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STRONY RYNKU
Transgourmet Polska najbardziej zaufaną firmą
Szeroki asortyment świeżych produktów najwyższej jakości, profesjonalna oferta produktów marek własnych, współpraca z ekspertami kulinarnymi oraz dwa 
Instytuty Kulinarne – to tylko część powodów, dla który firma Transgourmet Polska otrzymała złoty Laur Klienta 2019. Firma jest operatorem marek Transgourmet 
i Selgros Cash&Carry, nagrodę przyznano za działalność w sektorze HoReCa i jej wszechstronne zaangażowanie w rozwój branży gastronomicznej. 

	 Transgourmet	i	Selgros	Cash&Carry	słyną	nie	tylko	
z	wysokiej	jakości	oferty	produktów	i	usług,	ale	także	
biorą	udział	w	rozwoju	branży	gastronomicznej	w	Polsce. 
Dowodem	na	to	jest	działalność	dwóch	Instytutów	Kuli-
narnych,	w	których	prowadzone	są	szkolenia	dla	klien-
tów	i	pracowników	sieci,	współpraca	z	największymi	
ekspertami	z	branży	gastronomicznej:	Ogólnopolskim	
Stowarzyszeniem	Szefów	Kuchni	i	Cukierni,	Reprezentacją	
Narodową	Kucharzy	Polski	i	światowej	klasy	kucharza-
mi	z	europejskich	siedzib	Transgourmet	oraz	udział	
w	międzynarodowych	konkursach	kulinarnych.	W	tym	
roku	Transgourmet	Polska	otrzymało	złoty	Laur	Klienta	
–	wyróżnienie	przeznaczone	dla	firm	odznaczających	
się	najwyższą	jakością,	innowacyjnością	i	szczególnym	
zaufaniem	klientów.	
 – Nagroda złoty Laur Klienta dla Transgourmet Polska 
jest dowodem na to, że podejmowane przez nas działania, 
mające na celu rozwijanie branży gastronomicznej w Polsce, 
są doceniane przez naszych klientów. Cieszymy się będąc 
marką wszechstronną, dostosowaną do wyspecjalizowanych 
potrzeb gastronomów, ciągle rozwijającą się i poszerzającą 
swoją wiedzę i doświadczenie przez współpracę z najwięk-
szymi ekspertami branży – mówi	Cezary	Furmanowicz,	
dyrektor	działu	marketingu	Transgourmet	Polska.	

Wszechstronna oferta produktów 

	 Dzięki	synergii	działalności	i	wszechstronnej	ofercie	
obu	marek,	Transgourmet	i	Selgros	Cash&Carry	na	co	
dzień	obsługują	tysiące	klientów,	którzy	reprezentują	
każdy	typ	gastronomii,	m.in.	restauracje,	hotele,	firmy	
cateringowe,	foodtrucki,	punkty	zbiorowego	żywie-
nia	oraz	kawiarnie,	cukiernie,	piekarnie	i	wiele	innych.	
Wszechstronność	marek	ujawnia	się	przede	wszystkim	
w	dostępie	do	szerokiego	asortymentu	produktów,	do-
stosowanych	do	zróżnicowanych	grup	klientów.
	 Hurtownie	Selgros	Cash&Carry	od	początku	istnienia	
słyną	z	wysokiej	jakości	warzyw,	owoców	oraz	mięsa.	Na	
szczególną	uwagę	zasługuje	szeroka	oferta	ryb	i	owoców	
morza.	Dzięki	platformie	logistycznej	Transgourmet	 
Seafood	w	porcie	Bremehaven,	hale	Selgros	wraz	z	ze-
społem	zajmującym	się	dowozem	do	klientów	gastro-
nomicznych,	zapewniają	zawsze	świeże	ryby	i	owoce	
morza,	nawet	z	najdalszych	zakątków	świata.	Kluczem	do	
sukcesu	są	częste	dostawy,	stoły	do	ekspozycji	i	specjalne	
opakowania	transportowe.

Instytut Kulinarny

	 We	wrześniu	2018	roku	firma	otworzyła	drugi	
Instytut	Kulinarny	w	Polsce,	umacniając	swoją	pozycję	
eksperta	w	branży	gastronomicznej.	Instytut	to	miejsce	
charakteryzujące	się	innowacyjnym	wyposażeniem,	
w	którym	prowadzone	są	szkolenia	dla	klientów	sieci	
z	zakresu	znajomości	produktów,	nowych	technik	i	tren-
dów	kulinarnych.	To	także	miejsce	spotkań	czołówki	
polskich	kucharzy:	to	tutaj	Reprezentacja	Narodowa	
Kucharzy	Polski	trenowała	przed	Kulinarnym	Pucharem	
Świata	w	Luksemburgu,	a	polscy	finaliści	przygotowy-
wali	się	do	prestiżowego	konkursu	Les	Chefs	en	Or. 
Na	początku	2019	roku	stanowisko	Eksperta	w	Instytucie	
Kulinarnym	objął	Bartosz	Peter,	Kapitan	Reprezentacji	
Narodowej	Kucharzy	Polski,	dwukrotny	zwycięzca	
Kulinarnego	Pucharu	Polski	i	medalista	Kulinarnego	
Pucharu	Świata.	

Obecność na Międzynarodowych 
Targach Gastronomicznych EuroGastro

	 O	tym,	co	dla	Transgourmet	i	Selgros	Cash&Carry	
znaczy	wszechstronność	będzie	mogło	przekonać	się	
20	000	osób	z	ponad	35	krajów	podczas	tegorocznych	
targów	EuroGastro	w	Warszawie.	27-29	marca,	na	
zupełnie	odnowionym	stoisku,	marki	zaprezentują	
zarówno	szeroką	ofertę	produktową,	jak	i	liczne,	

dodatkowe	atrakcje.	Goście	będą	mogli	wziąć	udział	
w	pokazach	kulinarnych	prezentowanych	przez	ku-
charzy	Instytutu	Kulinarnego	Transgourmet,	odbyć	
rozmowy	z	doradcami	i	ekspertami,	w	tym	medalista-
mi	Kulinarnego	Pucharu	Świata	i	przedstawicielami	
Ogólnopolskiego	Stowarzyszenia	Szefów	Kuchni	
i	Cukierni.		
 – Tegoroczne targi EuroGastro będą dla nas okazją do 
pokazania efektów naszej wszechstronnej działalności. Aby 
dostosować nasze usługi do wyspecjalizowanych potrzeb 
różnych grup konsumentów przywiązujemy dużą wagę do 
posiadania szerokiej oferty produktów najwyższej jakości, 
portfolio inspirujących klientów oraz eksperckiej wiedzy, 
którą czerpiemy od naszych partnerów, i którą dzielimy 
się w Instytucie Kulinarnym Transgourmet –	podsumo-
wuje	Marcin	Dera,	dyrektor	sprzedaży	ds.	Gastronomii	
Transgourmet	Polska,	operatora	marek	Transgourmet	
i	Selgros	Cash&Carry.

	 Obecna	od	ponad	3	lat	na	rynku	marka	Transgourmet 
specjalizuje	się	w	kompleksowych	dostawach	do	pro-
fesjonalnej	gastronomii	indywidualnej	i	systemowej	
(sieci).	Starannie	dobrane,	profesjonalnie	spakowane	
artykuły	wszystkich	niezbędnych	grup	asortymento-
wych	są	dostarczone	własnym,	nowoczesnym	trans-
portem,	w	jednej	dostawie,	zawsze	na	czas.	Oferta	
i	warunki	współpracy	z	Transgourmet	są	dostoso-
wane	do	indywidualnych	potrzeb	klienta.	W	ofercie	
produktów	suchych,	chłodzonych	i	mrożonych	oraz	
przemysłowych	i	profesjonalnej	chemii	znajdziemy	
produkty	od	ekonomicznych,	po	premium,	w	tym	wiele	
specjalistycznych	produktów	convenience,	stworzonych	
z	myślą	o	żywieniu	zbiorowym	w	stołówkach,	kanty-
nach,	szkołach	i	szpitalach	oraz	cateringu	i	hotelarstwie.	
Świeżość	i	jakość	produktów	jest	zapewniona	dzięki	
precyzyjnie	planowanemu	i	zarządzanemu	systemowi	
dostaw	bazującym	na	rozwiązaniach	stosowanych	
w	nowoczesnej	platformie	logistycznej	w	Ożarowie	
Mazowieckim	i	własnym	transporcie,	co	potwierdza	
m.in.	Certyfikat	IFS	Logistics.
	 Tym,	co	również	wyróżnia	firmę	Transgourmet	
Polska	jest	bogata	oferta	produktów	marek	własnych	
(dostępnych	w	Transgourmet	i	Selgros):	Transgourmet	
Premium,	Quality,	Economy	oraz	TopSeller.	To	produkty	
szerokiego	zastosowania	gwarantujące	i	łączące	wyso-
ką,	powtarzalną	stałą	jakość	z	korzystną	ceną,	które	od	
lat	odpowiadają	na	specyficzne	potrzeby	najlepszych	
kucharzy	w	Polsce	i	Europie.

Klienci cenią jakość i wiarygodność
Na polskim rynku działa już kilkaset 
firm oferujących catering dietetyczny. 
Klienci stoją przed trudnym wyborem 
– jak znaleźć wiarygodnego 
dostawcę, który zagwarantuje, 
że posiłki są naprawdę dietetyczne?
Po czym poznać, że dostarczana 
dieta jest nie tylko smaczna, ale 
także starannie zbilansowana 
i zawiera wszystkie potrzebne 
składniki odżywcze? 

	 LightBox	jako	jedyny	catering	dietetyczny	w	Polsce	
może	się	pochwalić	rekomendacją	Instytutu	Żywności	
i	Żywienia.	Oznacza	to,	że	wszystkie	oferowane	przez	
firmę	diety	rzeczywiście	mają	nie	tylko	wskazaną	ka-
loryczność,	ale	są	też	zbilansowane	w	oparciu	o	normy	
i	zalecenia	IŻŻ.	Uwzględniają	zarówno	odpowiednie	
proporcje	makroskładników	(białko,	węglowodany	
i	tłuszcze),	jak	i	ponad	80	mikroskładników	(m.in.	
żelaza,	wapnia,	magnezu,	witamin	itp.),	co	zapewnia	
ich	prozdrowotny	charakter.	
	 Posiłki	LightBox	opracowywane	są	przez	firmowy	
zespół	doświadczonych	dietetyków,	którzy	stale	roz-
wijają	menu,	wprowadzając	nowe	składniki	i	dania	
oraz	udoskonalając	istniejące.	Dzięki	temu	nie	ma	
monotonii,	co	doceniają	klienci,	bo	nawet	najzdrowsza	
dieta	mogłaby	się	znudzić,	gdyby	potrawy	często	się	
powtarzały.	Nad	smakiem	posiłków	czuwa	profesjo-
nalny	szef	kuchni,	wspierany	przez	zespół	kontroli	
jakości.	
	 Własny	zakład,	w	którym	przygotowywane	są	
posiłki	LightBox,	ma	wdrożony	system	HACCP	(ang.	

Hazard	Analysis	Critical	Control	Points).	Firma	inwe-
stuje	w	nowoczesne	wyposażenie	kuchni	i	rozwiązania	
technologiczne.	Newralgicznym	elementem	usługi	
cateringu	dietetycznego	jest	system	dostaw.	Dzięki	
własnej	flocie	samochodów-chłodni	pudełka	LightBox	
docierają	w	odpowiednich	warunkach	do	klientów	
w	ponad	60	miastach	w	Polsce.
	 LightBox	oferuje	też	klientom	wsparcie	przy	wybo-
rze	diety	i	kaloryczności	dopasowanej	do	ich	potrzeb.	
Dietetycy	dyżurujący	przy	telefonach	chętnie	odpowia-
dają	na	pytania	związane	z	dietą	pudełkową	LightBox	
oraz	zdrowym	odżywianiem	i	wspierają	klientów,	
których	celem	jest	odchudzanie.	Dzięki	tym	wszyst-
kim	działaniom	klienci	mają	pewność,	że	otrzymują	
naprawdę	zdrową	dietę,	a	dbają	o	nich	profesjonaliści.



Hörmann – gwarancja na lata

Sezamie, otwórz się

 W ostatnim czasie automatyka zdominowała seg-
ment napędów do bram garażowych i wjazdowych. 
W tym zakresie napędy Hörmann umożliwiają wygodne 
i bezpieczne otwieranie bramy za pomocą pilota. Dopeł-
nieniem oferty są elementy wyposażenia dodatkowego, 
takie jak np. nadajnik chowany w przycisku zapalniczki 
samochodowej, a także NOWOŚĆ – aplikacja BlueSecur 
do szybkiej obsługi napędów za pomocą technologii 
Bluetooth i BiSecur. Takie rozwiązanie najczęściej wybie-
rają klienci, dla których komfort to podstawa. 

Kontrola wjazdu

 Systemy kontroli wjazdu to jeden z nowszych seg-
mentów produktowych w portfolio marki. Ich zasadnicze 
zadanie opiera się na kontroli, zabezpieczaniu przejazdu 
oraz na ochronie przed nieuprawnionym wstępem. Słupki, 
szlabany, systemy parkingowe i zapory są z powodzeniem 
wykorzystywane przy zabezpieczaniu obiektów rządo-
wych, lotnisk, czy miejsc imprez masowych. Rozwiązania 
przechodzą testy wytrzymałości przeprowadzane w rze-
czywistych warunkach użytkowych, co daje dodatkową 
gwarancję ich trwałości i wysokiej funkcjonalności. 

Dobry montaż

 Profesjonalny montaż jest równie ważny jak dobry 
produkt, o czym przekonuje swoich klientów firma, nie 
tylko aktywnie edukując ich w tym zakresie, ale przede 
wszystkim zapewniając tę usługę na najwyższym pozio-
mie. – Jakość jest dla nas najważniejsza, dlatego wszystkie 
nasze produkty są badane i certyfikowane przez niezależne 
i akredytowane instytucje. Dużą wagę przywiązujemy też 
do prawidłowego montażu, od którego zależy pełne wyko-
rzystanie wszystkich walorów naszych produktów. Aktywnie 
uczestniczymy w kampanii Dobry Montaż. Nasi monterzy 
jako pierwsi otrzymali certyfikaty potwierdzające ich kom-
petencje w ww. temacie. Profesjonalny montaż, regularne 
przeglądy i fachowy serwis pozwalają zachować fabryczną 
gwarancję oraz zapewniają produktom wieloletnią trwałość 
– mówi Krzysztof Horała, prezes Hörmann Polska sp. z o.o. 

Serwis 24 h

 Klienci pytani o to, co znacząco zwiększyłoby ich 
satysfakcję z zakupu, najczęściej odpowiadają, że kom-
pleksowa opieka posprzedażowa. Chcą mieć pewność, 
że w każdej chwili mogą liczyć na całodobowe wsparcie 
i pomoc ze strony firmy. W trosce o nich Hörmann 
uruchomił profesjonalny serwis dostępny przez 7 dni 
w tygodniu przez całą dobę. To gwarancja zachowania 
ciągłości użytkowania i procesów technologicznych, a w 
razie awarii – natychmiastowej reakcji i pomocy. Pomoc 
świadczy także całodobowa infolinia, gdzie doradcy 
Hörmann służą swoim know-how i doświadczeniem .

Firma z misją
 
 Kupując produkty Hörmann, możemy mieć pew-
ność, że powstały one zgodnie z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju i przy zachowaniu wszelkich 
wymaganych norm. Ekologiczne elektrownie, inte-
ligentne systemy zarządzania i odnawialne źródła 
energii to rozwiązania, dzięki którym udało się fir-
mie ograniczyć emisję CO2 o ok. 16000 ton rocznie. 
Tradycją przedsiębiorstwa jest również wspieranie 
programów pożytku społecznego oraz działalności 
społecznej, a w szczególności instytucji zajmujących 
się osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. 

Ponad 80-letnie doświadczenie, nieustanne wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań, a tym samym konsekwentne umacnianie zaufania wśród klientów, 
zapewniło firmie Hörmann pozycję wiodącego producenta bram,drzwi  
i napędów na rynku europejskim. Marka, tak wysoko ceniona za trwałość 
swoich produktów i ich wyjątkową estetykę, dużą wagę przykłada również 
do profesjonalnej obsługi posprzedażowej. 

Kiedy liczby mają znaczenie 

 Za wyborem produktów Hörmann przemawiają 
same liczby – od momentu założenia przedsiębior-
stwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na 
całym świecie ponad 20 milionów egzemplarzy 
bram. 
 Firma posiada ponad 100 oddziałów dystrybu-
cyjnych w ponad 40 krajach, a w 50 kolejnych jest 
reprezentowana przez autoryzowanych partnerów 
handlowych. W Polsce działają cztery przedstawiciel-
stwa: w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Sosnowcu 
oraz wielu partnerów handlowych.
 Hörmann nieustannie rozwija się i powiększa 
asortyment. Potwierdzeniem tego są liczne nagro-
dy, które firma zdobywa cykliczni+e. W 2018 roku 
została uhonorowana tytułem Budowlanej Firmy 
Roku podczas Gali Builder Awards oraz Złotym 
Godłem w konkursie Konsumencki Lider Jakości. 
Dobry Design 2018 dla bram i drzwi marki to ko-
lejny sukces. Firmie przyznano także Specjalny 
Certyfikat Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa i tytuł Kreatora Budownictwa Roku 
2018. Konsekwentny rozwój sprawił, że Hörmann 
wkroczył w 2019 rok jako lider branży, zdobywając 
złoty Laur Konsumenta 2019 oraz Laur Konsumenta 
– Lider XV-lecia.

 Trwałość, bezawaryjność, intuicyjna obsługa i nie-
powtarzalne wzornictwo produktów to atuty, dzięki 
którym Hörmann jest dzisiaj liderem. Marka reaguje 
szybko i trafnie na potrzeby dynamicznie zmieniają-
cego się rynku, sukcesywnie rozbudowując portfolio 
produktów w obszarze budownictwa mieszkanio-
wego oraz przemysłowego. Bramy garażowe, drzwi 
zewnętrzne i wewnętrzne, a także napędy produkuje 
z myślą zarówno o odbiorcach indywidualnych, jak 
i deweloperach. Bez wątpienia Hörmann stawia na 
innowacyjne systemy, zaspokajające najbardziej 
wyszukane oczekiwania klientów w zakresie jakości 
oraz estetyki produktów. Bogactwo wzorów, struktur 
i kolorów pozwala na dopasowanie bram i drzwi do 
najróżniejszych koncepcji architektonicznych.
 Świadomi klienci coraz większą wagę przywiązują 
jednak do aspektu energooszczędności produktów. 
Dlatego tak chętnie w swoich inwestycjach decydują się 
na dobrze ocieplone bramy, a także na oferowany przez 
Hörmann system ThermoFrame podnoszący izolacyj-
ność cieplną bram segmentowych, szczególnie zalecany 
w sytuacjach, gdy garaż znajduje się w bryle domu.  

Bez barier

 Niwelowanie barier architektonicznych to ko-
lejne wyzwanie, jakiemu sprostała marka, wpro-
wadzając do oferty napęd PortaMatic do drzwi 
wewnętrznych. Z powodzeniem znajduje on zasto-
sowanie w obiektach użytkowanych przez osoby 
niepełnosprawne fizycznie oraz te w podeszłym 
wieku. Jego działanie opiera się na wbudowanym 
nadajniku umożliwiającym w pełni zautomatyzo-
wane otwieranie i zamykanie drzwi do pomiesz-
czeń mieszkalnych oraz użytkowych. PortaMatic 
został przebadany przez niemiecką firmę zajmującą 
się gerontechnologią, a co najważniejsze, wysoko 
oceniony. Komfort użytkowania i prostota tego sys-
temu w szczególności  odpowiada oczekiwaniom 
generacji 50+. Napęd PortaMatic został również 
wyróżniony Znakiem Jakości OK SENIOR przez 
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej certyfikujący 
personel, dobra i usługi skierowane do klientów 60+. 

Jak poruszać się w dżungli nowości rynkowych?
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. 

 Co roku taką nieprzewidywalną dżunglą jest rynek 
nowości i to nie tylko kosmetycznych, czy farmaceu-
tycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas niczym wąż 
najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i najskutecz-
niejszymi produktami. Jak odnaleźć się w tym gąszczu, 
skoro każdy producent, czy dystrybutor twierdzi, że 
jego produkt jest najcudowniejszy, jedyny i niepowta-
rzalny 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”. Czym zatem się 
kierować? Z pomocą przyjść może sprawdzony prze-
wodnik – Odkrycie Roku, a dokładnie Laur Klienta/
Konsumenta Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

 Odkrycie Roku to nagroda przyznawana inno-
wacyjnym produktom i usługom, które pomimo 
krótkiego funkcjonowania na rynku potrafią wzbu-
dzić 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 mar-
ketingowy, relaunch, bądź zostały po raz pierwszy 
wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim 
sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

ODKRYWAMY DLA WAS

Kto/jak?

 Nagroda jest przyznawana przez komisję kon-
kursową 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 „odkry-
cia”. 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.

Magdalena Ryś



Godła programów wspierają decyzje konsumentów

	 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.	Wy-
wiadów	konsumenckich	dokonano	na	zamówienie	
holdingu	reklamowego	AEGIS	Media.	
	 Pod	uwagę	wzięto	preferencje	3	000	potencjal-
nych	klientów	z	najbardziej	reprezentatywnego	
przedziału	wiekowego	15-64	lat.	Sposób	badania,	
na	który	się	zdecydowano,	w	terminologii	profe-
sjonalnej	nazywa	się	CAPI	(Computer	Aided	Per-
sonal	Interview).	Osobom	niezwiązanym	z	branżą	
badawczą,	czy	reklamową	ten	skrót	może	niewiele	
mówić.	W	uproszczeniu,	CAPI	to	metoda	bezpo-
średnich	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	rozpoznawal-
ności	godeł	promocyjnych	kierowano	się	kilkoma	
istotnymi	kryteriami,	wśród	których	były	takie	wy-
tyczne	jak:	płeć	badanego,	dochody,	wykształcenie,	
czy	aktywność	zawodowa.	Sprawdzono	również,	
które	z	wielu	obecnych	na	rynku	godeł	ma	najwięk-
szy	wpływ	na	wybór	opatrzonych	nimi	produktów.	
	 Przyznać	trzeba,	że	wyniki	okazały	się	zadzi-
wiająco	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,	ponadstutysięcz-
nych	miast.
	 Zaintrygował	nas	fakt,	że	po	raz	kolejny	panie	
okazały	się	bardziej	dociekliwe	i	spostrzegawcze.	
Z	badań	jasno	wynika,	że	to	właśnie	kobiety	przy-
wiązują	większą	wagę	do	tego,	co	widnieje	na	opa-
kowaniu	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	go-
dłem	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	obojęt-
na	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	sa-
mym	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	cha-
rakterem	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	najmoc-
niejszym	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	ple-
biscycie	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.

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.

NEONET rozpoczął pierwszy 
kwartał nowego roku zdobywając 
w sumie trzy wyróżnienia. 
Do Gwiazdy Jakości Obsługi 
i miejsca na liście najlepszych 
sklepów branży RTV/AGD Opineo 
dołącza właśnie trzecie trofeum.
	 Laur	Konsumenta	to	nagroda,	która	jest	przyzna-
wana	markom	i	produktom	na	podstawie	plebiscytu	
organizowanego	wśród	klientów.	Proces	ten	jest	pro-
wadzony	dwutorowo.	W	pierwszej	kolejności	konsu-
menci	głosują	za	pośrednictwem	ankiet	dostępnych	
na	wybranych	stronach	internetowych,	a	następnie	są	
przeprowadzane	dodatkowe	rozmowy	telefoniczne.	
Firmy	i	produkty,	które	zdobędą	największą	liczbę	
pozytywnych	ocen	klientów,	zostają	nominowane	do	
nagród	w	kilku	kategoriach.	Laureaci,	którzy	zdobędą	
wyróżnienie	trzykrotnie,	uzyskują	nagrodę	Grand	Prix.	
Właśnie	taką	zdobył	w	tym	roku	NEONET.
	 –	Cieszymy	się	z	tego	wyróżnienia.	Jest	to	już	trzecie	
potwierdzenie	najwyższej	jakości	świadczonych	przez	
nas	usług,	jakie	otrzymaliśmy	w	tym	roku.	Oczywiście	
każda	nagroda	wiąże	się	również	z	poczuciem	odpowie-
dzialności.	Jesteśmy	świadomi,	że	każdy	dzień	to	nowe	
wyzwania,	a	rynek	zmienia	się	dynamicznie.	Utrzy-
mywanie	najwyższych	standardów	obsługi	to	ciągła	
praca	–	mówi	Bartosz	Piotrowski,	dyrektor	sprzedaży	
omnichannel	NEONET.	–	Klienci,	oceniając	nas	wysoko	
w	rankingu	Opineo,	czy	Programie	Jakość	Obsługi,	a	teraz	
także	w	plebiscycie	Laur	Konsumenta	docenili	nasze	
usługi	świadczone	zarówno	przez	sklep	internetowy,	
jak	i	te	oferowane	przez	nasze	sklepy	stacjonarne.	Nasze	
działania	koncentrują	się	wokół	zapewnienia	klientom	

spójnego	i	wygodnego	doświadczenia	niezależnie	od	
kanału	sprzedaży.	Działamy	omnichannel	i	takie	nagrody	
potwierdzają,	że	przyjęta	strategia	przekłada	się	na	
realne	podnoszenie	komfortu	procesu	zakupowego	–	
dodaje.
	 Sieć	sklepów	stacjonarnych	NEONET	funkcjonuje	
od	ponad	15	lat,	a	sklep	internetowy	od	niemal	10	lat.	
Marka	posiada	sklepy	przede	wszystkim	w	miejscowo-
ściach	poniżej	200	tysięcy	mieszkańców,	ale	poprzez	
sklep	internetowy	obsługuje	również	zamówienia	do	
największych	miast	w	Polsce.	Pod	koniec	zeszłego	roku	
za	sklep	przyjazny	klientom	została	doceniona	wyróż-
nieniem	Koszyk	Roku.	Sklepy	stacjonarne	NEONET	
i	świadczone	przez	nie	usługi	były	wielokrotnie	nagra-
dzane	między	innymi	takimi	wyróżnieniami	jak	Gwiaz-
da	Jakości	Obsługi	czy	QI	Najwyższa	Jakość	Quality. 

NEONET z Laurem 
Konsumenta Grand Prix

W poszukiwaniu 
wyjątkowego efektu
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. 

	 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	dosko-
nałym	kompendium	wiedzy.	Szukając	opinii,	należy	jed-
nak	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	umiesz-
czają	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	re-
komendacji,	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	ocze-
kiwaniami,	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.



Geis Solidnym Pracodawcą 2018 Sonoco – fi rma z tradycjami
Po wnikliwej analizie opinii o fi rmie, 
podejścia do pracowników, warunków 
pracy oraz możliwości rozwoju, 
decyzją kapituły konkursowej,
Grupa Geis w Polsce reprezentowana 
przez Geis PL sp. z o.o. otrzymała 
prestiżowy tytuł Solidny Pracodawca 
2018 w kategorii ogólnopolskiej.

Sonoco Poland – Packaging Services 
za sumienność, profesjonalizm 
i przejrzystość w prowadzonych 
działaniach oraz promowanie dobrych 
praktyk na rynku pracy otrzymał tytuł 
Solidny Pracodawca 2018. 

 Solidny Pracodawca Roku to prestiżowy konkurs, 
którego celem jest wyłonienie najlepszych pracodawców 
w Polsce – szczególnie tych, którzy w swojej działalności 
promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR oraz 
prowadzą wzorcową politykę personalną przekładającą 
się na wysoką jakość produktów oraz usług. Podczas 
wery�ikacji �irm brane są pod uwagę liczne kryteria, 
takie jak: warunki pracy, dynamika zatrudnienia, polityka 
szkoleń i rozwoju pracowników, możliwości awansu, jak 
również uwzględniane są opinie Państwowej Inspekcji 
Pracy, Urzędów Pracy oraz władz lokalnych. Tym samym, 
godło Solidny Pracodawca jest wiarygodną gwarancją 
rzetelności, solidności i mocnej pozycji rynkowej laureata.
 – Jest nam niezmiernie miło, że nasze działania do-
strzegane są już nie tylko na arenie lokalnej, ale również 
ogólnopolskiej. Tytuł Solidnego Pracodawcy 2018 to dla 
nas wielki zaszczyt i potwierdzenie, że kierunek rozwo-

 Wyróżnienie, jakim jest tytuł Solidny Pracodawca 
Roku, to przynależność do elitarnego grona pracodawców 
spełniających szereg kryteriów. Wśród nich znajdują 
się takie, jak respektowanie przez przedsiębiorstwo 
przepisów BHP i prawa pracy, dotrzymywanie terminów 
wypłat, dobrych warunków socjalnych, perspektywiczna 
ścieżka kariery, a także atrakcyjne systemy motywacyjne 
czy opinie PIP-u oraz władz lokalnych. Niezwykle istotne 
przy wyborze laureatów jest również ich innowacyjne 
podejście do rozwiązań z zakresu HR, a także wzorcowa 
polityka personalna, która przekłada się na wysoką jakość 
produktów oraz usług. Zaszczytne miano Solidnego
Pracodawcy w 2018 roku tra�iło również do �irmy Sonoco. 
 Korzenie działalności Sonoco datują się na 10 maja 
1899 r., kiedy w Hartsville, w Karolinie Południowej 
w USA, powstała �irma Southern Novelty Company. 
W obecnej chwili Sonoco posiada 300 zakładów, zloka-
lizowanych na 5 kontynentach, zatrudniając około 21 
tysięcy pracowników. Na polskim rynku funkcjonuje od 
2005 roku, obecnie w trzech lokalizacjach: w Łodzi, Stryko-
wie i Wrocławiu zatrudniając ponad 2600 pracowników. 
 – Tytuł Solidny Pracodawca 2018 jest dla nas ogromnym 
wyróżnieniem. Nagroda ta utwierdza nas w przekonaniu, 
że praca, którą wykonujemy każdego dnia i wkład włożony 
w budowanie przyjaznego środowiska pracy przynosi 
zamierzone skutki, a jednocześnie motywuje do dalszego 
rozwoju. Bardzo nam zależy, aby utrzymać założony kie-
runek, tworząc naszym pracownikom możliwość rozwoju 
w zgranym zespole. Jako pracodawca zapewniamy naszym 
pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrud-

ju, w którym zmierzamy, jest właściwy – mówi Adam
Kwiatkowski, wiceprezes zarządu Grupy Geis w Polsce.
Do otrzymania tytułu Solidnego Pracodawcy Roku nie 
wystarczy przestrzeganie przez �irmę wszystkich norm 
przewidzianych w prawie pracy. Po wstępnej wery�ikacji 
kapituła konkursowa wyłania spośród nominowanych 
�irmę, która spełnia szereg innych wymogów, tj. przede 
wszystkim prowadzi w sposób usystematyzowany 
wszystkie procesy HR, inwestuje w rozwój pracowników, 
posiada atrakcyjne systemy motywacyjne oraz ciekawe 
programy stażowe dedykowane dla młodych osób.
 – Bycie dobrym i odpowiedzialnym pracodawcą 
jest nieodłączną częścią naszej kultury organizacyjnej. 
To nasze zobowiązanie wobec pracowników, które po-
dejmujemy każdego dnia. Udział w programie Solidny 
Pracodawca Roku był dla nas okazją do sprawdzenia, 
czy wizja, kultura naszej organizacji, �ilozo�ia pracy, 
a także styl zarządzania zasobami ludzkimi składają 
się właśnie na słowo „solidny”– mówi Dorota Wójcik, 
HR Manager Grupy Geis w Polsce. – Uhonorowanie 
naszej �irmy tytułem Solidny Pracodawca 2018 jest dla 
nas ogromnym wyróżnieniem oraz potwierdzeniem, że 
praca, jaką każdego dnia wykonujemy, aby angażować 
naszych pracowników i tworzyć im przyjazne środowisko 
pracy, przynosi efekt. Mamy świadomość, że bycie god-
nym zaufania pracodawcą wymaga nieustannej pracy, 
ale jednocześnie jesteśmy przekonani, że warto to robić
– podsumowuje.

nienie oraz możliwości rozwoju i zdobywania cennych 
doświadczeń poprzez udział w różnorodnych projektach, 
dzięki którym każdy może poczuć realny wpływ na funk-
cjonowanie całej organizacji – wyjaśnia Magdalena Dłuska 
– regionalny dyrektor personalny, członek zarządu.
 Sonoco poszukuje kandydatów na stanowiska produk-
cyjne, takie jak operator maszyny czy lider linii pakującej, 
ale także stanowiska z obszaru wsparcia produkcji, utrzy-
mania ruchu, magazynu, szeroko rozumianej inżynierii 
oraz stanowiska specjalistyczne. Pro�il poszukiwanych 
kandydatów jest zatem bardzo zróżnicowany. W za-
kładach zatrudnienie znajdują osoby w różnym wieku 
i kwali�ikacjach zawodowych. Firma dba także o to, aby 
była przyjaznym miejscem do pracy dla osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności. Informacje o bieżących 
rekrutacjach zamieszczone są na stronie internetowej 
sonoco.com.pl oraz na Facebooku – Kariera w Sonoco.
 – Wiemy, że naszą organizację tworzą ludzie, dlatego 
zależy nam na zmotywowanym i zaangażowanym zespole. 
W związku z tym nieustannie pracujemy nad doskonaleniem 
systemów i organizacji pracy w Sonoco – dodaje Magdalena 
Dłuska. – Pracownikom oferujemy system motywacyjny 
w zakresie zarówno dodatków �inansowych, jak i pozapła-
cowych w formie innowacyjnego systemu kafeteryjnego 
z możliwością wymiany punktów na nagrody rzeczowe. 
Zapewniamy szeroki zakres świadczeń, takich jak prywatna 
opieka medyczna, szkolenia zawodowe, pakiety sportowe, 
do�inansowanie posiłków, możliwość nauki języków obcych 
za pośrednictwem platformy e-learningowej, czy bezpłatny 
transport pracowniczy. 

Tytuł Solidny Pracodawca Roku symbolem uznania
Co składa się na sukces fi rmy? Dobry biznesplan? Nakłady fi nansowe?
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 po-
wstał 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 �irm, których siedzi-
by znajdują się w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których od-
działy lub �ilie 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 reali-
zować zarówno swoje jak i �irmowe cele biznesowe. 
Inwestując w ludzi pracodawca rozumie, że to dzięki 
nim �irma stale się rozwija. W tym celu podmioty go-
spodarcze muszą odpowiednio dostosować do potrzeb 
szkolenia rozwijające kompetencje pracowników.

Wery�ikacja

 Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działa-
jących na terenie całego kraju redakcja na podstawie 
zebranych przez siebie informacji selekcjonuje przed-
siębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego 
Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie lau-
reatów. Wyróżnieniem dla �irm jest już sama nominacja, 
gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych 
rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym 
środowisku. Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe 
wyróżnienie, ale również możliwość zaprezentowa-
nia się na łamach ogólnopolskich mediów w ramach 
zdobytego tytułu.

Co wyróżnia nasz projekt spośród innych?

 Organizatorem programu Solidny Pracodawca 
Roku jest redakcja pracująca nad związanymi z przed-
sięwzięciem tytułami prasowymi. W związku ze spe-
cy�iką pracy zespołu, podstawą wstępnej wery�ikacji 
przedsiębiorstw są standardowe działania dzienni-
karskie (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 �irm 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 opiniotwór-
czymi dziennikami w Polsce oraz telewizją.
 Część konkursowa nie podlega opłacie – �irmy bio-
rące udział w projekcie nie płacą za poszczególne etapy 
wery�ikacji, abonament czy samą możliwość udziału 
w konkursie. Jeśli �irma nie zdobędzie wyróżnienia, nie 
ponosi żadnych kosztów. Jedyna opłata obowiązująca 
to inwestycja w wizerunek �irmy. 

Gala podsumowująca

 Gale programu Solidny Pracodawca Roku są od lat 
okazją do o�icjalnego podsumowania kolejnych odsłon 
konkursu. W różnych sektorach, w których istotna jest 
branża, zasięg działalności oraz ilość zatrudnionych 
osób, kapituła konkursowa wyłania laureatów. Podczas 
uroczystości wyróżnione �irmy otrzymują tablice pa-
miątkowe potwierdzające słuszność dotychczasowych 
działań z zakresu polityki personalnej. 

Dobiega końca XVI edycja projektu

 Po zakończeniu XVI edycji oraz podsumowaniu, jakim 
będzie uroczysta gala, organizatorzy: „Strony Biznesu 
Plus” oraz „Strony Rynku” po raz kolejny sukcesywnie 
będą realizować program Solidny Pracodawca Roku, 
wspierając tym samym �irmy, których polityka perso-
nalna 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. Zado-
walający 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 codzien-
ną pracę realizować zarówno swoje, jak i �irmowe cele 
biznesowe. Rynek pracy w Polsce stale się rozwija. Coraz 
więcej �irm 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 na-
kłady �inansowe, ale przede wszystkim czynnik ludzki.


