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Piunow urodził się w polsko-litewskiej rodzinie. ,,Kiedy moi rodzice się rozwiedli, gdy miałem kilka lat,
wyjechałem z mamą do Polski. Na dobre przeprowadziliśmy się do Holandii, kiedy miałem 14 lat” –
tłumaczy młody Polak z Wilna oraz dodaje, że Zachód daje o wiele więcej możliwości niż Polska czy
Litwa.

,,To, co osiągnąłem w Holandii, w Polsce zajęłoby mi o wiele dłużej. Jestem za to wdzięczny. Ma to
dwie strony, bo jednak zaczynałem od zera, musiałem nauczyć się języka i odnaleźć w nowej
rzeczywistości. Te pierwsze lata były piekielnie trudne, później było już z górki” – zaznacza Piunow,
który dzisiaj jest założycielem i dyrektorem pierwszego polskiego biura marketingowego w Holandii.

 Jak wielu Polaków w Holandii zaczynałem od zwykłej fizycznej pracy

,,W tym momencie moim głównym powołaniem jest promowanie polskich firm w Holandii. Przez lata
pracowałem dla holenderskich firm, a teraz, zdobytą wiedzę i doświadczenie chcę wykorzystać w
pomaganiu polonijnym firmom. Jak wielu Polaków w Holandii zaczynałem od zwykłej fizycznej pracy –
w szklarniach, magazynach lub sprzątając biura. Moim zdaniem, dla wielu Polaków, to właśnie
otworzenie własnego biznesu jest szansą na lepszą przyszłość dla siebie i swojej rodziny. Nie
wystarczy jednak mieć dobry produkt lub usługi, wszystko tak naprawdę zależy od marketingu –
sposobu w który Twoja firma dociera do Twojej grupy docelowej, jak jest kojarzona, zapamiętywana,
jak się wyróżnia na tle konkurencji itd.” – wyjaśnia Piunow.

W opinii młodego przedsiębiorcy, wybudowanie własnego biznesu jest wystarczająco trudne, a co
dopiero na obcym rynku, w innym języku i z klientami o innej mentalności. ,,Pomagam więc tym firmom
w budowaniu profesjonalnego wizerunku i docieraniu do nowych klientów, tworząc między innymi filmy
reklamowe lub kampanie na Facebooku. Ponieważ nie mogę pracować jednocześnie dla każdego to
publikuję również poradniki w których krok po kroku uczę jak w dzisiejszych czasach reklamować
swoją firmę” – dodaje Piunow.

Wilnian jest ponadto reżyserem. Na swoim koncie ma blisko 300 polskich i holenderskich produkcji. Był
odpowiedzialny za produkcje filmów reklamowych, teledysków, programów telewizyjnych, a nawet
spotów wyborczych. Swoją pierwszą nagrodę filmową zdobył w wieku 17 lat. Przed jego kamerą
stanęły takie holenderskie gwiazdy jak: Marco Borsato, Van Velzen, Gerard Joling, John Ewbank i
Laura Jansen.  Był reżyserem dwóch pierwszych teledysków polskiego artysty Mr Polska.

 Oczywiście, zawsze pozostanę Polakiem

Piunow w Wilnie jest dość często, ponieważ prawie cała jego rodzina pochodzi z Wileńszczyzny.
,,Jeżeli tu nie pracuję nad różnymi projektami, to spotykam się z przyjaciółmi i odwiedzam rodzinę.
Samo Wilno pozostanie dla mnie jednym z najbardziej wyjątkowych i pięknych miast na świecie” –
zaznacza przedsiębiorca oraz dodaje, że nie potrafi Holendrom wytłumaczyć w jednym zdaniu
swojego pochodzenia. ,,Moi dziadkowie urodzili się w Polsce, ja w Związku Radzieckim, teraz jest to
Litwa, a wciąż mówimy o tym samym miejscu. Co ciekawe, niektórzy młodsi Holendrzy myślą, że Litwa
leży w Polsce itp. Oczywiście, zawsze pozostanę Polakiem. Nawet z moim litewskim ojcem
rozmawiałem tylko po polsku. Jestem Polakiem z Litwy” – oświadcza Piunow.
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,,Kocham podróżować. Nie ograniczam się do projektów w samej Holandii. Czasami lecę na nagrania
do Londynu, do Polski, a innym razem, tak jak tydzień temu, kręcę film dla firmy w Białej Wace. Kiedy
piszę poradniki lub przygotowuję szkolenia to mogę pracować w dowolnym miejscu na laptopie. Wybór
często pada na Wilno” – mówi młody Polak.

Kandydatami nominowanymi w kategorii ”Młody Polak Sukcesu” mogą być osoby do 35 roku życia,
które poprzez swoją działalność i osiągnięcia w wybitny sposób wyróżniły się na tle pokolenia młodych
Polaków w Holandii.

Swoje głosy mogą oddawać również internauci za pośrednictwem strony od 5 października do 10
listopada. Zwycięzca przez Kapitułę zostanie wyłoniony 15 listopada podczas uroczystej Gali.
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