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W poszukiwaniu
wyjątkowego efektu

Jak poruszać się w dżungli
nowości rynkowych?

Jako konsumenci często stajemy
przed dylematem, czy wybrać
droższy – skuteczniejszy produkt,
czy zdecydować się na tańszy
– często o gorszej jakości.
Wyboru nie ułatwiają nam
producenci, wprowadzając na
rynek doskonałej jakości produkty,
często w rozsądnych cenach.

Zastanawialiście się kiedyś,
jak poruszać się po dżungli
bez przewodnika? Oczywiście,
gdybyśmy wszyscy byli jak Bear
Grylls, byłoby to bajecznie proste,
ale niestety nie jesteśmy.
Dżungla jest nieprzewidywalna.
Nigdy nie wiadomo, w co
wdepniemy lub w które kłącze się
zaplączemy, nie jest także pewne,
czy nie zaatakuje nas jakaś dzika
zwierzyna czyhająca na nasze
zdrowie, bądź życie.

Oferta w segmencie kosmetycznym jest bardzo,
bardzo szeroka. Czym kierować się podejmując decyzje,
skoro każdy z produktów wg producenta jest najlepszy?
Po pierwsze, należy zdać sobie sprawę, że to, co mówi
producent jest przede wszystkim reklamą. Dlatego
w poszukiwaniu opinii warto zapoznać się z ocenami
konsumentek. A tych jest wiele zarówno w sieci, jak
i poza nią.
Jest wiele portali internetowych, na których można
przeczytać recenzje produktów, na wielu z nich można
dodać swoją. Tworzona w ten sposób baza jest doskonałym kompendium wiedzy. Szukając opinii, należy jednak zachować ostrożność, ponieważ producenci bądź
firmy marketingowe na ich zlecenie także dodają tam
recenzje, co zaburza rzetelny obraz danego produktu.
Kolejnym źródłem opinii w sieci są wpisy blogerek. Ich
zadaniem jest testowanie produktu oraz wyrażenie
swojej opinii. Dostają za to wynagrodzenie i produkty
na własność, tylko czy taka opinia będzie obiektywna?
A co poza siecią? „ Analogową” formą rekomendacji
są nagrody, jakie otrzymuje dany kosmetyk. Warto

zwrócić na nie uwagę, ponieważ producenci umieszczają je na opakowaniach swoich produktów oraz
w ich reklamach. Dla konsumentów, którzy szybko
potrzebują zdecydować się na zakup, a także tych
którzy nie mają czasu szukać opinii w internecie lub po
prosu nie mają aktualnie dostępu do internetu stanowią
one doskonałą wskazówkę. Jedną z takich nagród jest
Laur Konsumenta. Można go znaleźć na opakowaniach
polskiej marki Kolastyna czy amerykańskiej Palmer’s.
Laur Konsumenta jest jedną z ciekawszych form rekomendacji, ponieważ jest to plebiscyt popularności,
w którym to sami klienci, na różnych portalach głosują
na ulubione marki.
Rynek kosmetyczny niewątpliwie stale rośnie.
Wzrost ten jest spowodowany coraz większymi oczekiwaniami, a także rosnącą świadomością zakupową.
Nie zawsze oczekujemy, by kosmetyki działały cuda.
Chcemy, by po prostu dobrze działały i czasem po prosu
potrzebujemy pomocnej dłoni, która przeprowadzi
nas przez ten gąszcz produktów, a czy będzie to Laur
Konsumenta, czy wpis na forum – nieważne.

Lidl i NCEŻ łączą siły w walce
o dłuższe i zdrowsze życie

Co roku taką nieprzewidywalną dżunglą jest
rynek nowości i to nie tylko kosmetycznych, czy
farmaceutycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas
niczym wąż najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi
i najskuteczniejszymi produktami. Jak odnaleźć się
w tym gąszczu, skoro każdy producent, czy dystrybutor twierdzi, że jego produkt jest najcudowniejszy,
jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju?
Pomyślmy logicznie: jeśli coś jest jedyne, to
przecież nie może być stadne. Ale logika nie pomoże,
kiedy na opakowaniu trzech różnych produktów,
z tego samego segmentu, różnych marek, zobaczymy słowa: „innowacja” czy „najskuteczniejszy”.
Gdzie zatem szukać ratunku? Z pomocą oczywiście
przychodzi niezastąpiony przewodnik. Jego imię to

Odkrycie Roku, a dokładnie Laur Klienta/Konsumenta Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

Odkrycie Roku to nagroda przyznawana innowacyjnym produktom i usługom, które pomimo
krótkiego funkcjonowania na rynku potrafią wzbudzić zaufanie konsumentów. Ale nie tylko. Dotyczy
ona również produktów i usług, które objęła nowa,
ciekawa i skuteczna kampania reklamowa. To także
nagroda dla tych marek, które przeszły lifting marketingowy, relaunch, bądź zostały po raz pierwszy
wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim
sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

Nagroda jest przyznawana przez komisję konkursową projektu Laur Konsumenta/Klienta. To
ona dokonuje oceny innowacyjności produktów,
perspektyw odbioru przez rynek oraz prognozowanej
dynamiki wzrostu popularności i wybiera w każdej
kategorii (w konkursie jest ich około 200) jeden
z nich.
Komisja konkursowa pracuje niezależnie, co nie
znaczy, że nie można do niej zgłosić swojego „odkrycia”. Wręcz przeciwnie. Komisja z chęcią przygląda
się i ocenia produkty, które zgłaszają konsumenci czy
nawet producenci, dając szansę na wyjście z dżungli
najciekawszemu z nich.

Lidl Polska i Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej połączyły siły w walce
o zdrowie i dobre nawyki żywieniowe Polaków. Ponadto Lidl zobowiązał
się, by do końca 2025 r. zredukować o 20% zawartość dodanej soli i cukru
w produktach marek własnych. Wspólnym celem jest poszerzenie wiedzy
Polaków na temat zdrowego i świadomego odżywiania.
Statystyki dotyczące odżywiania dzieci mówią same
za siebie – 90% odżywia się nieprawidłowo i aż 1/3
z nich już ma nadwagę, cierpi na otyłość lub z powodu
niedożywienia. Co gorsza – coraz więcej polskich dzieci
wciąż tyje. Według badań WHO, Polska zbliża się do europejskiej niechlubnej czołówki występowania nadwagi
i otyłości. W związku z niepokojącymi wynikami badań
Lidl Polska i Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej
wspólnie podejmują rękawicę w walce o zdrowe i dłuższe
życie Polaków. Synergia działań pomoże klientom dokonywać zdrowych wyborów podczas zakupów i zachęcać
do aktywności fizycznej.
– Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, dlatego tak
ważne jest, byśmy zmieniali swoje nawyki żywieniowe.
W codziennym świadomym odżywianiu należy pamiętać o spożywaniu pięciu posiłków dziennie oraz jedzeniu
co najmniej 0,5 kg warzyw i owoców. Ważne jest również
ograniczenie spożywania soli i cukru, które mają negatywny wpływ na zdrowie i sylwetkę. Mam nadzieję, że nasza
współpraca z Lidl Polska sprawi, że Polacy z większą chęcią
będą świadomie się odżywiać. Tak, by żyć dłużej i zachować
zdrowie jak najdłużej – komentuje prof. dr hab. n. med.
Mirosław Jarosz, dyrektor NCEŻ.
– Lidl Polska przyjął zobowiązanie, że do 2025 r.
obniży o 20% ilość dodanej soli i cukru w produktach
marek własnych. Wiemy, że mamy duży wpływ na to,
co znajduje się w koszykach zakupowych wielu Polaków,
dlatego naszym priorytetem jest dostarczanie najlepszych
produktów. Czujemy odpowiedzialność, jaka na nas ciąży,
więc razem z NCEŻ rozpoczynamy kolejny etap współpracy,
podczas którego będziemy zachęcać do redukcji soli i cukru
w diecie, a także do uprawiania aktywności fizycznej, która
znajduje się u podstaw najnowszej Piramidy Zdrowego
Żywienia i Aktywności Fizycznej – informuje Aleksandra
Robaszkiewicz, Communications Manager Lidl Polska.

soli koncentruje się na artykułach, które jemy często
i stanowią duży udział dziennego spożycia soli, a tej
najwięcej przyjmujemy w pieczywie. Do końca 2019 r.
Lidl chce osiągnąć średnią zawartość soli w pieczywie
na poziomie 1,00 g/100 g, a jeszcze w 2018 r. wynosiła
ona 1,32 g/100 g (wyłączone są chleby, bułki oraz precle
posypane solą oraz te zawierające składniki bogate w sól
jak ser czy oliwki).
Produktami, których skład został opracowany przez
firmę tak, by spełniać nowe założenia w przypadku cukru
są m.in. płatki śniadaniowe, jogurty i napoje jogurtowe,
desery, lody, słodkie wypieki, kremy do smarowania,
słodycze dla dzieci, sosy (ketchup itp.) i dania gotowe.
Teraz Ketchup Junior (Kania) zawiera 25% mniej soli
i cukru, jogurt Moje Duo z bananem i płatkami czekoladowymi ma obniżoną zawartość cukru o prawie 17%.
Mniej soli znajdziemy w: chlebie i bułkach, wędlinach,
daniach gotowych i pizzach, sosach, zupach, snackach
i przekąskach (słone wypieki, chipsy itp.) – na przykład
chleb na maślance zawiera aż 32% mniej soli.

Od dawna w walce o zdrowe odżywianie

Działania Lidl Polska od dłuższego czasu skupiają się
na zdrowym i świadomym odżywianiu. Sieć nieustannie
rozszerza ofertę o produkty BIO, bez laktozy czy glutenu, asortyment z myślą o weganach i wegetarianach,
a na „Ryneczku Lidla” wciąż pojawiają się nowe owoce
i warzywa – również te z certyfikowanych upraw ekologicznych. W zeszłym roku Lidl wydał książkę „Jeść
zdrowiej. Warzywa i owoce”, która zawiera informacje na
temat zdrowego odżywiania, przechowywania posiłków
oraz przepisy na pyszne dania, których bazą są warzywa
i owoce.

Informacje o firmie:

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przed-

Zredukowana zawartość dodanych soli i cukru siębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki
Lidl pracuje nad składami produktów marek własnych od kilku lat, by osiągnąć cel, jakim jest redukcja
dodanej soli i cukru o 20%. W przypadku cukru firma
kładzie nacisk na artykuły spożywcze, które są spożywane chętnie i w dużych ilościach przez dzieci. Redukcja

prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy.
Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci
pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach
70. XX wieku. Obecnie w 30 krajach istnieje około 10 500
sklepów tej marki, a w Polsce ponad 670.
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Magdalena Ryś

Godła programów wspierają decyzje
konsumentów!
Dokonując codziennych, mniejszych bądź większych, zakupów, niejednokrotnie zdarzyło nam się natknąć
na godła obecne na opakowaniach wielu produktów. Obracając w ręku słoiczek z majonezem
lub butelkę szamponu, kupując materiały budowlane, a nawet korzystając z poważnych usług biznesowych,
niejednokrotnie zdarzyło nam się zatrzymać wzrok na charakterystycznym logotypie.
Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, co tak naprawdę niesie za sobą ów medal? Czy zapytaliśmy
w myślach siebie samych, jaką korzyść odnosi producent decydujący się wziąć udział w konkursie
popularnościowym, który prowadzi do przyznania takiego godła? Bo przecież nie chodzi o to, by etykieta
z godłem promocyjnym po prostu ładnie wyglądała... No, być może jest to jeden z powodów szczycenia
się godłem promocyjnym, jednak wierzymy, że tym najmniejszym.
Odpowiedź na te i szereg innych pytań przyniosły
nam ogłoszone niedawno wyniki badań wykonanych
przez instytut GFK Polonia, będący oddziałem jednej
z największych firm badawczych na świecie. Wywiadów konsumenckich dokonano na zamówienie
holdingu reklamowego AEGIS Media.
Pod uwagę wzięto preferencje 3 000 potencjalnych klientów z najbardziej reprezentatywnego
przedziału wiekowego 15-64 lat. Sposób badania,
na który się zdecydowano, w terminologii profesjonalnej nazywa się CAPI (Computer Aided Personal
Interview). Osobom niezwiązanym z branżą badawczą, czy reklamową ten skrót może niewiele mówić.
W uproszczeniu, CAPI to metoda bezpośrednich
wywiadów przeprowadzanych w domach respondentów z udziałem komputera. Wyniki takich badań
kodowane są w trakcie przeprowadzania wywiadu,
a dane z terenu przesyłane specjalnie zabezpieczonym łączem.
Podczas badań CAPI dotyczących rozpoznawalności godeł promocyjnych kierowano się kilkoma
istotnymi kryteriami, wśród których były takie wytyczne jak: płeć badanego, dochody, wykształcenie,
czy aktywność zawodowa. Sprawdzono również,
które z wielu obecnych na rynku godeł ma największy
wpływ na wybór opatrzonych nimi produktów.
Przyznać trzeba, że wyniki okazały się zadziwiająco jednoznaczne i wyraźnie wskazujące na...
skuteczność godeł. Aż 26% badanych stwierdziło,
iż medal (inaczej: godło promocyjne – przyp. aut.)
zamieszczony na opakowaniu w istotny sposób
wpływa na wybór oznaczonego nim produktu. Grupą,
która najczęściej zwraca uwagę na godła promocyjne,
okazali się mieszkańcy dużych, ponadstutysięcznych miast.
Zaintrygował nas fakt, że po raz kolejny panie
okazały się bardziej dociekliwe i spostrzegawcze.
Z badań jasno wynika, że to właśnie kobiety przywiązują większą wagę do tego, co widnieje na opakowaniu produktu. W ten sposób dowiedzieliśmy
się, że to właśnie one, nieco częściej niż mężczyźni,
kierują się przy zakupach godłami promocyjnymi.
Na dokonanie zakupu towaru oznaczonego godłem
ma również wpływ zasobność portfela. Osoby o wyższych dochodach, dokonując zakupu, chętniej sugerują się graficzną informacją o zdobyciu przez
daną markę konkretnego tytułu, na przykład Lauru

Konsumenta. Obecność godła przykuwa także uwagę
osób wykształconych. Badanie wykonane przez GFK
Polonia pokazało nam, że ci, którzy ukończyli studia,
nieco częściej zwracają uwagę na obecność godeł
promocyjnych przy logotypie wybieranej marki.
Śledząc dalej wyniki badań, da się zauważyć, że obecność logotypów konkursowych
nie jest obojętna również osobom aktywnym
zawodowo. To one chętniej wybierają te marki,
które znalazły uznanie również wśród innych użytkowników.
No dobrze, ale przecież godeł, którymi opatrzone są rozmaite produkty, jest kilka. Czy
w takim razie wszystkie są tak samo miarodajne?
Czy każde z nich znaczy dla konsumenta dokładnie
to samo?
Z badania GFK Polonia wynika, że aż 25% osób
zwraca przy zakupach uwagę na znaki promocyjne,
z czego największym zaufaniem darzone są godła
konkursów Teraz Polska oraz Laur Konsumenta.
Skoro tak, to skupmy się na przykład na samym
Laurze Konsumenta. Nie trzeba długo szukać, by
dowiedzieć się, że aż 3 spośród 9 najbardziej rozpoznawalnych godeł promocyjnych w Polsce związane
są z programem Laur Konsumenta. Są to: Laur Klienta
/ Laur Konsumenta (w nomenklaturze programu
panuje swoisty dualizm związany z charakterem
konkretnych branż, w których medale są przyznawane), Top Marka oraz Odkrycie Roku.
Czas w takim razie pochylić się nad każdym z tych
godeł z osobna.
Godła Top Marka oraz Odkrycie Roku w najmocniejszym stopniu trafiają do mieszkańców dużych
miast. Ci, którzy wybierają produkty opatrzone
godłem Top Marki, to najczęściej mężczyźni. Panów
satysfakcjonuje najwyższe z możliwych odznaczeń,
co wskazywać może na odwieczną samczą chęć
współzawodnictwa, zdobycia najwyższej wygranej.
W tym przypadku takim konsumenckim świętym
Graalem jest produkt najbardziej rekomendowany
przez innych, marka nie opuszczająca podium w plebiscycie Laur Konsumenta, czyli Top Marka. Top
Marka najbardziej przekonuje także osoby o nieco
grubszym portfelu i wyższym wykształceniu. Panie
okazują się za to zapalonymi odkrywcami. To one
poszukują nowych rozwiązań i wykazują się chęcią
zmiany dotychczasowych zwyczajów zakupowych.

Getin Noble Bank
Maluj razem z nami!
Solidnym Pracodawcą Roku
AkzoNobel kolejny raz otrzymał
tytuł Solidnego Pracodawcy,
tym samym potwierdzając swoją
silną pozycję na polskim rynku.

Getin Noble Bank po raz drugi
z rzędu został wyróżniony certyfikatem
Solidnego Pracodawcy Roku w kategorii
ogólnopolskiej. Tytuł otrzymują
firmy najrzetelniejsze pod względem
polityki zatrudnieniowej, rozwiązań
pracowniczych i zarządzania zasobami
ludzkimi. Co sprawia, że GNB do takich
należy? Sprawdzamy!
GNB stawia na zaangażowanie, docenia siłę i moc
swoich pracowników. Liczy się z ich zdaniem, a o różne
aspekty pracy pyta m.in. w badaniu zaangażowania.
W ostatniej edycji frekwencja w badaniu wyniosła aż 86%.
– Wyniki i stały dialog z pracownikami pozwalają nam
trzymać rękę na pulsie i wytyczać kierunki niezbędnych
zmian i działań. Naszym celem jest angażujące środowisko
pracy – wyjaśnia Anna Starostecka-Kaczmarek, dyrektor
Departamentu Relacji z Biznesem i Zarządzania Zmianą.
Raport „Cztery osobowości – jeden rynek pracy” opublikowany przez Antal i Sodexo nie pozostawia złudzeń
– aż 97% pracowników stawia na mniej formalny styl
pracy, ceni sobie bezpośrednią i swobodną atmosferę,
a 86% szuka otwartego sposobu komunikacji. Standardy
obowiązujące w GNB idealnie się w te trendy wpisują.
Na porządku dziennym jest zwracanie się do siebie po
imieniu i dobieranie stroju do okoliczności biznesowych
przy zachowaniu indywidualnego stylu. Pracownicy inaczej ubierają się na spotkania z klientami, inaczej, kiedy
cały dzień pracują przy biurku. – Typowy „Casual Friday”
nie istnieje, bo niektórzy z nas mogą go mieć nawet codziennie – opowiada Żaneta Zugaj, dyrektor zarządzający
Obszaru Jakości. Już w drugiej połowie 2020 r. warszaw-

ska centrala GNB przeniesie się do nowej siedziby w The
Warsaw Hub. W ostatnich latach do nowych lokalizacji
przeprowadziły się także: obszar Call Center w Warszawie
oraz wydział operacji w Jastrzębiu Zdroju. Równolegle
trwa modernizacja placówek sieci sprzedaży oraz pozostałych biur. – Wszystko w trosce o jeszcze wyższy komfort
naszych pracowników – tłumaczy Luiza Lisowska, dyrektor
Departamentu Administracji. Jak dowodzą cytowane
wcześniej badania, blisko 70% zatrudnionych chce włączać się w organizowane przez pracodawcę inicjatywy
CSR. GNB pod hasłem „Jeden zespół, wspólny cel” wspiera
swoich najbardziej potrzebujących pracowników i ich
rodziny. Flagowa inicjatywa to organizowany od 7 lat
Bieg Fair Play. – Jesteśmy dumni, że nasi pracownicy tak
chętnie pomagają innym – podkreśla Marta Chmielewska,
dyrektor Wydziału Komunikacji Wewnętrznej.
Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2019 to dla
Getin Noble Bank wyróżnienie, ale i zobowiązanie, żeby
każdego dnia robić dla pracowników jeszcze więcej.
– Nie zwalniamy tempa. Jesteśmy świadomi naszych atutów, ale wiemy, jak dużo pracy w obszarze pracowniczym
jeszcze przed nami – mówi Katarzyna Mikulska, dyrektor
zarządzająca Obszaru HR.

Firma AkzoNobel oferuje wysokiej jakości farby i lakiery dekoracyjne, np. wspomniany Dulux, czy Sadolin,
przemysłowe farby proszkowe (Interpon), profesjonalne
powłoki na drewno, lakiery oraz powłoki stosowane
w przemyśle samochodowym (Sikkens, Lesonal), a nawet
stoczniowym (International). Za jej sukces w Polsce odpowiada ponad 800 pracowników produkcji, sprzedaży,
obsługi klienta oraz innych działów.
– Firma to przede wszystkim ludzie. To oni stanowią
o jej sile, o tym jak postrzegana jest na rynku zarówno przez
potencjalnych pracowników, jak i klientów czy partnerów
biznesowych. Otrzymanie tytułu Solidnego Pracodawcy
Roku jest dla nas potwierdzeniem, że nasze działania
prowadzone w zakresie Employer Brandingu spełniają
wysokie standardy stawiane obecnie pracodawcom – mówi
Marta Rogóż, Dyrektor HR AkzoNobel.
Solidny Pracodawca Roku to jeden z najbardziej
prestiżowych ogólnopolskich projektów w dziedzinie
zarządzania personelem. Nagrodę otrzymują leaderzy
w dziedzinie HR, którzy wdrażają najciekawsze rozwiązania z tego zakresu oraz dzielą się swoimi doświadczeniami w mediach. Kapituła, przyznając w tym roku
firmie nagrodę, doceniła wzrost zatrudnienia związany
z tworzeniem Centrum Usług Biznesowych AkzoNobel
w Warszawie oraz proekologiczne działania producenta.
Dostrzeżono też wspieranie wewnętrznych talentów
i dbanie o rozwój zawodowy pracowników, m.in. poprzez
prowadzenie rekrutacji wewnętrznej.
Firma co roku przeprowadza wśród pracowników
badania opinii zaangażowania, dzięki czemu monitoruje,
jak zatrudnione osoby czują się w AkzoNobel. Oferuje
też szeroki wachlarz benefitów, a wśród nich: prywatną

opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie, zniżki na marki
własne czy dofinansowanie karty Multisport.
W ramach programu odpowiedzialności społecznej
w ciągu ostatnich 10 lat AkzoNobel w Polsce zaangażował
ponad 15 tysięcy wolontariuszy, realizując ponad 120
projektów (m.in. budując zewnętrzne siłownie i place
zabaw, przeprowadzając remonty, czy malując murale).
Jest również aktywnym członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pozarządowej organizacji, będącej
inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla
polskiego CSR.
Nieodłączną częścią wszystkich działań prowadzonych przez przedsiębiorstwo jest idea zrównoważonego
rozwoju. Producent jest jednym z liderów w grupie firm
z branży chemicznej w corocznym rankingu Dow Jones
Sustainability Index, oceniającym działania największych
korporacji na świecie.
AkzoNobel posiada kilka lokalizacji w Polsce. Największą jest innowacyjny zakład produkcyjny farb dekoracyjnych, który mieści się w Pilawie (pow. garwoliński)
i zaopatruje w farby dekoracyjne Polskę oraz kilkadziesiąt
innych krajów w Europie i na świecie. Główne biuro mieści
się w nowoczesnym kompleksie biurowym The Park na
warszawskim Okęciu. Firma ma też oddziały w Krakowie, Gdańsku, Włocławku i Kostrzynie. Niezależnie od
miejsca, dba o to, aby stworzyć pracownikom przyjazne,
nowoczesne, a przede wszystkim bezpieczne środowisko
pracy, zgodnie z globalną zasadą producenta: „Take Care”.

Tytuł Solidny Pracodawca Roku symbolem uznania
Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan? Nakłady finansowe?
A może po prostu szczęście? Zapewne każdy z tych elementów,
ale niewątpliwym atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest
inwestycja w kapitał ludzki. Projekt Solidny Pracodawca Roku powstał
przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować
podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną,
która przekłada się na wysoką jakość produktów i usług.
O programie
Solidny Pracodawca Roku, to projekt który
powstał w celu wyłonienia, uhonorowania oraz
promocji tych podmiotów gospodarczych, które odznaczają się wzorową polityką personalną. Program
odbywa się w kilku równorzędnych kategoriach
branżowych, regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie regionalne przeznaczone są
dla firm, których siedziby znajdują się w poszczególnych makroregionach, ta ostatnia dotyczy zaś
przedsiębiorstw, których oddziały lub filie obecne
są na terenie całego kraju.
„Mamy różne poglądy, odmienną pracę. Lecz
kiedy się nad tym zastanowić, jest jedna rzecz
wspólna dla całej organizacji – człowiek.”
Thomas Watson

Projekt wspiera przedsiębiorstwa, które pozwalają zatrudnionym osobom poprzez codzienną
prace realizować zarówno swoje jak i firmowe cele
biznesowe. Inwestując w ludzi pracodawca rozumie, że to dzięki nim firma stale się rozwija. W tym
celu podmioty gospodarcze muszą odpowiednio
dostosować do potrzeb szkolenia rozwijające kompetencje pracowników.

Weryfikacja

Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych
działających na terenie całego kraju redakcja na
podstawie zebranych przez siebie informacji selekcjonuje przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć
o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się
w elitarnym gronie laureatów.

Co wyróżnia nasz projekt spośród innych?

Organizatorem programu Solidny Pracodawca Roku jest redakcja pracująca nad związanymi
z przedsięwzięciem tytułami prasowymi. W związku
ze specyfiką pracy zespołu, podstawą wstępnej weryfikacji przedsiębiorstw są standardowe działania
dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji poprzez
kontakt z instytucjami, takimi jak: powiatowe urzędy
pracy, urzędy miast czy Państwowa Inspekcja Pracy).
Wysoce cenimy również wsparcie, jakiego udzielają
nam nasi patroni – Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz Stowarzyszenie Pracodawców RP.
Wyróżnieniem dla firm jest już sama nominacja,
gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych
rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym
środowisku przedsiębiorstw.

Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również możliwość zaprezentowania
się na łamach ogólnopolskich mediów w ramach
zdobytego tytułu.
Współpracujemy z trzema największymi opiniotwórczymi dziennikami w Polsce oraz telewizją.
Część konkursowa nie podlega opłacie – firmy
biorące udział w projekcie nie płacą za poszczególne
etapy weryfikacji, abonament czy samą możliwość
udziału w konkursie. Jeśli firma nie zdobędzie wyróżnienia, nie ponosi żadnych kosztów. Jedyna opłata
obowiązująca to inwestycja w wizerunek firmy.

Dobiegła końca XVI edycja prgramu

Gala, stanowiąca uroczyste zwieńczenie edycji
2018, odbyła się 25 kwietnia 2019 r., w Teatrze Capitol w Warszawie. W różnych sektorach, w których
istotna jest branża, zasięg działalności oraz ilość
zatrudnionych osób wyróżniono 68 firm. Podczas
uroczystości wyróżnione firmy otrzymały tablice
pamiątkowe potwierdzające słuszność dotychczasowych działań z zakresu polityki personalnej.
Nietuzinkowe miejsce, zacne grono laureatów oraz
oprawa artystyczna sprawiły, iż uroczystość wywarła
niezapomniane wrażenia na przybyłych gościach.

XVII edycja projektu Solidny Pracodawca Roku

Po zakończeniu XVI edycji oraz podsumowaniu, jakim była uroczysta gala, organizatorzy: „Strony Biznesu
Plus” oraz „Strony Rynku” po raz kolejny sukcesywnie
będą realizować program Solidny Pracodawca Roku,
wspierając tym samym firmy, których polityka personalna jest na najwyższym poziomie. – Żywię nadzieję
że kolejne lata przyniosą wiele pozytywnych zaskoczeń
i nowości w zakresie HR. Co roku przekonujemy się o tym,
że kultura organizacji pracy przedsiębiorstw zarówno
tych z korzeniami i kapitałem polskim, jak również tych
zagranicznych wciąż się rozwija i pnie coraz wyżej.
Zadowalający jest fakt, iż coraz więcej pracodawców
rozumie, że ludzie to fundament dobrze i efektywnie
prosperującego biznesu – mówi Tina Dej, dyrektor
programu Solidny Pracodawca Roku. Projekt wspiera
przedsiębiorstwa, które pozwalają zatrudnionym
osobom poprzez codzienną pracę realizować zarówno swoje, jak i firmowe cele biznesowe. Rynek pracy
w Polsce stale się rozwija. Coraz więcej firm rozumie
znane wszystkim stwierdzenie, że pracownicy są najcenniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa. Dziś
już wiemy, że aby osiągnąć sukces w swojej branży, liczy
się nie tylko dobry biznesplan i nakłady finansowe, ale
przede wszystkim czynnik ludzki.

Klucz do sukcesu
Firma Viessmann, lider w produkcji
nowoczesnych systemów grzewczych
i chłodniczych, już po raz drugi została
doceniona i wyróżniona, zdobywając
uznanie jury i tym samym zaszczytny
tytuł Solidnego Pracodawcy Roku
w kategorii ogólnopolskiej.
Solidny Pracodawca Roku to prestiżowy konkurs,
którego celem jest wyłonienie najlepszych pracodawców
w Polsce. Kapituła konkursu doceniła firmę Viessmann
za działania z zakresu zrównoważonego zarządzania
kapitałem ludzkim, wspierające rozwój zawodowy
i osobisty pracowników. Wśród nich były inicjatywy
związane z powołaniem Fundacji „Świadomi Klimatu”
i zaangażowaniem pracowników w ramach wolontariatu
w jej działanie.
– Tytuł Solidnego Pracodawcy to dla nas wielki zaszczyt
i potwierdzenie, że kierunek, w którym zmierzamy, jest właściwy. Niezmiennie wierzę w to, że umiejętność budowania
długotrwałych relacji opartych na obopólnym zaufaniu
i szacunku to klucz do sukcesu firmy – mówił Sebastian
Walerysiak, prezes Viessmann Polska. – Przez lata zarządzania polskim oddziałem Viessmann udało mi się zbudować znakomity zespół pracowników i zadbać o przyjazne
otoczenie rynkowe. Wspólnie wprowadziliśmy kilka innowacyjnych rozwiązań, które stały się obowiązującymi normami dla całego koncernu – dodał Sebastian Walerysiak.
Tytuł Solidny Pracodawca Roku dla firmy Viessmann
jest nie tylko ogromnym wyróżnieniem, ale również potwierdzeniem, że to właśnie pracownicy stanowią o sile
przedsiębiorstwa zarówno w kontekście biznesowym, jak
i wizerunkowym. Viessmann, jako firma rodzinna, dba
o relacje z pracownikami, partnerami i ich rodzinami.
Od początku swojego istnienia polski oddział firmy stawia
na młode i otwarte umysły, które pod czujnym okiem doświadczonych fachowców mogą w pełni rozwinąć swoje
skrzydła. Viessmann stawia na ambitnych pracowników
z proaktywnym podejściem, otwartych na wyzwania
i pełnych entuzjazmu.
– Dziękuję wszystkim, którzy poprzez swoją codzienną
pracę budują wartość firmy Viessmann i pozwalają nam
być nie tylko wzorem do naśladowania dla innych przedsiębiorstw, ale również firmą, z którą chce się pozostać na lata
– dodał Sebastian Walerysiak, prezes Viessmann Polska.

Jak osiągnąć sukces HR-owy?
Rozmowa z Robertem Proce,
prezesem zarządu spółki
oraz Aurelią Ajchel-Chętnik, managerem HR
– Tristone Flowtech Poland po raz kolejny otrzymało tytuł Solidnego Pracodawcy Roku, który jest
potwierdzeniem słusznie obranego kierunku rozwoju – jak skomentuje Pani ten fakt?
– Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku to ogromne
wyróżnienie i jest to zasługa całego zespołu Tristone –
wszystkich pracowników. Otrzymanie tego prestiżowego
wyróżnienia kolejny rok z rzędu to dla nas ogromny
powód do dumy. Pokazuje nam to, że kierunek, w którym
zmierzamy jest właściwy. Wyróżnienie Solidny Pracodawca to podziękowanie dla wszystkich za wkład w tworzenie
w Tristone wyjątkowej kultury organizacyjnej, a tym
samym wyjątkowego miejsca pracy.
– Zacznijmy może od początku – jak wyglądały
pierwsze lata działalności firmy na rynku polskim,
a jak wygląda to teraz?
– W 1998 roku uruchomiliśmy fabrykę, której założeniem była produkcja węży gumowych na bazie polimeru
używanych do systemów chłodzenia silnika w samochodach osobowych, ciężarowych i innych urządzeniach
przemysłowych. Zakład mieścił się, tak jak do tej pory
jego jedna część, na ulicy Stacyjnej 19 i produkował
swoje wyroby na jednej hali produkcyjnej o powierzchni
6,5 tys. m2. Obecnie fabryka Tristone Flowtech Poland Sp.
z o.o. jest częścią Tristone Flowtech Group, w skład której
wchodzą inne zakłady zlokalizowane w Europie, Azji i obu
Amerykach. W roku 2010 otworzyliśmy kolejno halę B i C,
powiększając powierzchnię produkcyjną o dodatkowe
5 tys. m2. Wprowadziliśmy nową technologię produkcji
naszych wyrobów bez manualnego wulkanizowania tzw.
„Creatube”. W kolejnych latach powiększaliśmy asortyment wyrobów o przewody do systemów chłodzenia
napędów hybrydowych, a także elektrycznych. Całkowita
powierzchnia produkcyjna i logistyczna wynosi obecnie
11,1 tys. m2, a Centralne Laboratorium Grupy Tristone,
które powstało w Wałbrzychu wraz z R&D ma 1,6 tys. m2
bez biur. To już nie tylko jedna hala produkcyjna przy
ulicy Stacyjnej. Do 2020 roku nasza firma będzie już
realizować zadania na czterech halach produkcyjnych.
Tristone Flowtech Poland dostarcza swoje produkty
do szerokiego grona klientów globalnych samochodów
osobowych, w tym Forda, Volvo, RSA, Nissana, FCA, PSA,
Daimlera, BMW, VW, Audi, Suzuki, JLR i Ferrari.
– Firma konsekwentnie wyznacza sobie kolejne
cele rozwojowe. Jakie są najważniejsze projekty
realizowane przez firmę, a także jej dotychczasowe osiągnięcia?

– Naszym sukcesem są ludzie, dzięki którym przetrwaliśmy kryzys w latach 2008-2010, wykorzystując
ten czas na uruchomienie w Wałbrzychu w 2010 roku
Centralnego Laboratorium Badawczego Grupy Tristone
oraz przeniesienie z Grupy do Fabryki Inżynieringu wraz
z produkcją prototypową. Niedawno, dzięki tym samym
ludziom, odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali, w której swoją siedzibę ma właśnie Centralne
Laboratorium oraz uroczystość wbudowania kamienia
węgielnego pod dalszy rozwój zakładu w Wałbrzychu
– nową halę produkcyjną D. Grupa Tristone Flowtech
przeznaczy kolejne 7,4 mln euro właśnie na tę nową
inwestycję w Tristone Poland – nową halę produkcyjną
węży gumowych, a także maszyn i urządzeń. Obecnie
zatrudniamy blisko 700 pracowników, a dzięki temu
rozwojowi planujemy zwiększyć zatrudnienie o kolejnych
200 pracowników w ciągu najbliższych dwóch lat.
– Przyjęta przez Państwa koncepcja prowadzonej
w firmie polityki personalnej zdaje się sprawdzać
bez zarzutu – jakie wartości i założenia stanowią jej
podstawę?
– Filarem jest kultura organizacyjna Tristone i odpowiednie wartości takie jak: Proaktywność, Prostota
i Orientacja na klienta. Umożliwiamy i wzmacniamy
poczucie sprawstwa, do tego upraszczamy wszystko,
co skomplikowane i jesteśmy otwarci na potrzeby szeroko rozumianego klienta, w tym naszego pracownika
i dzięki temu ludzie zostają z nami na dłużej, te czynniki
w głównej mierze wpływają na lojalność oraz zadowolenie
pracowników. To my jesteśmy dla naszych pracowników,
oferując wsparcie i pomoc w rozwoju zawodowym oraz
osobistym – nasi pracownicy czują i wiedzą, że mogą na
nas liczyć i na siebie nawzajem. Tworzymy takie warunki,
które dają pracownikom poczucie przynależności i bycia
częścią zespołu, w którym wiedzą, że mogą na niego

liczyć nawet w sytuacjach bez wyjścia. Poza tym dbamy
o zdrowie naszych pracowników oferując szeroki pakiet
benefitów ukierunkowanych na zdrowie i samopoczucie.
Dzięki takim działaniom odnosimy sukcesy. Szanujemy różnorodność i dzięki temu tworzymy środowisko,
w którym każdy może się rozwijać, spełniać zawodowo
i czuć się bezpiecznie.
– Zatrudniacie Państwo pracowników posiadających wysokie kwalifikacje. Co sprawia, że specjaliści
tak chętnie się do Państwa zgłaszają i zostają z Wami
na lata?
– Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń dla naszych pracowników na każdym szczeblu zatrudnienia
i wspieramy ich własną inicjatywę. Pracownicy mają
dużą możliwość rozwoju swoich umiejętności na danym
stanowisku. Dzięki wprowadzaniu nowych projektów,
nowych systemów i ciągłemu rozwojowi przedsiębiorstwa
zatrudniani specjaliści mogą realizować swoje pomysły będąc tym samym współtwórcami nowoczesnych
technologii.
– Gdyby mogli Państwo podzielić się swoim doświadczeniem, to jak brzmiałaby rada dla pracodawców chcących poprawić jakość prowadzonej
polityki personalnej?
– Przede wszystkim – wsłuchiwać się w potrzeby
swoich pracowników, być blisko, wspierać ich oraz stymulować rozwój w organizacji. Nie są to skomplikowane
działania, bo to właśnie takie proste narzędzia jak rozmowa, wsparcie, okazanie zainteresowania dla drugiego
człowieka mogą zdziałać cuda. Zespół HR w organizacji
powinien stanowić inspirację dla każdego pracownika,
tak aby komunikacja pomiędzy wszystkimi obszarami
odbywała się bez zgrzytów, z wzajemnym szacunkiem,
któremu przyświeca główny cel – zadowolenie zarówno
klienta, jak i pracownika.

CEWE sp. z o.o. należy do największego samodzielnego koncernu fotograficznego w Europie CEWE Stiftung & Co. KGaA. Jesteśmy obecni
w 24 krajach, gdzie zatrudniamy ok. 3200 pracowników. W Polsce CEWE działa od 1992 roku
zatrudniając 331 osób. Oferujemy szeroką gamę
unikatowych fotoproduktów i fotoprezentów, w tym
flagowy produkt – CEWE FOTOKSIĄŻKĘ, która
jest najchętniej zamawianą fotoksiążką w Europie. W Polsce CEWE posiada 50 salonów CEWE
FOTOJOKER ze sprzętem oraz usługami fotograficznymi.
CEWE ma swoją siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu.
W naszym laboratorium codziennie produkujemy
setki tysięcy fotoproduktów zarówno na rynek lokalny, jak i zagraniczny. Będąc liderem na rynku,
firma nieustannie się rozwija. Wiosną tego roku
rozpoczęliśmy budowę drugiej hali produkcyjnej
o powierzchni 3 tys. m2, która będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt, zapewni pracownikom
większy komfort pracy oraz pozwoli na zwiększenie
produkcji i zatrudnienia.
Jesteśmy dumni ze sposobu traktowania pracowników, którzy w wielu ankietach podkreślają
rodzinną, przyjazną atmosferę, dobre warunki pracy
i wzajemny szacunek.
O dobrych relacjach świadczy fakt, że pracownicy
wracają do nas po latach. Pracownikom oferujemy
nie tylko szkolenia, ale także program akcji pracowniczych, dodatkowe ubezpieczenie, pakiet sportowy,

pakiet medyczny, program PPE, dofinansowanie
posiłków. Efektem naszych starań jest m.in. zdobycie
w roku 2019 certyfikatu Solidnego Pracodawcy.
Jesteśmy też laureatem wielu nagród i wyróżnień.
Firma doceniana jest zarówno za swoje produkty, jak
i za kulturę i organizację pracy, którą pielęgnuje na
co dzień. Tylko w tym roku przedsiębiorstwo zostało
nagrodzone Złotym Godłem Konsumenckiego
Lidera Jakości i najbardziej prestiżową nagrodą
w branży fotograficznej – TIPA.
Istotny dla nas jest zrównoważony rozwój, dlatego
nasze produkty wykonywane są w sposób przyjazny
dla środowiska, ponadto prowadzimy szereg działań
w zakresie CSR.

CEWE – lider w branży
fotograficznej pracodawcą roku
Czujesz się solidnym pracodawcą?
Uważasz, że firma, w której
pracujesz zasługuje na ten
prestiżowy tytuł?
Zgłoś się do nas!
Kontakt:
Tina Dej
Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku
tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470
e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl

Więcej informacji na temat projektu
znajdziesz na stronie:
www.solidnypracodawca.pl

