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O nas

Papiernik by empik to sieć sklepów papierniczych należąca do spółki Empik S.A.

Nasze sklepy wyróżnia szeroki wybór artykułów papierniczych i szkolno-biurowych.
Pasjonaci rysunku, malarstwa i innych technik artystycznych znajdą u nas produkty
potrzebne do rozwoju swoich pasji. W ofercie mamy bogaty wybór gier, zabawek,
produktów kreatywnych dla dzieci oraz wiele pomysłów na prezent. Dodatkowo naszą
ofertę uzupełniają najważniejsze premiery książkowe.



Nasza wizja i cele
• Poza prowadzeniem firmy zależy nam na uczestniczeniu w życiu lokalnego społeczeństwa. Organizujemy eventy,

w czasie których prowadzone są zabawy i animacje dla dzieci, a poprzez program ‚Mój Empik’ wspieramy
szkolne biblioteki i budujemy wkład w rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

• Zależy nam także na wsparciu lokalnych szkół podstawowych i ich świetlic, w których wychowawcy wkładają
serce i pasję w rozwój swoich podopiecznych umożliwiając dzieciom uczestniczenie w kreatywnych zajęciach,
organizując konkursy plastyczne oraz pomagając przy odrabianiu prac domowych.

Pragniemy wspierać placówki oświatowe przekazując 
dzieciom narzędzia do rozwoju ich umiejętności, nauki 

nowych technik plastycznych i pobudzenia ich 
kreatywności. Organizowane przez nas warsztaty będą 

dla dzieci pomysłem na spędzanie wolnego czasu i 
alternatywą dla telefonu czy tabletu. 

Zwycięzców konkursów chcemy nagradzać za ich 
zdolności, pracę i zaangażowanie.



Oferta dla świetlic szkolnych

1. bezpłatne paczki z artykułami papierniczymi o wartości rynkowej ok. 400 zł każda 

❑ paczki będą dostarczone do świetlicy 4 razy w trakcie roku szkolnego 2019/2020 (wrzesień, listopad, luty, kwiecień)

2. bezpłatne warsztaty kreatywne prowadzone przez specjalistę od technik: decupage, scrapbooking
❑ materiały potrzebne do uczestniczenia w warsztatach zapewnia Papiernik by Empik

❑ warsztaty odbędą się raz w ciągu roku szkolnego

3. ufundowanie nagród dla laureatów dwóch konkursów plastycznych organizowanych przez świetlicę 

4.  organizacja konkursu Papiernik by Empik z nagrodą rzeczową o wartości ok 200zł – konkurs dedykowany dla 
uczniów klas 1-3 uczestniczących w zajęciach świetlicowych. Zwycięzców konkursy wybiera zespół Papiernik by empik.

Przykładowy zestaw produktów oznaczonych logo Papiernik by empik: 
kredki, flamastry, bloki, ołówki, nożyczki, temperówki, artykuły kreatywne, masy 

plastyczne, plasteliny, farby, markery, naklejki, tasiemki, klej,  książeczki, kolorowanki itp.



Świadczenia ze strony szkoły

• zgoda na wywieszenie na terenie szkoły dwóch plakatów z informacją o wsparciu świetlicy szkolnej w artykuły 
papiernicze przez Papiernik by Empik
❑ format plakatu 70x100 cm

❑ miejsce plakatu: przed wejściem do świetlicy i przy wejściu do szkoły 

• zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o naszym wsparciu świetlicy szkolnej w produkty papiernicze 
❑ informacja w formie ww plakatu bądź banneru przygotowanego pod wskazany wymiar

• komunikowanie nazwy fundatora nagród Papiernik by Empik podczas ich wręczania w konkursach

• zgoda na wyłożenie na terenie szkoły ulotek promocyjnych Papiernik by Empik dwa razy podczas roku szkolnego 
(wrzesień i maj)

• zgoda na zamieszczenie w salonie Papiernik by Empik (znajdującym się najbliżej szkoły) informacji, że wspieramy 
daną Szkołę w produkty papiernicze

• podpisanie umowy barterowej współpracy – wzór w załączeniu



Zapraszamy do współpracy


