tę
nie uf ność?
Ka na ły elek tro nicz ne przy bli ża ją pro du cen ta

do kon su men ta, ale po zba wia ją kon su men ta

pew nej czę ści ser wi su. Je śli de cy du je się on na

zwrot pro duk tu, mo że to zro bić wy łącz nie tą

sa mą dro gą, któ rą ku pił pro dukt, czy li za po -

śred nic twem pocz ty. Za ku py przez in ter net

po zba wia ją klien ta in nych moż li wo ści, np. roz -

mo wy ze spe cja li stą.

My zaś chcie li by śmy za pew nić ku pu ją ce mu

nie tyl ko do brej ja ko ści pro dukt, ale rów nież

od po wied ni ser wis. Re asu mu jąc: ten przed -

i po sprze da żo wy do sko na ły ser wis i ła twość,

z ja ką ku pu ją cy mógł by zwró cić się do do -

staw cy czy pro du cen ta, by ły by do dat ko wą

usłu gą, war to ścią do da ną. Dzię ki te mu usłu ga

sprze da ży mia ła by jesz cze więk szą war tość

i by ła by jesz cze le piej oce nia na.

W pro ce sie sprze da ży waż ne jest bo wiem, aby

klient był za do wo lo ny, bo tyl ko wte dy bę dzie

chciał po now nie ro bić za ku py w da nym skle -

pie czy na plat for mie. Raz stra co ne go klien ta

bar dzo trud no po now nie po zy skać, dla te go

plat for ma po win na re pre zen to wać i pro mo -

wać war to ści istot ne dla ca łej bran ży. Izba zaś

by ła by swe go ro dza ju straż ni kiem, gwa ran -

tem do brej ja ko ści pro duk tów.

Po ja wia się jed nak py ta nie, co zro bić, aby
za pew nić klien tom po wszech ny do stęp do
plat for my za ku po wej, a z dru giej stro ny, aby
ogra ni czyć do stęp ność pro duk tów ni skiej ja -
ko ści, któ re nie po win ny się na niej zna leźć.
Przy na leż ność do Izby mu si ozna czać utrzy -

my wa nie pew nych stan dar dów, pro mo wa nie

uczci wych za cho wań pro spo łecz nych, zgod -

nych z ko dek sem etycz nym.

Je śli cho dzi o prze tar gi, do tych czas na gmin nie

sto so wa no sys tem pod pi sy wa nia oświad czeń

po twier dza ją cych, że da ny pro dukt speł nia

okre ślo ne wy mo gi i ma okre ślo ne ce chy. Tym -

cza sem ta kie pro ce du ry w ogó le nie po win ny

mieć miej sca. Po pierw sze or ga ny or ga ni zu ją -

ce prze tar gi nie po win ny żą dać ta kich oświad -

czeń od kon tra hen tów, a po dru gie pro du cen ci

nie po win ni mieć pra wa ich pod pi sy wać.

Z dru giej stro ny jed nak mo gło by się wy da wać,

że dla pod mio tu nie po sia da ją ce go do głęb nej

wie dzy o pro duk cie ta kie oświad cze nie jest

swe go ro dza ju gwa ran cją, że pro dukt jest ta -

kiej ja ko ści, ja kiej ocze ku je kon tra hent.

Czy za tem oświad cze nia nie są bro nią obo -
siecz ną i pu łap ką, w któ rą wpę dza ją się sa -
mi do staw cy?
Ich war tość jest zni ko ma. Urzęd ni cy w Urzę -

dzie Za mó wień Pu blicz nych za kła da ją, że oso -

ba umiesz cza ją ca na plat for mie oświad cze nie

okre ślo nej tre ści jest świa do ma praw dzi wo ści

po da nych in for ma cji. W prze ciw nym wy pad ku

– je śli po da je nie praw dzi we da ne, moż na za -

skar żyć oświad cze nie. W prak ty ce jed nak na -

su wa się py ta nie: czy ktoś kie dy kol wiek za -

skar żył nie praw dzi we oświad cze nie?

Cza sa mi sty ka my się z po dob ny mi pro ble -
ma mi do ty czą cy mi opi su pro duk tów, w któ -
rym aż roi się od wszel kich naj, naj, naj…
A prze cież wia do mo, że nie wszyst kie wy ro -
by speł nia ją ry go ry stycz ne nor my, na któ re
po wo łu ją się pro du cen ci.
Dla te go pro ce du ra re je stra cyj na nie po win na

być zbyt skom pli ko wa na, ale ra czej uproszczo -

na. My bę dzie my da wać wska zów kę, jak na le -

ży po praw nie przy go to wać ta kie ma te ria ły.

Pra ce te bę dą wią za ły się z pew ny mi kosz -
ta mi…
Oczy wi ście, na sze dzia ła nia bę dą ge ne ro wa ły

kosz ty – przede wszyst kim or ga ni za cyj ne. Ak -

tu al nie przy mie rza my się do pew nych roz wią -

zań in for ma tycz nych, ale dzia ła nia te bę dą

roz ło żo ne w cza sie.

Po słu żę się przy kła dem. Przed sta wi cie le Unii

Eu ro pej skiej za kła da li, że cer ty fi ka ty eko lo -

gicz ne pro duk tów biu ro wych zo sta ną wpro -

wa dzo ne do 2020 r. Dzię ki za an ga żo wa niu się

po nad 50 przed się bior ców i zor ga ni zo wa niu

Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Zrów no wa żo -

nej Bran ży Biu ro wej SO FEA (Su sta ina ble Of fi -

ce Eu ro pe an As so cia tion, www.so fea.eu),

któ re zaj mie się tym zna kiem, pierw sze cer ty -

fi ka ty po ja wią się w 2016 r., a ca ły pro ces za -

koń czy się do 2018 r.

Przy ją łem pro stą za sa dę, któ rą chcę za pro po -

no wać na Wal nym Zgro ma dze niu Izby. Stan -

da ry za cją mo gło by za jąć się kil ka dzie siąt

osób, ale nie by li by to pra cow ni cy Izby na sta -

łe przy pi sa ni do swo ich za dań, tyl ko np. pro -

duct ma na ge ro wie, któ rzy zaj mą się da ną

ka te go rią pro duk tów. Po trze bu je my ich wie -

dzy po to, aby wy po wie dzieć się na te mat da -

nej gru py pro duk tów.

Pierw szą rze czą, któ rą zro bi my, gdy otrzy ma -

my czy ste kar ty ka ta lo go we z Urzę du Za mó -

wień Pu blicz nych, bę dzie po zo sta wie nie tych

pól, któ re uwa ża my za waż ne, i po stu lat usu -

nię cia tych, któ re na szym zda niem są zbęd ne.

Ja ko pod sta wę do dal szej pra cy przyj mu je my

więc stan dard opi su opra co wa ny i za twier -

dzo ny przez urzęd ni ków.

Oczy wi ście bę dzie my mu sie li stwo rzyć sche -

mat opi su pro duk tu, ale pa mię taj my, że urzęd -

ni cy rów nież prze glą da ją ka ta lo gi pro duk tów

i na tej pod sta wie przy go to wu ją wła sne opi sy,

a nie któ re przy go to wy wa ne są nie pra wi dło wo.

Dla te go mo że my je zwe ry fi ko wać, po pra wić

i przy go to wać okre ślo ny stan dard.
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Po dru gie w pro ce sie stan da ry za cji na le ża ło -

by uwzględ nić pro duk ty, któ re wy ma ga ją

prze pro wa dze nia szcze gó ło wych ba dań. Do -

ty czy to np. ar ty ku łów pi szą cych. Czo ło wi pro -

du cen ci tych ar ty ku łów twier dzą, że dłu gość

pi sa nia mu si być ba da na zgod nie ze stan dar -

dem ISO. Naj le piej by ło by więc, aby ba da nia

zgod no ści prze pro wa dza no w jed nym la bo ra -

to rium. Izba mo gła by np. za wrzeć umo wę

z la bo ra to rium cer ty fi ku ją cym i wy ne go cjo wać

od po wied nio niż szą ce nę za prze pro wa dze nie

ba da nia.

Pro to kół z ta kich ba dań mógł by wpły wać

wprost do Izby i na tej pod sta wie mo gli by śmy

oce nić pro duk ty. Je śli zaś pro to kół nie do cie -

rał by do nas bez po śred nio, do opi su wy star -

czy ły by wy ni ki ba dań z akre dy to wa ne go

la bo ra to rium cer ty fi ku ją ce go.

Je śli zaś pro duk ty nie pod le ga ły by ba da niom,

oce nia li by śmy je na pod sta wie in nych prze -

sła nek. By ło by to za da nie dla wspo mnia nej

gru py kil ku dzie się ciu osób, któ ra za ję ła by się

stan da ry za cją.

Stan da ry za cja prze wi du je opi sa nie pro duk tu,

ale my już zbie ra my in for ma cje na te mat ba -

dań, któ re po win ny to wa rzy szyć te mu opi so -

wi. Na ra zie two rzy my ba zę, zaś gdy

po dej mie my de cy zję fi nal ną o two rze niu e -ka -

ta lo gów, zaj mie my się ko lej ny mi dzia ła nia mi.

Ja kie więc kosz ty wią za ły by się z pro ce du rą
zgło sze nia pro duk tu i obec no ścią w ba zie?
Wspo mniał Pan, że na po cząt ku na le ża ło by
li mi to wać licz bę pro duk tów, któ re by ły by
zgła sza ne przez jed ne go pro du cen ta.
W jed nym z biu le ty nów osza co wa łem kosz ty

jed ne go pro duk tu na kwo tę mię dzy 200

a 300 zł. De fac to za ło ży li by śmy kar to te ki, wpi -

sy wa li by śmy pro duk ty do ba zy, więc cze ka ła -

by nas pra ca czy sto biu ro wa. Ba zę na le ża ło by

utrzy my wać, dbać o jej bez pie czeń stwo itp.

I z ty mi pra ca mi wią za ły by się kosz ty.

Do dat ko we kosz ty wią za ły by się tak że z cer -

ty fi ko wa niem, ale ba da nia pro duk tów by ły by

prze pro wa dza ne w mia rę po trzeb. Pew ną gru -

pę pro duk tów moż na by np. cer ty fi ko wać ra -

zem. Je śli przy kła do wo pro du cent ofe ru je

róż ne ko lo ry te go sa me go dłu go pi su, nie ma

po trze by ba dać każ de go ko lo ru osob no,

a wszyst kie pro duk ty z da ne go mo de lu zo sta -

ły by ob ję te jed nym ba da niem. Dla człon ków

Izby prze wi dzie li śmy sys te my ulg, aby łącz ny

koszt zwią za ny ze stan da ry za cją pro duk tu nie

był zbyt wy gó ro wa ny. Pla nu je my zor ga ni zo -

wać ca ły pro ces w spo sób zbli żo ny do cer ty fi -

ka cji na zna ki bez pie czeń stwa.

Ta ka plat for ma dzia ła ła by na stro nie Izby
czy ra czej by ła by od ręb nym by tem?
Sys tem e -ka ta lo gów two rzo ny jest przez

Urząd Za mó wień Pu blicz nych i ta kie na rzę dzie

de fac to już ist nie je. Jest to plat for ma sprze -

da żo wa. My zaś pra cu je my nad roz wią za niem

on -li ne ty pu PIM (Za rzą dza nie In for ma cją Pro -

duk tu) przy go to wu ją cym zwe ry fi ko wa ny wsad

pro duk to wy do plat for my sprze da żo wej. In for -

ma cje o tym pro jek cie po ka żą się wkrót ce na

no wej stro nie izbo wej.

We dług na szych za ło żeń do staw cy, pro du cen -

ci i im por te rzy bę dą sa mi zdal nie wpro wa dzać

da ne do kar to te ki. Da ne te bę dą na stęp nie

we ry fi ko wa ne przez Ko mi sję Re ko men da cyj -

ną, któ rą two rzą de le go wa ni spe cja li ści pro -

duk to wi re pre zen tu ją cy wszyst kie gru py

człon ków Izby. Ta ka wspól nie or ga ni zo wa na

ba za by ła by za rzą dza na przez Izbę i do pie ro

my by śmy ją re pli ko wa li na stro nach sprze da -

żo wych i ewen tu al nie w in nych ba zach pro -

duk tów w ca łej Pol sce. Jest to więc ogrom ny

pro jekt.

W ja kim cza sie prze wi du ją Pań stwo włą cze -
nie się w ta ki sys tem?
Je śli cho dzi o plat for mę e -ka ta lo gów w sys te -

mie pol skim, ma on już ok. ro ku opóź nie nia.

Funk cjo no wa nie ta kiej ba zy wią że się przede

wszyst kim z po pu la ry za cją idei Izby, po zy ska -

niem więk szej licz by człon ków i zdo by ciem

fun du szy na te go ty pu dzia łal ność.

Na wet je śli bę dzie my mie li wię cej niż 100

człon ków, skład ka człon kow ska nie po kry je

wszyst kich kosz tów. Bio rąc pod uwa gę wiel -

kość baz i du żą licz bę pro duk tów, na le ży li czyć

się z kwo ta mi rzę du od kil ku set ty się cy do mi -

lio na zło tych rocz nie. Je śli jed nak przy go tu je -

my na rzę dzia i fir my bę dą wy peł nia ły an kie ty

we wła snym za kre sie, po trzeb nych bę dzie je -

dy nie kil ka osób, któ re bę dą nad zo ro wa ły, we -

ry fi ko wa ły i do pusz cza ły osta tecz ne da ne.

Na ra zie klu czo we do za ła twie nia po zo sta je

kil ka spraw.

Mu si my zo rien to wać się, w ja kim za kre sie

Urząd Za mó wień Pu blicz nych i in ne pań stwo -

we agen dy mo gą nam po móc w tym, aby śmy

ode gra li w pro ce sie stan da ry za cji tak waż ną

ro lę. My śli my rów nież o na wią za niu kon tak tów

nie tyl ko z Urzę dem Za mó wień Pu blicz nych, ale

i z in ny mi pod mio ta mi. Ist nie ją prze cież me -

cha ni zmy, któ re mo gą nam po móc w tym, aby -

śmy sta li się lep szym part ne rem dla Pań stwa.

Mi mo że cze ka nas dłu ga dro ga, my śli my

o dzia ła niach, któ re przy nio są po zy tyw ne roz -

wią za nia dla bran ży. Mo że się tak stać ty ko

wów czas, je śli sys tem za ku po wy zo sta nie

upo rząd ko wa ny, nie bę dzie przy pad ko wych

sy tu acji, gdy fir ma wy gra prze targ i w po śpie -

chu bę dzie spro wa dzać ja kie kol wiek to wa ry

z Chin, by le by tyl ko pa so wa ły do asor ty men -

tu, by le by wy wią zać się ze zo bo wią zań.

Ta kie dzia ła nia pra cu ją na opi nię ca łej bran ży

i je śli któ ryś z przed się bior ców za ofe ru je pro -

dukt ni skiej ja ko ści, ob ni ży za ufa nie do swo jej

fir my, a po śred nio tak że do ca łej bran ży. Po -

ja wie nie się kiep skich pro duk tów za bi ja sprze -

daż ca łe go asor ty men tu. Przy kła dem są

ar ty ku ły czysz czą ce do kom pu te rów, po pu lar -

ne ście recz ki. Kie dy na ryn ku po ja wi ły się bar -

dzo ta nie chiń skie pro duk ty, do bre pro duk ty

prze sta ły się sprze da wać. Ście recz ki sta ły się

pro duk tem bar dzo po pu lar nym, ale o ob ni żo -

nej ja ko ści, po nie waż w ich skła dzie nie by ło

już od po wied niej ce lu lo zy.

Po dob nie zda rzy ło się z la mi na tem biu ro wym

– w Pol sce nie uży wa my pra wi dło wo la mi na -

to rów. U nas słu żą głów nie ja ko ochro na pro -

duk tu przed ku rzem i za pla mie niem,

a zu peł nie nie li czy się es te ty ka, któ rą za pew -

nia pra wi dło wo za la mi no wa na, rów na, lśnią ca

i gład ka po wierzch nia.

W Skan dy na wii np. nie uży wa się cien kie go la -

mi na tu 80u, któ ry z uży ciem po pu lar nych

urzą dzeń da je po fa lo wa ną po wierzch nię i sła -

by efekt es te tycz ny, ale gru be go, któ ry da je

efekt opra wy jak w szkło, dzię ki cze mu za la -

mi no wa ny do ku ment bar dzo zy sku je na ogól -

nym wy glą dzie.

Ko lej nym przy kła dem jest ter mo bin do wa nie. To

świet na tech no lo gia, któ rą trze ba umieć tak

za sto so wać, że by grzbie ty kar tek od po wied nio

moc no wbi ły się w klej. Je śli tak się nie sta nie,

kart ki bę dą wy pa dać. Nie umie my te go na -

uczyć od bior ców. Na to miast pro mu je my pra -

wie wy łącz nie ta nie i nie zbyt es te tycz ne

pla sti ko we grzbie ty. A tym cza sem w wie lu kra -

jach Eu ro py Za chod niej jest ry nek dla ter mo -

okła dek i dla wy bred nych klien tów ry nek

me ta lo wych chro mo wa nych grzbie tów o wręcz

eks klu zyw nym wy glą dzie. U nas, nie ste ty, bra -

ku je sta ran no ści w dzia ła niu; jest tyl ko wal ka

o jak naj niż szą ce nę. To krót ko wzrocz ne dzia -

ła nie, gdyż mniej szym wy bo rem i ta nim pro -

duk tem moż na ze psuć ca ły ry nek.

Po wsta nie e -plat for my to kwe stia wła ści wej

per spek ty wy – bliż szej lub bar dziej od le głej

cza so wo, ale na pew no waż nej dla przed się -

bior ców bran ży biu ro wej.

Roz ma wia ła Jo lan ta To kar czyk



Łukasz Stawisiński, 
Category group manager 

W Al le gro od po wia da za wspie ra nie pro ce su two rze nia i roz wo ju ka te go rii. Je go do świad -

cze nie za wo do we obej mu je:

• bu do wa nie re la cji biz ne so wych z klu czo wy mi part ne ra mi,

• wspie ra nie i roz wój sprze da ży przez za sto so wa nie do stęp nych na rzę dzi sprze da żo wych

i mar ke tin go wych,

• wspar cie w za kre sie bu do wa nia kam pa nii mar ke tin go wych oraz ich im ple men ta cji.

Marcin Skowronśki, 
dyrektor ds. przychodów reklamowych 

Kon cen tru je się na wspar ciu firm sprze da ją cych na Al le gro, w tym – nie stan dar do wych dzia -

ła niach pro mo cyj nych sprze daw ców, wy ko rzy stu ją cych m.in. po ten cjał za się gu Al le gro.

Ma du że do świad cze nie w seg men cie re kla my on li ne. Przez ostat nie kil ka lat peł nił funk cję dy -

rek to ra mar ke tin gu w Gru pie Onet.pl SA, a wcze śniej od po wia dał za stra te gię pro duk tu re kla -

mo we go.
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WYDARZENIA

Mi cha el Re ich hold, 
dy rek tor Pa per world i Cre ati ve world

Mi cha el Re ich hold – od 2001 r. dy rek tor za rzą dza ją -

cy tar gów Pa per world i Cre ati ve world.

Je go ce lem by ło i jest wzmoc nie nie oraz roz wi nię cie

po zy cji i wi ze run ku Pa per world, zgod nie ze zmia na -

mi w bran ży pa pier ni czej i ma te ria łów biu ro wych

oraz na ryn ku pa pe te rii. Dziś Pa per world to naj więk -

sze na świe cie tar gi bran ży biu ro wej. Roz po czę ły się

one, tak jak by ło w przy pad ku Chri st ma sworld, pod

pa tro na tem Pre mie re. Pierw sza edy cja od by ła się w 1990 r., obej mu jąc za kre sem ry nek

pa pie ru, ma te ria łów biu ro wych i pro duk tów pa pier ni czych.

Tej czę ści tar gów Pre mie re nada no na zwę Pa per world w 1997 r. i od te go cza su sta le roz -

wi ja się ona pod wzglę dem wiel ko ści, zna cze nia i nie za leż no ści. W 2011 r. ob szar pro duk -

tów kre atyw nych zy skał au to no mię w Pa per world, gdy naj więk szy na świe cie asor ty ment

pro duk tów dla rze mio sła i ar ty stów po ja wił się na wy sta wie po raz pierw szy na sa mo dziel -

nych tar gach.

Mi cha el Re ich hold ma wie lo let nie do świad cze nie w or ga ni za cji bran żo wych tar gów, ale pierw -

szą współ pra cę na wią zał z ze spo łem Pre mie re ja ko stu dent kie run ku za rzą dza nia przed się -

bior stwem. Te ma tem je go pra cy dok tor skiej by ła kon cep cja i or ga ni za cja tych tar gów.

Po przy stą pie niu do sta łe go per so ne lu Mes se Frank furt w 1993 r. po cząt ko wo Mi cha el Re -

ich hold pra co wał ja ko spe cja li sta sprze da ży. Na stęp nie ja ko me ne dżer even tów od po wia -

dał za naj waż niej sze im pre zy, m.in. w dzie dzi nie tar gów tech nicz nych, ta kich jak IF FA

(prze mysł mię sny) i Au to me cha ni ka (sek tor mo to ry za cyj ny). Co wię cej, ode grał rów nież

de cy du ją cą ro lę w two rze niu tar gów Li ght + Bu il ding i Li ght sty le.

PA Per WorlD
Pa per world jest naj waż niej szą na świe cie plat for mą in for ma cji i ko mu ni ka cji w kra jo wym

i mię dzy na ro do wym sek to rze pa pie ru oraz ar ty ku łów pa pier ni czych i biu ro wych. Co ro ku

we Frank fur cie nad Me nem na tych głów nych mię dzy na ro do wych tar gach pre zen to wa ne

są naj now sze pro duk ty i tren dy w bran ży pa pier ni czej, pa pie ru i ma te ria łów biu ro wych –

ostat nio 1636 wy staw ców z 60 róż nych kra jów przy szło za pre zen to wać na wy sta wie sie -

bie, swo je pro duk ty i usłu gi. Pa per world do star cza in no wa cyj nych po my słów biz ne so wych

dla trans ak cji hur to wych, de ta licz nych i spe cja li stycz nych sprze daw com ka ta lo go wym

i ko rzy sta ją cym z ka na łów sprze da ży in ter ne to wej oraz pro fe sjo nal nym od bior com koń -

co wym. Z 39 287 ku pu ją cy mi i od wie dza ją cy mi tar gi ze 148 kra jów (66 proc. po cho dzi spo -

za Nie miec) Pa per world to naj bar dziej mię dzy na ro do we tar gi w bran ży. Wy sta wa ofe ru je

sze ro ki asor ty ment pro duk tów, od biu ro wych i szkol nych do upo min ków, opa ko wań i ak -

ce so riów dru kar skich, w tym eks klu zyw nych pro duk tów pa pier ni czych, jak rów nież pro -

duk ty do pi sa nia i ry so wa nia oraz sprzęt do użyt ku pry wat ne go i ko mer cyj ne go.

Do dat ko wo ma bo ga ty pro gram im prez i kon gre sów, za pew nia jąc sze ro ki wa chlarz in spi -

ra cji i sek to ra know -how (www.pa per world.mes se frank furt.com).

Mes se Frank furt jest jed nym z głów nych or ga ni za to rów tar gów na świe cie, ge ne ru jąc ok.

554 mi lio nów eu ro w sprze da ży i za trud nia jąc 2130 osób. Gru pa Mes se Frank furt ma glo -

bal ną sieć 29 spół ek za leż nych i 57 mię dzy na ro do wych part ne rów han dlo wych, dzię ki cze -

mu mo że za pew nić ser wis klien tom w po nad 160 kra jach.

Gru pa Mes se Frank furt or ga ni zu je wy da rze nia w po nad 30 lo ka li za cjach na ca łym świe -

cie. W 2014 r. zor ga ni zo wa ła w su mie 121 tar gów, z któ rych po nad po ło wa od by ła się po za

gra ni ca mi Nie miec. Obej mu ją ce ob szar 592 127 m2 te re ny tar go we Mes se Frank furt są

miej scem dla dzie się ciu sal wy sta wo wych. Fir ma pro wa dzi rów nież dwa cen tra kon gre so -

we. Za byt ko we Fe sthal le, jed no z naj po pu lar niej szych miejsc w Niem czech, jest go spo da -

rzem wszel kie go ro dza ju im prez. (Frank furt ma 60%, a Hes se – 49%).

Wię cej in for ma cji na stro nie: www.mes se frank furt.com.

Da riusz Bed nar ski
Part ner za rzą dza ją cy w Grant Thorn -

ton, fir mie au dy tor sko -do rad czej dzia -

ła ją cej w Pol sce od 23 lat, wcho dzą cej

skład glo bal nej sie ci Grant Thorn ton

In ter na tio nal, jed nej z naj więk szych na

świe cie te go ty pu or ga ni za cji, obec nej

w 130 kra jach świa ta.

Da riusz Bed nar ski po sia da dwu dzie -

sto let nie do świad cze nie w za kre sie

do radz twa dla przed się bior ców i firm.

Kie ru je ze spo ła mi do radz twa po dat ko -

we go, praw ne go oraz go spo dar cze go. 

Spe cja li zu je się w praw nych po dat ko -

wych i bi lan so wych aspek tach do radz -

twa w za kre sie trans ak cji ka pi ta ło wych

(fu zje, prze ję cia, trans ak cje na przed -

się bior stwach, udzia łach, ak cjach). Jest

w Grant Thorn ton rów nież li de rem do -

radz twa dla firm ro dzin nych oraz dy -

rek to rem ze spo łu ds. suk ce sji biz ne su.

Au tor licz nych pu bli ka cji do ty czą cych

za gad nień po dat ko wych w pra sie fa -

cho wej. Współ au tor ksią żek: „Mię dzy -

na ro do we Stan dar dy Ra chun ko wo ści

w prak ty ce pol skich przed się biorstw”,

„Środ ki trwa łe, war to ści nie ma te rial ne

i praw ne, in we sty cje w nie ru cho mo ści

– naj trud niej sze pro ble my w pra wie

bi lan so wym i pra wie po dat ko wym”

oraz „Fu zje i prze ję cia” (Pol skie go Wy -

daw nic twa Eko no micz ne go). Pre le -

gent na szko le niach i kon fe ren cjach.

Wy kła dow ca na Uni wer sy te cie Eko no -

micz nym w Po zna niu.




