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Wpiątek,22stycznia,mediadoniosły,żePahoaInvestments,spółkacelowazależnaodfunduszuAdvent
International,podniosłacenęzaakcjęWydawnictw
SzkolnychiPedagogicznychwwezwaniuogłoszonym
nazakup100proc.kapitałujuż6listopada.Wówczas
zawalorpodręcznikowegogigantachcianozapłacić
16,35zł(„naakcjefunduszmożezatemwydaćnawet
404,8mlnzł”,poinformowałParkiet.com),coniespotkałosięzodpowiedziąnajwiększychakcjonariuszy.
Cytowanyprzez„Parkiet”ZbigniewJakubas(posiadaczobecnie–wrazzpodmiotamizależnymi–4,60
proc.kapitałuigłosównaWZA)dawałdozrozumienia,żerozważyłbymożliwośćodsprzedaniaswoichakcjizacenę18złodsztuki.
OstatniapropozycjaAdventInternationalto17,15złzaakcję,wyższazatemod
poprzedniejażoprawie5proc.Tobardzodużo,zwłaszczażewopublikowanym23
listopadakomunikacie,wedługopiniikierownictwaWSiP,cenazaproponowana
wogłoszonympierwotniewezwaniuznajdujesię„wprzedzialewartościodzwierciedlającychwartośćgodziwąakcjispółki”.„WoceniezarząduintereswzywającegojestzbieżnyzestrategiąWSiPiniestanowizagrożeniadlastrategicznych
planówspółki”–podanowkomunikacieoficyny.
Determinacjafunduszuokazałasięwielka.Wcześniej,21grudnia,przedłużył
onzapisynasprzedażakcjido29stycznia.„Przedłużającterminprzyjmowania
zapisów,chcieliśmydaćakcjonariuszommożliwośćskorzystaniazwypłatygotówkiwypracowanejprzezspółkę,jakąoferujemechanizmskupuakcjiwłasnych
uchwalonyprzezWZA16listopada2009roku[wpierwszymtygodniustycznia
WSiPogłosiły,żeskupiły,wceluumorzenia,wwynikukonkurencyjnegowezwania2,478mlnakcjiwłasnychstanowiących10,01proc.kapitału,przystopie
redukcjizapisówwwysokościponad86proc.;cenawtymwezwaniuwynosiła
17,75złzaakcję–red.].Rzadkokiedyzdarzasię,bywezwanienasprzedażakcji
orazbuy-backodbywałysięwtymsamymczasie.Poodbyciuseriikonstruktywnychrozmówzakcjonariuszamidoszliśmydowniosku,żeprzedłużenieterminunaszegowezwaniaułatwilogistykęobydwuprocesów”,powiedziaładyrektor
zarządzającaAdventInternationalMonikaMorali-Efinowicz,cytowanawkomunikaciefunduszu.
Jejostatniewypowiedzi,wyemitowanewubiegłymtygodniunakanaletelewizyjnymTVNCNBCBiznes,niepozostawiajązłudzeń,żefunduszdopiąłswego
idogadałsięznajwiększymiakcjonariuszami.Jeżelizrealizujeswojeplany,zamierzawycofaćWSiPzobiegupublicznego.
24listopadainformowaliśmynaportaluRynek-Książki.pl,żewezwanieobejmujące100proc.akcjiWSiPpotencjalnynabywcauznazaudane,kiedyzłożone
zapisyobejmowaćbędąconajmniej80proc.Jednakpoprzekroczeniuprogu90
proc.ogłoszonyzostanieprzymusowyskupresztywalorów.Czytaksięstanie?Dziś
trudnopowiedzieć.Biorącpoduwagębiegwydarzeń,możnaspodziewaćsię,że
Adventskupującwaloryodnajwiększychakcjonariuszystaniesięposiadaczem
60proc.akcjiwydawnictwatymczasowozaspokajającswójapetyt.
WrozmowiezBibliotekąAnalizprezesWSiP,StanisławWedler,przyznał:–Biorącpod
uwagęatrakcyjnośćzaproponowanejprzezAdventInternationalcenyzawaloroficynyorazdeterminacjęfunduszuwidocznąchoćbywudzielanychmediomwypowiedziachjegoprzedstawicieli,należyspodziewaćsięprzejęciaprzezeńpakietu
kontrolnegoakcjiWSiPdo29stycznia,kiedyupływaterminzapisów.
Dodajmy,że8lutegonastąpiformalnerozliczenieprzezdommaklerskiwezwania.WtedyWSiPmogąjużmiećnowegowłaściciela,któryprawdopodobnie
będziedążyłdojaknajszybszegozwołaniaWZA,którezmieniskładradynadzorczej,atazarząduwydawnictwa.
Dodajmy,żenapoczątkustyczniaUrządOchronyKonkurencjiiKonsumentów
zezwoliłnanabycieprzezPahoaInvestments100proc.akcjiWydawnictwSzkolnychiPedagogicznych,podałUOKiKwswoimkomunikacie.
KUBAFROŁOW
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Musząryzykować
WspólnyprojektwydawcówiMuratoraExpo
15styczniawsiedzibiefirmyMurator
Expoodbyłosięspotkaniepoświęcone
projektowipowołaniaspółkiTargiKsiążkiSp.zo.o.Jejudziałowcamimiałyby
zostaćwydawnictwaksiążkoweorazfirmydystrybucyjne,jakokreślonowofercie:„kluczowiwystawcytargówksiążki
wPolsce”,którymprzypadłoby60proc.
udziałów,orazMuratorExpo(40proc.).
Celemspółkimiałabybyćorganizacja
imprezywystawienniczejWarszawskie
TargiKsiążki,zaśorganizatoremwykonawczymMuratorExpo.
Jakczytamywkomunikacie:„impulsemdlaprojektubyłatoczącasięodlat
środowiskowadyskusjanadcelowością
zainicjowaniawspółpracyrynkuwydawniczegozbranżątargową,cowEuropie
jestoddawnaprzyjętąnormą.Aletakże
przekonanieokoniecznościzapewnieniawydawcomrealnegowpływunaprogramowykształtimpreztargowych”.
Wspotkaniuinicjującympracenad
powołaniemnowegotargowegopodmiotu uczestniczyło 29 firm z branży wydawniczej. Jak wynika z komunikatuMuratoraExpoz21stycznia,
wgrupiepopierającejprojektznalazły
się:ABEMarketing,Bellona,DrukarniaNaukowo-TechnicznaOddziałPAP,
FirmaKsięgarskaJacekOlesiejuk,JedenŚwiat,KsiążkaiWiedza,L&L,LangenscheidtPolska,OficynaEdytorska
„Ezop”, Państwowy Instytut Wydawniczy,Platon,PrószyńskiMedia,StudioEmka,Universitas,Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Bosz,
Wydawnictwo Format, Wydawnictwo
LekarskiePZWL,MediaRodzina,Wydawnictwo Naukowe PWN, Stentor,
WydawnictwoSalezjańskie,Sic!,Sonia
Draga,ZyskiS-ka.JakprzekonujeMuratorExpo,nieoznaczato,żewszystkie
tefirmystanąsięudziałowcamispółki.
Niektóreznichzewzględówformalnych
niemogądoniejprzystąpić.Sąteżtakie
jaknp.Stentor,którepoparłyideę,ale
wzwiązkuzfunkcjąpełnionąprzezwłaścicielaspółkiwPolskiejIzbieKsiążki
uznały,żewchwiliobecnejniepowinnytegorobić.Nadaljednaknapływają
kolejnezgłoszeniafirmideklaracjepoparciadlatejinicjatywy–wczwartek,
21styczniapoparłyjąrównież:Oficyna
Wydawnicza„Rytm”,PolskieWydawnic-
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twoMuzyczne,WydawnictwoLiterackie,NoirsurBlanciPublicat.
Drugiespotkaniemasięodbyć28
stycznia.Wprzypadkupozytywnejdecyzjiobecnychfirmzbranżymasięono
zakończyćpodpisaniemporozumienia
wspólnikówinaugurującegoprocespowołaniairejestracjispółki.
PierwszaedycjaWarszawskichTargówKsiążkimiałabysięodbyćwdniach
13-16maja,oczywiściewPałacuKulturyiNauki.Przypomnijmy,żetydzień
później w tym samym miejscu mają
się odbyć 55. Międzynarodowe Targi
KsiążkiorganizowaneprzezArsPolonę. Murator Expo zapowiedział obniżeniekosztówwystawcównaweto30
proc.wstosunkudocenoferowanych
przezkonkurencję.–Dokonaliśmyrezerwacji terminu, znamy ostateczny
cennikwynajmupowierzchni,mamy
również przygotowaną umowę z zarządemPKiN–powiedział BiblioteceAnaliz
JacekOryl,prezeszarząduMuratora
Expo.Pytanyjaktomożliwe,jeżelinie
znanajest,nawetwprzybliżeniu,liczba
wystawcówodpowiada:–Musimyryzykować,zarezerwowaliśmydwapoziomy
Pałacu,podobniejakwprzypadkuorganizowanychwtymmiejscuimprezzlat
poprzednich.Tozresztąnormalnaprocedura–odpowiedzialniiwypłacalniorganizatorzytargówumowynajmupodpisujączęstonakilkalatprzedimprezą.
Fakt,żeumowanajmupowierzchnina
MTKpodpisywanabyłanatydzieńprzed
impreząświadczyotym,żejejorganizatoralbocieszyłsięspecjalnymiwzględamizarząduPałacuKulturyiNaukialbomusiałczekaćdoostatniejchwili,by
zebraćodpowiedniąkwotęzzaliczekod
wystawcówpozwalającąnaopłacenie
zadatku,którynależywpłacićnatychmiastpopodpisaniuumowyzPKiN.
Warto podkreślić, że według założeńprojekturyzykofinansowezwiązanezorganizacjątargówponosiMurator
Expo.–Postawiłemsprawęjasno.Jeżeli
spółkaniepowstanie,naszafirmanie
podejmiesięorganizacjitargówmajowych.Zdobyliśmyjużpewnedoświadczenieodnośnieimprezwystawienniczychwbranżyksiążkowej,dlategotak
poważnegowyzwaniamożemypodjąć
siętylkoprzybardzoszerokimpoparciu
środowiska.Skorozewszystkichstron
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JacekOryl:Położyłemnastolewszystko,co
można,czylispółkę

oddawnadochodziłymniegłosyostro
krytykująceorganizacjęMTKorazjeszczeostrzejjejorganizatora,nastolepołożyłemwszystko,co,jakmisięwydaje,
możnawtejchwiliczylispółkę–właścicielaWTK,wktórejdecydującygłosbędąmieliwydawcyakceptującyzałożenia
merytoryczneiorganizacyjneimprezy
zbudżetemicennikiem,organizację
imprezyprzezdużąidoświadczonąfirmętargową,przejęciepełnegoryzyka
finansowegonawypadekstratyzich
organizacji. Zagwarantowałem miejsce,któreodostatniejedycjiMTK,jak
głosiichorganizator,jestdlaniegozbyt
drogie–PałacKulturyiNauki.Dotego
wyliczyłem,żeprzedsięwzięciebędzie
rentownenawetjeśliobniżymycenydla
wystawcówook.30proc.,pokryjeprowizjęorganizatorawykonawczegoiprzyniesiezyskspółcebędącejwłaścicielem
targów.Czyżnieotochodziłowydawcom?–argumentuje.
Jednakwedługinicjatorówpowstania spółki Targi Książki i organizacji
WTK,majowyterminilokalizacjatojedyneelementydotychczasowejtradycji
targówksiążkiwWarszawie,którezostanązachowane.„Wszystkoinnezyskanową,atrakcyjnąformułęuwzględniającą
diametralniezmienionewarunkifunkcjonowaniarynkuksiążki.(…)Zasadniczą zmianą formuły Warszawskich
Targów Książki będzie zdecydowane
przesunięcieakcentów–zkiermaszu
książekwstronęnowoczesnego,wielopłaszczyznowegospotkaniabranżypro-

–Wierzymy,żeinformacjaoinicjatywiepowołaniaspółkitargowej,wktórejdecydującygłosmająwydawcy,jest
rozwiązaniemoptymalnym,asamaimpreza – od pierwszej edycji – pokaże
zupełnienoweobliczetargów:innowacyjność,profesjonalizmiotwartośćna
zmieniającesiępotrzebyrynkuksiążki,
inastałezagościwkalendarzuważnych
wydarzeńwystawienniczychkrajowego,
atakżeeuropejskiegorynku.Czekamy
nakolejnezgłoszeniawydawcówchcą-

cychwziąćudziałwtymprzedsięwzięciu
–zapowiada.
Zapytany, czy jest możliwe, aby mimo powstania spółki, pierwsza edycja
WarszawskichTargówKsiążkiodbyłasię
wprzyszłymrokuodpowiada:–Niewykluczamtakiejsytuacji,jednakdecydujący
możesięokazaćfakt,żegrupainicjatywna
firm,któreuczestniczyływpierwszymspotkaniunatentemat,byłazdecydowana
zorganizowaćimprezęjużwtymroku.
PAWEŁWASZCZYK
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mującegonowetechnologie,podejmującegorozważanianatematprzyszłości
książkiwewszystkichjejformach”–podanowinformacji.
Pojawiasięjednakowożpytanie,czy
jeżeliimprezaodbędziesię,pojawiąsię
naniejzagraniczniwystawcy?–Nawiązaliśmyjużodpowiedniekontaktyimamypośredników,którzybędąwstanie
zaprezentowaćofertęizorganizować
udział wydawców z innych krajów –
przekonujeprezesOryl.

70proc.zmarszczekmniej
GrzegorzGuzowskiwodpowiedzi
nieweźmiewnichudziału,gdyżniktnie
lubipracowaćwatmosferzekonfliktu.
Zwłaszczażedlawielukonflikt–jakten
obecny–jestcałkowicieniezrozumiały
izajmowaniesięjegoszczegółamibyłobystratączasu.
Organizacjaimprezyocharakterze
bardzozbliżonymdoprzedsięwzięcia
jużistniejącego,np.półrokuprzedlub
ponim,byłabyoczywiściepróbątworzeniaczegośnowego,byćmożenawet
lepszego,cooczywiściebyłobyinicjatywąpożytecznątakdlaczytelników,jak
iwydawców.Natomiastto,zczymmamydoczynieniaobecnie,jestklasycznymdziałaniemobliczonymnazdeprecjonowanieMTKizrobieniejaknajwiększegozamieszania.
Biorącpoduwagęczas,jakizostałdo
planowanegootwarciatargówoferowanychprzezMuratorExpo(13-16maja),
niemożliwejestzorganizowanieimprezy
nawysokimpoziomie.Zwłaszczagdyzakładamyuczestnictwowystawcówmiędzynarodowych.
Firma Murator Expo ma doświadczenie w organizacji targów dedykowanychinnymbranżom.Świattargów
książkijestspecyficzny,oczymMuratorzdążyłsięjużzapewneprzekonać
przyokazjiautorskiegoprojektuWarszawskiegoSalonuKsiążkiczyimprez
specjalistycznych,któreobsługiwałjako
organizatorwykonawczy.PróbaorganizacjiWSKwewrześniu2008rokubyła
poprostunieudana,ajegodrugaedycjazostałaodwołananadwatygodnie
przedterminem(zbrakuzainteresowa-

niawydawców).Zdziwieniebudzifakt,
żeosoby,któresąwtozaangażowane,
wyraźnieniedysponująwystarczającą
wiedząidoświadczeniem,którepozwoliłybyimzrozumieć,żepopełniłybłędy
jużnaetapiepomysłutargów,coodsamegopoczątkuskazywałotęimprezę
naporażkę.Wynikałotozdoświadczeń
rynku,wtymArsPolony.Przecieżnaszafirmaorganizowała,właśniewpołowiewrześnia,KrajoweTargiKsiążki.
Wpewnymmomencieimprezazaczęła
obumierać,ażostatecznieupadła.Ktoś
popełniłstarebłędy,poszedłścieżką,
którajużwcześniejokazałasięzgubna.Niestety,źleświadczytooprofesjonalizmieludziodpowiedzialnychza
takiedecyzje.Problemwydajesiętkwić
wichnieumiejętnościzaakceptowania
własnychograniczeń(nieznajomośćjęzyków).Trzebawiedzieć,czymróżnisię
kiermaszodtargówksiążki.
ArsPolonamajużdużozgłoszeńzarównokrajowych,jakizagranicznych
na55.MTK,któreodbędąsięwterminie 20-23 maja w Pałacu Kultury
i Nauki (materiały akwizycyjne były
rozsyłaneodpaździernika2009roku).
Potwierdzony jest udział wydawców
zkilkunastukrajów,wtymtych,którzybędąwystawiaćsięwWarszawie
porazpierwszy(jakEgipt,któryreprezentowaćbędąMiędzynarodoweTargi
KsiążkiwKairzeoraztamtejsiwydawcy). Udział zadeklarowało już wiele
polskichfirm,jednakczęśćważnych
dlanasklientówwciążniepodjęładecyzji,wahającsięwłaśniezewzględu

BibliotekaAnaliz

26stycznia•2/2010

w w w. r y n e k - k s i a z k i . p l

15styczniaMuratorExpoprzedstawił
projektpowstaniaspółkimającejzorganizowaćtargiksiążki,wywołującdużezamieszaniewśródwydawców.Firmazlekceważyłafakt,żeterminmajowy
odlatzarezerwowanyjestdlaMiędzynarodowychTargówKsiążki,odbywających się już ponad pół wieku, mającychtradycjęwPolsceizagranicą,
wpisanywcyklimpreztargowychna
świecie. Jestem oczywiście zaniepokojonyprzyszłościąmajowychtargów
książkiwWarszawie,bowiem,jakuczy
doświadczenie(np.Pragi),konfliktypowodujądegradacjęlubnawetupadek
tegotypuprzedsięwzięć.
Tymczasemzrodziłsiękonflikt,który
możegrozićrozbiciemrynku.Tozkolei
źle wróży Międzynarodowym Targom
Książki,któredlaArsPolonysąbardzo
istotne,jednakwedługmnie,jeszcze
bardziejistotnesądlacałegośrodowiska.Majowaimprezajestlokowanana
czwartym-piątymmiejscuwEuropie,
azpewnościązajmujenajwyższąpozycjęwEuropieŚrodkowo-Wschodniej.
Świadcząotymopinieznaczącychwydawcówzagranicznychorazorganizatorówinnychimprezwystawienniczych.
Składasięnatowieleelementów,które
trudnoocenićjedynieprzyużyciustatystyki.
Podejmowaneobecniedziałania,obliczonenaorganizacjękonkurencyjnej
imprezytargowejwtymsamymmiejscu
iniemaltymsamymczasie,mogąodbić
sięnegatywnienaMTK.Powódjestprosty.Wieluwydawcówzkrajuizagranicy

3

Wydarzenia

w w w. r y n e k - k s i a z k i . p l
4

naostatniewydarzenia.Mogęichzapewnić,żepracenadtegorocznąedycjąsązaawansowane.ZaawansowanejestprzygotowanieobchodówRoku
Chopinowskiego,wktórezaangażował
sięzarównoNarodowyInstytutFryderykaChopina,jakikilkanaścieambasad(m.in.przygotowującychmiędzynarodowąwystawę„Chopinnaświecie”). Tworząc imprezy poświęcone
naszemukompozytorowiArsPolona
ściślewspółpracujezMinisterstwem
Kultury,InstytutemFryderykaChopina
orazBiuremKulturyiBiuremPromocji
UrzęduMiastaSt.Warszawy.
JestemzwolennikiemorganizowaniaMTKwPałacuKulturyiNauki,co
wielokrotniedeklarowałem.Wszelkie
mojedziałaniazmierzałydozahamowaniawzrostucennajmusalwPKiN.
LiczyłemnasilnepoparciePIKiPTWK,
bowinteresiewydawcówleżąstarania
onajkorzystniejszewarunkinajmupowierzchni.Niestety,pozawerbalnymi
deklaracjamiszefowietychorganizacjizajmowalisięrealizacjąosobistych
ambicji.
Chciałbymrazjeszczepodkreślić,że
55.MTKodbędąsięwPałacuKultury
iNaukiwWarszawie,choćwarunkifinansoweorganizacjiimprezytargowej
w tym miejscu zmieniły się w ostatnichlatachdiametralnie.Cenyznaczniewzrosły–wciąguostatnichdwóch
latniemaltrzykrotnie.Niedasiętego
obejść.Mówiąckonkretnie,w2007rokuArsPolonazapłaciłaztegotytułu
ok.250tys.zł,aw2009opłatazatakąsamąpowierzchnię,itoprzynieco
skróconymczasiewynajmu,wyniosła
625tys.zł.Gdybyśmyzdecydowalisię
naidentyczny,jakdwalatawcześniej,
czas montażu infrastruktury wystawienniczej,byłobyto650tys.zł.Dotegodochodziopłatazausługidodatkowewwysokości160tys.zł.Natomiast
cennikArsPolonywzrósłw2009roku
o1,49proc.,aw2010o4,49proc.Nie
możnawięczarzucićnam,żesztucznie
windujemyceny.
Pragnęuspokoićwydawców,informując,żemamypotwierdzonerezerwacjeterminównatrzylatanaprzód,czyli
do2012roku.
Rozsyłane przez szefa Murator
ExpoinformacjejakobymiałpodpisanązPKiNumowęnajmusąnieprawdziwe.Takieoświadczenieusłyszałem
22styczniazustEwyKaweckiej-Włodarczak,prezesPKiN.Ustaliliśmytakże zasady współpracy na najbliższe
trzylata.
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GrzegorzGuzowski:Informacje,jakobyMuratorExpomiałpodpisanązPKiNumowęnajmu,sąnieprawdziwe

W ofercie złożonej potencjalnym
uczestnikom Warszawskich Targów
Książki Murator Expo obiecuje obniżenie„kosztówwystawców”nawetdo
30proc.wstosunkudocenobowiązujących na MTK. Należy pamiętać, że
wramachobecnegoporządkuprawnegoniemamożliwości,abyktokolwiek
wPKiNotrzymałlepszewarunkiniżArs
Polona–od52latorganizatorimprez
wystawienniczychwtymmiejscu.
OrganizowanaprzezMuratoraspółkajakonowypodmiotzapłaciwPKiNco
najmniej30proc.więcejniżmy.Takie
sąpowszechnieobowiązującezasady
najmupowierzchniuchwaloneprzez
RadęMiastaWarszawy.
ZofertyMuratorawynikatakże,że
przychodynowejspółkiw2010rokumająwynieść1,2mlnzł,cooznaczaok.60
proc.przychoduz54.MTK.Automatycznieoznaczatom.in.,żewtargachweźmieudziałznaczniemniejfirmniżdo
tejpory.Mamywięcprzypadekimprezy
okosztachsalomin.30proc.wyższych
idużomniejszychprzychodach.Istniejeprawdopodobieństwo,żeorganizującatargispółkastosujecenydumpingowe.Jednak,bymóctozrobić,musi
znaleźćźródłofinansowaniatej„inwestycji”.OpierającsięnadoświadczeniuorganizacjitargówwPKiNśmiem
twierdzić,żeprzyzałożonymwofercie
Muratora Expo kapitale w wysokości
200tys.złjesttonierealne.TakąmożliwośćnależywykluczyćtakżepoanaliziecennikaPałacuna2010rok,gdzie
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ceny,wstosunkudoubiegłorocznych,
wzrosłyśrednioo4,5proc.Należyzatemprzyjąć,żesamkosztwynajmupowierzchniiusługdodatkowychoscyluje
wgranicach750-780tys.zł.
Przyznaję,żecenazastandardowe
stoisko4mkw.oferowanaprzezMuratorExpojestook.20proc.niższaod
warunkówproponowanychprzezArs
Polonę.Zawierajednakgorszewyposażenie(krzesłaskładanezamiastwyściełanych,brakfryzu,brakścianki).
Oznaczato,żewmodelowejsytuacji
(takasamaliczbawystawcówisprzedanapowierzchnia)przychództargów
będzieo20proc.niższy.Wzasadzienie
dasięwznaczącysposóbobniżyćkosztów.Napewnonietych„pałacowych”.
PrzychódArsPolonyz54.MTKwyniósł
2mlnzł,przyzysku6-7proc.
Biorącpoduwagęwszystkiewskaźnikiwymienionewofercieprzedstawionejwystawcom15stycznia,czyliniższy
niżosiąganyprzeznasprzychódoraz
przewidywanekoszty,jakprowizjaorganizatorawykonawczego,izakładając,że
targibędąmiałytakżeproporcjonalnie
mniejszyrozmachwstosunkudoedycji
ubiegłorocznej,czylio20proc.niższe
kosztywynajmupowierzchniiusługdodatkowych,tobiznesplanprzedstawionyprzezMuratorExponależyuznaćza
nierzetelny.Wtejsytuacjispółkaniema
szansnasamofinansowanie,ponieważ
stratanatymprojekciemożewynieść
ponad450tys.zł.
Zupełnie nieprawdopodobną do
osiągnięcia jest realizacja obietnic
przedstawionychwbiznesplaniewsytuacjikonfliktuwśrodowisku,jakiwywołałMuratorExpo.Gdybyodbyłysięobie
imprezy,zpewnościąwydawcypodzielą
się,aczęśćwogólezrezygnujezudziału
wtargach.Konstruowanietakiejoferty
świadczyćmożeobrakuprofesjonalizmujejtwórcówalboonieuczciwości
oferenta.
Zastanawiający jest zapis par. 11
ust.2proponowanejspółkidającyprawopodwyższeniakapitałuzakładowegodo10mlneuro,czyliok.40mlnzł,
bezkoniecznościzmianyumowyspółki.
W2004rokuwwydawnictwieMurator,
wefekciepodniesieniakapitałuspółki,
założycieligłównytwórcaczasopisma
„Murator”z20-proc.udziałowcastałsię
1-proc.izostałzwolniony.Czydrobnych
udziałowcównowegopodmiotuczeka
podobnymanewr?
KolejnyzapiszofertyzaprezentowanejwydawcomzakładaobciążeniaorganizatorawykonawczegoWTK,czyli

OświadczeniePiotraMarciszuka
PoparłeminicjatywęMuratorawkwestiiorganizacji
konkurencyjnychwobecArsPolonyTargówKsiążkiwWarszawie,ponieważuważam,żeArsPolonie
konieczniepotrzebakonkurencji,bypoprawićjakośćusług.ZrobiłemtojakowłaścicielWydawnictwaStentor,ponieważPolskaIzbaKsiążkiprzyjmuje
zasadę,iżdajepatronatimprezom,którepotwierdziłyswąwiarygodnośćprzezconajmniejkolejny
rokzrzędu.PIKniechceteżbyćstronąwotwartym
jużkonflikciemiędzyMuratoremaArsPoloną.Chcę
przytymwyraźniestwierdzić,iżStentorniezamierza
byćudziałowcemnowejspółkiMuratora,właśnie
dlatego,żejestemprezesemPIKiunikamkonfliktuinteresów.JakowłaścicielStentorastwierdzamrównież,iżgdybydokonkursuoorganizacjęMTKprzystąpiłyinnepodmioty,np.TargiKsiążkiwKrakowie,
równieżbymjepoparł.Winteresiewydawców,członkówPIK,leży,byMTKbyły
zorganizowanedobrzeibybyłyjaknajtańszedlaichuczestników.

a zwłaszcza w 2009 roku, widać było
wielkądobrąwolęmediów(telewizja,
prasa,radio,Internet)wpromowaniu
książkiprzyokazjiMTK.Wprzypadku
konfliktuwśrodowisku,awięcorganizacjikonkurencyjnychwobecsiebieimprez,odbywającychsięwtakkrótkim
odstępieczasu,mediazcałąpewnością
odwrócąsięodtargów(ajeślibędąmówić,tookonflikcie,anieoksiążkach).
Chybanietrzebanikomuudowadniać,
żewnajwiększymstopniustracinatym
ideapromocjiczytelnictwa.Powtórzy
sięsytuacja,któramiałajużmiejscena
początkutejdekady,kiedypojawiłasię
ostatnia–ażdodziś–inicjatywaorganizacjikonkurencyjnejimprezy.
NakoniecjeszczesprawamiędzynarodowegokontekstuMTK.Targizawdzięczająrenomęistatussolidności,
przewidywalnościidobrejwieloletniej
współpracyArsPolonyzorganizatoramimiędzynarodowychtargówksiążki
naświecie.Naruszenietejdelikatnej
tkankiwtakniekompetentnyinieodpowiedzialnysposóbbyłobynasząwspólną,niewybaczalnąstratą.Bostracąna
tymwszyscy.
Zbudowaniewysokiejpozycjiprzez
nikomunieznanąspółkępotrwadługie
lata.Oilewogólesięzdarzy–choćby
dlatego,żenaświeciejestponad180
państw,arokmatylko52tygodnie.
Apelujędowszystkich,którymleży
nasercudobropolskiejksiążkiiczytelnictwa,owsparcieiwspółtworzenie55.
ikolejnychMiędzynarodowychTargów
KsiążkiwWarszawie.
GRZEGORZGUZOWSKI,
PREZESCHZARSPOLONAS.A.
Tytułpochodziodredakcji
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programową”imprezybędziepłaciła
spółkaTargiKsiążki,amożejednak
samiwydawcyzapraszającynaswoje
stoiskaautorówczyorganizującyprzeróżnedyskusjealetakżekonkursyizabawydlaczytelników?
PR-owcyzMuratorawiedzą,żewszyscymarzą,żebybyło„taniejilepiej”,ilicząnato,żewystarczającodużaliczba
wydawcówuwierzywtębajeczkę.
O niespójności oferty świadczyć
może fragment dotyczący „wyjątkowejoprawyprogramowej”.Jakczytamy,„nowościąbędąprzesunięciaakcentówzkiermaszu,naktórymmożna kupować książki, w nowoczesne,
wielopłaszczyznowespotkaniabranży
iszerokiejpubliczności,któreakcentująnowetechnologie”.Popierwsze,
mamytudoczynieniazesloganami.
Apodrugie,czytooznaczafaktyczne
kurczeniesięczęścikiermaszowej?Czy
tooznacza,żewystawcamazapłacićza
stoiskotylkopoto,byzzałożeniasprzedawaćmniejksiążek?
Znajdziemy tu także zapewnienia
obardzobliskiejwspółpracyorganizatoratargówzwładzamiWarszawy.Gdzie
tunowajakość?!ArsPolonaodlatprowadzitakąwspółpracę.Dlaprzykładu,
wubiegłymrokunaswójkoszt,pomimoogromnegowzrostucenwynajmu
powierzchni,prezentowaliśmywystawę
promującąWarszawęorazRokSłowackiego,któratoekspozycjabyłapokazywanawcześniejwwielumiejscachna
świecie.Wspólnieorganizujemywiele
imprez,aplanynatenrokniezmiennie
zakładajątegotypuprojekty.
Pomijającwymiarbiznesowy,podstawową funkcją targów książki jest
promowanieczytelnictwa.Odkilkulat,
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spółkiMuratorExpo,ewentualnąstratąfinansową,którapowstałabywwynikukońcowegorozliczeniaprojektu(jest
toniezgodnezKodeksemSpółekHandlowych).Niesądzę,byMuratoranie
staćbyłonadobregoprawnika.
Amożetosygnał,żektośplanuje„zkonieczności”podniesieniekapitału…
Używanieformułygwarancjiobniżeniakosztów„nawetdo30proc.”cen
konkurencjitozabiegczystoPR-owski,
rodemzreklamkremówlikwidujących
do70proc.zmarszczeklubcellulitu.
Jako nierównorzędny wobec wydawcówodbieramtakżeinnywarunek
zawartywomawianejofercie.Chodzi
ozobowiązanieprzezfirmyzainteresowanewejściemdospółkiTargiKsiążki
douczestnictwa,przeztrzykolejnelata,
wjejimprezachwystawienniczych.To
zkoleioznaczagwarancjętylkodlainteresówMuratorExpo.Zarazemwofercieniepadaanijednosłowonp.ogwarancjiniezmiennościcenwtymsamym
okresie.
O intencjach pomocników Muratora świadczy uprzywilejowanie firm
obecnychnainicjującymprojektspotkaniuwobectych,któreprzystąpiłyby
dospółkiwterminiepóźniejszym(oile
znajdądwie„rekomendacje”).Totypowyprzykładdzieleniana„równychirówniejszych”.
Materiałprzedstawionywydawcom
zawieraelementyczystomarketingowe, niegwarantujące podwyższenia
poziomu organizacji imprezy targowejwstosunkudojakościprezentowanej przez MTK. Jej twórcy często
szafują wizjami modernistycznych
rozwiązań i koncepcji, nie informując potencjalnych klientów o kosztachichrealizacji,takjakdziejesię
towprzypadkuprojektuwirtualnych
targów,czylikontynuacjiimprezypo
zakończeniu jej formy stacjonarnej.
W propozycjach Muratora nie brakuje pięknych słów, nęcących ucho
wydawców,wnaturalnysposóbłase
nakomunikatyzwiązanezpotencjalnymrozwojemtargów.Jeżelipojawia
sięhasłoprzygotowaniaatrakcyjnych
programówdlaszkół,wsposóbnaturalnyzadajemysobiepytaniatypu:kto
jeopracuje?,zaile?,ktozatozapłaci?Zpewnościąpowrócąstarespory.
Dlaprzykładu,dlaczegowydawcybeletrystykimielibyfinansowaćprogram
skierowanydouczniów?Niechrobiąto
oficynyedukacyjne.Tegotypuprzykładówmożnaznaleźćwiele.Czyzawspomnianąwofercie„wyjątkowąoprawę
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Rozmowanumeru

Kilkamilionówzmultimediów
RozmowazKarolemŻbikowskim–
członkiemzarząduWydawnictwSzkolnychiPedagogicznych

Panjestpasjonatemnowychtechnologii,prawda?
Możnatakpowiedzieć.
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IzadowolonyjestpanzofertyWSiP
wtymzakresie?
Cieszę się z obecnych dokonań, ale
cele, które chcę osiągnąć, stawiam
jeszczewyżejidlategokonsekwentnie
zmierzamdorozbudowynaszejoferty.
Działania,którepodejmujemy,podzielić można na dwa nurty. Pierwszy to
projekty badawczo-rozwojowe, które
koncentrująsięwokółproduktów,którewprowadzimy,gdyzaistniejeodpowiedniasytuacjarynkowa,np.podręcznikelektroniczny.Zresztąjakopierwszy
wydawcawPolsceuzyskaliśmyniedawnoaprobatęMinisterstwaEdukacjiNarodowejdlapodręcznikawwersjielektronicznej.Jesttopodręcznikdomatematykidoklasydrugiejliceumzatytułowany„Poznać,zrozumieć”.Będziemy
sprawdzaćzapotrzebowanierynkuna
takitytuł.Druginurtobejmujeprodukty,
którejużsąwsprzedaży,np.planszeinteraktywneczytestydiagnostycznedla
uczniówprzygotowywaneprzezOśrodekDiagnostykiEdukacyjnejWSiP.
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Toosobnaspółka?
Nie, to projekt w ramach WSiP, nie
mającyjeszczeosobowościprawnej.
Niewykluczone, że kiedy biznes ten
osiągnie stosowny rozmiar, zastanowimysięnadwyodrębnieniemosobnegopodmiotu.SiedzibaODEmieści
sięwKrakowie,gdziepowstajągłówne
produkty,podkierunkiemMarkaLegutkiiAnnyDubieckiej.
Marek Legutko to dawny szef PaństwowejKomisjiEgzaminacyjnej?
Tak,aAnnaDubieckatoautorkapodręcznikówidiagnostaedukacyjny.
CzymjeszczezajmujesięODE?
Kolejnyprodukttoreplikującytestypaństwowepakiet„SprawdźSwojąSzkołę”
sprawdzającywiedzęuczniówkończącychedukacjęnapoziomiekażdejze
szkół.Toproduktpłatny,skierowanydo
dyrektorówszkół.Zdużymsukcesem
wprowadziliśmygowubiegłymroku.
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„Duży sukces” określa jaka liczba
sprzedanychpakietów?
Pakiettrafiłdoponad3000szkół.Dyrektor,chcącsprawdzić,jakdoegzaminu
przygotowanajestjegoszkoła,kupuje
testydlawszystkichuczniów.Niejest
toproduktdrogijednostkowo–poniżej
10złoducznia.
A3000szkółtoiluuczniów?
Ponad200tys.,jednakczęśćszkółkupiłaniewielkąliczbętestów„napróbę”.
Wjakisposóbsprzedająpaństwotakiprodukt?
Przezsiećprzedstawicielihandlowych
idziałtelemarketingu.Dodam,żewyniki
tychtestówsąbardzobliskietym,któreuczniowieuzyskująnaegzaminach
państwowych,apozakończeniutestów
szkołaotrzymujeodnaswskazówki,którepartiemateriałówuczniowiepowinni
powtórzyć,atakżerozbudowanymateriałstatystyczny.
Wjakisposóbprzebiegataoperacja?
Po zakończeniu testów szkoły wysyłająnanaszserwerwyniki,którenastępnie są analizowane i w postaci
konkretnychzaleceńpublikowaneonline.Oczywiścieprzyzachowaniupełnejpoufności.
Wróćmydonowychtechnologii…
Tojesttest,którydystrybuujemywwersjipapierowej,aleiktórymożnapobrać
znaszegoserwera.Oczywiście,zarównoten,jakiwieleinnychnaszychproduktów,możebyćudostępnionywwersjielektronicznej,np.on-line.W2009rokuniemalpołowawersjirozprowadzona
zostaławłaśnieelektronicznie.
A„DobrySprawdzianWiedzy”?Proszęopowiedziećotymprodukcie.
„DSW”totestyprzedmiotowe.Oferowanesąbezpłatnienauczycielom,którzy
wybralinaszepodręczniki.Takiprogram
lojalnościowy.Produktjestoferowany
wwersjielektronicznej,nauczycielma
dostępdoserwerazktóregopobiera
testy,późniejmamożliwośćwprowadzeniawynikówtestuiotrzymaniainformacjizwrotnej.
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KarolŻbikowski(ur.w1971wKolnie),absolwentSGH,WydziałHandluZagranicznego.
Wlatach1994-1997pracowałwBankuHandlowymwWarszawiewCentrumOperacjiKapitałowych.PotemrozpocząłpracęwSociete
GeneraleSecuritiesPolska,gdziepełniłfunkcję
członka,aod1999rokuprezesazarządu.Wlatach2003-2005byłdoradcąwEnterpriseInvestors.NastępnietrafiłdofirmyUnicreditCAIB
Polska–PionBankowościInwestycyjnejjako
dyrektorzarządzający.Odkwietnia2008roku
jestczłonkiemzarząduWydawnictwSzkolnychiPedagogicznychidyrektoremds.strategiiwtymwydawnictwie.Wjegokompetencji
znajdująsię:rozwójgrupykapitałowej,nowe
technologie,rozwójproduktówelektronicznychiprojektyunijne.Rodzina:żona,córka.
Zainteresowania:turystykagórska,Formuła1,
windsurfing.

A„Eurobarometry”?
TokolejnyproduktODE,skierowanyjednaknarynekdomowy,czylidouczniów,
którzychcąsięprzygotowaćdoegzaminukończącegopodstawówkę,gimnazjumlubdomatury.Toprodukttylkoelektroniczny,zbudowanyzsilnym
jądremtechnologicznym.Powysłaniu
przerobionegomateriałuuczeńotrzymujetesty„naprawcze”.
Kiedyoglądaliśmystronęinternetową
„Eurobarometrów”,zaskoczyłonas,że
jesttoproduktpłatny…
Bo adresowany jest na rynek domowy. Wiedzą panowie, korepetycje też
sąpłatne…

Ijakreagują?
Cóż,testujemychęćdopłaceniaprzez
młodych ludzi za treści udostępniane
wInternecie.Niedasięukryć,żezdecydowanawiększośćprzyzwyczaiłasiędo
tego,żewSieciwszystkojestzadarmo.
Nowłaśnie.Stądnaszezaskoczenie.
Alepopatrzcienato,panowie,zinnej
strony.ZnalezieniewInternecietreści
naprawdę wartościowych, które ktoś
oferowałbyzadarmo–icałkowicielegalnie–niejestproste.Tenryneksię
tworzy,wktórymtoprocesieWSiPchcą
imusząbraćudział.
Ajakmłodzieżmożepłacićzatesty?
PrzelewemelektronicznymalboSMS-em.
Jakbypanokreśliłpopularnośćtego
produktu?
Projektwystartowałpodkoniec2009roku,więctrudnocokolwieknatentemat
powiedzieć.Ocenypierwszychużytkownikówsąbardzowysokie.Wkażdymrazieszczytsprzedażynastąpiprzedegzaminami.

multimedialnedozawartychwksiążceinformacji.
Jesttostandardrynkowy,któregozresztąbyliśmypionierem.WSiPjakopierwszezaoferowałynarynkutakierozwiązanie.Jesteśmynajwiększymproducentemmultimediów,któresądołączane
dopodręczników.
Standardowo?
Tak.Jeżelidecydujemysięnadołączeniepłyty,todocałegonakładu.
Aplanszeinteraktywne?
ToproduktoferowanywInternecie–zestawinteraktywnychstronmultimedialnychwykorzystywanychprzeznauczycieladonaukiwszkolepodstawowej
igimnazjum.Zaletąplanszjestmożliwośćichnatychmiastowegowykorzystaniapodczaslekcji–nietrzebawkładaćpłytyiinstalowaćoprogramowania,
ajedyniepołączyćsięzInternetem.
„Jedynie”?
Jedynie.Proszęzauważyć,żecorazwięcejpolskichszkółmaklasywyposażonewdostępdoSieci.Corazwięcejpla-

cówekkupujetabliceinteraktywne…
Samorządomzależynajaknajlepszym
wykorzystaniuśrodków,któremajądo
dyspozycji i które niekiedy pochodzą
zdotacjiunijnych.

Rozmowanumeru

Itojestkonkurencjadlakorepetycji?
Nie do końca, ponieważ częściowo
jesttoproduktdiagnostyczny.Chcieliśmy poza tym sprawdzić, jak młodzieżirodzicereagująnatakimodel
biznesowy.

Edukacjajestmodna,więctrudnosię
dotakichwydatkówprzyczepić…Bezpieczneinwestycje.
Czymodna?Napewnopotrzebna.Oczywiście,dlaszkół,któreniemajądostępudoSieci,mamywersjenaCD,ale
powinniśmysiępowoliprzyzwyczajać,
żetennośnikbędziemiałcorazmniejszeznaczenie.
Ilekosztujewersjaon-lineplanszyinteraktywnych?
Kilkadziesiątzłotychroczniezaplansze
dojednegoprzedmiotu.
Ktozajmujesięprzygotowaniemtych
wszystkichproduktówdlaWSiP?
Firmyzewnętrzne.Niemamywłasnego działu deweloperskiego. Opracowaliśmy i ustaliliśmy narzędzia oraz
standardy, które firmy współpracującezeWSiPzobowiązanesąstosować.

w w w. r y n e k - k s i a z k i . p l

Ailekosztujątakietesty?
Towięcejniżtesty–tosystemdiagnoz
zmateriałamidodatkowymipozwalającyskutecznieprzygotowaćsiędoegzaminu.Kosztujeod10złzajednądiagnozędostukilkudziesięciuzłotychza
całypakiet.
Rozmawiamyointeresującychpomysłachnawsparcieedukacjiszkolnej.
Wszystkieonesąjednakmało…multimedialne.
WspólniezportalemNauka.pliGaduGaduNetworkjesienią2009rokuuruchomiliśmyportal„Nakręcenieksperci.
Matura”,gdziepodadresemwww.videonauka.plznajdujesiętysiącfilmów–
500zjęzykapolskiegoi500zmatematyki,którepozwalająprzygotowaćsię
doegzaminówmaturalnych.Występująwnichpodczasprezentacjinauczycieleobydwuprzedmiotów.Jesttorównieżproduktpłatny.
OdkilkulatNowaEraproponujepodręcznikizpłytązawierającąmateriały

BibliotekaAnaliz

26stycznia•2/2010

7
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Materiałyprzygotowaneprzezfirmyzewnętrznezasilająrepozytoriumwydawnictwa,wktórymobiektyopisywanesą
wstandardzieLOM[LearningObject
Metadata–red.].

sna,dużaczęśćsprzedażytozintegrowanypakietskładającysięzproduktu
papierowego i elektronicznego, dlategosprzedażproduktówelektronicznychjestowielewiększa.

Ilejesttakichfirm?
Kilka.Np.VM.plzWrocławia,VeryNice
Studio,GrupaSmacznegozGdańska.

A kiedy będzie odwrotnie, że większośćbędziedawaćpaństwuelektronika?Wprzypadkuwydawnictwztakichdziedzinjakprawoczyfinanse
jesttojuż60proc.
Sytuacja taka zajdzie z pewnością
wcześniejniżnamsięwszystkimwydaje.Choć„technologizacja”nauczaniapostępujewniebywałymtempie,
klasycznypodręcznikprzezwielelatnie
zniknieifunkcjonowaćbędąoboksiebiewszystkieformypodawaniawiedzy.
Niedawno realizowany był w Katowicachpilotażowyprojekt„Lekkijakpiórko”,wktórymuczestniczyliśmy.Polegał
onnawykorzystaniunetbookówClassmatefirmyIntelpodczasnaukiwklasietrzeciejszkołypodstawowej.Lekcje
odbywałysięzużyciemdrukowanego
podręcznika,zaśćwiczeniaprzeprowadzanebyływłaśnienanetbookach.Nauczycielmógłzkoleikontrolowaćpracędziecinawłasnymkomputerze,ana
interaktywnejtablicywyświetlaćekran
komputerakażdegoucznia.Efektybyły
zadziwiające,ponieważokazałosię,że
bariera technologiczna, zarówno dla
dzieci,jakinauczyciela,nieistniała,
atestykońcowezostałyzdanezbardzo
dobrymiwynikami.

Jaksięmatakietreściitakiepieniądze,możewartoprzejąćjakiegośgraczaimiećgopodręką.Zwłaszczaże
zapowiadałpanprzejęcia…
Zapowiadałem,aleniekonieczniewtej
dziedzinie. Model, który przejęliśmy,
sprawdzasię.Oczywiście,niewykluczamskorzystaniazokazjidokonania
takiejinwestycjiwprzyszłości.
Zwłaszcza że coraz więcej produktów edukacyjnych będzie oferowanychwpostacielektronicznej.
Oczywiście–WSiPbyłyjednak,sąibędąprzedewszystkimdostawcątreści.
Asprzedająjeszczepaństwotablice
interaktywneHitachi,którewprowadzałdoszkółprezesJanRurański?
Nie,jużoddawna.

w w w. r y n e k - k s i a z k i . p l

Tochybaniebyłtrafionyprodukt.
Nietrafionywswoimczasie.Cenatego produktu i możliwości finansowe
szkółnieszływparze.Dziśskupiamy
sięprzedewszystkimnawytworzeniu
kontentu,którymożebyćwykorzystywanynatablicachinteraktywnych.Podejmujemywspółpracęzproducentami
idystrybutoramitablic,abymócewentualniezaproponowaćwspólnąofertę
sprzętowo-kontentową.
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Jakiprzychódw2010rokumogąpaństwudaćpublikacjeelektroniczne?
Samodzielnepublikacje–kilkamilionów złotych. Na dokładniejsze dane
jeszczejestzawcześnie.Ale,rzeczja-

Rozumiemy,żerolaWSiPpolegana
przygotowaniuedukacyjnejzawartościtychnetbooków.
Tak. Przeprowadziliśmy także szkoleniedlanauczyciela.JakoefektpilotażuwKatowicachwnajbliższymczasie,
wspólniezpartneremtechnologicznym,
zaoferujemyszkołomzintegrowanerozwiązanieprzygotowanedoprowadzeniazajęćzwykorzystaniemnetbooków
wklasach1-3.

Ktofinansujetoprzedsięwzięcie?
Samorządy.
AjakwyglądazaangażowanieWSiP
wmultimedialneaplikacjeedukacyjne
dlamłodszychodbiorców,jakencyklopedie?Niegdyśbylipaństwojednym
znajwiększychichproducentów.
Jeżeli mają panowie na myśli tytuły
sprzedawanenapłytach,aniedystrybuowanewInternecie,pochwalićsię
możemyseriąprogramówedukacyjnych
dladzieci,któretowarzysząwydawanemu przez nasz Bookhouse miesięcznikowi„Miś”.Odświeżonyzostałtakże
słynny„Klik”,czyliseriaedukacyjnadla
starszejmłodzieżywwieku7-10lat.Zadaniemużytkownikówjestdokończenie
grypoprzezprzebrnięcieprzezzagadkiwymagająceodnichpewnejwiedzy
imyślenia.Pierwsze„nowe”„Kliki”weszłydodystrybucjipodkoniec2009roku,
więcnatematichrynkowegosukcesu
niemogęzawielepowiedzieć.
Sporo państwo inwestują w nowe
media?
Corazwięcej–zarównowinfrastrukturę,
jakirepozytoriumczysystemydopracy
nadtworzeniemtreścielektronicznych.
Takżewwytworzeniesamychproduktów.
Jakwspomniałemwcześniej,jesteśmy
jednym z największych producentów
multimediówwPolsce,roczniewydajemykilkasettytułównaCDwłącznym
nakładzieprawie3mlnegz.Kosztyponoszonenaprzygotowanietreścirozkładają
sięnapublikacjezarównotradycyjne,jak
ielektroniczne.Podobniezrepozytoriami
materiałówgraficznych,którewykorzystujemynaobupłaszczyznach.
A kto kieruje elektroniczną częścią
biznesuWSiP?
WojciechJędrychowskiiAnnaDanylczenko.
ROZMAWIALIPIOTRDOBROŁĘCKI,
KUBAFROŁOWIPAWEŁWASZCZYK
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