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Spotkanie 
z biżuterią 

Apka dla jubilera

Złoto 
w cyfrowym świecie
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Zdjęcie na okładce: Biżuteria Angeliki Kwiatkowskiej

Wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja, widmo pandemii czającej się 
za rogiem – to wszystko bolączki branży jubilerskiej, z którymi 
w najbliższym czasie należy się zmierzyć. Z całą pewnością kry-
zys gospodarczy nie ominie branży jubilerskiej, która musi pora-
dzić sobie także ze stale rosnącymi cenami metali i  kamieni 
szlachetnych, a co za tym idzie – z odpływem klientów, którzy 
w  obecnej sytuacji liczą się z  każdą złotówką. Należy jednak 
zauważyć, że Polacy coraz częściej patrzą na biżuterię przez 
pryzmat finansowego zabezpieczenia, lokując swoje oszczędno-
ści właśnie w biżuterii. Obserwując rynek, można zauważyć, że 
sprzedaż biżuterii taniej, kupowanej okazjonalnie, spada, za to 
rośnie sprzedaż biżuterii luksusowej, po którą coraz częściej 
sięgają najzamożniejsi Polacy. Miejmy nadzieję, że w najbliższej 
przyszłości sytuacja się ustabilizuje i Polacy będą chętnie odwie-

dzali salony i galerie z biżuterią. Optymizmem może napawać 
fakt, że z  badań zachowań konsumenckich wynika, iż Polacy 
masowo wybierają się na upragnione wakacje, które zamierzają 
spędzać tak, jak przed pandemią, czyli oderwać się od problemów 
i cieszyć się życiem. Co jest dobrą wiadomością dla sprzedawców 
biżuterii, którzy powinni wykorzystać ten moment i  oferować 
Polakom nowe kolekcje biżuterii. Barometrem nastrojów w bran-
ży będą z całą pewnością targi Jubinale, które stworzą okazję do 
wymiany poglądów i obserwacji zachowań kupujących. Miejmy 
nadzieję, że krakowskie spotkanie branży jubilerskiej pozwoli na 
wypracowanie wspólnego stanowiska uczestników rynku wobec 
stale zmieniającej się sytuacji gospodarczej i spojrzenie na nad-
chodzące miesiące z optymizmem.

Marta Andrzejczak
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Niemal dwuletni czas pandemii zmienił oblicze branży 
złotniczej na całym świecie, niosąc korzyści, ale także powo
dując spore problemy. Jak według pani będzie rozwijała się 
polska sztuka złotnicza w tej nowej rzeczywistości? 
Czas pandemii, który jeszcze nie całkiem minął, rzeczywiście 
przyniósł wiele zmian. Osobiście jednak staram się dostrzegać 
głównie te pozytywne, a więc przyspieszony rozwój sfery online, 
uruchomienie nowych narzędzi komunikacji z odbiorcami i mimo 
wszystko więcej czasu na konsumpcję sztuki. W kontekście sztu-
ki złotniczej warto zwrócić uwagę także na kreatywność artystów, 
którzy w  ciągu dwóch ostatnich lat pokazali nam wiele prac 
przepełnionych empatią i wrażliwością na otaczający nas świat. 
Myślę więc, że przyszłość sztuki złotniczej będzie zmierzała 
w kierunku uważności – zarówno w procesach twórczych, jak 
i w pracy z odbiorcami. Przekonaliśmy się, że personalizacja nie 
jest trudna, a dostępne drogi komunikowania się pozwalają nam 
na bezpośredni i choć nie fizyczny, ale jednak bardzo osobisty 
kontakt. Od dłuższego czasu, jeszcze sprzed pandemii, obserwu-
jemy silny nurt sięgania po materie organiczne w sztuce złotniczej. 
Teraz jednak nabrały one znacznie głębszej symboliki, skłaniają-
cej nas ku refleksji o  podstawowych wartościach, korzeniach, 
sensie istnienia i zasadności obranych kierunków rozwoju. 

W ostatnim czasie Polacy znacznie chętnej decydują się na 
zakupy biżuterii w sklepach online. Czy według pani w dłuż
szej perspektywie zjawisko to będzie miało korzystny wpływ 
na polskie złotnictwo?
Niektórych procesów nie unikniemy, dlatego nie warto rozważać 
ich w kategoriach dobra i zła. Sprzedaż online jest już standardem, 
a możliwość dokonywania zakupów stacjonarnych w galeriach 
sztuki złotniczej to niewątpliwy luksus. Co ciekawe, nie dzieje się 
tak tylko w Polsce. Na całym świecie młodsze pokolenie przeno-
si wiele sfer swojego życia do sieci, czyniąc je bardziej ekono-
micznymi czasowo i finansowo. Zdecydowanie jednak myślę, że 
ludzie nie będą chcieli zrezygnować całkowicie ze spotkań 
osobistych, nawet jeśli będą się one sprowadzać wyłącznie do 
zakupów. Wszystkie przejawy autorskiej sztuki użytkowej wiążą 
się z osobą twórcy, który uwiarygodnia swoje dzieła. Możliwość 
spotkania się z  nim osobiście to prawdziwy rarytas. Równie 
dobrze tę rolę odgrywają galerie sztuki, dzieląc się historiami 
o twórcy, źródłach jego inspiracji i rozwoju artystycznym. 
Korzystny wpływ na polskie złotnictwo może wywrzeć interne-
towe universum. Dziś nie ma już barier – ani językowych, ani 
geograficznych. Jednym kliknięciem możemy dokonywać 
transakcji na całym świecie, a nasi artyści często te okoliczności 
umiejętnie wykorzystują. Liczę również, że w myśl patriotyzmu 
lokalnego, przede wszystkim rodacy docenią niezwykłość pol-
skiej sztuki złotniczej, nauczą się ją odczytywać i dostrzegą jej 
niezwykłe walory estetyczne. 

Do świata wirtualnego swoją działalność przeniosły nie 
tylko sklepy z  biżuterią, ale także galerie i  muzea, które 
organizują w nim wystawy czy pokazy biżuterii artystycznej. 
Jak ocenia pani to zjawisko? Czy biżuteria artystyczna może 
zaistnieć w pełnej krasie w świecie cyfrowym?
Tak długo, jak to będzie możliwe, priorytetem Galerii YES, która 
od 24 lat promuje polską sztukę złotniczą, będzie stwarzanie 

okazji do osobistych spotkań z biżuterią oraz jej twórcami. I tu 
nie chodzi o brak możliwości przygotowania hologramów czy 
filmików w wersji 360, ale o kultywowanie podstawowego atutu 
biżuterii – relacji z ludzkim ciałem, interaktywności i sensualności. 
Nawet jeśli mówimy o sztuce konceptualnej, która bywa pozba-
wiona znamion użytkowości, to i tak kontekst ciała się pojawia 
jako immanentna część procesu twórczego i jego efektów. 
Odpowiadając zatem na pytanie – tak, biżuteria może zaistnieć 
w świecie wirtualnym w pełnej krasie, bo wyeksponowanie jej 
piękna nie jest trudne. Czy to jednak będzie miało głębszy sens 
– nie, ponieważ biżuteria i ciało są spójne nie tylko w filozoficz-
nym wymiarze. 

Galeria YES, której jest pani właścicielką, niezwykle szybko 
dostosowała swoją ofertę do potrzeb rynku i nie pozwoliła, 
aby Polacy zapomnieli o biżuterii artystycznej. Jak udało 
się to osiągnąć i jakie działania ma pani w planach w najbliż
szej przyszłości?
Zdecydowanie czas restrykcji i  ograniczeń był dla nas trudny, 
ponieważ na długo galerie sztuki pozbawione były możliwości 
goszczenia zwiedzających. Miało to wpływ na morale zespołu, 
który jednak szybko zagospodarował powstałą niszę, przenosząc 
wydarzenia do sfery internetu. Organizowanym wystawom 
towarzyszyły prezentacje online, a  wernisaże realizowaliśmy 
w postaci filmów. Znaleźliśmy ponadto czas na przygotowywanie 
wywiadów z artystami oraz krótkich prezentacji na temat unika-
towej biżuterii z mojej kolekcji. Bieżący kontakt ze społecznością 
zbudowaną wokół Galerii YES podtrzymywaliśmy za pomocą 
mediów społecznościowych, a sprzedaż realizowaliśmy w znacz-
nej mierze online. Mocno jednak wierzyliśmy, że to sytuacja 
tymczasowa, dlatego w  blokach startowych czekała na swoją 
odsłonę wystawa „Głos kobiet”. To jeden z najważniejszych reali-
zowanych przez nas projektów. Napawa nas dumą to, że polskie 
artystki zechciały się podzielić swoimi refleksjami na temat 
kobiecości. Dziękujemy! Obecnie nasze plany koncentrują się na 
przyszłym roku i jubileuszu Galerii YES, która świętować będzie 
25 lat swojego istnienia. Na pewno nie zrezygnujemy z łączenia 
działań analogowych oraz cyfrowych, dzięki którym możemy 
dzielić się sztuką złotniczą z szerszym gronem odbiorców. 

Wszyscy niepokoimy się trwającym konfliktem wojennym 
za naszą wschodnią granicą. Czy pani zdaniem wojna 
w Ukrainie odciśnie swoje piętno na polskim rynku biżute
rii artystycznej? 
Ta wojna odciśnie piętno w  każdej sferze życia, i  to nie tylko 
Polaków. Wierzę jednak mocno w to, że poza wywarciem nega-
tywnych skutków ekonomicznych, uwrażliwi nas jeszcze bardziej 
na drugiego człowieka. W sferze bardziej przyziemnej, zakupowej, 
widzimy, że biżuteria autorska nie ma obecnie łatwych warunków. 
Klienci często pytają o  wyroby ze złota, które ze względu na 
kruszec mają walory inwestycyjne. Inwestowanie w sztukę złot-
niczą jest jeszcze bardziej niż na początku swojej drogi. Życzę 
więc nam wszystkim, aby wieloletni wysiłek, jaki całe środowisko 
wkłada w promocję złotnictwa, przekuł się wreszcie na ten aspekt!

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Marta Andrzejczak

Ludzie branżyLudzie branży
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ze spotkań z biżuterią 
Rozmowa z Marią Magdaleną Kwiatkiewicz,  

współwłaścicielką Galerii YES i miłośniczką biżuterii, o polskim rynku jubilerskim 
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Amberif 
Spring 2022
Zakończyła się 29. edycja Międzyna
rodowych Targów Bursztynu i Biżuterii 

Amberif Spring 2022.

T
egoroczne targi – największa na świecie impreza 
promująca bursztyn – wyjątkowo zorganizowane 
zostały na terenie hali widowiskowo-sportowej 

Ergo arena na granicy Gdańska i Sopotu. W trwającej 
trzy dni imprezie (22-24 marca) wzięło udział ponad 
200 wystawców z 13 krajów i 2 tys. gości branżowych 
oraz kupców z 36 krajów. 

WYDaRZENIa TOWaRZYSZąCE
amberif od 29 lat łączy wystawców z kupcami, stwa-
rzając im przestrzeń do spotkań biznesowych i towa-
rzyskich. Przede wszystkim jest jednak miejscem 
prezentacji najnowszych kolekcji dedykowanych 
miłośnikom bursztynu z całego świata. Oprócz srebr-
nej i  złotej biżuterii z  bursztynem, biżuterii oraz 
przedmiotów dekoracyjnych ze „złotem Bałtyku”, 
zakres tematyczny targów obejmuje także kamienie 
szlachetne, biżuterię ze srebra i  złota, narzędzia, 
materiały i wyposażenie firm produkcyjnych, unika-
towe kolekcje autorskiej biżuterii prezentowane 
w Galerii Projektantów przez indywidualnych twór-
ców, artystów oraz studia projektowe. Po raz pierw-
szy od wielu lat impreza otwarta była również dla 
szerokiej publiczności. 

aMBERIF DESIGN aWaRDS
Ważnym punktem targów było rozstrzygnięcie pre-
stiżowych konkursów: amberif Design awards 
i  amberif Selection. Ceremonia wręczenia nagród 
w  dwóch konkursach projektowych odbyła się 23 
marca w Dworze artusa.
Nagrodę Główną Prezydenta Miasta Gdańska – 
amberif Design awards, w  wysokości 10 tys. zł, 
otrzymała mieszkanka Mediolanu Emma Carrau 
Bueno za „amber Drops Pattern Necklace”. Grand 
Prix konkursu amberif Selection i nagrodę, statu-
etkę ufundowaną przez ministra rozwoju i techno-
logii, otrzymała S&a Spółka akcyjna za „Sounds of 
amber”. Nagrodzona praca stanie się także globalną 
wizytówką reklamową wiosennej edycji targów 
w 2023 r. 
Kolejna edycja amberif jest planowana na 1-3 wrześ-
nia 2022 r. a  to wszystko w  Gdańsku – miejscu, 
w którym design, biznes i nauka spotykają się w jed-
nym miejscu. Warto tam być!  FO
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SAVE THE DATE
FEBRUARY 
24–27, 2023

Follow us on
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T
egoroczna edycja targów, jak zapewniają organizatorzy, prze-
siąknięta była duchem optymizmu. Zarówno kupcy, jak i sprze-
dawcy mieli poczucie, że kryzys w branży biżuteryjnej, trwają-

cy od niemal dwóch lat, został zażegnany i  klienci na całym 
świecie wrócili do zakupów biżuterii. 

NOWOCZESNE ROZWIąZaNIa
Przewodnim tematem targów była „sztuka w  rzemiośle”. 
Organizatorzy zadbali, aby połączyć tradycyjne rozwiązania 
wystawiennicze z  nowoczesnymi technologiami i  umożliwić 
kupującym wygodne poruszanie się po obiekcie handlowym, 
dając im szansę zrobienia zakupów za pośrednictwem sieci. Dzięki 
nowatorskim rozwiązaniom na targach pojawiło się wielu kupu-
jących z azji, ameryki Południowej i Europy Wschodniej. W arezzo 
skoncentrowano się na nowych technologiach ułatwiających 
pracę przy projektowaniu i  produkowaniu biżuterii. Stoiska 
z narzędziami i maszynami jubilerskimi cieszyły się więc wielkim 
zainteresowaniem wśród odwiedzających. Organizatorzy zadba-
li także o podnoszenie kwalifikacji odwiedzających, umożliwiając 
im uczestniczenie w  warsztatach i  szkoleniach poświęconych 
technologicznym nowinkom. Jedno cześnie każdy z uczestników 
targów miał możliwość uczestnictwa w panelach dyskusyjnych 
i  konferencji poświęconej zmieniającej się branży jubilerskiej. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się panele poświęcone 
kwestii zrównoważonego rozwoju, która odciska swoje piętno na 
twórcach i  sprzedawcach biżuterii na całym świecie. Paneliści 
przedstawili perspektywę zmiany, jaka czeka projektantów i pro-
ducentów biżuterii wraz z wprowadzeniem do firmy rozwiązań 
ekologicznych. Targom towarzyszyły także konkursy i  wystawy 
sztuki złotniczej, m.in. 31. edycja konkursu Premiere. 

NOWE RYNKI
Po zakończonych targach ich organizatorzy podkreślali koniecz-
ność współpracy pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku 
jubilerskiego i  wymiany poglądów na temat zmieniającej się 
niezwykle dynamicznie sytuacji na rynku biżuteryjnym na całym 
świecie. Zauważyli, że zaskakująco dużą popularnością cieszyła 
się oferta Cash&Carry, która skierowana była bezpośrednio do 
detalistów, którzy masowo pojawili się na targach, aby uzupełnić 
asortymenty w swoich sklepach. Kluczową rolę odegrała w tym 
roku także platforma cyfrowa „Jewellery Golden Cloud”, która 
pozwala na dopasowanie popytu i podaży biżuterii. 

Targi biżuteryjne 
w Arezzo 

Zakończyła się 41. edycja włoskich targów biżuterii i  narzędzi jubilerskich IEG – Italian 
Exhibition Group w  Arezzo. Podczas czterodniowej imprezy branżowej swoje wyroby 
przedstawiło 300 wystawców, którzy oferowali odwiedzającym biżuterię, narzędzia i maszyny 

jubilerskie oraz nowatorskie technologie dla branży biżuteryjnej. 
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Jubinale w Krakowie
Od 2 do 4 czerwca w Krakowie w hali EXPO odbędą się jubileuszowe 15. Międzynarodowe 
Letnie Targi Biżuterii i Zegarków Jubinale 2022. Na targach zaprezentowane zostaną produkty 
i usługi z niemal wszystkich sektorów branży jubilerskiej – o najlepsze oferty specjalnie dla 

gości Jubinale zadba blisko 200 wystawców. 

W
ystawcami tar  gów 
będą firmy z  Polski 
oraz zagranicy – pro-

ducenci, importerzy, hur-
townicy, designerzy branży 
jubilerskiej i  zegarkowej. 
Organizatorzy spodziewa-
ją się, że liczne grono kup-
ców dotrze z  Polski oraz 
krajów Europy Centralnej, 
jak: Słowacja, Czechy, 
Węgry, Ukraina, Niemcy, 
Litwa, Włochy czy kraje 
bałkańskie. Targi Jubinale 
kierowane są głównie do 
ściśle sprofilowanej grupy 
odbiorców – właścicieli 
sklepów jubilerskich i gale-
rii, producentów i  dystry-
butorów oraz przedstawi-
cieli handlowych, czyli 
osób zawodowo powiąza-
nych z  branżą. Pierwsze 

dwa dni targów przezna-
czone są wyłącznie dla 
branży jubilerskiej, nato-
miast trzeciego dnia ekspo-
zycję może odwiedzić pub-
liczność z zewnątrz. W cza-
sie tegorocznej edycji tar-
gów odwiedzający będą 
mieli możliwość skorzysta-
nia z  bezpłatnej porady 
branżowych ekspertów 
w zakresie naprawy, pielęg-
nacji i  wyceny wyrobów 
oraz kamieni jubilerskich, 
a także podziwiać biżuterię 
autorską zaprezentowaną 
przez polskich artystów 
złotników. Targom Jubinale 
towarzyszyć będą wystawy 
biżuterii, które pozwolą na 
zapoznanie się z  najnow-
szymi trendami w  modzie 
biżuteryjnej. FO
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P
race Silvii Bellii odzwierciedlają jej 
fascynację ludzką naturą i  wpły-
wem technologii na człowieka, 

który zmienia  jego relacje ze światem.

ŚWIaT INSPIROWaNY 
TEChNOLOGIą
Dla Silvii Belii żródłem inspiracji jest 
hybrydowa rzeczywistość, w  której 
żyjemy. Rzeczywistość, w której nasze 
codzienne doświadczenia są częścio-
wo cyfrowe, a częściowo analogowe. 
Ten dualizm pokazują jej prace będą-
ce efektem połączenia starożytnej 
sztuki rzeźbienia w kamieniu z nowo-
czesnym oprogramowaniem do 
modelowania 3D. Kreowane w cyfro-
wym świecie prace prezentuje w zma-
terializowanej formie w świecie rze-
czywistym, nawiązując dialog między 
tymi dwiema równolegle istniejącymi 
rzeczywistościami. Na wystawie 
w Galerii Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Bursztynników Silvia Bellia 
zaprezentuje swoje najnowsze prace 
stworzone specjalnie z  tej okazji. 
Zwiedzający będą mieli także okazję 
przyjrzeć się jej pracom, które zostały 
docenione w  międzynarodowych 
konkursach organizowanych w Polsce. 
To wisior, wykonany z bursztynu bał-
tyckiego, miodu, onyksu i srebra, który 
otrzymał Nagrodę Główną amberif 
Design award „Uśmiech losu” w 2018 r. 
oraz brosza „Ciało migdałowate” 
wykonana ze srebra, stali, PLa w druku 
3D, która otrzymała nagrodę MSB 
w  Międzyna ro dowym Konkursie 
Sztuki Złotniczej „Still human?” 
w  2021 r. Nagrodę stanowiły 1 kg 

bursztynu oraz zaproszenia do zorga-
nizowania wystawy w Galerii MSB. 
W ten sposób MSB realizuje jeden ze 
swoich celów, jakim jest promowanie 
współczesnego bursztynowego wzor-
nictwa. Swoją przestrzeń wystawien-
niczą organizacja udostępnia zarówno 
artystom będącym członkami MSB, 
jak i  twórcom niezależnym z  kraju 
i zagranicy wykorzystującym bursztyn 
w  swoich pracach. Zapro szenia do 
zorganizowania wystawy otrzymują 
artyści będący laureatami Nagrody 
Burszty nowej MSB w  następujących 
konkursach: Joya Barcelona, Legnicki 
Festiwal Srebro oraz amberif Design 
award. 

„Autorefleksje”
o biżuterii

Od 11 czerwca do 27 sierpnia w Galerii YES w Poznaniu oglądać można wystawę „Autorefleksje”, 
na której zaprezentowane zostaną prace 13 artystów, którzy stali się bohaterami drugiej 

części książki „Artyści złotnicy. Rozmowy o polskiej biżuterii”. 

P
ublikacja jest kontynuacją projektu, który zadebiutował w 2019 r. z inicjatywy Marii Magdaleny Kwiatkiewicz, założyciel-
ki Galerii YES. Rozmowy z artystami prowadziła agnieszka Jankowiak, a swoje pracownie otworzyli przed nią: Grzegorz 
Błażko, Bogumił Bytomski, Elżbieta held i Marek Nowaczyk, Joanna i Tadeusz Jaworscy, Małgorzata Kalińska, Jarosław 

Kolec, Tomasz Stajszczak, andrzej Szadkowski, alicja i Jakub Wyganowscy oraz Tomasz Zaremski.

KSIąŻKa O POLSKIEJ BIŻUTERII aRTYSTYCZNEJ
Po entuzjastycznym przyjęciu pierwszej części książki „artyści złotnicy. Rozmowy o polskiej biżuterii” pewne było, że konty-
nuacja projektu będzie musiała nastąpić. I tak na rynek trafia  kolejny tom snutych niespiesznie historii o sztuce biżuterii i jej 
twórcach. Wiele w  nich autorefleksji na temat procesów twórczych, ale i  źródeł inspiracji oraz życiowych doświadczeń. 
Z lektury wywiadów, których udzielili artyści, dowiadujemy się, jak po raz pierwszy zasiedli do stołu złotniczego i co z tego 
wynikło. Jak się okazuje, najważniejszą rolę w ich życiorysach odgrywali ludzie – ci życzliwi i pomocni, ale również stawia-
jący wymagania i  udzielający dotkliwych lekcji życia. W  książce najcenniejszy jest subiektywizm, z  jakim bohaterowie 
wywiadów podchodzą do oceny wydarzeń i zjawisk integrujących środowisko, konkursów złotniczych oraz siebie samych.

WERNISaŻ WYSTaWY
Premiera książki będzie jednocześnie wernisażem wystawy pt. „autorefleksje”, na której zostanie zaprezentowanych 50 obiek-
tów stworzonych przez artystów udzielających wywiadów. Wszystkie prace obecnie należą do Marii Magdaleny Kwiatkiewicz 
i stanowią istotną część kolekcji współczesnej polskiej sztuki złotniczej.  FO

T:
 M

aT
ER

Ia
łY

 P
Ra

SO
W

E

Aktualności

Wystawa Silvii Belii 
w Gdańsku

Od 27 maja do 26 sierpnia w  Galerii Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników 
w Gdańsku odbędzie się wystawa prac Silvii Belli. 
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wy twórcze młodych projektantów. W 2022 r. swoją najnowszą 
kolekcję biżuterii dłoni, korespondującą z  tematem „Dotyk”, 
zaprezentuje prof. andrzej Boss z akademii Sztuk Pięknych w łodzi. 
Poznaliśmy także sylwetkę Felicii Mülbaier z Niemiec, która swoją 
artystyczną wrażliwość zamyka w rzeźbiarskich obiektach biżu-
teryjnych oraz poetyckich szkicach. Do roli dotyku w biżuterii i nie 
tylko odniosła się także artystka Justyna Stasiewicz, której kolek-
cję dyplomową poświęconą temu zagadnieniu można było 
obejrzeć podczas tegorocznego festiwalu. Tradycyjnie organiza-
torzy oddali głos początkującym twórcom – studentom kierunków 
projektowych i  artystycznych. Cykl Srebrne Szkoły, w  którym 
prezentowane są wyższe uczelnie specjalizujące się we współ-
czesnej biżuterii i designie, towarzyszy festiwalowi od ponad 20 
lat. W 2022 r. zaproszono do współpracy wykładowców i studen-
tów z  Wydziału Projektowania w  Metalu Uniwersytetu Nauk 
Stosowanych i Sztuki haWK z hildesheim (Niemcy). 

DEBIUTY
Swoją pierwszą wystawę indywidualną pokazała angelika 
Kwiatkowska, absolwentka studiów licencjackich w Pracowni 

Projektowania Biżuterii na akademii Sztuk Pięknych w łodzi. Jej 
wystawa w cyklu Debiuty stanowi nagrodę przyznawaną przez 
Galerię Sztuki w  Legnicy w  Konkursie im. Władysława 
Strzemińskiego – Projekt, organizowanym przez łódzką aSP.

WYSTaWY TOWaRZYSZąCE
Podczas tegorocznego festiwalu Stowarzyszenie Twórców Form 
Złotniczych zaprezentowało zbiorową wystawę ukazującą ponad 
100 prac swoich członków. Organizacja od ponad 30 lat zrzesza 
polskich artystów złotników i projektantów biżuterii oraz pro-
muje ich twórczość poprzez organizację wystaw i konkursów. 
Część ekspozycji poświęcono zmarłym w  ostatnich latach 
członkom stowarzyszenia. W  Legnicy można było zobaczyć 
także projekty biżuterii nagrodzone i zakwalifikowane w tego-
rocznym 26. Między naro dowym Konkursie na Projekt Biżuterii 
z Bursztynem amberif Design award: Bursztyn jako nagroda!, 
organizowanym przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. 

P
o najwyższy laur – Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – sięgnął w  tym roku uznany polski artysta 
złotnik andrzej Szadkowski, którego praca o wymownym 

tytule „Bolesny dotyk czasu” nawiązuje do wojny w Ukrainie. 
Druga nagroda trafiła w ręce Rudolfa M. Sheffolda z Niemiec, 
którego brosza „Wiosna” ujęła jurorów precyzją wykonania 
i  perfekcyjną formą. Kolejne trofeum – Nagrodę Prezydenta 
Miasta Legnicy – otrzymała agnieszka Działo-Jabłońska za 
broszę „Kolory miłości dotykiem malowane”. Nagroda Galerii 
Sztuki powędrowała do Petera Machaty ze Słowacji za pracę 
wykonaną z  pleksi, a  Srebrna Ostroga – nagroda specjalna 
organizatorów za twórczą odwagę i  bezkompromisowość, 
nowatorstwo lub dowcip wypowiedzi twórczej – do Zhipenga 
Wanga, który w Legnicy zaprezentował zestaw pierścieni wyko-
nanych z herbaty i kawy. Wyróżnieni twórcy otrzymali także 
wyjątkową, nawiązującą do tradycji regionu nagrodę – srebrny 
granulat, ufundowany przez KGhM Polska Miedź.

NaGRODY DLa WYRóŻNIONYCh
Oprócz nagród przyznanych przez jury, artyści zostali wyróż-
nieni także nagrodami pozaregulaminowymi od sponsorów 
i partnerów festiwalu: Galerii YES z Poznania, Galerii MYDaYBYDaY 
z Rzymu, Międzynarodowych Targów Inhorgenta z Monachium, 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników z Gdańska, 
Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, magazynu „Lost in 
Jewellery” oraz firm hopea i Usługi Odlewnicze. 
Wyboru nagród regulaminowych dokonało grono jury 30. 
Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej Dotyk złożone 
z  autorytetów w  dziedzinie biżuterii artystycznej w  składzie: 
Sofia Björkman, Miroslav Cogan, Sławomir Fijałkowski, Nastya 
Ivlieva i Małgorzata Kalińska. Jury oceniło 426 prac autorstwa 
240 artystów z 30 krajów, kwalifikując do wystawy głównej prace 
51 artystów z 13 krajów. Wystawa pokonkursowa w Galerii Sztuki 
będzie dostępna jeszcze do 30 czerwca 2022 r. 
Tematem bieżącej edycji konkursu był „Dotyk” – zmysł nieroz-
łącznie związany z biżuterią, niosący szczególny ładunek intym-
ności i bezpieczeństwa, ale też – w czasie globalnej pandemii 
– lęku i  zagrożenia. Jak tłumaczy prof. Sławomir Fijałkowski, 
wieloletni juror Legnickiego Festiwalu Srebro, „tym razem – 

w epoce online – chcielibyśmy nawiązać do cechy, która defi-
niuje biżuterię w  jej najbardziej materialnym i  jednocześnie 
najbardziej sensualnym aspekcie. Przywołajmy dotyk – pierwszy 
zmysł, za pomocą którego poznajemy świat, który daje poczu-
cie bezpieczeństwa, intymności i zaufania. Biżuteria noszona na 
ciele, stykająca się z receptorami skóry, prowokująca do hap-
tycznego kontaktu, zawsze była najbliższym rekwizytem użyt-
kownika. Proponujemy wam współczesną interpretację owej 
nostalgii w  nadziei, że przedmiotu najbardziej osobistego 
użytku nie zastąpią nam dotykowe ekrany wyświetlaczy”.

KULMINaCJa FESTIWaLU SREBRO
Należy podkreślić, że w programie tegorocznej edycji Legnickiego 
Festiwalu Srebro znajdą się ponadto wystawy indywidualne 
z cyklu Sylwetki Twórców. Celem cyklu jest przybliżenie działań 
poszczególnych artystów – zarówno wybitnych indywidualności 
awangardowego złotnictwa, jak i prezentujących ciekawe posta-

AktualnościAktualności

30. Międzynarodowy Konkurs
Sztuki Złotniczej Dotyk

zAKończony 
Ceremonia wręczenia nagród w 30. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej Dotyk za 
nami. 14 maja w  czasie kulminacji Legnickiego Festiwalu Srebro poznaliśmy nazwiska jego 
laureatów. Wydarzenie przyciągnęło szerokie grono artystów i miłośników biżuterii artystycznej, 

sprawiając, że oczy europejskiego środowiska złotniczego skierowane były na Legnicę. 
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Andrzej SzAdkowSki – PolSkA 
„Bolesny dotyk czasu” –  brosza, srebro, aluminium, lapis lazuli, papier, 
28,7 g, 70 x 70 x 15 mm, 2022 

GRAND PRIX MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
+ 1 kg srebra ufundowany przez KGHM Polska Miedź SA

rudolf M. Scheffold – nieMcy 
„Wiosna” – bransoleta, stal nierdzewna, 17 g, ø 95 mm, 1997 

II NAGRODA
+ 1 kg srebra ufundowany przez KGHM Polska Miedź SA

AgnieSzkA dziAło-jAbłońSkA – PolSkA 
„Kolory miłości dotykiem malowane” – brosza, srebro, mulina,  
28 g, 120 x 65 mm, 2022 

III NAGRODA PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
+ 1 kg srebra ufundowany przez KGHM Polska Miedź SA
NAGRODA GALERII YES

Peter MAchAtA – SłowAcjA
„Portret…” – brosza, pleksi, srebro, 32 g, 85 x 65 x 15 mm, 2021 

NAGRODA GALERII SZTUKI W LEGNICY
WYRÓŻNIENIE HONOROWE GALERII MYDAYBYDAY

zhiPeng wAng – chiny
Bez tytułu – pierścienie, chińska herbata, niemiecka kawa, spirulina, 
10 g, 35 x 35 x 44 mm; 4 g, 17 x 28 x 32 mm; 6 g, 29 x 30 x 32 mm, 2021-2022 

SREBRNA OSTROGA. NAGRODA SPECJALNA ORGANIZATORÓW ZA TWÓRCZĄ ODWAGĘ 
I BEZKOMPROMISOWOŚĆ, NOWATORSTWO LUB DOWCIP WYPOWIEDZI TWÓRCZEJ
+ 1 kg srebra ufundowany przez KGHM Polska Miedź SA 

MArtinA obid MlAkAr – SłoweniA  
„Poduszka dotyków” – brosza, tkanina odblaskowa, czerwona nitka, srebro 
925, 13,7 g, 50 x 110 x 55 mm, 2022 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE DYREKTORKI GALERII SZTUKI W LEGNICY

MiriAM Arentz – nieMcy
„Dotknięty na strzępy” – brosza, srebro, gilosz, fotografia, 43 g, 65 x 60 x 5 mm, 2022 

NAGRODA TARGÓW INHORGENTA
NAGRODA MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA BURSZTYNNIKÓW

jolAntA gAzdA – PolSkA 
„Is it safe to hug again?” – naszyjnik, srebro, 110 g, 450 x 150 x 70 mm, 2022 

NAGRODA FIRMY HOPEA

kAtArzynA geMboryS – PolSkA
„Kamienie Filozoficzne (zestaw 6 obiektów wspomagających proces myślenia)”  
– szkło fotooptyczne, 2 kg, ok. 100 x 50 x 80 mm (każdy obiekt), 2013 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FORM ZŁOTNICZYCH
WYRÓŻNIENIE HONOROWE MAGAZYNU „LOST IN JEWELLERY”

beAtA i kArolinA legierSkie – PolSkA 
Kolia – nić bawełniana nr 200, srebrne ogniwa, granulat srebrny 
999,9, 75 x 105 mm, 2022 

NAGRODA FIRMY USŁUGI ODLEWNICZE
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oraz biżuteria artystyczna, której 
formy i potrzeby odbiorców są inaczej 
ujednolicone. Przyczyniają się do 
tego konfrontacje konkursowe, 
wystawiennicze, targi. Wybitne war-
tości artystyczne biżuterii w poszcze-
gólnych krajach i szkołach są wpro-
wadzane przez doświadczonych, 
uznanych, wybitnych pedagogów. 
Pomimo podobieństw formalnych 
i wspólnych poszukiwań nowych technologii, materiałów i funkcji obiektów widzę rozwój w szczegółach i ostatecz-
nym, coraz wyższym poziomie tej dziedziny sztuki – specjalności biżuterii artystycznej.

Jakie zadania należałoby podjąć, aby polska biżuteria artystyczna zajaśniała na światowych rynkach? 
Polska biżuteria artystyczna jest dobrze oceniana w  środowiskach galerii i  szkolnictwa. Potrzebne jest większe 
wsparcie kilku ministerstw: Kultury, Gospodarki, Spraw Zagranicznych i innych.

Jaka według pana profesora przy
szłość czeka biżuterię artystyczną? 
Jestem spokojny o  przyszłość pol-
skiej biżuterii artystycznej. Przy da-
łoby się jeszcze parę programów 
wspomagających i promujących. Na 
razie nie jest źle. aktywność wielkich 
twórców pomaga rozwijać wiedzę, 
umiejętności i  przede wszystkim 
określać cele i rozwój.

I na koniec pytanie osobiste: jakie 
ma pan plany na najbliższą przy
szłość? 
Plany mam bardzo bogate, ale jak 
głosi przesąd, lepiej ich nie ujawniać, 
bo… Chciałbym nadal służyć środo-
wisku, pomagać potrzebującym, 
wspierać moich ulubionych twórców 
i na przykładach moich nowych prac 
wpisywać się w nowe spojrzenie na 
rozwój przyszłych koncepcji este-
tycznych biżuterii w  jej szerokim 
odbiorze.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Marta Andrzejczak

Podczas tegorocznego, jubileuszowego 30. Międzyna
rodowego Konkursu Sztuki Złotniczej Dotyk został  
pan profesor nagrodzony główną nagrodą, przyzna
waną przez ministra kultury i  dziedzictwa narodo
wego. Co oznacza dla pana to wyróżnienie? 
Grand Prix w międzynarodowym konkursie to zwrócenie 
uwagi na wskazanego przez jury artystę, jego twórczość 
i tę szczególną pracę. Taka jest biżuteria, jakie są czasy. 
W tym roku ze względu na wydarzenia międzynarodowe 
można było postawić na treści. Przecież artysta też jest 
zwierzęciem politycznym. Tegoroczny festiwal był bardzo 
bogatym przeglądem tendencji artystycznych w biżute-
rii, bardzo wartościowym. Moje Grand Prix w tym roku 
to miła okoliczność – dziękuję.

Jak ocenia pan profesor zmiany, jakie 
dokonały się w ostatnim czasie w pol
skiej biżuterii artystycznej? 
Polska biżuteria współczesna jest kon-
frontowana na konkursach, wystawach, 
targach i bardzo wysoko oceniana. Jest 
to efekt bardzo dobrych programów 
nauczania w liceach plastycznych i aka-
demiach sztuk pięknych; dotyczy to 
eksperymentowania z nowymi techno-
logiami, nowymi materiałami, ideami 
– w  oparciu o  równoległe kształcenie 
artystyczne w  zakresie kompozycji, 
rzeźby, historii sztuki. Z tych powodów 
dobrze prorokuję polskiej biżuterii, 
szczególnie promującej bursztyn i krze-
mień pasiasty jako wyjątkowe dobra 
w sztuce biżuterii i polskim designie.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że 
większość artystów i właścicieli gale
rii przeniosła swoją działalność 
w świat cyfrowy. Jakie pana zdaniem 
konsekwencje przyniesie to polskiej 
biżuterii artystycznej? 
Ważne, że pandemia nie wykluczyła dzia-
łań twórczych, handlowych i grupowych, 

środowiskowych. Miałem w 2021 r. w Legnicy przekrojową 
wystawę swojego dorobku z lat 1968-2021, z katalogiem 
i dobrym przyjęciem. Sukcesem jest także zakup 11 moich 
prac do kolekcji Galerii YES pani Magdy Kwiatkiewicz. 
Galeria YES wydaje drugi tom opracowania ,,Polscy artyści 
złotnicy”, gdzie publikuje moją wypowiedź i prace.

Jest pan niekwestionowanym autorytetem dla pol
skich artystów złotników, uznanym przez międzyna
rodową publiczność twórcą i projektantem biżuterii, 
stąd moje pytanie: jak ocenia pan rynek biżuterii 
artystycznej w Polsce i na świecie? 
Rynek biżuterii w Polsce i na świecie to dwie kategorie: 
jubilerstwo – gdzie tradycje określają wartość i popyt, 

Świetlana przyszłość
polskiej biżuterii

Rozmowa z profesorem Andrzejem Szadkowskim o polskiej biżuterii artystycznej 
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„Watch Tour" to marka 
stworzona z myślą o pasjonatach 

sztuki zegarmistrzowsko-biżuteryjnej 
oraz kultury Szwajcarii.

* Daj się poprowadzić przez świat ekskluzywnych marek szwajcarskich.
** Wyjedź z nami do Szwajcarii: Study Tour / wycieczki / szkolenia.
*** Skorzystaj z naszych usług dziennikarskich, tłumaczeniowych  

i reklamowych.
Skontaktuj się z nami, żeby nas poznać.

Ekipa „Watch Tour” zaprasza!
www.watchtour.pl

R E K L A M A

Profesor Andrzej Szadkowski brał dział w  niemal 400 
wystawach zbiorowych i  indywidualnych w kraju i za 
granicą. W 2002 r. założył Katedrę Biżuterii na Wydziale 
Tkaniny i Ubioru łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemieńskiego i do 2008 r. był jej kierow-
nikiem. Prowadził wykłady w  ramach seminariów 
w  Sankt Petersburgu, Kaliningradzie, Gdańsku, 
Warszawie, Sandomierzu i  Legnicy. Był jurorem mię-
dzynarodowych konkursów w Lipsku, Sankt Petersburgu, 
Kaliningradzie, Neapolu, Warszawie, Gdańsku, Legnicy 
i  Krakowie. W  2018 roku został odznaczony Złotym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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tylko zwiększają szanse na pozyskanie 
nowych klientów, ale także budują roz-
poznawalność marki. Jednocześnie nale-
ży zauważyć, że prezentacja wyrobów 
jubilerskich na rynku wnętrzarskim nie 
powinna ograniczać się tylko do naszego 
kraju. Warto rozważyć udział w między-
narodowych targach czy prezentację 
swojej oferty na międzynarodowych 
platformach sprzedażowych, tak aby 
potencjalni klienci pochodzili z  całego 
świata. – aby nie mnożyć kosztów, nale-
ży nawiązać współpracę np. z  polskimi 
producentami mebli, którym udało się 
już przebić ze swoją ofertą na międzyna-
rodowym rynku, i wspólnie podjąć dzia-
łania mające na celu promocję polskich 
firm designerskich za granicą – podpo-
wiada Katarzyna Miśkowska. 

BIŻUTERIa Na PREZENT
Nie można także zapominać o potencja-
le, jaki kryje się w branży ślubnej. Polscy 
artyści złotnicy przede wszystkim promu-
ją na rynku ślubnym, co oczywiste, swoje 
pierścionki i  obrączki, a  zapominają 
o  możliwości wprowadzenia na niego 
swoich wyrobów jubilerskich jako pre-
zentów zarówno dla państwa młodych, 
jak i  gości weselnych. Warto bowiem 
zauważyć, że zmieniająca się moda na 
rynku ślubnym otwiera ten rynek na nowe 
produkty, które podkreślają wyjątkowość 
zaślubin. – Na światowych rynkach mody 
ślubnej coraz częściej można spotkać się 
z  promowaniem biżuterii i  obiektów 
jubilerskich jako prezentów dla młodej 
pary. Są to przede wszystkim rzeźby 
wykonane z kamieni i metali szlachetnych 
czy pamiątkowe obiekty jubilerskie. 
Jednocześnie pojawiają się rzeźby dla 
gości wyjątkowego wydarzenia, ofiaro-
wywane przez młodą parę, które stają się 

pamiątką – opowiada Katarzyna 
Miśkowska. Warto więc wykorzystać tę 
szansę i  promować kolekcje obiektów 
jubilerskich, które mogą stać się dosko-

nałym narzędziem marketingowym dla 
budowania rozpoznawalności naszej 
marki jubilerskiej. 

ZMIaNa WYMUSZa 
ELaSTYCZNOŚć
Obecna sytuacja ekonomiczna wymusza 
na rynku jubilerskim większą elastyczność 
i poszukiwanie nowych kanałów dotarcia 
ze swoimi wyrobami do potencjalnych 
klientów. Branża biżuteryjna musi znaleźć 
nowe, niewyeksploatowane obszary, na 
których może zaistnieć ze swoją ofertą. 
Zamknięcie się tylko na rynku biżuterii 
sprawi, że coraz więcej marek jubilerskich 
będzie borykało się z problemem dotar-

cia do klientów. Miejsc do zagospodaro-
wania jest dość dużo, trzeba tylko otwo-
rzyć się na zmiany. – Kolekcje obiektów 
jubilerskich traktowanych jako samodziel-

ne rzeźby, dekoracje wnętrz czy prezenty 
muszą być ukazywane szerokiemu gronu 
odbiorców. W tym celu należy wykorzy-
stać narzędzia, jakie daje internet, a także 
szukać potencjalnych współpracowników 
na innych polach działalności artystycznej. 
Im szersza współpraca, tym większa 
szansa na sukces – zapewnia Katarzyna 
Miśkowska. 
Niepewne czasy zmuszą branżę jubiler-
ską do podejmowania ryzyka i posze-
rzania swojej działalności. Im większe 
spektrum możliwości zaistnienia w świa-
domości klientów, tym większa szansa 
na zysk i pozostanie na rynku. 

Karol Kulej 

N
ajczęściej wybieranym sposobem 
pozyskania nowych odbiorców 
jest przeniesienie sprzedaży biżu-
terii do sieci, gdzie konkurencja 
staje się coraz większa. Innym 

sposobem jest promocja swoich wyro-
bów na międzynarodowych targach 
i wystawach, uczestniczenie w konkur-
sach biżuteryjnych i prezentacja kolek-
cji biżuterii w kooperacji z innymi pro-
jektantami, którzy działają w  zgoła 
innych dziedzinach sztuki. 

BIŻUTERIa JaKO OZDOBa
Najpopularniejszą formą współpracy jest 
nawiązanie kontaktów z branżą odzie-
żową. Projektanci ubrań i biżuterii, two-
rząc nowe kolekcje, wzajemnie się 
wspierają i dbają o rozwój swoich marek. 
Należy jednak zauważyć, że na rynku 
odzieżowym konkurencja jest ogromna 
i  znalezienie swojej niszy w  obecnej 
sytuacji ekonomicznej jest niezwykle 
trudne. Stąd też poszukiwania artystów 
złotników na innych polach sztuki. 
– Biżuteria artystyczna powinna być 
eksponowana nie tylko jako ozdoba, ale 
jako dzieło sztuki użytkowej czy rzeźba, 
która niekoniecznie musi być prezento-
wana na ciele – uważa Katarzyna 
Miśkowska, specjalistka ds. marketingu. 
– Tym samym powinna być prezentowa-
na na targach budowlanych jako auto-
nomiczna rzeźba, na targach wystroju 
wnętrz czy ślubnych. Im więcej miejsc 
prezentacji naszych wyrobów jubiler-

skich, tym większa szansa na dotarcie do 
potencjalnych klientów – dodaje. 
Najszersze perspektywy otwierają się na 
rynku wnętrzarskim. Rosnące zaintereso-
wanie sprzedażą mieszkań i  domów, 
szczególnie tych przeznaczonych pod 
wynajem, napawa optymizmem. Biżuteria 
ma bowiem szansę na zaistnienie w nowej 
odsłonie – rzeźby, której celem jest upięk-
szenie wnętrza. Wielu artystów, szczegól-
nie bursztynników, wykorzystało poten-
cjał rynku i oferuje swoje wyroby z bur-
sztynu jako dekoracje wnętrz. Coraz 
częściej możemy znaleźć obiekty złotni-
cze, które także pełnią funkcję ozdoby 
domu. – Warto zauważyć, że obiekty 

biżuteryjne traktowane jako ozdoby 
wnętrza z  upływem czasu zyskują na 
wartości, a co za tym idzie, są traktowane 
przez ich właścicieli jako lokata kapitału 
– wskazuje Katarzyna Miśkowska. – Nie 
ulegają także stale zmieniającej się na 
rynku jubilerskim modzie, warto więc 
planując strategię marketingową, wziąć 
pod uwagę rynek wnętrzarski, którego 
potencjał w naszym kraju jest wciąż nie-
wykorzystany – podkreśla. 
artyści złotnicy, zdaniem specjalistów, 
powinni oferować swoje wyroby jubiler-
skie na targach architektonicznych, wnę-
trzarskich czy budowlanych. Poszerzając 
pole swojej działalności artystycznej, nie 

Artysta 
na globalnym rynku

Artyści na całym świecie stanęli wobec problemu dotarcia ze swoimi wyrobami złotniczymi do 
potencjalnych klientów. Pandemia, a  teraz wojna w  Ukrainie sprawiły, że klienci coraz rzadziej 
zaglądają do galerii z biżuterią autorską. Rosnąca inflacja oraz wzrost ceny metali i kamieni szlachetnych 
także nie przyczyniają się do wzrostu sprzedaży biżuterii. To powoduje, że branża biżuteryjna zaczyna 

szukać alternatywnych sposobów dotarcia ze swoimi wyrobami do potencjalnych klientów. 

Artyści złotnicy w  obecnych cza-
sach są zmuszeni do poszukiwania 
nowych rynków sprzedażowych. 
Muszą znacznie rozszerzyć swoją 
ofertę i dbać o stworzenie marki, 
która sprosta wymaganiom zmie-
niającego się rynku

warto poszukiwać nowych kanałów dotarcia ze swoją ofertą do poten-
cjalnych klientów poprzez udział w  targach międzynarodowych czy 
umieszczanie swoich wyrobów jubilerskich na międzynarodowych 
platformach sprzedażowych
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Przygotowując się do tego typu wydarzenia, należy jednak 
przemyśleć strategię marketingową – przygotować plakaty, 
ulotki, które będą je promowały. Im ciekawej przygotowana 
wystawa, tym większa szansa na zainteresowanie odbiorców. 
– Podczas wakacyjnych wojaży turyści lubią być zaskakiwa-
ni, poznawać, uczyć się, dlatego dobrym pomysłem wydaje 
się zorganizowanie wernisażu czy pogadanki o  biżuterii. 
Informacja o polskim rynku złotniczym, polskiej sztuce biżu-
teryjnej i jej aspektach zawsze cieszy się dużym zaintereso-
waniem i otwiera przed artystami nowe horyzonty sprzeda-
żowe – zauważa Magdalena Rybak. 

GaLERIa NaD MORZEM 
Wakacyjne kurorty pozwalają także na promocję polskiej 
biżuterii artystycznej poprzez jej sprzedaż w galeriach autor-
skich. Wiele miejscowości oferuje w stosunkowo korzystnych 
cenach możliwość wynajmu powierzchni handlowej i ekspo-
nowania w niej biżuterii. 
To okazja nie tylko do 
sprzedaży własnych pre-
cjozów, ale także promo-
cji polskiej szkoły złotni-
czej wśród szerokiego 
grona odbiorców. – Odpo-
czywając, nudząc się, spa-
cerując, turyści uwielbia-
ją odwiedzać sklepy i  dokonywać zakupów, należy więc 
wykorzystać tę okazję do promocji swoich wyrobów biżute-
ryjnych, zyskać nowych klientów, wypromować swoją markę, 
ale także edukować Polaków – mówi Magdalena Rybak. – Warto 
co najmniej raz w tygodniu organizować wykłady o biżuterii 
czy warsztaty dla najmłodszych, które zawsze cieszą się wiel-
ką popularnością wśród turystów – dodaje. 
Można także zastanowić się nad nawiązaniem współpracy 
z malarzami, twórcami odzieży czy rzeźbiarzami, aby wspólnie 
w czasie wakacji prowadzić projekt promocji polskiej sztuki. 
– Należy zauważyć, że polska sztuka, szczególnie ta tworzona 
przez młodych artystów, jest nieznana szerokiej publiczności, 

a wakacje są doskonałą okazją do zmiany tego stanu rzeczy. 
Wspólne wernisaże, wskazanie na korespondencję sztuk z całą 
pewnością przysporzy potencjalnych klientów każdemu 
zaangażowanemu w projekt artyście, a co także warte zauwa-
żenia, przyniesie korzyści w przyszłości – przewiduje Magdalena 
Rybak. Należy zauważyć, że otwarcie wakacyjnej galerii to 
inwestycja, która przysłuży się budowaniu marki jubilerskiej 
w świadomości potencjalnych klientów. 

KRaM Z BIŻUTERIą
Nie każdy projektant i twórca biżuterii może pozwolić sobie 
jednak na dwu- lub trzymiesięczne przebywanie poza pra-
cownią, dlatego też warto rozważyć weekendowe wypady 
ze swoją biżuterią do wakacyjnych kurortów. Sprzedaż biżu-
terii w czasie weekendu przy rynkach, deptakach czy podczas 
licznie organizowanych festynów to także doskonała okazja 
do promocji swojej sztuki i zwiększenia sprzedaży. – artyści 

powinni korzystać z szansy, 
jaką oferują lokalne władze 
samorządowe, zmniejszając 
ceny za wynajem powierzch-
ni handlowej dla polskich 
artystów, licząc na obopólną 
korzyść – zwraca uwagę 
Magdalena Rybak. – Warto 
przejrzeć ofertę poszczegól-

nych kurortów, poznać warunki wynajmu powierzchni 
i  wybrać te najatrakcyjniejsze, a  należy zauważyć, że jest 
z czego wybierać – dodaje. 
Weekendowa sprzedaż w  wakacyjnych polskich kurortach 
wiąże się z wydatkiem rzędu dwóch tysięcy złotych, dlatego 
też warto rozważyć tę możliwość jako alternatywę dla sprze-
daży tradycyjnej. Trzeba podkreślić, że wydatek na zaprezen-
towanie swojej marki biżuteryjnej w  czasie wakacji to nie 
tylko okazja do zwiększenia sprzedaży biżuterii, ale także 
inwestycja w  promocję marki i  poszerzenie grona swoich 
potencjalnych klientów. 

Wiktoria Wilk 

A
rtyści złotnicy, producenci biżuterii i  jej sprzedawcy 
powinni rozważyć otwarcie sklepów w  nadmorskich 
miejscowościach i  wśród turystów promować polską 
biżuterię artystyczną. Czas wakacyjnego odpoczynku 
to doskonała okazja do zaprezentowania nowych 

kolekcji biżuterii oraz szansa na promowanie w świadomości 
klientów marki biżuteryjnej. 

ODPOCZYNEK ZE SZTUKą 
Szukając sposobu na dotarcie ze swoimi wyrobami do sze-
rokiego kręgu odbiorców, należy zastanowić się nad organi-
zacją wystaw promujących polską sztukę złotniczą. Im więcej 
osób pozna świat polskiej biżuterii artystycznej, tym większa 
szansa na zaistnienie w świadomości kupujących. – Wakacje 
to doskonała okazja do promocji sztuki złotniczej – uważa 
Magdalena Rybak, malarka, rzeźbiarka i kuratorka wystaw. 

– Warto organizować wystawy sztuki w polskich kurortach, 
robić pokazy biżuterii autorskiej i promować swoją sztukę 
wśród turystów. W tym celu należy nawiązać kontakt z lokal-
nymi domami kultury, muzeami, galeriami, aby wspólnie 
namówić pragnących odpoczynku Polaków do obcowania 
z pięknem – dodaje. 
Wbrew pozorom zorganizowanie wystawy biżuterii autorskiej 
w wakacyjnych kurortach nie jest zadaniem trudnym, naj-
częściej wystarczą chęci i  zaangażowanie. – Dyrektorzy 
muzeów i domów kultury chcą przyciągnąć turystów w swoje 
podwoje i chętnie przystają na ofertę współpracy ze strony 
artysty, który ma pomysł na zaprezentowanie swojej sztuki 
przed publicznością – mówi Magdalena Rybak. – Wystawę 
biżuterii warto połączyć ze sprzedażą oraz warsztatami złot-
niczymi dla najmłodszych i można powiedzieć sukces muro-
wany – wskazuje. 

Wakacje 
z biżuterią 
Mimo szalejącej inflacji Polacy masowo 
planują wyjazdy na wakacje. Wybierają 
przede wszystkim kurorty nad Bałtykiem 
i odpoczynek nad mazurskimi jeziorami.  
Co cieszy tym bardziej że jest to niebywała 
okazja dla polskiej branży biżuteryjnej,  
aby zwiększyć sprzedaż biżuterii autorskiej, 
która w ostatnim czasie notowała spadek 
zainteresowania wśród klientów salonów 
jubilerskich i galerii z taką biżuterią. 
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wakacje są okazją do zwielokrotnienia sprzedaży biżu-
terii, ale także szansą na poszerzenie wiedzy na temat 

polskiej sztuki złotniczej wśród społeczeństwa 
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to osiągnąć, decydując się choćby na 
zmianę kolorystyki gablot. Biżuteria 
oferowana w naszym salonie musi zostać 

odpowiednio wyeksponowana, przy-
ciągnąć uwagę i zachwycić potencjalne-
go klienta także poprzez swoją ekspo-
zycję. Warto więc pomyśleć o wprowa-
dzeniu koloru – pastelowe tony dosko-
nale sprawdzają się w przypadku srebr-
nej biżuterii autorskiej, intensywne, 
nasycone barwy w przypadku biżuterii 
złotej i platynowej, a przełamane – przy 
biżuterii tradycyjnej. W  zależności od 
specyfiki salonu jubilerskiego kolorysty-
ka musi zostać dobrana do modeli 
biżuterii, która jest w  nim oferowana. 
Niezwykle ważną rolę odgrywa także 
zapach. Każdy salon jubilerski musi 
pachnieć inaczej. Nie ma bowiem uni-
wersalnego zapachu biżuterii. Kolekcje 
autorskie – lekko, słodko, finezyjnie, 
biżuteria luksusowa – świeżo, tradycyjna 
– ciepło, domowo. Należy więc odpo-
wiednio ukazać biżuterię także poprzez 
wybór ekspozytora w finezyjnym kształ-

cie. Tak jak różnią się między sobą kolek-
cje biżuterii, tak samo powinny zostać 
zróżnicowane ich ekspozytory. 

STRaCh PRZED 
ORYGINaLNOŚCIą
Właściciele salonów jubilerskich w Pol-
sce, urządzając je, są niezwykle zacho-
wawczy i  trzeba to wreszcie zmienić. 
Odpowiednio zaaranżowany sklep 
przyciągnie nowych klientów, którzy 

będą mieli możliwość utożsamienia się 
z daną marką jubilerską. Należy podjąć 
ryzyko i stworzyć miejsce przyjazne dla 
klienta i odpowiednie dla oferowanej 
biżuterii, eksperymentując z kolorem, 
kształtem i zapachem. ale nie można 
także zapominać o nowych narzędziach 

marketingowych, które ułatwiają pro-
wadzenie sklepu i sprawiają, że salony 
jubilerskie mają możliwość zaistnienia 
w  świadomości klientów jako nowo-
czesne i funkcjonalne. Warto więc przy 
każdej kolekcji biżuterii umieścić kod 
QR, który pozwoli klientowi na posze-
rzenie swojej wiedzy na temat danej 
biżuterii, historii jej powstania i mate-
riałów użytych do jej wykonania. Kod 
QR to dwuwymiarowy kod kreskowy 
pozwalający przejść do strony interne-
towej czy aplikacji, dzięki czemu klien-
ci mogą zapoznać się z misją danej 
marki jubilerskiej, poznać tajniki 
wytwarzania biżuterii czy też dokonać 
zakupów za pośrednictwem sieci. 
Należy pamiętać, że im więcej możli-
wości przekażemy klientowi w świecie 
wirtualnym, tym większa szansa, że 
dana marka zaistnieje w jego świado-
mości. Należy także zadbać o  odpo-
wiednie eksponowanie w  salonie 
informacji o  sklepie internetowym, 
mediach społecznościowych, w  któ-
rych pojawia się dany salon jubilerski. 
Jak podkreślają specjaliści, w dzisiej-
szych czasach sklep stacjonarny staje 
się „rzecznikiem” sklepu wirtualnego, 
a  nie odwrotnie. Dlatego też warto 
zadbać, aby klienci wychodzący z salo-
nu jubilerskiego otrzymali komplet 
informacji na temat możliwości zaku-
pów naszej biżuterii przez internet. 

SMaK LUKSUSU
Sprzedaż biżuterii w  dzisiejszych cza-
sach nie jest łatwa. Liczy się już nie tylko 
jakość i oryginalność oferowanej biżu-
terii, ale przede wszystkim pomysł na 
jej sprzedanie, odpowiednia ekspozycja, 

historia, która ją promuje, i idea, która 
za nią stoi. Właściciele sklepów z biżu-
terią muszą dbać o każdy detal procesu 
sprzedażowego – od odpowiedniego 
wystroju sklepu po właściwie zaprojek-
towaną stronę internetową. 
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N
ależy także działać dwutorowo – 
w stacjonarnym sklepie musi ist-
nieć także możliwość zakupu 
biżuterii w sieci. Im więcej narzędzi 
marketingowych do sprzedaży 

biżuterii zostanie wykorzystanych, tym 
większa szansa, że klienci będą do nas 
wracali. Jednak wszystko zależy od 
odpowiednio przygotowanej strategii 
sprzedaży. 

SaMODZIELNOŚć 
W DZIałaNIU
Przygotowując strategię marketingową, 
należy rozważyć na początku dwa sce-
nariusze: samodzielna aranżacja sklepu 
czy wybór profesjonalistów, którzy 
zadbają o każdy szczegół. Oba rozwią-
zania mają tyle samo wad co zalet, warto 
więc poświęcić nieco czasu, aby je 
przeanalizować. Samodzielna aranżacja 
z całą pewnością będzie wymagała od 
nas większego zaangażowania. Od 
wyboru podłogi po gabloty i ich zago-
spodarowanie wszystko będzie zależa-
ło od naszej kreatywności. Firmy spe-
cjalizujące się w aranżowaniu przestrze-
ni mają doświadczenie, sprawdzone 

rozwiązania i  odpowiedni sprzęt, aby 
sprawnie, szybko i profesjonalnie stwo-
rzyć miejsce przyjazne dla klientów 
i  zachęcające do kupna biżuterii. 
Oczywiście zlecenie przygotowania 
salonu do sprzedaży biżuterii wiąże się 
ze znacznymi kosztami – to bowiem 
koszt nie tylko sprzętu i odpowiednich 
dekoracji, ale także wydatki na obsługę 
i stworzenie projektu specjalnie dla nas. 

Niezależnie jednak od tego, na które 
rozwiązanie właściciele salonów z biżu-
terią się zdecydują, muszą pamiętać, że 
sklep z  biżuterią musi być miejscem 
opowiadającym historię o sprzedawanej 
w  nim biżuterii. Salon jubilerski musi 
stać się sklepem narracyjnym, czyli nie 
skupiać się na pokazywaniu oferty, ale 
dzięki wystrojowi i odpowiedniej eks-

pozycji opowiadać o  prezentowanej 
biżuterii. a  żeby tak się stało, trzeba 
zadbać o każdy detal. 

KLIENT W SKLEPIE
Klient przekraczający drzwi salonu musi 
znaleźć się w świecie biżuterii, która go 
zachwyci swoją historią i  sprawi, że 
będzie on chciał być jej częścią. Tak się 
stanie, gdy zadbamy o kolorystykę salo-

nu i dostosujemy ją do kolekcji biżuterii, 
które oferujemy. W dzisiejszych czasach 
najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, 
jest postawienie na standardowe, uni-
wersalne gabloty jubilerskie. Drewniane, 
masywne gabloty z wysuwanymi szufla-
dami to pieśń przeszłości. Salony jubi-
lerskie muszą się wyróżniać, mieć swój 
styl i niepowtarzalny charakter. Można 

Wyeksponowanie biżuterii 

Właściciele sklepów z biżuterią, przygotowując się na przyjęcie klientów, muszą zatroszczyć 
się o odpowiednie wyeksponowanie wyrobów jubilerskich. W dzisiejszych czasach nie wystarczy 
już posiadanie odpowiedniej jakości ekspozytorów oraz dobrze oświetlonych gablot jubilerskich, 

dziś trzeba zatroszczyć się o każdy szczegół – od podłogi po zapach w naszym sklepie. 

właściciele sklepów jubilerskich powinni dostosować wystrój sklepów 
stacjonarnych do kolekcji biżuterii w nich oferowanych, wyróżniając 
się na tle konkurencji oryginalnym stylem 

biżuteria powinna mieć swój zapach, trzeba więc wykorzystać możli-
wości, jakie daje aromamarketing 

w każdym sklepie stacjonarnym musi znajdować się informacja o moż-
liwości zakupu biżuterii przez internet
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Rosnące ceny złota i  metali szlachetnych sprawiają, że 
twórcy biżuterii pracują na metalach szlachetnych pocho-
dzących od klientów. Inwestycja w złoto i kamienie szla-
chetne jest wydatkiem, na który w obecnych czasach nie 
stać wszystkich twórców. Stąd też wśród właścicieli war-
sztatów i pracowni jubilerskich tendencja do pracy pod 
konkretne zamówienie klientów, a nie posiadania goto-
wych wyrobów jubilerskich, które nie zawsze znajdują 
chętnych. Zamrażanie swoich środków finansowych 
w gotowym produkcie jest dla właścicieli pracowni jubi-
lerskich zbyt dużym ryzykiem. Trudna do przewidzenia 
sytuacja gospodarcza nie pozwala na podejmowanie 
ryzykownych kroków. 

ZMIaNa OBLICZa WaRSZTaTóW 
JUBILERSKICh
Warto zauważyć, że w ostatnim czasie widzimy zmiany na 
rynku jubilerskim. Warsztaty złotnicze wypracowały własny 

sposób na pozostanie na rynku, doskonale sobie radząc. 
Ich właściciele odpowiadają na potrzeby klientów i tworzą 
biżuterię na zamówienie, organizują spotkania i szkolenia 
jubilerskie oraz udzielają się wśród lokalnych społeczności, 
pozyskując tym samym nowych klientów i promując roz-
wiązania ekologiczne. Warto zauważyć, że właściciele 
pracowni jubilerskich rezygnują z chęci udziału w ogólno-

polskim rynku, nie prezentują swojej oferty w sieci, całko-
wicie angażując się na lokalnym rynku. Ich oferta jest 
uszyta na miarę konkretnej społeczności. Wykonywanie 
obrączek, pierścionków zaręczynowych i drobnych napraw 

sprawia, że znajdują swoją niszę. Rosnące zainteresowanie 
klientów najlepiej świadczy o  odpowiednim kierunku 
rozwoju. Warto zauważyć, że w  tym segmencie rynku 
działają nie tylko istniejące od dawna pracownie jubilerskie, 
ale także nowo otwierane, które odpowiadają na potrzeby 

klientów. Można mieć nadzieję, że na polskim rynku 
w  najbliższym czasie pojawiać się będą nowe, rodzinne 
manufaktury, które na wzór włoski będą doskonale funk-
cjonowały na lokalnych rynkach i promowały polską sztu-
kę złotniczą. Im więcej tego typu inicjatyw, tym lepiej dla 
polskiej branży jubilerskiej. 
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T
roska o środowisko naturalne sprawia, że klienci znacz-
nie częściej wybierają możliwość stworzenia biżuterii 
w małych, rodzinnych firmach jubilerskich. a to z kolei 
powoduje, że właściciele warsztatów muszą posiadać 
tradycyjne narzędzia jubilerskie, które pozwalają wyko-

nać biżuterię zgodnie z ekologicznymi normami. 

WaRSZTaTY Na TOPIE 
Coraz częściej do warsztatów jubilerskich trafiają klienci, 
którzy chcą posiadać biżuterię wykonaną tradycyjnymi 
metodami i z użyciem tradycyjnych narzędzi jubilerskich. 
Przynosząc do twórców własne złoto i kamienie szlachet-
ne, chcą uczestniczyć w  procesie powstawania swojej 
biżuterii – od projektu po gotowy produkt. I coraz większa 
liczba złotników decyduje się na ukazanie tajników swo-
jego warsztatu pracy konsumentom, dzięki czemu zysku-
ją grono stałych klientów, edukują Polaków i  produkują 
biżuterię z troską o środowisko naturalne. Niestety wiele 
małych, rodzinnych firm zostało zmuszonych w  czasie 

pandemii do zakończenia działalności gospodarczej. 
Natomiast te, które przetrwały na rynku, postawiły na 
bezpośredni kontakt z klientem i pracę zgodną z polityką 
zrównoważonego rozwoju. Oczywiście biżuteria powsta-
jąca w warsztatach to praco- i czasochłonny proces, ale jak 
podkreślają złotnicy, nie tylko opłacalny ze względów 
finansowych, ale także pozwalający na doskonalenie swo-
jego warsztatu oraz poznanie własnych klientów. Moda 

na „zielone” złoto i ekologię sprawia, że złotnicy nie mają 
powodów do niepokoju. 

RECYKLING W MODZIE
Warto zauważyć, że w związku z modą na ekologiczną biżu-
terię pojawia się wiele sklepów oferujących maszyny i narzę-
dzia jubilerskie pozwalające na pracę tradycyjnymi metoda-

mi. Największym zainteresowaniem cieszą się te oferowane 
na rynku wtórnym. Trzeba podkreślić, że na polskim rynku 
jubilerskim w ostatnim czasie obrót wtórny maszyn i narzę-
dzi jubilerskich rozwija się. Znaczna część dostępnych na nim 
narzędzi i  maszyn pochodzi z  zamkniętych warsztatów 
jubilerskich, ale pojawiają się także importowane urządzenia, 
które w  polskich warsztatach dostają nowe życie. Wielu 
twórców decyduje się na zakup używanego sprzętu ze 
względu na oszczędność i możliwość serwisowania zakupio-
nych urządzeń, ale także ze względów ekologicznych. 
Posiadanie sprzętu z  drugiej ręki wpisuje się w  politykę 
proekologiczną. Warto zauważyć, że złotnicy niezwykle 
chętnie kupują sprzęt od polskich sprzedawców. W ostatnim 
czasie można zauważyć tendencję do zakupów u polskich 
producentów maszyn i narzędzi jubilerskich. 

PROBLEMY Z SUROWCaMI
O ile polscy twórcy biżuterii nie mają problemów z pozy-
skaniem sprzętu i klientów, o tyle coraz większym prob-
lemem jest zdobycie surowców do produkcji biżuterii. 

Narzędzia 
w dobie ekologii

Jubilerzy, złotnicy, srebrnicy czy bursztynnicy posiadający warsztaty są obecnie w bardzo 
dobrej sytuacji. Normy narzucane przez UE oraz wymagania klientów sprawiają, że rodzinne firmy 
jubilerskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem Polaków. Produkcja biżuterii prowadzona 

tradycyjnymi metodami staje się w obecnych czasach coraz popularniejsza. 

na polskim rynku jubilerskim sukces odnoszą małe 
pracowanie jubilerskie, których oferta przygotowa-
na jest pod konkretne zamówienie klientów 

właściciele warsztatów jubilerskich organizują 
szkolenia, warsztaty, dzięki czemu poznają lokalną 
społeczność i mogą odpowiadać na jej potrzeby

Promowanie wartości ekologicznych przez lokalnych 
twórców jubilerskich cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem klientów
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– Należy pamiętać, że Polacy dokonują 
zakupów, używając swoich smartfonów, 
a nie komputerów, i właściciele sklepów 
jubilerskich muszą te preferencje klien-
tów uwzględnić, przygotowując ofertę 
dla nich – wyjaśnia. 
Niezwykle ważne jest także, aby istniała 
możliwość wyboru sposobu dostawy 
biżuterii, oczywiście im więcej możliwo-
ści, tym lepiej. Warto zauważyć, że naj-
chętniej Polacy wybierają możliwość 
odbioru zamówionych produktów 
w paczkomatach. Popularna jeszcze do 
niedawna dostawa kurierska cieszy się 
obecnie coraz mniejszym zainteresowa-
niem klientów, ale nie może jej zabraknąć 
w  naszej ofercie. Jednocześnie należy 

zadbać, aby klienci mieli możliwość 
szybkiego zwrotu zamówionego towaru 
w taki sam sposób, w jaki go otrzymali. 
Klienci zwracają także uwagę na możli-
wość dokonywania zakupów bez 
konieczności rejestracji w danym sklepie. 
– Polacy chcą, aby zakupy były przyjem-
ne, a nie wymagały od nich wypełniania 
kolejnych kwestionariuszy – mówi Marek 
Nowotnik. – Oczywiście klienci, którzy 

zdecydują się na rejestrację, powinni 
zostać nagrodzeni w postaci przyznania 
rabatów czy zniżek na zakup kolejnych 
modeli biżuterii – dodaje. 

MEDIa SPOłECZNOŚCIOWE
Doskonałym uzupełnieniem sklepu 
internetowego są media społecznoś-
ciowe, które ułatwiają kontakt z klien-

tami, a  także pozwalają na przekazy-
wanie informacji na temat nowości 
pojawiających się w  sprzedaży. 
Właściciele sklepów internetowych 
powinni zastanowić się nad prowadze-
niem Insta gra ma, na którym na bieżą-
co pokazywaliby zdjęcia swojej biżute-
rii i prosili o przesyłanie zdjęć klientów 
w biżuterii. Istagram daje także możli-
wość zbudowania wizerunku marki 

i opowiadania historii o naszej biżute-
rii. Warto także rozważyć posiadanie 
TikToka, który umożliwia tworzenie 
krótkich filmów na temat biżuterii, 
historii marki, jej filozofii czy podziele-
nie się spostrzeżeniami na temat użyt-
kowania biżuterii. Warto podkreślić, że 
TikTok jest niezwykle popularny wśród 
młodego pokolenia, co może przełożyć 
się na zwiększenie zainteresowania 
naszą biżuterią wśród nich. – Im więcej 
mediów społecznościowych będziemy 
mieli do dyspozycji, tym większa szan-
sa na zwiększenie liczby klientów – 
mówi Marek Nowotnik. – a  każdy 
użytkownik internetu będzie miał 
możliwość zapoznania się z naszą ofer-
tą. Trzeba zadbać o  swój wizerunek 
i stale rozwijać swój sklep w sieci, gdyż 
konkurencja na rynku biżuteryjnym jest 
ogromna – wskazuje. 

OBECNOŚć MEDIaLNa
Sklep internetowy jest w naszych cza-
sach podstawowym narzędziem sprze-
dażowym, ale aby działał on bez 
zarzutu, musi być stale rozwijany 
zgodnie z  preferencjami klientów. 
Dostosowanie oferty do ich oczekiwań 
bezpośrednio przekłada się na wzrost 
sprzedaży biżuterii. Polacy chętnie 
obserwują w sieci swoje ulubione marki 
jubilerskie, komentują kolekcje 
i wymieniają się spostrzeżeniami, dla-
tego też należy dać im platformę, na 
której dyskusje na temat biżuterii 
byłyby możliwe. – Prowadzenie sklepu 

internetowego to ciężka praca, która 
przekłada się na wzrost sprzedaży, 
pamiętajmy jednak, że trzeba ją podej-
mować każdego dnia, nie osiadać na 
laurach, gdyż społeczność internetowa 
szybko się nudzi i  należy dbać o  jej 
stałe zainteresowanie – dodaje Marek 
Nowotnik. 
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W
izualna strona sklepu interneto-
wego to w dzisiejszych czasach 
wizytówka marki biżuteryjnej. 
Samo posiadanie sklepu w sieci 
w  żadnej mierze nie zapewni 

sukcesu, należy stale go udoskonalać, aby 
nie stracić zainteresowania klientów. 
Dlatego też doskonałym uzupełnieniem 
platformy sprzedażowej jest posiadanie 
mediów społecznościowych, za pomocą 
których można komunikować się z poten-
cjalnymi klientami. Im więcej pracy wło-
żymy w promocję marki w świecie cyfro-
wym, tym większa szansa na sukces. 

STWORZENIE IDEaLNEJ 
PLaTFORMY SPRZEDaŻOWEJ
– Pandemia sprawiła, że znacznie chęt-
niej Polacy zaczęli dokonywać zakupów 
biżuterii przez internet, ale z upływem 

czasu stali się coraz bardziej wymaga-
jący względem sklepów, w których tych 
zakupów dokonują – mówi ekonomista 
Marek Nowotnik. – Klienci chcą, aby 

kupno przez internet sprawiało im taką 
samą przyjemność jak zakupy w trady-
cyjnym sklepie, a  to można osiągnąć 
jedynie wówczas, gdy sklep jest funk-
cjonalny, przejrzysty i pozwala wygod-
nie dokonywać zakupu – tłumaczy. 
Dokonując zakupu biżuterii przez inter-

net, klienci chcą mieć przede wszystkim 
pewność bezpieczeństwa, co oznacza, 
że sklep internetowy musi mieć stronę 
zabezpieczoną certyfikatem SSL, gdyż 
tylko wówczas klienci mają pewność, 
że ich pieniądze są bezpieczne. 
Dla Polaków jest także niezwykle ważna 
możliwość nawiązania kontaktu z obsłu-
gą klienta w  czasie podejmowania 
decyzji zakupowej. Doskonałym narzę-
dziem jest czat, który pozwala na 
nawiązanie rozmowy z obsługą sklepu, 
która natychmiast może odpowiedzieć 
na pytania czy pomóc w podjęciu decy-
zji odnośnie biżuterii. Poza czatem warto 
zastanowić się nad linią telefoniczną, 
na której stale dyżuruje pracownik 
gotowy do pomocy klientowi. Ważne, 
aby klienci mieli możliwość porozma-
wiania z obsługą sklepu także wieczo-
rem. Z  badań opublikowanych przez 
amerykańską firmę badania opinii 

publicznej ISTRE wynika, że klienci 
dokonują zakupów biżuterii przede 
wszystkim wieczorem, kiedy mają czas 
na wybranie odpowiedniego modelu 
biżuterii. – Strona internetowa wirtual-
nego sklepu musi nienagannie działać 
na smartfonach – dodaje Marek Nowotnik. 

Sklep w sieci 
Pandemia wymusiła zmiany na polskim rynku jubilerskim. Większość sprzedawców, twórców 
i producentów biżuterii przeniosła swoją ofertę do sieci, gdzie poszukiwała sposobu na pozyskanie 
nowych klientów. Decyzja o poszerzeniu oferty o sprzedaż online przez większość uczestników rynku 
oceniana jest pozytywnie, gdyż dzięki niej poszerzyli oni zakres swojej działalności i zwiększyli grono 
potencjalnych klientów. Nie należy jednak zapominać, że klienci stale poszukują czegoś nowego, co 

zmusza właścicieli sklepów internetowych do stałej aktualizacji swojej oferty. 

Sklep internetowy to podstawowe narzędzie sprzedaży biżuterii w dzi-
siejszym świecie. należy sprawić, aby był on atrakcyjny dla potencjal-
nych klientów, i stale ich zaskakiwać 

Sklep w sieci musi być bezpieczny 
i funkcjonalny, musi także stwa-
rzać możliwość wymiany poglą-
dów na temat biżuterii 

klienci, dokonując zakupów w skle-
pach internetowych, chcą mieć 
możliwość bezpośredniego kontak-
tu z obsługą sklepu
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bów. Ideologia firm polega na skoncentrowaniu się na 
pozyskiwaniu większej ilości materiałów pochodzących 
z  recyklingu, wytwarzaniu produktów z  mniejszą ilością 
odpadów i  wdrażaniu podejścia „drugiego życia” wobec 
produktów, które już wyprodukowali. Większość firm obecnie 
koncentruje się na wprowadzaniu stopniowych ulepszeń 
w  istniejących łańcuchach dostaw, a  nie na budowaniu 
nowego modelu biznesowego. Firmy angażujące się w rea-
lizację projektu no waste mają bardzo wysokie oczekiwania 
co do tego, co chcą osiągnąć, i są motywowane troską o śro-
dowisko naturalne, krótkoterminowymi zwrotami finanso-
wymi i poprawą wyników operacyjnych. I mimo że większość 
firm na świecie zaczęła już wprowadzać w  życie założenia 
zrównoważonego rozwoju, to efekt ich działań jest wciąż 
niezadowalający.
Warto zauważyć, że wprowadzenie modelu biznesowego 
o  zamkniętym obiegu wymaga fundamentalnej zmiany 
sposobu działania firmy, w tym zmiany jej modelu ekono-
micznego. Od firm wymaga się nowatorskiego postrzegania 
swojej działalności i mimo że w teorii wszystko wydaje się 
dobrze zorganizowane, to w praktyce wiele firm nie potra-
fi całkowicie przestawić swojego myślenia – a  co za tym 
idzie, procesu produkcji – na nowe tory. Należy podkreślić, 
że zmiany dotyczące zamkniętego obiegu dotyczą także 
branży jubilerskiej, a jego niewprowadzenie będzie wiąza-

ło się z  konsekwencjami 
finansowymi dla działających 
na tym rynku podmiotów 
gospodarczych.

DOSTęP  
DO INTERNETU
Podczas Światowego Forum 
Ekonomicz nego poruszone 
zostały także kwestie 
powszechnego dostępu do 
internetu. Obecnie 37 proc. 
ludzi na świecie, niemal 
miliard osób, nie korzysta 
z  internetu. Pandemia poka-
zała, że każdy powinien mieć 
możliwość uczestnictwa 
w  procesie cyfryzacji społe-
czeństw na całym świecie. 
Równy, powszechny dostęp 
do internetu poprawi jakość 

życia ludzi dziś wyrzuconych poza nawias społeczny.
Warto zauważyć, że Światowe Forum Ekonomiczne 2021 
stworzyło Sojusz EDISON, czyli globalny ruch liderów z sek-
tora publicznego i  prywatnego, którzy traktują integrację 
cyfrową jako podstawę osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju. Sojusz wspiera współpracę i działania międzysek-
torowe w celu wzmocnienia argumentów za inwestycjami 
cyfrowymi, tak aby każdy mógł uczestniczyć w gospodarce 
cyfrowej. Wizja polega na poprawie życia miliarda ludzi na 
całym świecie dzięki przystępnym cenowo i  dostępnym 
rozwiązaniom cyfrowym w  dziedzinie zdrowia, finansów 
i edukacji do 2025 r.

PLaNY GOSPODaRCZE
Pandemia COVID-19 zakłóciła wszystkie dziedziny życia, 
a przedsiębiorcy na całym świecie ponieśli straty wynikające 
z zakłócenia działania gospodarki światowej. Jak zauważyli 
uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego 2022, teraz 
obserwujemy wyraźne oznaki globalnego ożywienia gospo-
darczego, odzwierciedlone w  pozytywnych nastrojach 
przedsiębiorców dotyczących znajdowania nowych możli-
wości i rozpoczynania działalności gospodarczej. W 15 z tych 
47 gospodarek państwowych ponad połowa osób rozpoczy-
nających lub prowadzących nową działalność zgodziła się, 
że pandemia stworzyła nowe możliwości biznesowe. W 2020 r. 
dotyczyło to zaledwie dziewięciu z 46 gospodarek państwo-
wych. Podobnie w 2021 r. więcej niż jeden na dwóch przed-
siębiorców w 18 z 47 gospodarek zgodził się, że rozpoczęcie 
działalności gospodarczej stało się trudniejsze.
Jednak wskaźniki aktywności przedsiębiorczej są wciąż niższe 
w większości krajów w porównaniu z okresem przed pande-
mią. GEM corocznie śledzi wskaźniki aktywności przedsię-
biorczej, a porównanie danych z lat 2019, 2020 i 2021 poka-
zuje, że w  większości krajów aktywność przedsiębiorcza 
jeszcze nie wzrosła do poziomu sprzed pandemii. Należy 

P
olitycy, ekonomiści i liderzy opinii dyskutowali na temat 
rozwoju gospodarek poszczególnych państw na świe-
cie. Ich postanowienia będą miały kluczowe znaczenie 
dla rozwoju Polski i  bezpośrednio wpłyną na jakość 
życia ludzi na świecie. Nie można zapominać, że poru-

szane problemy przełożą się także na sposób funkcjonowa-
nia rynku jubilerskiego. 

CYRKULaCJa RYNKOWa
Jednym z ważniejszych problemów poruszanych podczas 
tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego było 
wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego 

zamkniętego obiegu materiałów. Jak wynika z  ankiety 
przeprowadzonej w 2021 r. przez Bain & Company, 50 proc. 
menedżerów spodziewa się, że recykling stanie się nową 
normą dla wszystkich firm w następnej dekadzie. Model 
biznesowy oparty na obiegu zamkniętym nie jest trendem, 
ale – jak podkreślają specjaliści – jest strategicznie niezbęd-
ny. Będzie to wymagało nowych sposobów myślenia, 
umiejętności budowania współpracy w  całym łańcuchu 
dostaw. I wspólnego dbania o przejrzystość dostaw i prze-
pływu materiałów.
Już dziś firmy działające na światowych rynkach angażują 
się w kwestie obiegu zamkniętego na wiele różnych sposo-

Agenda Światowego Forum 

Ekonomicznego 
Od 22 do 26 maja w szwajcarskim mieście Davos odbywało się Światowe Forum Ekonomiczne 
2022, podczas którego politycy z całego świata zastanawiali się nad zmianami, jakie pojawiły się 

w światowych gospodarkach po ustaniu pandemii. 
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Światowe Forum Ekonomiczne (ang. World Economic Forum, WEF)  
to szwajcarska fundacja non-profit znana z organizacji corocznej  
konferencji w Davos.

Konferencja w Davos jest spotkaniem prezesów najbogatszych światowych korporacji, 
przywódców politycznych (prezydentów, premierów i innych) oraz wybranych intelek-
tualistów i dziennikarzy. Co roku bierze w nim udział około 2000 osób. Oprócz konfe-
rencji w  Davos fundacja organizuje również spotkania regionalne oraz publikuje 
raporty. Światowe Forum Ekonomiczne zostało założone  w  1971 r. przez Klausa 
W. Schwaba, niemieckiego profesora biznesu.
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zauważyć, że spadek wyniósł ponad połowę w Polsce, Słowacji 
i  Norwegii. Istnieją jednak wyjątki, szczególnie w  arabii 
Saudyjskiej i holandii, które w każdym z ostatnich dwóch lat 
odnotowały wzrost aktywności przedsiębiorczej. 
Jak zauważyli ekonomiści, przedsiębiorczość ma kluczowe 
znaczenie dla wspierania tworzenia miejsc pracy po pande-
mii, a szybko rozwijające się przedsiębiorstwa mają kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia tego celu. Niestety obserwowany 
jest niepokojący trend wygaszonych oczekiwań rozwojowych 
wśród przedsiębiorców. W  jednej czwartej przebadanych 
gospodarek ponad połowa osób rozpoczynających lub pro-
wadzących nową działalność nie spodziewa się zatrudnić 
nikogo poza sobą w ciągu pięciu lat. Może to wskazywać na 
wysoki poziom biznesów „nieformalnego przetrwania”, wska-
zując na nowe firmy pojawiające się na rynkach jako sposób 
na przetrwanie w  przypadku braku alternatywnych możli-
wości dochodu z powodu pandemii. 
Należy zauważyć, że ograniczenia wywołane pandemią 
i poprawa infrastruktury cyfrowej przyspieszyły i zwiększy-
ły rozpowszechnienie przyjmowania technologii cyfrowych 
w krajach o niskich dochodach, w których co druga nowa 
firma spodziewa się zwiększenia wykorzystania technologii 
cyfrowych do sprzedaży swoich produktów w ciągu najbliż-
szych sześciu miesięcy. Jednak nowi przedsiębiorcy wyko-
rzystują technologie cyfrowe bardziej niż właściciele firm 
o  ustalonej pozycji we wszystkich gospodarkach poza 
trzema: RPa, Francją i Koreą Południową. Specjaliści zauwa-
żyli, że istnieje potrzeba wprowadzenia większej liczby 
zachęt lub szkoleń skłaniających do inwestycji w technolo-
gie cyfrowe, aby uniknąć pozostawania w  tyle w  miarę 
zmiany rynków. 
Ekonomiści Światowego Forum Ekono micznego zauważyli, 
że pandemia mocno uderzyła w przedsiębiorczość, ponieważ 
mniej osób decyduje się na założenie nowej firmy, a wiele 
firm o ugruntowanej pozycji nie przetrwało. Są jednak zachę-
cające sygnały, ponieważ niektórzy przedsiębiorcy wykorzy-
stują nowe i  pojawiające się możliwości, w  tym w  handlu 
cyfrowym. Jest wiele do zrobienia, aby wspierać przedsię-

biorczość, nie tylko poprzez 
tworzenie wzorów do naśla-
dowania, które pokazują, że 
początkowe niepowodzenie 
biznesowe może być trampo-
liną do przyszłego sukcesu. 

BRaNŻa JUBILERSKa  
WOBEC NOWYCh 
WYZWań
Należy zauważyć, że decyzje 
zapadające w  Davos bezpo-
średnio przekładają się na 
sposób funkcjonowania pol-
skich firm jubilerskich. 
Ustalenia ekonomistów, poli-
tyków i  liderów opinii wpro-
wadzane są stopniowo do 

ustawodawstwa, a ich przestrzeganie jest obowiązkowe dla 
każdego przedsiębiorcy. Największe wątpliwości branży 
jubilerskiej budzi polityka zrównoważonego rozwoju pole-
gająca na wprowadzeniu do firm polityki zamkniętego 
obiegu i ograniczenia emisji CO2. Dostosowanie firm jubiler-
skich do norm ekologicznych wiąże się z wydatkami, które 
w obecnej sytuacji ekonomicznej wydają się ogromne. Nie 
można zapominać bowiem, że na branżę jubilerską nałożony 
został obowiązek wykorzystania do produkcji biżuterii „zie-
lonych” metali i kamieni szlachetnych, czyli takich, których 
legalne pochodzenie nie ulega żadnej wątpliwości dzięki 
przejrzystości dostaw. a to także wiąże się ze zwiększonymi 
wydatkami. 
Należy podkreślić, że korzystanie z etycznego złota prowadzi 
do całkowitego wyeliminowania szarej strefy, ani przy wydo-
byciu surowca, ani przy jego obróbce nie są zatrudniane 
dzieci, pracownicy mają odpowiednie warunki pracy, za którą 
otrzymują sprawiedliwe wynagrodzenie. Pozyskiwanie złota 
i proces tworzenia biżuterii odbywa się zgodnie z normami 
ekologicznymi, co oznacza, że w żaden sposób nie zagraża 
środowisku naturalnemu. Ważnym elementem jest także 
przejrzystość łańcuchów dostaw. Monitorowane jest każde 
przemieszczenie się naszej biżuterii, aby uniknąć nielegalnych 
operacji finansowych. Warto także zauważyć, że etyczne złoto 
wydobywane jest przez pracowników, którzy dzięki swojej 
pracy mają szansę nie tylko na zarobek, ale także edukację 
i poszerzenie swojej wiedzy. Etyczne złoto pochodzi z kopalń, 
które współpracują z różnego rodzaju organizacjami, które 
poprzez programy, rozwój inicjatyw, szkolenia i inne strategie 
wspierają górników i ich społeczności w poprawie warunków 
życia i odpowiedzialnych praktykach wydobywczych. Mimo 
oczywistych korzyści, jakie odnosi branża jubilerska, wyko-
rzystując złoto etyczne, koszt jego pozyskania jest znacznie 
większy niż „tradycyjnego” złota. Ustalenia podjęte podczas 
tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego będą 
miały wpływ na sposób funkcjonowania polskich firm jubi-
lerskich. 

Marta Andrzejczak

J
est to koncepcja opisująca proces transformacji techno-
logicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmu-
je integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych 
modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. 
Wdrażanie tych rozwiązań możliwe jest dzięki wykorzy-

staniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz 
zapewnieniu komunikacji w  sieci – współpracy maszyn, 
urządzeń i ludzi. 

ZMIaNa ZGODNIE Z ŻYCZENIEM KLIENTóW
Jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Wspierania 
Zaawansowanej Produkcji (ECWZP), czynnikiem napędzają-
cym transformację w kierunku przemysłu 4.0 są coraz bardziej 
zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend 
personalizacji produktów i usług. Zgodnie z definicją zakłada 
się, że zarówno wielki przemysł, jak i małe rodzinne przed-
siębiorstwa będą musiały zainwestować w  nowoczesne 
urządzenia i  maszyny, które pozwolą na autonomiczną 
wymianę informacji, projektowanie produktów, a  także 
doskonalenie procesów wytwórczych. 
Transformacja w  kierunku przemysłu 4.0, według ECWZP, 
obejmuje siedem etapów. Pierwszy dotyczy zaawansowania 
technologicznego uwzględniającego elastyczne systemy 
produkcyjne, które ułatwiają szybkie dostosowanie się do 
zmian w zakresie liczby czy kategorii produktów. Kolejny krok 
polega na współdzieleniu informacji o procesie wytwarzania 
przez ludzi, maszyny i produkty. Trzecia faza dotyczy uwzględ-
nienia zasad gospodarki obiegu zamkniętego w celu pełne-
go wykorzystania surowców i  zmniejszania emisji. Proces 
kompleksowej realizacji oczekiwań klientów wobec wyrobów, 
czyli End-to-End Customer Focussed Engineering, to czwar-
ty etap w kierunku przemysłu 4.0. W następnym kluczowe 
jest skupienie się na człowieku, m.in. poprzez wykorzystanie 
indywidualnych różnic na rzecz wzmocnienia organizacji oraz 
budowę sensownego środowiska pracy. Szósty etap, czyli 
smart manufacturing, zakłada stosowanie zintegrowanych 
systemów, które w czasie rzeczywistym reagują na zmienne 
warunki. W tym kontekście duże znaczenie ma przechowy-
wanie i  udostępnianie dużych zbiorów danych (big data). 
Ostatni krok to fabryka otwarta, która rozumie potrzeby 
wszystkich uczestników łańcucha wartości. 

Zmiany te, choć powolnie wprowadzane, są już zauważalne 
na polskim rynku. Warto zauważyć, że „Nowy ład”, czyli nowy 
program rządowy, chce napędzić przemysł 4.0. Narzędziem, 
które ma temu pomóc, będą ulgi na automatyzację i robo-
tyzację produkcji dla średnich firm – tych, które mają poten-
cjał do wprowadzenia u siebie transformacji produkcji, ale 
nie mają wystarczających zasobów. Jednocześnie firmy, które 
zdecydują się na robotyzację i automatyzację, mogą liczyć 
na ulgi podatkowe. 

BRaNŻa OTWaRTa Na POTRZEBY KLIENTa
Idea, która przyświeca twórcom, zakłada, że klienci oraz 
producenci będą zintegrowani i ich wspólne działania przy-
niosą nie tylko obopólną korzyść, ale także zysk dla gospo-
darki i  zapewnią bezpieczeństwo ekologiczne. Należy 
zauważyć, że przemysł 4.0 to wieloletni proces mający na 
celu zapewnienie, że produkty spełniają oczekiwania klientów 
od początkowego konceptu, przez jego realizację i wykona-
nie, aż do użytkowania. Produkt końcowy ma służyć kliento-
wi przez lata, nie ulegać modom oraz ma być funkcjonalny 
i  trwały. Według badań przeprowadzonych przez firmę 
konsultingową Customer Focus Engineering przedsiębiorstwa 
mogą zwiększyć rentowność nawet o  40 proc., gdy tylko 
dostosują procesy biznesowe do celów strategicznych i celów 
swoich klientów. 

Marta Andrzejczak

Transformacja
technologiczna

Wszystkie podmioty działające na rynku jubilerskim, i to nie tylko polskim, będą zmuszone  
do poddania się koncepcji przemysłu 4.0.
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pozwala na wybranie najodpowiedniejszego pierścionka 
zaręczynowego w zaciszu swojego domu. 
Do dyspozycji miłośników biżuterii jest nie tylko oprogramo-
wanie dla sklepów z nową biżuterią. Ostatnio na wirtualnym 
rynku pojawiła się aplikacja pozwalająca na zakupy biżuterii 
dawnej. Vintage Engagement Ring jest oprogramowaniem 
przeznaczonym na urządzenia mobilne wprowadzonym na 
rynek przez The 
Estate Diamond 
Jewelry Show-
room z  Nowego 
Jorku. aplikacja 
pozwala jej użyt-
kownikom nie 
tylko na wirtualne 
przymierzenie 
biżuterii znajdują-
cej się w  asorty-
mencie sklepu, ale także na kontakt z  rzeczoznawcami 
jubilerskimi, którzy dzięki przesłanym przez klientów zdjęciom 
dokonują wstępnych oględzin posiadanych przez nich pre-
cjozów. Oczywiście za pośrednictwem aplikacji można 
dokonywać zakupów biżuterii, a także wymieniać się infor-
macjami z innymi jej użytkownikami.  

SKLEPY W SIECI
Warto zauważyć, że coraz więcej sklepów internetowych 
sprzedających biżuterię oferuje aplikacje pozwalające klien-

towi na wizualizację przed-
miotu, którym jest zainte-
resowany, na swoim urzą-
dzeniu mobilnym. Roz wią-
zanie to sprawia, że ma on 
możliwość przekonania się, 
czy dany przedmiot pasuje 
do niego i  jego kreacji, 
a także umożliwia znacznie 
wygodniejsze dokonywanie 
zakupów w  sieci. Sklepy 
internetowe traktują aplika-
cje jako dodatkowe narzę-
dzie marketingowe pozwa-
lające na zwiększenie sprze-
daży wyrobów jubilerskich. 
Jak pokazują badania, 
korzystanie z  aplikacji 
mobilnych silnie wiąże jej 
użytkownika z  firmą. Stały 
kontakt pozwala na zbudo-
wanie więzi emocjonalnej 
między producentem biżu-
terii a jej odbiorcą, buduje 
wzajemne relacje oraz 
zwiększa świadomość kon-
sumentów. Jest to więc nie 
tylko kolejne narzędzie 

sprzedaży, ale także kanał komunikacji między użytkownikiem 
biżuterii a jej twórcą. 

KORZYSTaNIE Z aR W POLSCE
Niestety polskie marki jubilerskie niezwykle rzadko korzystają 
z możliwości, jakie daje aR (augmented reality, czyli rozszerzo-
na rzeczywistość) w swojej działalności handlowej. a wydaje 

się, że przyszłość 
sprzedaży biżute-
rii znajduje się 
w  wirtualnej rze-
czywistości. apli-
kacje pozwalające 
łączyć świat rze-
czywisty z  gene-
rowanym kompu-
terowo, co uzysku-
je się dzięki obra-

zowi z kamery, na który nałożona jest, generowana w czasie 
rzeczywistym, grafika 3D, stanowią krok w  rozwoju branży 
jubilerskiej. Możliwość zobaczenia się w biżuterii bez wycho-
dzenia z domu, a także łatwość, z jaką można ją nabyć, powo-
dują, że coraz więcej konsumentów jest zainteresowanych 
posiadaniem aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym. Warto 
więc przyjrzeć się ofercie firm informatycznych funkcjonujących 
na polskim rynku i zastanowić się nad rozszerzeniem swojej 
działalności o świat wirtualny. 

Marta Andrzejczak

O
dnotowania wymaga fakt, że na świecie coraz więcej 
marek jubilerskich wprowadza aplikacje, które pozwa-
lają osobom 
zainteresowa-
nym kupnem 

biżuterii na zapo-
znanie się z  ofertą 
znanych firm bi żu-
teryjnych oraz 
łatwe i bezpieczne 
zakupy. aplikacje 
jubilerskie z roku na 
rok cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem, dlatego też są one stale rozbu-
dowywane i udoskonalane, aby spełniały oczekiwania kon-
sumentów. 

aPKa DLa BIŻUTERII
Najczęściej nowoczesne aplikacje wprowadzane są przez 
internetowe platformy sprzedaży biżuterii. Jedną z ciekaw-
szych jest aplikacja aR Jewellery try-on. Pozwala ona kupu-
jącym wirtualnie przymierzać pierścionki, bransoletki czy 

naszyjniki przed ich zakupem. Wystarczy zrobić sobie zdję-
cie i możemy „przymierzać” biżuterię z całego świata dostęp-

ną w  aplikacji. 
Zdję cia w nowych 
ozdobach można 
udostępnić za 
pośrednictwem 
Face bo oka, Twittera 
czy maila swoim 
znajomym i cieszyć 
się wirtualnym 
widokiem swojej 
biżuterii. Zakupy 

za pośrednictwem aplikacji są także niezwykle proste – 
wystarczy zrobić zdjęcie, założyć na wirtualną postać 
wymarzoną biżuterię i dodać ją do koszyka. Ciekawą apli-
kacją jest także Say Yes!, czyli oprogramowanie pozwala-
jące na znalezienie odpowiedniego pierścionka zaręczy-
nowego. Wystarczy za pomocy kamery znajdującej się 
w  naszym smartfonie zrobić zdjęcie dłoni i  już można 
„przymierzać” pierścionki zaręczynowe oferowane przez 
marki jubilerskie z  całego świata. Korzystanie z  aplikacji 

Aplikacja dla jubilera
Polskie społeczeństwo 
niezwykle szybko 
przyswaja sobie 
wszelkie nowości 
informatyczne. Lubi 
korzystać z udogodnień 
oferowanych przez firmy 
informatyczne. Dlatego 
też zdziwienie budzi fakt, 
że branża jubilerska 
niezwykle rzadko 
wykorzystuje tę cechę 
Polaków do promocji 
biżuterii. 

technologia rozszerzonej rzeczywistości wykorzystuje tzw. markery 
– punkty odniesienia, na bazie których aplikacja Ar określa położe-
nie względem świata rzeczywistego. i  pozwala na przenoszenie 

obiektów ze świata wirtualnego w świat rzeczywisty

Aplikacje jubilerskie pozwalają nie tylko „przymierzyć” biżuterię, ale 
przede wszystkim budują relacje między twórcą biżuterii a  jej użyt-
kownikiem. Aplikacja umożliwia wzajemny kontakt i wymianę poglą-

dów na temat biżuterii
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ków, gdzie samce są często o wiele bardziej barwne od samic. 
Jest to prosty projekt zainspirowany naturą. „Pazur”, kolekcja 
nakładek na paznokcie z motywami zaczerpniętymi ze Strajku 
Kobiet, jest wyrazem mojego niezadowolenia z powodu 
odbierania praw kobietom w  naszym państwie. W  takich 
sytuacjach, gdy trudno mi opisać emocje słowami, biżuteria 
staje się idealnym medium. Kolekcja broszek i  kolczyków 
zatytułowana „Lustra” nawiązuje do problemów, z  jakimi 
musimy się zmagać w dzisiejszym świecie, do kultu mediów 
społecznościowych, które ukazują ludzi w krzywym zwier-
ciadle i  często są przyczyną zaburzeń odżywiania i  braku 
akceptacji własnego ciała. Pojawia się w nich dużo przero-
bionych i wyidealizowanych sylwetek, które nijak mają się 
do rzeczywistości, ma to zły wpływ szczególnie na młodych 
ludzi. Kolekcja jest zainspirowana konstrukcją lusterek do 
makijażu. „happiness pills” jest to projekt zrealizowany wspól-
nie z Lidią Pawlak. Stworzyłyśmy tę kolekcję, opierając się na 
ankiecie przeprowadzonej na aSP, w której zadano pytanie: 
„Czego pragną studenci aSP?”. Na podstawie odpowiedzi 
stworzyłyśmy broszki i  naszyjniki, w  które można włożyć 

tabletkę symbolizującą pie-
niądze, miłość lub podróże 
– ma to na celu zmotywo-
wanie młodych ludzi do 
dążenia do swoich celów 
i spełniania marzeń. Z kolei 
„Migracje” to naszyjnik, który 
zaprojektowałam na stu-
diach licencjackich, przed-
stawia on trasę pociągu 
z Katowic do łodzi, którym 
jeździłam w tamtym czasie, 
ukazuje rozdarcie między 
chęcią studiowania i rozwi-
jania się w dziedzinie biżu-
terii a  tęsknotą za rodziną 
i przyjaciółmi. Ostatnim ele-
mentem wystawy jest 
naszyjnik „arystokracja” zain-
spirowany Pałacem herbsta 
w łodzi. Ukazuje on kontrast 
między bogatą a  biedną 
ludnością. Ściany kul sym-
bolizują mur między przed-
stawicielami różnych warstw 
społecznych.
Cała wystawa jest podsumo-
waniem moich pięciu lat 

studiów na akademii Sztuk Pięknych w  łodzi. Kolekcje 
zaprezentowane na wystawie wybrałam spośród wszystkich 
swoich projektów, ponieważ są najbliższe memu sercu i zwią-
zane z  ważnymi wydarzeniami mojego życia, a  zarazem 
uważam je za najciekawsze i najlepiej wykonane. Każda z tych 
kolekcji wyraża moją opinię lub odczucia związane z danym 
tematem. 

Czym dla pani jest biżuteria?
Biżuteria jest dla mnie przede wszystkim pasją, uwielbiam 
ją projektować, a następnie tworzyć poszczególne elemen-
ty i składać wszystko w całość. Cały proces daje mi niesa-

Pani biżuteria została zaprezentowana na wystawie 
„Wspomnienia” w czasie tegorocznego Festiwalu Srebra 
w Legnicy. Wzbudziła emocje i podziw dla pani talentu. 
Skąd wzięło się u  pani zainteresowanie biżuterią jako 
medium ukazującym uczucia i emocje? 
Biżuterią interesuję się tak naprawdę od liceum. Chodziłam 
do Liceum Plastycznego w  Katowicach, gdzie byłam na 
specjalizacji jubilerstwo. To tam tworzyłam pierwsze projek-
ty i uczyłam się wykonywać biżuterię, tam również pokocha-
łam to zajęcie. Natomiast przekazywanie swoich uczuć 
i  emocji pojawiło się z  czasem, dosyć naturalnie. Jestem 
wrażliwą i  sentymentalną osobą, silnie związaną z  rodziną 
i przyjaciółmi, potrzebowałam czegoś, co pomoże mi uze-
wnętrznić te uczucia, a biżuteria okazała się idealnym medium. 
Traktuję ją również jak swego rodzaju pamiętnik, by za kilka 

lat, patrząc na swoje kolekcje, wspominać emocje towarzy-
szące tworzeniu ich.  

Na wystawie zaprezentowała pani osiem kolekcji biżute
rii: „Moja historia”, „Rodzina”, „Asymetria”, „Pazur”, „Lustra”, 
„Happiness pills”, „Migracje”, „Arystokracja”. Jaka jest 
geneza ich powstania? I co znaczą one dla pani?
Obiekt „Moja historia”, wiąże się z moimi prywatnymi odczu-
ciami związanymi z utratą wagi, przy tworzeniu go czerpałam 
z własnych doświadczeń, jest bardzo osobisty. Jego zmienia-
jąca się struktura nawiązuje do zmian zachodzących w ciele 
i w głowie podczas odchudzania. Kolekcja „Rodzina” jest to 
komplet kolczyków przedstawiający trzy pokolenia: dziadków, 
rodziców i dzieci, które czerpią od siebie nawzajem. „asymetria” 
jest to komplet brosz ukazujących asymetrię w świecie pta- FO
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Biżuteria
to moja pasja 

Rozmowa z Angeliką Kwiatkowską, projektantką biżuterii



WWW.POLSKIJUBILER.PL38  NR 3 (40) 2022  POLSKI JUBILER  WWW.POLSKIJUBILER.PL  NR 3 (40) 2022  POLSKI JUBILER  39

Prawo

N
owoczesne tech-
nologie na stałe 
zagościły na 
rynku jubilerskim. 

Wielu twórców ogra-
nicza swoje działania 
jedynie do tworzenia 
projektów biżuteryj-
nych, które nigdy nie 
zostaną zrealizowane 
w rzeczywistości.

TEChNOLOGIa 
CYFROWa
Coraz większa grupa 
twórców decyduje się 
na wykorzystywanie 
w swojej pracy możliwości, jakie daje projektowanie kom-
puterowe czy druk 3D. Stosowanie nowoczesnych techno-
logii znacznie bowiem ułatwia pracę, skraca jej czas oraz 
niweluje niedoskonałości warsztatowe. Rozwiązania techno-
logiczne, które jeszcze dziesięć lat temu wydawały się nie-
możliwe, na naszych oczach stają się faktem. Jak można 
usłyszeć z ust twórców, człowiek zawsze popełni jakiś błąd, 
maszyna zaś wykona pracę idealnie. Użycie specjalistycznych 
maszyn pozwala na wyeliminowanie błędu ludzkiego, wszel-
kich niedoskonałości, które powstają w procesie tworzenia 
biżuterii. Oczywiście rozwiązanie to ma także swoje złe 
strony, sprawia bowiem, że biżuteria pojawiająca się na rynku 
jest ujednolicona, brak jej „dotyku” twórcy, niepowtarzalne-
go charakteru. Niemniej jednak procesu komputeryzacji 
tworzenia biżuterii nie da się już zatrzymać. a  co więcej, 
zaczyna on przybierać inne formy i sprawiać, że w świecie 
biżuterii następuje wielka zmiana. Pojawia się coraz liczniej-
sza z  roku na rok grupa twórców, która tworzy biżuterię 
jedynie w przestrzeni wirtualnej. Należy bowiem zauważyć, 
że dla większości artystów złotników projektowanie kompu-
terowe jest narzędziem pozwalającym na stworzenie biżu-
terii, dla innych – celem samym w sobie.

BIŻUTERIa 
POZa 
PRZEDMIOTEM
Słownikowa definicja 
biżuterii mówi, że są to 
drobne przedmioty 
wyrabiane ze szlachet-
nych metali i  drogich 
kamieni lub z  ich imi-
tacji, służące jako ozdo-
ba stroju. Wydaje się, 
że słowo „przedmiot” 
jest w tym przypadku 
słowem kluczowym. 
Obecnie jesteśmy 
obserwatorami nowe-
go zjawiska, które prze-

kracza ramy tradycyjnie postrzeganej biżuterii. Projektanci 
tworzą bowiem wizualizacje przedmiotów, które nigdy nie 
powstały i być może nigdy nie powstaną w świecie materialnym. 
Projektują przedmioty, które nie staną się rzeczą, materialnym 
elementem świata. Ich podziwianie możliwe będzie w świecie 
wirtualnym i być może na kartce papieru. Wydaje się, że odejście 
twórców od materialnej strony biżuterii jest krokiem milowym 
w jej historii. Biżuteria staje się bowiem nie tylko ozdobą czy 
komunikatem wysłanym światu, emocją zamkniętą w przed-
miocie, ale wizualizacją idei. Na polskim rynku jubilerskim, ale 
oczywiście nie tylko na nim, organizowane są konkursy na 
projekty 3D, których celem jest ukazanie potencjału twórczego 
projektanta, ale także zwrócenie uwagi na możliwości, jakie daje 
nowoczesna technologia. Konkursy cieszą się coraz większą 
popularnością, szczególnie wśród młodych twórców, którym 
zależy na wykorzystaniu możliwości, jakie oferują nowoczesne 
technologie. Zaprojektowanie biżuterii w przestrzeni wirtualnej 
nie wiąże się z większymi kosztami, artyści nie muszą pokonywać 
trudności technologicznych czy ukazywać światu potencjału 
swojego warsztatu twórczego. Tworzą projekt, który być może 
nigdy nie zostanie zrealizowany. 

Marta Andrzejczak

Dobre, bo polskie…

mowicie dużo radości i  bardzo cieszy mnie, gdy odbiór 
moich projektów jest pozytywny. Jest dla mnie również 
przekaźnikiem emocji, formą wyrażania siebie, swojej opinii 
i stylu. 

Skąd czerpie pani inspirację?
Inspirację czerpię głównie z otoczenia, z tego, co dzieje się 
w  moim życiu, i  emocji, jakie mi towarzyszą. Inspiruję się 
także naturą, w niej szukam kształtów i  form. Często przy 
projektowaniu sięgam również do architektury i  rzeźby, 
pomaga mi to tworzyć ciekawe i oryginalne konstrukcje. 

Jak wygląda u pani proces twórczy?
Proces twórczy zaczynam od poszukiwania inspiracji, często 
przeglądam różne strony internetowe, magazyny, katalogi 
lub czerpię pomysły z otoczenia, np. z wydarzeń wokół mnie, 
oglądam dzieła różnych artystów, np. rzeźbiarzy czy archi-
tektów, w ten sposób próbuję odnaleźć ciekawą formę, która 
zainspiruje mnie do stworzenia biżuterii. Projektowanie 
zaczynam od szkiców, czasem zdarzy mi się tworzyć mode-
le. Następnie poszukuję odpowiednich materiałów do wyko-

nania projektu. Najczęściej kolekcje realizuję w srebrze. Gdy 
już odnajdę idealny kolor i strukturę, przystępuję do realiza-
cji i wykonuję poszczególne elementy. Zwieńczeniem każ-
dego procesu twórczego jest sesja zdjęciowa zrealizowanej 
kolekcji. 

Jak wyobraża sobie pani najbliższą przyszłość?
W najbliższym czasie chciałabym obronić pracę magisterską, 
obecnie jest to mój priorytet. Po ukończeniu studiów mam 
w planach stworzenie własnej marki obejmującej projekto-
wanie i wykonywanie biżuterii. W międzyczasie chciałabym 
dalej rozwijać swoje umiejętności jubilerskie.

Gdzie można zapoznać się z pani twórczością?
Obecnie pokazuję swoje prace tylko na Instagramie kwiat-
kowska_jewellery, ale powoli tworzę swoją stronę na 
Facebooku, gdzie również chcę pokazywać swoje kolekcje 
i procesy twórcze.

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Marta Andrzejczak

Wirtualna 
biżuteria

Na naszych oczach następuje powolny proces odchodzenia od biżuterii postrzeganej jako 
przedmiot materialny ku biżuterii wirtualnej. Biżuteria – przedmiot utylitarny – staje się 

wirtualnym projektem, istniejącym tylko w przestrzeni cyfrowej. 
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PROBLEMY Z CYFRYZaCJą
Mimo bezsprzecznych korzyści wynikających z cyfryzacji 
należy zauważyć jej negatywny aspekt. aby zaistnieć 
w  świecie cyfrowym, należy nie tylko stanowić konku-
rencję dla międzynarodowych marek, które w  świecie 
wirtualnym mają już swoje grono stałych klientów, ale 
także zadbać o całe zaplecze związane z rynkiem cyfro-
wym, a mianowicie ochroną danych osobowych klientów. 
Bezpieczeństwo w sieci jest jednym z kluczowych prob-
lemów, przed jakimi stają podmioty gospodarcze próbu-
jące swoich sił w wirtualnej sprzedaży. Należy więc liczyć 
się z  kosztami wynikającymi z  przepisów prawnych 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom. 
Jednocześnie należy zauważyć, że umiejętność czerpania 
wartości z danych w coraz większym stopniu decyduje 
o pozycji konkurencyjnej na rynku, zmieniając w rezul-
tacie funkcjonowanie firm i całej gospodarki. Na najbar-
dziej ogólnym poziomie wydajniejsza i szybsza analiza 
dużych zbiorów danych służy optymalizacji procesów 
decyzyjnych w  organizacjach. W  handlu, gdzie dane 
można pozyskiwać z  działów marketingu, sprzedaży, 
obsługi klienta, ale też z raportów o cenach oraz z mediów 
społecznościowych, umiejętność ich przetwarzania daje 
pełniejszy ogląd zachowań kupujących i  konkurencji. 
Dane osobowe pozyskiwane przez usługodawców 
w internecie służą do tworzenia skutecznych kampanii 
marketingowych, trafiających do właściwych odbiorców. 
Instytucje finansowe zyskują możliwość szybkiego wykry-
wania i reagowania na próby oszustw, a branża zegarmi-
strzowska może pozyskać wiedzę na temat preferencji 
zakupowych Polaków. Im więcej informacji pozyska, tym 
większa szansa na zwiększenie sprzedaży swoich zegar-
ków w sieci. 

Marta Andrzejczak

K
ryzys pandemiczny ukazał wyraźną zmianę w sprze-
daży zegarków. Część właścicieli salonów zegarmi-
strzowskich otrzymała pomoc od rządu, część została 
objęta tarczą antykryzysową, część przetrwała trudny 
czas, inwestując 

swój kapitał, niektórzy 
musieli zamknąć 
firmy, inni znacznie 
ograniczyć zatrudnie-
nie, czyli dla niemal 
wszystkich kryzys 
związany z COVID-19 
był wydarzeniem 
traumatycznym. Ros-
nąca frustracja, niepewność jutra zmusza więc podmioty 
gospodarcze funkcjonujące na krajowym rynku do podję-
cia kroków pozwalających im na przetrwanie nawet w cza-
sach lockdownów. I cyfryzacja postrzegana jest jako klucz 
do poruszania się po nowym rynku zegarmistrzowskim 
w Polsce. 

POMOC I ROZWIąZaNIE PROBLEMóW 
BRaNŻY
aby jednak cyfryzacja pomogła branży zegarmistrzowskiej, 
ta musi się skonsolidować. Wprowadzenie wspólnych platform 
sprzedażowych pozwala na poszerzenie kręgu odbiorców 
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Nie można bowiem 

nie zauważyć, że samodzielne, małe sklepy z zegarkami nie 
mają szans na konkurowanie ze znanymi markami z całego 
świata. Tworzenie wspólnych inicjatyw pozwoliłoby na zaist-
nienie na światowym rynku. I  takie rozwiązanie promują 

obecnie najważniejsze 
organizacje zrzeszają-
ce sprzedawców 
z  całego świata. 
Scentralizowanie na 
jednej platformie 
pozwoli na dotarcie 
z ofertą sprzedażową 
do znacznie większej 
rzeszy potencjalnie 

zainteresowanych klientów. Pozwala również na ograniczenie 
własnych kosztów na promocję swojej marki w sieci. Cyfryzacja 
branży zegarmistrzowskiej może się udać tylko wówczas, 
gdy skonsolidowane marki będą działały wspólnie dla dobra 
branży, oferując swoje zegarki na wspólnej stronie interne-
towej, korzystać będą z platform społecznościowych takich 
jak Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, platform sprze-
daży detalicznej, a  także – co może i  najbardziej istotne – 
zdecydują się na stworzenie własnych aplikacji pozwalających 
na bezproblemowy zakup zegarków. Należy podkreślić, że 
aplikacje są jednym z najważniejszych i najnowocześniejszych 
narzędzi marketingowych, którymi posługują się firmy na 
całym świecie. 

Cyfryzacja 
branży 

zegarmistrzowskiej
Skala wpływu pandemii na polski rynek jubilerski jest ogromna. Na całym świecie branża 
zegarmistrzowska stara się, przewidując przyszłość, znaleźć rozwiązanie w tej nowej sytuacji 
i odnajduje je w cyfryzacji. Cyfryzacja branży zegarmistrzowskiej staje się coraz powszechniejsza 
i  mimo sporych problemów z  jej wprowadzeniem, wiele podmiotów gospodarczych inwestuje 

pieniądze w jej rozwój. 

cyfryzacja pomaga jednocześnie wchodzić na rynki krajowe 
i globalne, co oznacza, że kupowanie i sprzedawanie zegarków 
może odbywać się zarówno na rynkach krajowych, jak i mię-

dzynarodowych
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WystawaWystawa

Chopinowskiego, oraz artyści Filharmonii Narodowej pod 
batutą andrzeja Boreyki. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się instalacja multimedial-
na „Polski Stół”, przy której goście pawilonu rozmawiali z gospo-
darzami – polskimi studentami – o  polskiej gościnności, 
naturze, kulturze czy naszym języku. Instalacja formą przypo-
mina mozaikę, która niczym puzzle złożona została z fragmen-
tów surowców charakterystycznych dla Polski. Wśród nich 
znalazły się miedź, szkło, drewno, stal, aluminium i ceramika. 
Każdy element symbolizuje inną część kraju. Instalacja jest 
potwierdzeniem hasła przewodniego pawilonu „Polska. 
Kreatywność inspirowana naturą” i punktem wyjścia opowie-
ści o Polsce, którą goście poznają podczas zwiedzania. „Polski 

Stół” wypełniają historie i  barwne wątki o  polskiej kulturze, 
zasobach, współczesnej nauce i technologii oraz wyjątkowym 
designie. Za koncepcję tematyczną ekspozycji i  scenariusz 
zwiedzania odpowiada pracownia WXCa we współpracy 
z Bellprat Partner ze Szwajcarii. Projekt „Polskiego Stołu” opra-
cowała firma RaZ, a Ejsak Group wykonała konstrukcję, ele-
menty drewniane i warstwę interaktywną instalacji. Powierzchnia 
„Polskiego Stołu” została stworzona z ponad 120 modułów – 
wyfrezowanych bloków z  polskiego drewna jesionowego. 
Każdy z nich przedstawia wybraną część Polski – ukształtowa-
nie terenu, krajobraz, przestrzeń miejską. Instalacja zawiera 
w  sobie także wyjątkowe moduły specjalne. To oryginalne, 
artystyczne obiekty czołowych Polskich artystów i rzemieślni-
ków, którzy specjalizują się w tworzeniu w konkretnych mate-
riałach lub z użyciem konkretnej techniki. W „Polskim Stole” 
znalazły się moduły wykonane z gliny (Zakłady Ceramiczne 
„Bolesławiec”), szkła (agnieszka Bar), stali i materiałów używa-

nych w  przemyśle jachtowym (Conrad Shipyard), miedzi 
i  srebra (Oskar Zięta), drewna (Maciej Siuda) i  specjalnego 
aluminium do druku 3D (PIaP Space). Główną ideą było poka-
zanie, jak kreatywnie, opierając się na umiejętnościach, rze-
miośle i nowych technologiach, można przekształcić natural-
ne surowce w prawdziwą sztukę.

PaWILON POLSKI
Ekspozycja wewnętrzna była uniwersalnym przekazem o Polsce, 
zbiorem opowieści wyróżniających kraj i ludzi – naszą gospo-
darkę, kulturę i wybitne osobistości. Na pełną opowieść o Polsce 
składa się pięć rozdziałów, odpowiadających pięciu strefom 
pawilonu, które tworzą serię wynikających z siebie doświadczeń 

i  treści. W  każdej z  nich przewija się zaproponowany przez 
organizatora wystawy motyw mobilności – w odniesieniu do 
ludzi, idei, kultury czy technologii. hasło przewodnie naszego 
pawilonu brzmi: „Polska. Kreatywność inspirowana naturą”.
Za organizację udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 
2020 Dubai odpowiada Polska agencja Inwestycji i handlu. 
Pawilon Polski otrzymał srebrną nagrodę za aranżację wnętrz 
pawilonów średniej wielkości. Nagrodę przyznało Bureau 
International des Expositions (Biuro Wystaw Światowych) – 
międzyrządowa organizacja odpowiedzialna za nadzorowa-
nie i regulowanie wystaw światowych. Nagrody mają długą 
tradycję, sięgającą 1851 r., kiedy to w Londynie odbyła się 
pierwsza Wystawa Światowa. Stanowią integralną część 
wystaw światowych i odgrywają kluczową rolę w uhonoro-
waniu oficjalnych uczestników za ich wkład i wysiłki na rzecz 
rozwoju tematu Expo, zrównoważonego rozwoju i edukacji 
społeczeństwa. 

J
uż od pierwszych dni pawilon Polski realizował założone cele, 
stając się miejscem spotkań polskich przedsiębiorców 
z zagranicznymi kontrahentami. Każdego dnia zespół eks-
pertów Polskiej agencji Inwestycji i handlu wspierał polskie 
firmy w budowaniu relacji biznesowych, a także przybliżał 

możliwości inwestycyjne zagranicznym gościom biznesowym.

WYDaRZENIa BIZNESOWE
Od początku Wystawy Światowej w polskim pawilonie odby-
ło się wiele dużych wydarzeń biznesowych, które przyciąg-
nęły mnóstwo gości. Wśród najważniejszych warto wymienić 
seminaria organizowane przez Polską agencję Inwestycji 
i  handlu: „Zielone inwestycje a  globalne wyzwania klima-
tyczne”, „Innowacje i trendy w sektorze kosmicznym i lotni-
czym” czy „Smart cities – rozwiązania przyszłości”.
W pawilonie Polski regularnie odbywały się spotkania z poten-
cjalnymi inwestorami z krajów GCC, zainteresowanymi pro-

jektami w sektorze ICT, FinTech, hotelarstwa, OZE, agroTech. 
Podobne rozmowy toczyły się podczas targów branżowych, 
które odbywają się równolegle do Expo 2020 Dubai, m.in. 
World Beauty Show i GITEX.

WYDaRZENIa KULTURaLNE
Pawilon Polski to także przestrzeń dla inicjatyw kulturalnych. 
Od 1 października 2021 r. w projekcie „Chopin na Expo 2020 
w Dubaju” odbyło się ponad 150 koncertów chopinowskich. 
Mecenasem projektu jest PKN Orlen. Największym polskim 
wydarzeniem, które odbiło się szerokim echem, były obcho-
dy Święta Niepodległości. 11 listopada w pawilonie Polski 
został uroczyście odśpiewany hymn narodowy, a  dzień 
zwieńczył uroczysty koncert wieczorny z muzyką Fryderyka 
Chopina, Stanisława Moniuszki i Mieczysława Karłowicza. 
Na scenie amfiteatru Dubai Millenium wystąpił Martín 
García García, zdobywca III nagrody XVIII Konkursu 

Polska na Expo 2020 
w Dubaju

Do 31 marca 2022 r. trwała w Dubaju Wystawa Światowa Expo 2020. Pawilon Polski – z ponad 
milionem gości – stał się centrum wydarzeń artystycznych i spotkań biznesowych.

FO
T:

 M
aT

ER
Ia

łY
 P

Ra
SO

W
E



Aby zamówić prenumeratę:
• zadzwoń: 22 333 88 26 albo

•  prześlij zamówienie faksem: 22 333 88 82, albo

•  prześlij zamówienie e-mailem: prenumerata@pws-promedia.pl, albo

•  wypełnij formularz ze strony: www.polskijubiler.pl  
•  wyślij zamówienie na adres: PWS-PROMEDIA, ul. Michała Paca 37, 04-386 Warszawa, Dział Prenumeraty

prenumerata  liczba  cena  liczba   zamawiam
  egz.    prenumerat  od numeru 

Da ne do realizacji zamówienia i wystawienia faktury:
...................................................................................................................................................................................................................................................

na zwa fir my 

...................................................................................................................................................................................................................................................

imię i na zwi sko osoby zamawiającej 

uli ca ............................................................................................................................................................. numer ................................................................

kod ............................. mia sto.................................................................................................................................................................................................

NIP...............................................................

tel. ............................................................. e-mail ........................................................................................

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów promocyjnych i marke tin gowych przez PWS PROMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
ul. Michała Paca 37. Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do wglądu oraz poprawiania ich.

 da ta  pod pis oso by upo waż nio nej 

1 egz.         1      18 zł

półroczna         3      54 zł

roczna         6      97 zł
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Zamówienia na prenumeratę realizują także:  
KolPortEr SP. Z o.o. S.K.A., GArMond PrESS 
S.A., GlM SP. Z.o.o., rUCH S.A.  
– zamówienia można składać na stronie  
www.prenumerata.ruch.com.pl,  
prenumerata@ruch.com.pl  
lub tel.: 801 800 803, 22 717 59 59  
– w godz. 700–1800.  
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Pu bli ka cja jest chro nio na prze pi sa mi pra wa au tor-
skie go. Wy ko ny wa nie kse ro ko pii lub po wie la nie 
in ną me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy 
Wy daw cy w  cało ści lub części jest za bro nio ne 
i  pod le ga od po wie dzial ności kar nej. re dak cja 
za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji tek stów 
oraz zwro tu ma te ria łów za mó wio nych, a  nieza-
twier dzo nych do dru ku. Ma te ria łów nie za mó wio nych 
nie zwra ca my. nie po no si my od po wie dzial no ści 
za treść za miesz cza nych re klam.

Aby złożyć zamówienie wypełnij formularz na 
www.polskijubiler.pl lub zadzwoń do nas pod numer 22 333 88 26

Czołowy magazyn 
branży jubilerskiej




