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amEX sta tio ne ry sp. z o.o.

na pol skim ryn ku dzia ła my od po cząt ku lat 80-tych ubie głe go stu le cia. za czy na li śmy od pro duk cji ar ty -

ku łów pi śmien nych, jed nak z cza sem na sza dzia łal ność wy ewo lu owa ła i obec nie cie szy my się opi nią pro -

fe sjo nal ne go oraz kom plek so we go im por te ra, dys try bu to ra oraz pro du cen ta ar ty ku łów szkol nych

i biu ro wych. na szym od bior com za pew nia my ko rzyst ne wa run ki współ pra cy oraz bez po śred ni i sta ły kon -

takt z re gio nal ny mi Kie row ni ka mi Sprze da ży i przed sta wi cie la mi Han dlo wy mi dzia ła ją cy mi na te re nie ca -

łe go kra ju. na si klien ci mo gą li czyć na pro fe sjo nal ne wspar cie mar ke tin go we oraz kom plek so wą ob słu gę

lo gi stycz ną, dzię ki któ rej to war jest do star cza ny w do wol ne miej sce kra ju, w cza sie nie dłuż szym niż 48h.

Kon stru ując na szą ofer tę kie ru je my się ak tu al ny mi tren da mi oraz gło sa mi pły ną cy mi z ryn ku. na sza li sta

asor ty men to wa sta no wi zbiór sta ran nie wy se lek cjo no wa nych ma rek i pro duk tów naj wyż szej ja ko ści, któ -

re w spo sób kom ple men tar ny wpły wa ją na jej spój ną ca łość. Współ pra cu je my z naj więk szy mi pro du cen -

ta mi ar ty ku łów biu ro wo -szkol nych z ca łe go świa ta. W na szym port fo lio zna leźć moż na pro duk ty ta kich

ma rek jak Fa ber -Ca stell, ed ding, te sa, Ta ri fold czy no vus a tak że wie le in nych. na szym ce lem jest stwo -

rze nie atrak cyj nej ofer ty, któ ra bę dzie uni wer sal na i w któ rej każ dy klient znaj dzie in te re su ją ce go pro -

duk ty w kon ku ren cyj nej ce nie. Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom na szych klien tów dba my o to, aby

na sza ofer ta by ła za wsze kon ku ren cyj na. Każ dy z na szych part ne rów mo że li czyć na pre fe ren cyj ne wa -

run ki za ku po we jak rów nież na sze reg atrak cyj nych pro mo cji i do dat ko wych ra ba tów.

ed ding In ter na tio nal GmbH

Trwa ły, wszech stron ny, eks pre syj ny i kre atyw ny – to war to ści, któ re wy zna je nie miec ki kon cern ed ding.

Fir ma zo sta ła za ło żo na przez Car la -Wil hel ma Ed din ga i Vol ke ra De tle fa Le der man na w 1960 ro ku. Już

pierw szy jej pro dukt – le gen dar ny ed ding no. 1 – stał się pier wo wzo rem dla ko lej nych ge ne ra cji mar ke -

rów. przez la ta dwu oso bo we przed się bior stwo roz ro sło się do roz mia rów mię dzy na ro do we go kon cer -

nu za trud nia ją ce go 630 pra cow ni ków i ge ne ru ją ce go ob ro ty w wy so ko ści 129 mi lio nów eu ro. po nad 200

mi lio nów mar ke rów jest co ro ku dys try bu owa nych do 110 kra jów na ca łym świe cie. obec ną ofer tę ed -

din ga two rzy po nad 180 po zy cji asor ty men to wych za mknię tych w 6 gru pach (EcoLine, pro fe sjo nal ne

zna ko wa nie, Edu ka cja i pre zen ta cja, pi sa nie za kre śla nie i Ko ry go wa nie, or ga ni zo wa nie i zna ko wa nie

w Do mu, Two rze nie i De ko ro wa nie), a in spi ra cją do two rze nia no wych roz wią zań jest wy cho dze nie na

prze ciw po trze bom kon kret nych grup do ce lo wych, do któ rych fir ma chce do trzeć.

Głów ny za kład pro duk cyj ny znaj du je się w niem czech, w sak soń skiej miej sco wo ści Baut zen, na to miast

na po trze by ryn ku la ty no ame ry kań skie go uru cho mio na zo sta ła rów nież pro duk cja w Ar gen ty nie i Ko -

lum bii.

ed ding kła dzie ogrom ny na cisk na za gad nie nia zwią za ne z ochro ną śro do wi ska i z prze my śla nym go -

spo da ro wa niem su row ca mi na tu ral ny mi. prze ja wia się to m.in. po przez no wo cze sne me to dy pro duk -

cyj ne uwzględ nia ją ce prze twór stwo ma te ria łów wtór nych, fo to wol ta icz ne sys te my do po zy ski wa nia

ener gii sło necz nej, uru cho mie nie spe cjal nych blo ków ciepl nych i elek trow ni oraz po przez uży wa nie

w biu rze pa pie ru po cho dzą ce go z re cy klin gu. rów nież sa me pro duk ty są tak pro jek to wa ne, aby by ły jak

naj bar dziej przy ja zne śro do wi sku. Wszyst kie mar ke ry two rzo ne są z my ślą o po now nym na peł nia niu,

po nie waż to naj lep sza me to da re duk cji od pa dów i ochro ny za so bów na tu ral nych. To wła śnie fi lo zo fia

zrów no wa żo ne go roz wo ju, któ rą wy zna je ed ding, po zwa la na cią gły roz wój i umac nia nie po zy cji li de ra

na ryn ku świa to wym.
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Elek tro nicz na plat for ma Ka ta lo gów pro duk tów eKatalogi to od da ne do

dys po zy cji użyt kow ni ków przez Urząd za mó wień pu blicz nych na rzę dzie

da ją ce przed się bior com moż li wość ofe ro wa nia i sprze da ży pro duk tów

przez In ter net oraz szyb kie go i sku tecz ne go do ko ny wa nia za ku pów przez

za ma wia ją cych.

cze mu ma ją słu żyć Plat for ma ekatalogi?
Ce lem plat for my jest li kwi da cja ba rier po mię dzy biz ne sem i ad mi ni stra cją

oraz po moc ma łym i śred nim przed się bior com w zdo by ciu no wych klien -

tów z ad mi ni stra cji pu blicz nej. Umoż li wia ofe ro wa nie pro duk tów bądź

usług bez li mi tu ilo ści. Istot ne jest, że za ich wy sta wie nie Wy ko naw ca nie

po no si żad nych opłat. za le tą tej usłu gi jest rów nież uspraw nia ją ca pro ces

sprze da ży moż li wość ko mu ni ka cji z Ku pu ją cym przez plat for mę oraz moż -

li wość wy sła nia za py ta nia ofer to we go.

co na le ży zro bić, by sprze da wać na Plat for mie ekatalogi?
przed się bior ca po wi nien za re je stro wać się na stro nie www.eka ta lo -

gi.uzp.gov.pl, zna leźć na bór po wią za ny z ka te go rią ofe ro wa nych przez sie -

bie ar ty ku łów lub usług i za mie ścić ich szcze gó ło wy opis wy peł nia jąc

sza blon kar ty pro duk tu. Wów czas za ma wia ją cy bę dzie mógł wy szu kać

i wy brać naj ko rzyst niej szą ofer tę. obec nie moż na to ro bić w po nad 200

na bo rach, w tym rów nież na ar ty ku ły biu ro we ta kie jak: ołów ki, dłu go pi sy,

pa pier, dziur ka cze, zszy wa cze, spi na cze, or ga ni za to ry na biur ka. Ser decz -

nie za pra sza my wszyst kie fir my do re je stro wa nia się na plat for mie –

szcze gól nie, że w tej ka te go rii nie ma obec nie żad nych ofert, a są to jed -

ne z naj czę ściej ku po wa nych ar ty ku łów.

co zy sku je Przed się bior ca umiesz cza jąc swo je pro duk ty na
ekatalogach?
re je stra cja na plat for mie da je moż li wość wej ścia na bar dzo sze ro ki ry nek

za mó wień po ni żej pro gu usta wy pra wo za mó wień pu blicz nych, czy li

418 000 eu ro w przy pad ku za ma wia ją cych sek to ro wych i 30 000 eu ro

w od nie sie niu do po zo sta łych za ma wia ją cych. Jest to szan sa na zdo by cie

no wych klien tów, sprze da ży więk szej ilo ści pro duk tów i osią ga nia wyż -

szych zy sków – dzię ki te mu mi kro, ma li i śred ni przed się bior cy mo gą stać

się naj waż niej szy mi użyt kow ni ka mi na rzę dzia po stro nie biz ne su bez

wzglę du na miej sce pro wa dze nia swo jej dzia łal no ści go spo dar czej. 

kto mo że ku po wać na Plat for mie?
na plat for mie eKatalogi ku po wać mo gą jed nost ki ad mi ni stra cji pu blicz nej.

obec nie za re je stro wa nych jest po nad 280 za ma wia ją cych – mię dzy in ny -

mi urzę dy ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej i cen tral nej (np. mi ni ster stwa, szpi -

ta le i przy chod nie, ośrod ki po mo cy spo łecz nej, jed nost ki po li cji i stra ży

po żar nej). Fakt, iż są to użyt kow ni cy z ca łej pol ski spra wia, iż war to za re -

je stro wać się na plat for mie eKatalogi. 

w ja ki spo sób moż na za po znać się z jej dzia ła niem?
plat for ma eKatalogi jest pro duk tem in no wa cyj nym – nie by ło do tej po ry

na rzę dzia, któ re da wa ło by wszyst kim za ma wia ją cym moż li wość za po zna -

nia się z ofer tą Wy ko naw ców, po rów na nia in te re su ją cych pro duk tów bądź

usług, kup na i przej ścia ca łej pro ce du ry w jed nym miej scu i tak krót kim

cza sie. za chę ca my do za po zna nia się z fil mem in struk ta żo wym ilu stru ją -

cym jej dzia ła nie – https://www.youtu be.com/watch?v=poX3_G16r KE

W ra zie py tań lub pro ble mów do dys po zy cji Użyt kow ni ków jest po moc

tech nicz na. W dni po wsze dnie w go dzi nach 8.30-15.30 moż na kon tak to -

wać się przez chat do stęp ny po za lo go wa niu oraz z in fo li nią pod nr. te le -

fo nu +48 (22) 30 74 306, lub po przez for mu larz kon tak to wy „skon tak tuj

się z help de skiem”. za chę ca my do sko rzy sta nia z wer sji de mon stra cyj nej,

na któ rej moż na przejść pro ce du rę za miesz cze nia ofert i sprze da ży bądź

kup na pro duk tów bez żad nych zo bo wią zań. Jest ona do stęp na pod ad re -

sem de mo.eka ta lo gi.uzp.gov.pl. 

za re je struj się na Plat for mie ekatalogi www.eka ta lo gi.uzp.gov.pl
i sprawdź, ile mo żesz zy skać!

zamówienie
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oszczędność czasu
proste i transparentne procedury
likwidacja barier między biznesem a administracją
nowe możliwości dla firm oddalonych od centrów gospodarczych
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZEZ INTERNET BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI?

INTERNETOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO KWOTY 30 000 € 
SZANSĄ ROZWOJU TWOJEJ FIRMY

ZAREJESTRUJ SWOJĄ FIRMĘ NA
EKATALOGI.UZP.GOV.PL

 
   

     
       

      

        
   

   

 
   

     
       

      

        
   

   

 
   

     
       

      

        
   

   

 
   

     
       

      

        
   

   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
7 Oś Priorytetowe Społeczeństwo Informacyjne 

– eKatalogi.
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analIza rYnku EksPloatacjI w PIErwszEj PołowIE 2016 

Eks Plo ata cja
ry nek eks plo ata cji od dwóch lat cha rak te ry zu je ten den cja spad ko wa. W 2015

ro ku spa dek był ok 3-4% ilo ścio wo i war to ścio wo. nie ste ty pierw sza po ło wa

2016 przy nio sła znacz ny, bli sko 10-pro cen to wy spa dek w sto sun ku do ana -

lo gicz ne go okre su 2015r. Mo że to być po czę ści po kło sie rów nie spad ko wej

ten den cji sprze da ży no wych dru ka rek, ale tez więk szej cy fry za cji i bra ku po -

trze by dru ko wa nia. naj bar dziej wi dać to w ka na le kon su menc kim gdzie spa -

dek w I pol. 2016 rok był bli ski 15% ilo ścio wo i po nad 10% war to ścio wo.

W seg men cie biz ne so wym spad ki w obu wy mia rach by ły zde cy do wa nie

mniej sze i wy nio sły po ni żej 10%. 

na ryn ku eks plo ata cji w dal szym cią gu do mi nu je sprze daż ory gi na łów, sta no -

wią one po nad 60%, lecz pierw szą po ło wę 2016 ro ku sprze daż ilo ścio wa za -

koń czy ła się spad kiem ok. 13% r/r. za mien ni ki po sła bym ro ku 2015 (-15%

ilo ścio wo r/r) po wo li od ra bia ją stra ty i w pierw szej po ło wie 2016 no tu ją już tyl -

ko -5% spad ki ilo ścio wo i war to ścio wo.

tu szE
ry nek tu szów w pierw szej po ło wie

2016 za li czył spa dek ok. 11% w ilo ści

sprze da nych sztuk i ok. 8% war to ścio -

wo. po dob nie jak ca ły ry nek eks plo -

ata cji tak sa mo dla seg men tu tu szów

w 2016 ro ku wi dzi my od wrót od ory gi -

na łów na rzecz za mien ni ków. o ile

2015 r za koń czył się dla ory gi na łów na

5% plu sie tak I poł. 2016 to już spa dek

ok. 12% ilo ścio wo, na to miast za mien -

ni ki (2015 r. – 20% r/r) już tyl ko -8%.

Śred nia ce na za mien ni ka od dwóch lat

utrzy mu je się na po dob nym po zio mie

ok. 30 zł na to miast ory gi na łu ok. 70 zł. 

to nE rY
ry nek to ne rów w 2016 spa dał zde cy -

do wa nie wol niej od tu szów. pierw sza

po ło wa przy nio sła spad ki o ok. 6%

w uję ciu ilo ścio wym i 9% w war to ścio -

wym. 2016 to wy raź ny od wrót od ory -

gi na łów o ile w 2015 ro ku sta no wi ły

one po nad 52 % to w 2016 r. dzię ki 4-

krot nie niż szej ce nie za mien ni ka udział

ory gi na łów spadł o 5 punk tów pro cen -

to wych. W 2016 wi dać ze fir my i ca ły

ka nał biz ne so wy szu ka jąc oszczęd no -

ści wy raź nie prze rzu ci ły się na za -

mien ni ki. z te go po wo du sprze daż

ilo ścio wa ory gi na łów spa dła o bli sko

20%, na to miast za mien ni ki uro sły o 10% w sto sun ku do ana lo gicz ne go okre -

su po przed nie go ro ku.

roz wo jo wym seg men tem na ryn ku eks plo ata cji są tu sze CISS (Sys tem Sta -

łe go za si la nia Tu szem). Sys tem CISS po zwa la znacz nie ob ni żyć kosz ty eks -

plo ata cyj ne i za osz czę dzić na dru ko wa niu na wet 30-40 krot nie. 

Au tor: Ar tur Wą sow ski

wzo rem Izby bry tyj skiej, IPBBs udo stęp ni człon kom Izby bie żą ce ana li zy
ryn ku. obej mie to jed nak tyl ko fir my, któ re bę dą re gu lar nie udo stęp niać
GFk ra por ty sprze da żo we.
Fir my pra gną ce roz po cząć współ pra cę pro si my o kon takt ma ilo wy z biu -
rem IPBBs. 

W Pol sce do tej po ry nie pro wa dzo no kom plek so wych ba dań ryn ku bran ży biu ro wej. Te raz, dzię ki współ pra cy IPBBS
z GfK, wio dą cym glo bal nym in sty tu tem ba daw czym, mo że się to zmie nić. Wa run kiem po wo dze nia współ pra cy jest
re gu lar ne udo stęp nia nie przez fir my bran ży da nych sprze da żo wo pro duk to wych.
Za nim do te go doj dzie bę dzie my pre zen to wać wy cin ko we ra por ty nt. tren dów w ka te go riach ofe ro wa nych przez fir -
my biu ro wo -ser wi so we. Na po czą tek ana li za ryn ku eks plo ata cji w pierw szej po ło wie 2016.


