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Odkryj rewolucję
w bankowości

Aion Bank to pierwszy w pełni cyfrowy bank oparty na modelu subskrypcyjnym.
W Polsce wystartował z planem trzech kont bankowych, w tym z w darmowym
kontem Light. Oferuje konta oszczędnościowe oprocentowane - nawet 1,5%
rocznie, dostęp do inwestowania na całym świecie, przewalutowania po kursie
międzybankowym, bez dodatkowych prowizji. Bankowość jest oparta na jasnych
zasadach, bez skomplikowanych zapisów umów i ograniczeń.
Konta oszczędnościowe
Flagowym produktem Aion Banku są konta oszczędnościowe w PLN z EUR – w zależności od planu
abonamentowego klienci mogą liczyć na 1-1,5%
oprocentowania w PLN z 0.5-1% oprocentowania
w EUR z miesięczną kapitalizacją, brakiem górnego
limitu kwot oraz możliwością wpłat z wypłat w dowolnym momencie.

Inwestycje na globalnych giełdach

Twórcy Aion Banku zaproponowali własne rozwiązanie w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie
tematyką inwestycyjną wśród Polaków. Efektem
tego platforma inwestycyjna dostępna w aplikacji
mobilnej Aion Banku. Użytkownik aplikacji zyskuje
nielimitowany dostęp do m.in. międzynarodowych
obligacji najbardziej wiarygodnych krajów, akcji potentatów rynkowych, a także wybranych wskaźników
skupionych wokół inflacji, globalnych wzrostów,
technologii przyszłości czy zielonej gospodarki.

Płatności w obcych walutach
Konto za prawdziwe 0 zł
Dzisiejszy konsument poszukuje wartościowych
usług finansowych, a nie kolejnej, tradycyjnej instytucji bankowej. Z konta może skorzystać każdy kto
chce mieć w pełni cyfrowy dostęp do bankowości,
z poziomu aplikacji mobilnej na smartfonie. Dotyczy to również osób, które posiadają główne konto
w tradycyjnym banku ale nadal szukają korzystnych
usług finansowych bez zbędnych prowizji, limitów
i ograniczeń.

Mocną stroną oferty Aion Banku jest również wymiana walut. W ofercie znajdują się narzędzia do
szybkich transakcji walutowych, które są dostępne bez limitów w ramach abonamentu. Cyfrowe
i fizyczne karty umożliwiają płatności w dowolnej
walucie, po korzystnym dla użytkownika kursie
międzybankowym. Twórcy banku również w tym
przypadku postanowili wyeliminować wszystkie
dodatkowe opłaty i prowizje. W rezultacie oferta
walutowa wolna jest od kosztów przewalutowań,
dzięki czemu płatności w obcych walutach stają
się prostsze.

Promatic Group zdobywcą
nagrody Laur Klienta 2021

Największy polski producent automatów, gier i rozwiązań
systemowych dla branży gamblingowej – Promatic Group – uzyskał
wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie Laur Klienta 2021. Firma
otrzymała nagrodę Odkrycie Roku w kategorii „Innowacyjne
technologie”.
Tegoroczna edycja stanowi już XVII odsłonę
konkursu. Celem jest nagrodzenie firm, które wyróżniają się na tle konkurencji dzięki swoim usługom,
markom i produktom. Organizatorem wydarzenia
są redakcje Stron Biznesu, Stron Rynku oraz Rzeczy
o Biznesie. Jest to jedna z pierwszych certyfikacji
firm na podstawie zbiorowej rekomendacji konsumentów i klientów, którzy
biorą udział w głosowaniu.
Promatic został wyróżniony w kategorii „Innowacyjne technologie”,
co stanowi zwieńczenie
intensywnej transformacji
technologicznej, która była
udziałem firmy w ostatnich
latach.  Promatic działa od
1997 r. i choć początkowo produkował jedynie automaty do gier, obecnie jest kompleksowym dostawcą
oprogramowania i rozwiązań systemowych w branży
gamblingowej – gier slotowych, automatów oraz
usług dopasowanych do wysokich wymagań klientów
w Polsce i za granicą.
– W Promatic cały czas badamy zainteresowania
i oczekiwania polskich oraz zagranicznych użytkow-

ników gier. Connected-device oraz coraz większy
udział urządzeń mobilnych w rynku to trendy, które
są dla nas kluczowe przy produkcji. M.in. dlatego
obecnie wszystkie nasze gry są produkowane zarówno w wersji na urządzenia stacjonarne (automaty),
jak i na komputery oraz smartfony (online games).
Promatic, jako firma technologiczna ukierunkowana
na innowacje, ma na celu
nie tylko odpowiadanie na
trendy panujące na rynku,
ale także wychodzenie
naprzeciw odbiorcy. Tym
kierujemy się w naszej codziennej pracy. Bardzo więc
cieszy nas kolejna już w tym
roku nagroda – komentuje
Szymon Mazur, CTO Promatic Group.
Promatic to firma skupiona wokół polskiej
myśli technologicznej, od lat współpracująca z najlepszymi polskimi inżynierami i developerami.
Oprócz rynku rodzimego, aktywnie działa również
za granicą: m.in. w krajach regionu CEE (Słowacja,
Ukraina, Rumunia), ale także w Ameryce Łacińskiej
(Kostaryka) oraz w Afryce (Nigeria).
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ODKRYWAMY
DLA WAS

Przyszłość
z auro-zdrowie
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. to firma z branży
farmaceutycznej. Oferta firmy skupia się na lekach generycznych,
Rx oraz OTC obejmujących 22 obszary terapeutyczne.
Tworzone przez Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
leki są najwyższej jakości odpowiednikami popularnych na rynku farmaceutyków. Co istotne dla
pacjentów, zawierając tę samą substancję czynną,
działają dokładnie tak samo, a zazwyczaj różnią się
jedynie nazwą i cechują atrakcyjną ceną.
Aurovitas Pharma Polska powstała jako trzecia firma
Aurovitas w Europie i wraz z siostrzanymi spółkami
z Hiszpanii oraz Portugalii wchodzi w skład Grupy
Aurobindo Pharma z centralą europejską w Londynie.
Aurobindo Pharma została założona w 1986 przez P.V.
Ramprasad Reddy, K. Nityananda Reddy oraz wysoko
wyspecjalizowaną grupę specjalistów w dziedzinie
farmacji. Pierwsze działania rozpoczęliśmy w latach

1988-89 mając do dyspozycji wówczas tylko jeden
zakład produkcyjny półsyntetycznych penicylin w Pondicherry. Koncern Aurobindo jest jedną z wiodących
firm działających w obszarze rozwoju, produkcji i wprowadzaniu do obrotu leków generycznych i substancji
aktywnych dla przemysłu farmaceutycznego na świecie.
Grupa Aurobindo została nagrodzona podczas głównej
Gali Global Generics & Biosimilars Awards dwoma
bardzo cennymi nagrodami: Company of the Year 2019,
Acquisition of the Year 2019.
Misją Aurovitas Pharma Polska jest zapewniać
dostęp do jak najszerszego portfela wysokiej jakości
leków dostosowanych do potrzeb terapeutycznych
polskich pacjentów.

Okna PVC z recyklingu
to przyszłość

Z popularnego PVC produkuje się większość stolarki okiennej i drzwiowej.
Jednocześnie materiał ten, wrzucony jako plastik do jednego „worka”
z jednorazowymi torebkami foliowymi, powszechnie kojarzy się
z zanieczyszczaniem środowiska. Czy słusznie?

Deceuninck, marka doceniona przez konsumentów
tytułem złoty Laur Klienta 2021 w kategorii „Jakość
i innowacyjność”, udowadnia, że PVC to cenny surowiec
o bardzo długim cyklu życia, który można wykorzystywać ponownie. Choć branża budowlana nie należy do
szczególnie „zielonych”, to właśnie ona może i powinna
wprowadzać zrównoważone rozwiązania, mające znaczący wpływ na obniżenie emisji w skali globalnej. Od 2012
roku w Belgii działa centrum recyklingowe Deceuninck,
jednego z liderów wśród producentów profili do okien
i drzwi z PVC i kompozytu. Zakład przetwarza odpady

poprodukcyjne i pokonsumenckie (nawet 45 tys. ton
PVC rocznie). PVC z recyklingu używa się następnie do
wytłaczania nowych profili okiennych – co ważne, już bez
konieczności poddawania go dodatkowym procesom.
Biorąc pod uwagę, że użytkowanie okna PVC wynosi około
35 lat, a materiał PVC można poddać recyklingowi nawet
10 razy, cykl życia materiałów z przetworzonego PVC może
wynieść nawet 350 lat! Każde ponowne wykorzystanie
1 kg PVC oznacza wyemitowanie do atmosfery 2kg CO2
mniej w stosunku do emisji w przypadku użycia materiału pierwotnego. To także 90% niższe zużycie energii
w procesie produkcyjnym. Brzmi dobrze, prawda? Jest
małe „ale”…
O ile pojęcie zrównoważonego rozwoju i ekologii
jest powszechnie akceptowane z koncepcyjnego punktu
widzenia, niestety często odrzucane jest w praktyce.
Powód? Produkty z recyklingu wciąż są kojarzone z tanimi wyrobami o słabszej jakości. Niestety, to fałszywe
postrzeganie ogranicza tak potrzebną dziś powszechną
akceptację włączenia ich do codziennego użytku.
Prawda jest natomiast taka, że powtórne przetworzenie surowca PVC nie pogarsza jego właściwości, wręcz
przeciwnie – jakość produktu PVC z recyklingu wykazuje
delikatną przewagę nad tym wykonanym z surowca
pierwotnego. Dlaczego? Obróbka pogłębia polimeryzację, dzięki której materiał staje się bardziej plastyczny.
Okazuje się zatem, że proces recyklingu jest przyjazny
nie tylko dla środowiska, ale także dla samego surowca.
W Deceuninck panuje mocna wiara w to, że już wkrótce
to przekonanie stanie się powszechne.

Prestiżowe
wyróżnienie HR
Projekt Solidny Pracodawca Roku wyłania i promuje podmioty gospodarcze
cechujące się wzorcową polityką personalną, która przekłada się na wysoką
jakość produktów i usług. Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych
działających na terenie całego kraju selekcjonowane są te przedsiębiorstwa,
które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się w
elitarnym gronie laureatów.
Organizatorem programuSolidny Pracodawca Roku jest redakcja „Stron Rynku” oraz
„Rzecz o Biznesie”. 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 cenione jest wsparcie, jakiego udzielają patroni
projektu – SAZ, Business Centre Club 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.
Zwieńczeniem każdej z edycji projektu jest
ogólnopolska gala, na którą zaproszeni zostają
wszyscy laureaci tytułu. Podczas uroczystości
wyróżnione firmy otrzymują tablice pamiątkowe potwierdzające słuszność dotychczasowych działań z zakresu polityki personalnej.
Wydarzenie jest również wspaniałą okazją
do wymiany doświadczeń i pomysłów z obszaru HR.
Zapraszamy na stronę internetową, gdzie
mogą się Państwo zapoznać z wypowiedziami
laureatów na temat projektu, które są wizytówką tego przedsięwzięcia.

Naszą siłą są ludzie! Jesteśmy dla Ciebie
od ponad 17 lat!

Firma Eveline Cosmetics to prawie 40 lat doświadczenia i troski
o podkreślanie naturalnego piękna kobiet z całego świata! Naszą
siłą są ludzie – to dzięki nim Eveline Cosmetics od ponad 35 lat,
stale się rozwija.
W tym roku otrzymaliśmy bardzo szczególne dla nas
wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku, dzięki któremu
znaleźliśmy się w gronie najlepszych pracodawców w Polsce, ceniących nowoczesne rozwiązania HR.
Jesteśmy największym polskim producentem i eksporterem kosmetyków. Zatrudniamy
obecnie blisko 900 pracowników.
Nasza oferta to ponad 1000 produktów – zarówno do pielęgnacji,
jak i do makijażu – dostępna jest
na 6 kontynentach, w 70 krajach.
Kraje z największą dynamiką
wzrostu to dla nas: Rosja, Ukraina, Chorwacja, Rumunia, Grecja,
Zjednoczone Emiraty Arabskie,
USA, Bośnia i Hercegowina, oraz
Pakistan. Zmotywowani zadowoleniem klientów, poszerzamy eksport, między innymi o kraje takie
jak UK, Niemcy, Francję, Arabię
Saudyjską czy kraje skandynawskie.
Dynamika sprzedaży i rozwój
eksportu mają wpływ na nasze
inwestycje – w ciągu ostatnich lat
zainwestowaliśmy ponad 20 mln.
zł. w rozbudowę infrastruktury
produkcyjnej i logistycznej oraz
bazy magazynowej, a Centrum
Badań i Rozwoju zostało unowocześnione. Dlatego możemy
produkować jeszcze szybciej i bezpieczniej, a także stale
tworzyć nowe miejsca pracy.
Osiągnęliśmy swoją pozycję na rynku dzięki innowacyjności, zastosowaniu surowców o potwierdzonej
badaniami skuteczności działania, szybkiemu reagowaniu
na trendy i zmieniające się oczekiwania konsumentów.
Mamy pewność, że tworzymy najlepsze produkty!
Bacznie śledzimy światowe trendy - co roku wprowadzamy na rynek około 100 nowych produktów o wy-

sokiej jakości, w przystępnej cenie, dla konsumentki
w każdym wieku.
Nasze produkty dostępne są w licznych sieciach
handlowych, drogeriach, supermarketach oraz sklepach
internetowych, dzięki czemu cieszymy się coraz większym
zasięgiem i uznaniem również
wśród młodszych konsumentek.
Specjalnie dla nich rozwijamy
naszą obecność w mediach społecznościowych i w Internecie,
prowadzimy także zaawansowane działania w obszarze Digital
Marketingu. W ostatnim czasie
stale powiększamy Dział Marketingu Online, zatrudniając najlepszych specjalistów na rynku.
Udało nam się zbudować silną
społeczność wokół marki Eveline
Cosmetics. Nasz kanał na IG to już
ponad 214 tysięcy aktywnych
followersów, profil na FB – blisko
200 tysięcy fanów! Rozwijamy
także nowy kanał na Tik Toku,
który w ciągu pierwszych 3
miesięcy podbił serca ponad 5
tysięcy nowych obserwujących.
Eveline to wyjątkowe miejsce,
w którym miłość do pielęgnacji
i piękna łączy się z pasją, kreatywnością, rozwojem i satysfakcją. Naszym pracownikom
umożliwiamy zarówno inspirującą pracę zespołową
opartą na wymianie doświadczeń, jak i indywidualne
doskonalenie ich największych talentów oraz zdobywanie
nowych. Priorytetem naszego zespołu jest wzajemne
wsparcie, szacunek i współpraca, razem działamy na
nasz wspólny sukces!
Zespół Eveline Cosmetics stale się rozwija,
więc jeśli chcesz do nas dołączyć zapraszamy na
www.eveline.pl/kariera - tu znajdziesz aktualne oferty pracy!

Chciałoby się napisać, że 17 edycji minęło jak
jeden dzień. Jeszcze nie tak dawno Laur Konsumenta
wchodził na rynek, zaskakując wszystkich swoją
pionierską misją i wizją. A ta nie jest skomplikowana, bo to co proste sprawdza się przecież najlepiej.
Od kilkunastu lat projekt przynosi konsumentom
i dostarczającym im produkty oraz usługi firmom
odpowiedź na pytanie o to, kto jest najpopularniej-

szy w swojej kategorii plebiscytu. Kogo i co można
polecić innym? Z biegiem lat to charakterystyczne
godło stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych
form graficznych rekomendacji produktów i usług.
Za naklejonym na opakowaniu lub umieszczonym na
stronie laureata znakiem stoją setki oddanych przez
respondentów głosów w każdej z ponad 300 funkcjonujących kategorii – to brzmi dumnie.

LAUR KONSUMENTA / LAUR KLIENTA

*Eveline za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Drug), Sprzedaż wartościowa i ilościowa w sztukach w okresie X 2020
- IX 2021 w kategorii: Kosmetyki Kolorowe

Jesteśmy na
czasie, znaczy
odkrywamy...
Nowość i moda. Świeże, odkrywcze
spojrzenie. Przygoda z inwencją i stop
dla limitu. Pobudzanie wyobraźni.
Zainteresowanie produktem, którego
nie było. produktem zaskakującym
i potrzebnym. To chwile miłe, z
dreszczykiem pozytywnych emocji.
Zaproszenie do świata odkryć...

WYBIERAM ACARD Z POTRZEBY SERCA!
Acard, Acard 150 mg. Skład i postać: Każda tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg (Acard) lub 150 mg (Acard 150 mg) kwasu acetylosalicylowego. Wskazania: Choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje
kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, niestabilna choroba wieńcowa (Acard 150 mg:
po przebytym epizodzie niestabilnej choroby wieńcowej), prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego
niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA, u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń
wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka, zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów
profilaktyki. Decyzję o rozpoczęciu leczenia kwasem acetylosalicylowym i stosowanej dawce powinien podjąć lekarz. Przeciwwskazania: Produktu Acard nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną
– kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u pacjentów ze skazą krwotoczną, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów
z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów
lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat
w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Produktu Acard 150 mg nie należy stosować: w przypadku
nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u pacjentów ze skazą krwotoczną, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem
salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u pacjentów z dną
moczanową; u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadko występującej,
ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. ChPL Acard: 2020.03.13. Acard 150: 2019.06.05.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ, KTÓRA ZAWIERA WSKAZANIA, PRZECIWWSKAZANIA, DANE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ
NIEPOŻĄDANYCH I DAWKOWANIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, BĄDŹ SKONSULTUJ
SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ, GDYŻ KAŻDY LEK NIEWŁAŚCIWIE STOSOWANY ZAGRAŻA TWOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU.

ACRD/785/01-2021

Każde opakowanie leku Acard to 5 gr na ratujące życie programy
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Każdego roku na rynku pojawiają się nowe produkty
i usługi. Oko cieszą dopiero co nakreślone linie karoserii
samochodów. Kreatorzy mody dyktują nowe style, a te  
błyskawicznie podbijają ulicę, dzięki dynamicznym
producentom odzieży. Urodę wspierają świeżością
pachnideł i mazideł  firmy kosmetyczne. Świat kulinariów zachęca do odwagi w tradycyjnym i efektownym
gotowaniu. Farmacja wspiera nasze zdrowie i kondycję
najnowszymi osiągnięciami i wiedzą. Biura podróży
kuszą dotychczas przez nas niedotkniętymi  zakątkami
globu i pomysłami na  spędzanie czasu. Sprzęt sportowo-rekreacyjny cieszy nasze ciało i nasze ambicje.   Każdego
roku odkrywamy coś dla siebie... i coś dla was. Jesteśmy
niecierpliwie ciekawi kolejnych odkryć: ekipa Odkrycie
Roku
   Odkrycie Roku to nagroda przyznawana innowacyjnym produktom i usługom, które pomimo statusu
nowosci na rynku potrafią wzbudzić zaufanie odbiorców.
Dotyczy ona również produktów i usług, które przeszły
relaunch, lifting marketingowy, zainteresowały nową,
skuteczną kampanią reklamową, bądź zostały wskazane przez głosujących w ogólnopolskim sondażu Laur
Konsumenta/Laur Klienta.
Ekipa konkursu Odkrycie Roku

