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STRONY RYNKU
Najwyższa jakość materiałów na dachy wielu pokoleń
Blachotrapez to dziś lider w produkcji 
pokryć dachowych w Polsce. 
Firma z Rabki-Zdroju, z ponad 
40-letnim doświadczeniem, zatrudnia 
setki pracowników i działa na 
skalę międzynarodową. Produkty 
Blachotrapezu można kupić 
w 10. krajach Europy oraz Kanadzie 
i dalekim Tadżykistanie. 
Na rynku polskim wytycza trendy, 
a jej produkty cechuje wysoka jakość 
i nowoczesny design. Priorytetem 
firmy Blachotrapez jest ciągły rozwój 
innowacyjnych technologii, a co za 
tym idzie – doskonalenie jakości 
oferowanych produktów. Uznanie 
i zaufanie klientów potwierdzają liczne 
wyróżnienia, m.in. przyznany niedawno 
złoty Laur Konsumenta 2017 oraz 
Laur Konsumenta Grand Prix 2017.
	 Firma	Blachotrapez	oficjalnie	powstała	w	roku	1995,	
jednak	jej	początki	sięgają	lat	siedemdziesiątych.	Wów-
czas	to	Jan	Luberda	oraz	jego	żona	Teresa	założyli	na	
południu	Polski	małą	firmę	dekarską.	Głównym	profilem	
jej	działalności	był	montaż	pokryć	dachowych,	rynien	
i	obróbki	wykonywane	w	małym	warsztacie.	Tak	zrodziły	
się	podwaliny	pod	dzisiejszą	potęgę	przedsiębiorstwa	
z	Rabki-Zdroju.	Dziś,	oprócz	trzech	zakładów	produk-
cyjnych,	firma	posiada	własny	tabor	samochodowy	
(ponad	300	samochodów	ciężarowych,	dostawczych	
i	osobowych)	oraz	największą	w	branży	sieć	sprzedaży	
detalicznej,	liczącą	ponad	130	placówek	na	terenie	całego	
kraju.	I	stale	się	rozrasta,	budując	dachy	nad	głowami	
kolejnych	pokoleń.

Najwyższa jakość produktów 

	 Najwyższa	jakość	wyrobów	to	jeden	z	czynników	
sukcesu	Blachotrapezu,	a	dbałość	o	nią	przejawia	się	we	
wszystkich	obszarach	działalności	firmy	i	stanowi	pod-
stawę	nowych	koncepcji	i	wdrażania	innowacyjnych	roz-
wiązań	technologicznych.	Dla	producenta	z	Rabki-Zdroju	
kluczowe	jest	tworzenie	materiałów	pokryciowych	o	naj-
lepszych	parametrach,	charakteryzujących	się	wysokimi	
walorami	estetycznymi.	Takich,	które	dadzą	inwestorowi	
duże	możliwości	kreowania	połaci	dachowej	i	pozwolą	
podnieść	jej	walory	wizualne.	Blachotrapez	gwarantuje	
najwyższą	dbałość	o	proces	produkcji:	wykwalifikowani	
fachowcy	dbają,	aby	praca	była	perfekcyjna	już	od	etapu	
projektowego,	po	dobór	materiałów	i	kolorów,	do	samego	
montażu.	Tak,	aby	pokryty	blachodachówką	dach	zapew-
niał	bezpieczeństwo	i	komfort	mieszkańcom.	Wysoką	ja-
kość	produktów,	powstających	w	zakładach	Blachotrapez,	
potwierdzają	liczne	nagrody	i	certyfikaty,	m.in.		prestiżowy	
tytuł	Laur	Konsumenta,	wyróżnienie	szczególnie	ważne,	
ponieważ	przyznają	je	sami	konsumenci,	a	jak	wiadomo	
ich	opinia	jest	dla	firmy	najcenniejsza.	Dla	odbiorców	
wysoka	jakość	jest	bardzo	istotnym	czynnikiem.	Wybór	
odpowiedniego	materiału	pokryciowego	to	decyzja	na	
lata	i	poważny	wydatek,	a	dzisiejszy	klient	chce,	aby	jego	
życie	toczyło	się	pod	pewnym	i	trwałym	dachem,	pod	
dachem	na	wiele	pokoleń.	Blachotrapez	w	pełni	spełnia	
to	zadanie.	

Innowacje potwierdzone gwarancją

	 Poza	stricte	produktowym	podejściem,	Blachotrapez	to	
firma,	która	od	lat	wyznacza	trendy	w	branży	budowlanej,	
kreując	nowe	wzory	użytkowe	i	wdrażając	innowacyjne	
rozwiązania	technologiczne	w	parku	maszynowym.	
Design,	wzór,	świeże	spojrzenie	na	produkt	to	kluczowe	
filary	strategii	firmy.	Najnowszym	przykładem	innowa-
cyjnego	produktu,	wyróżniającego	się	nowoczesnym,	

minimalistycznym	wzornictwem,	jest	blachodachówka	
płaska	TYSENIA,	która	doskonale	wpisuje	się	w	założenia	
współczesnej	architektury.	Prawdziwym	bestsellerem	
sprzedażowym	jest	także	blachodachówka	moduło-
wa	Germania	Simetric	oraz	innowacyjny	gont	blaszany 
Janosik	o	wzorze	przypominającym	naturalny,	tradycyj-
ny,	drewniany	gont.	Wybierając	materiały	pokryciowe	
Blachotrapezu,	klienci	otrzymują	pewność,	że	są	one	
dopracowane	w	każdym	szczególe	–	pisemna	gwarancja	
na	blachodachówkę	może	wynosić	nawet	do	40	lat.	Za	
renomą	produktów	stoi	również	jakość	surowców	–	
producent	współpracuje	tylko	z	najlepszymi	dostawcami	
i	jest	generalnym	dystrybutorem	najwyższej	jakości	
powłok	z	huty	thyssenkrupp	Steel	Europe,	Tata	Steel	
czy	US	Steel	Koszyce.	

Kompleksowe podejście do jakości

	 W	kompleksowym	budowaniu	jakości	niezwykle	waż-
ne	jest	zaangażowanie	pracowników	zarówno	w	procesie	
produkcji,	jak	i	obsługi	klientów	biznesowych	i	indywi-
dualnych.	Dlatego	też	Blachotrapez	zatrudnia	naprawdę	

świetnych	fachowców.	To	oni	stoją	za	sukcesami	sprzeda-
żowymi	produktów.	Nie	bez	znaczenia	dla	zarządzania	
jakością	jest	również	budowanie	i	utrzymywanie	dobrych	
relacji	we	współpracy	z	ludźmi,	m.in.	z	dostawcami	i	part-
nerami	handlowymi.	

W drużynie reprezentacji Polski

	 Blachotrapez	od	lat	wspiera	sport	i	polskich	spor-
towców,	kibicując	im	w	walce	o	zwycięstwo.	Jednak	
ten	rok	jest	dla	firmy	wyjątkowy.	15	lutego	br.	została	
zawarta	umowa	partnerska	z	Polskim	Związkiem	Piłki	
Nożnej,	którą	już	w	sierpniu	obie	strony	przedłużyły	do	
Mistrzostw	Świata	w	Katarze	w	2022	r.	Dodatkowo	firma	
Blachotrapez	jest	także	sponsorem	reprezentacji	Polski	
do	lat	21.	Ale	to	nie	wszystko.	Od	maja	br.	oficjalnym	
ambasadorem	marki	jest	światowej	sławy	piłkarz	Kamil	
Glik.	Podczas	trwania	kontraktu	Kamil	Glik	wspiera	pro-
ducenta	w	kampanii	wizerunkowej.	Z	udziałem	piłkarza	
nakręcono	już	spot	telewizyjny,	którego	oficjalna	emisja	
odbyła	się	10	czerwca	na	antenie	telewizji	Polsat,	przed	
zwycięskim	meczem	reprezentacji	Polski	z	Rumunią.	

Krups z Laurem Konsumenta
Marka Krups została uznana przez konsumentów za najlepszą w kategorii 
ekspresów do kawy i najczęściej polecaną. Potwierdzeniem jakości jest 
I miejsce w trzynastej edycji ogólnopolskiego plebiscytu popularności 
Laur Konsumenta 2017.

	 Krups	słynie	z	dbałości	o	detale,	które	w	połączeniu	
z	doświadczeniem	dają	gwarancję	smaku	i	aromatu	
kawy.	To	jedyny	producent	ekspresów	automatycznych	
na	rynku,	który	zapewnia	ubicie	kawy	–	tamping	–	o	sile	
30	kg.	Dzięki	temu	mała	czarna	jest	wyjątkowo	inten-
sywna.	Opatentowany	Thermoblock	sprawia,	że	kawa	
ma	idealną	temperaturę	już	od	pierwszej	filiżanki.
	 Brak	konieczności	wyjmowania	i	czyszczenia	systemu	
zaparzającego	ułatwiają	obsługę	ekspresów.	Natomiast	
stalowe	żarna	w	młynku	takie,	jakie	występują	w	pro-
fesjonalnych	młynkach,	gwarantują	niezawodność.	

	 Kwintesencją	jakości,	którą	oferuje	marka	Krups, 
jest	najnowszy	model	Evidence	EA89	opracowany	
z	troską	o	najmniejszy	szczegół,	począwszy	od	naj-
wyższej	jakości	materiałów,	ergonomii	i	kompaktowej	
formy,	po	intuicyjny	wyświetlacz	OLED,	dzięki	któremu	
parzenie	kawy	jest	wyjątkowo	łatwe	i	szybkie.	Evidence	
EA89	posiada	łącznie	aż	15	programów	oraz	funkcję	
2-in	1	Touch,	pozwalającą	na	przygotowanie	za	jednym	
dotknięciem	dwóch	filiżanek	kawy	białej,	także	latte	
w	typowych	wysokich	szklankach.	

KRUPS EVIDENCE SERIA EA89



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	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	prze-
prowadzania	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	największy	
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.)	za-
mieszczony	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	przywią-
zują	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	docho-
dach,	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	samym	
Laurze	Konsumenta.	Nie	trzeba	długo	szukać,	by	
dowiedzieć	się,	że	aż	3	spośród	9	najbardziej	rozpo-
znawalnych	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	najmocniej-
szym	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	zwy-
czajów	zakupowych.	Dlatego	właśnie	godłem,	które	
najbardziej	skłania	je	do	dokonania	konkretnego	
wyboru,	jest	Odkrycie	Roku.

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.

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:	„inno-
wacja”	czy	„najskuteczniejszy”.	Gdzie	zatem	szukać	ra-
tunku?	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	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



Niezawodność w lotnictwie

	 Spółka	Avio	Polska	Sp.	z	o.o.	została	utworzona	
w	2001	r.	w	Bielsku-Białej,	jako	część	międzynaro-
dowej	grupy	przemysłowej	Avio,	będącej	liderem	
w	przemyśle	lotniczym.	Aby	lepiej	zrozumieć	historię	
bielskiego	przedsiębiorstwa,	należy	odnieść	się	do	
szerszego	obrazu	całej	grupy	Avio,	której	jest	częścią	
i	przywołać	początki	istnienia	biznesu,	które	sięgają	
roku	1908.	Wtedy	też	włoskie	przedsiębiorstwo	roz-
poczęło	swoją	działalność	pod	szyldem	marki	Fiata.	
Przez	ostatnie	100	lat	firma	odegrała	kluczową	rolę	
w	wielu	ważnych	przedsięwzięciach	technologicznych	
oraz	przeszła	szereg	zmian	organizacyjnych.	Dzięki	
ciągłym	inwestycjom	w	badania	i	rozwój	oraz	współ-
pracy	z	najważniejszymi	uniwersytetami	i	ośrodkami	
badawczymi	z	całego	świata,	Avio	uzyskało	pozycję	
lidera	w	technologii	i	produkcji,	która	została	uznana	
na	arenie	międzynarodowej.	
	 Jednym	z	ważniejszych	wydarzeń	w	historii	firmy	
było	przejęcie	działu	lotniczego	Avio	przez	międzyna-
rodowy	koncern	General	Electric,	przekształcenie	go	
w	grupę	Avio	Aero	i	włączenie	do	biznesu	GE	Aviation.	
Obecnie	Avio	Aero,	z	siedzibą	w	Turynie,	jest	wiodą-
cą	spółką	GE	Aviation	w	dziedzinie	projektowania,	
wytwarzania	oraz	konserwacji	części	i	systemów	dla	
cywilnego	i	wojskowego	przemysłu	lotniczego.	Firma	
posiada	liczne	zakłady	produkcyjne	we	Włoszech	oraz	
jeden	w	Polsce,	którym	jest	właśnie	firma	Avio	Polska.	
	 Bielska	spółka,	jako	część	globalnego	łańcucha	do-
staw,	jest	ważnym	elementem	grupy	Avio	Aero.	Firma	
zatrudnia	ponad	500.	pracowników,	koncentruje	się	
na	działalności	produkcyjnej	i	badawczo-rozwojowej	
w	ramach	własnego	Centrum	Badawczo-Rozwojowego.	
Avio	Polska	jest	również	współudziałowcem	konsor-
cjum	naukowo-przemysłowego	–	Laboratorium	Badań	
Napędów	Lotniczych	„Polonia	Aero”,	ulokowanym	
w	Zielonce,	pod	Warszawą.	Laboratorium	współpracuje	
z	partnerami	firmy,	Politechniką	Warszawską	i	Woj-
skową	Akademią	Techniczną.	Jest	to	obiekt	badawczy,	
miejsce	testowania	nowych	rozwiązań	technologicz-
nych	na	długo	przed	pojawieniem	się	produktu	na	
rynku.	
	 Ciągły	rozwój	i	inwestycje	zarówno	w	nowoczesny	
park	maszynowy,	jak	i	w	kompetencje	pracowników	
zagwarantowały	firmie	rozpoznawalność	i	powierzenie	
jej	przez	biznes	Avio	Aero	produkcji	m.in.	elemen-
tów	kierowniczych	turbiny	silnika	LEAP,	wspólnego	
przedsięwzięcia	General	Electric	oraz	francuskiego	
SAFRAN,	który	napędza	samoloty	BOEING	737	MAX	
oraz	A320neo.	
	 Obecnie	Avio	Polska	pracuje	również	nad	wdroże-
niem	elementów	kierowniczych	silnika	GE9X,	który	
posłuży	do	napędu	nowego	samolotu	szerokokadłu-
bowego	BOEING	777X.	W	zadanie	to	zaangażowani	
są	pracownicy	wszystkich	działów	przedsiębiorstwa,	
ponieważ	dotyczy	to	całego	cyklu	życia	produktu.	
Bielskie	przedsiębiorstwo	bierze	udział	również	w	pro-

jekcie	nowego	silnika	turbośmigłowego,	który	posłuży	
do	napędów	samolotów	lotnictwa	ogólnego.	Jest	to	
międzynarodowy	projekt,	nad	którym	oprócz	firmy	
Avio	Polska	pracują	zespoły	z	zakładów	we	Włoszech,	
w	Pradze	i	Warszawie.	Obecnie	główny	nacisk	poło-
żony	jest	na	prace	projektowe.	Inżynierowie	z	Avio	
Polska,	bazując	na	swoim	wieloletnim	doświadczeniu,	
projektują	jedne	z	ważniejszych	elementów	turbiny,	
jakimi	są	dyski,	na	których	osadzone	są	łopatki	wirni-
ka.	W	projekcie	trwają	również	prace	nad	procesem	
produkcji	łopatek	turbinowych	oraz	stanowiskami	
prób,	na	których	weryfikowane	będą	poszczególne	
systemy	silnika.
	 Avio	Polska	współpracuje	również	z	sektorem	
edukacyjnym,	uczelniami	wyższymi	oraz	instytutami	
naukowymi	na	terenie	całej	Polski.	Obecnie	firma	
realizuje	projekt	o	akronimie	COPERNIK,	w	ramach	
programu	sektorowego	INNOLOT,	finansowanego	
przez	Narodowe	Centrum	Badań	i	Rozwoju.	Prace	
w	projekcie	skierowane	są	na	badanie	i	rozwijanie	
nowych	technologii	uszczelnień,	chłodzenia	turbiny,	
powłok	ochronnych	oraz	zmniejszenia	drgań,	co	z	kolei	
ma	ogromny	wpływ	na	zużycie	paliwa	oraz	emisje	
hałasu	przez	silnik	turbinowy.	Projekt	wykonywany	
jest	we	współpracy	z	Politechniką	Śląską,	Politechniką	
Warszawską	oraz	Instytutem	Maszyn	Przepływowych	
Polskiej	Akademii	Nauk.
	 W	branży	lotniczej	kluczową	rolę	odgrywa	rozwój.	
Jednym	ze	stałych	elementów	obecnych	w	firmie	Avio	
Polska	jest	ciągła	zmiana.	W	ostatnich	latach	organiza-
cja	przeszła	szereg	przeobrażeń.	W	2016	roku	bielski	
zakład	został	rozbudowany,	oddano	do	użytkowania	
nowy	budynek	biurowy,	co	pozwoliło	na	zwiększenie	
możliwości	produkcyjnych.	Przeprowadzono	również	
modernizację	parku	maszynowego,	dostosowując	go	
do	rosnących	jakościowych	wymagań	produkowanych	
komponentów.	Firma	nie	pozostaje	również	bierna,	
jeżeli	chodzi	o	przystosowywanie	się	do	koncepcji	
Przemysłu	4.0.	Stale	poddawane	są	analizie	zaawanso-
wane	rozwiązania	cyfrowe.	Trwają	również	prace	nad	
opracowywaniem	elementów,	które	mają	być	wytwa-
rzane	nowoczesnymi	technologiami	przyrostowymi.
	 Podążanie	za	wymaganiami	klientów,	stała	opty-
malizacja	procesu	produkcyjnego	i	dostosowywanie	go	
do	najnowszych	trendów	opierających	się	na	zasadach	
LEAN,	a	także	do	standardów	korporacyjnych	bizne-
su	General	Electric	sprawiają,	że	firma	buduje	coraz	
silniejszą	markę	nie	tylko	na	lokalnym,	ale	i	międzyna-
rodowym	rynku.	Funkcjonując	w	tak	ważnym	i	wpły-
wającym	na	życie	ludzkie	oraz	środowisko	biznesie,	nie	
można	nie	stawiać	sobie	za	cel	ciągłego	doskonalenia	
oraz	stałego	podnoszenia	jakości	zarówno	swojej	pracy,	
jak	i	produktów.	Nie	bez	przyczyny	też	główną	misją	
firmy	jest	kreowanie	przyszłości	lotnictwa,	wzno-
szenie	ludzi	w	przestworza	i	sprawianie,	aby	wracali	
bezpiecznie	do	domu.	

Najpiękniejszy czas

Inoutic – pracodawca, z którym 
warto tworzyć przyszłość 

Mleko matki jest najlepszą 
inwestycją w zdrowie i prawidłowy 
rozwój dziecka, a jego karmienie 
najpiękniejszą chwilą macierzyństwa.

Firma Inoutic jest częścią grupy 
Deceuninck – jednego ze światowych 
liderów producentów systemów 
profili okiennych i drzwiowych 
z tworzyw sztucznych oraz 
systemów budowlanych, które 
cechuje nowoczesna stylistyka 
i energooszczędność. Grupa 
Deceuninck istnieje na globalnym 
rynku od 80. lat, prowadząc 
działalność w 91. krajach, 
zatrudniając ok. 3700 pracowników.  

	 Karmienie	piersią	to	najlepszy	sposób	żywienia	
noworodka	i	niemowlaka.	Jest	ono	rekomendowane	
przez	wiele	organizacji	–	WHO,	ESPGHAN,	AAP,	Polskie	
Towarzystwo	Gastroenterologii,	Hepatologii	i	Żywienia	
Dzieci.	Według	zaleceń,	do	6.	miesiąca	życia	niemowlęta	
powinny	być	karmione	wyłącznie	mlekiem	matki,	które	
w	pełni	zaspokaja	zapotrzebowanie	malca	na	wszystkie	
składniki	odżywcze.	Karmienie	piersią	do	co	najmniej	 
1.	roku	życia	jest	także	korzystne	ze	względu	na	pozytywny	
wpływ	naturalnego	pokarmu	na	rozwój	niemowlęcia	oraz	
na	wzmacnianie	relacji	pomiędzy	matką	a	dzieckiem.

Karmienie piersią

	 Mleko	kobiece	szczególnie	korzystnie	wpływa	na	
wcześniaki.	Jego	dobroczynne	działanie	dotyczy	zarówno	
odżywiania	(dostarcza	wcześniakom	wielonienasyconych	
kwasów	tłuszczowych	i	białek),	jak	i	innych	obszarów	
zdrowotnych	(zmniejsza	występowanie	infekcji	i	ato-
powego	zapalenia	skóry).	Dlatego	tak	istotne	jest	dla	
matek	skuteczne	wspomaganie	laktacji,	szczególnie	po	
przedwczesnym	porodzie.	

Przyczyny problemów z laktacją

	 Najbardziej	powszechną	przyczyną	wcześniejsze-
go	niż	planowane	zaprzestania	karmienia	piersią	jest	
niedostatek	mleka.	Najczęściej	występuje	u	mam	wcze-
śniaków	i	w	przypadku	dłuższej	rozłąki	z	dzieckiem.	
Może	także	wynikać	z	choroby,	zmęczenia,	epizodów	
lęku	lub	stresu	albo	być	związane	ze	zbyt	częstym	korzy-
staniem	z	mechanicznych	metod	odciągania	pokarmu.	 

	 Polski	oddział	firmy	zlokalizowany	w	podpoznań-
skim	Jasinie	funkcjonuje	od	1993	roku,	aktualnie	za-
trudniając	ponad	350	wysoko	wykwalifikowanych	
pracowników,	co	stanowi	wzrost	zatrudnienia	o	30	%	
w	stosunku	do	roku	2016.	Z	uwagi	na	rosnące	znacze-
nie	fabryki	w	regionie	Europy	Środkowo-Wschodniej	
oraz	zwiększoną	sprzedaż,	zatrudnienie	nadal	będzie	
wykazywać	tendencję	wzrostową.

Atrakcyjny pracodawca 
o rosnącej pozycji rynkowej

	 Polityka	personalna	oraz	rozwój	firmy	to	dwa	
główne	założenia,	na	których	opiera	się	sukces	firmy	
Inoutic,	którą	w	latach	2016-2017	dwukrotnie	odzna-
czono	tytułem	Solidnego	Pracodawcy	Roku.
	 Tytuł	ten	potwierdza	utrzymanie	wysokich	stan-
dardów	działania	firmy,	która	umożliwia	pracownikom	
indywidualny	rozwój	oraz	ciągłe	podnoszenie	kwalifi-
kacji	zawodowych,	poprzez	liczne	formy	kształcenia,	
takie	jak:	szkolenia	wewnętrzne	w	ramach	Regionu	CE,	
szkolenia	wdrożeniowe,	szkolenia	specjalistyczne, 
e-learning,	szkolenia	podnoszące	kwalifikacje	zawo-
dowe,	coachingi	indywidualne	oraz	kursy	językowe.
	 Wśród	alternatywnych	form	rozwoju	kompetencji	
pracowników	firma	wymienia	zamknięte	projekty	
szkoleniowe,	których	program	został	uszyty	na	miarę	
po	wcześniejszym	zbadaniu	potrzeb	szkoleniowych	
np.	Akademia	Lidera.
	 Firma	Inoutic	jest	atrakcyjnym	pracodawcą	nie	
tylko	ze	względu	na	dobre	warunki	pracy,	które	ofe-
ruje,	ale	przede	wszystkim	z	powodu	rosnącej	pozycji	
rynkowej.	–	Naszym celem jest ekspansja na kolejne 

	 Przekonanie	o	niewystarczającej	ilości	pokarmu	to	
również	najczęstsza	przyczyna	zgłaszania	się	matek	do	
lekarza	w	pierwszych	miesiącach	życia	dziecka.	Specja-
lista	ocenia	wskaźniki	efektywnego	karmienia	(takie	
jak:	odpowiedni	przyrost	masy	ciała,	liczba	karmień	na	
dobę,	czas	ich	trwania	czy	przybierana	pozycja)	i	wyklu-
cza	występowanie	medycznych	przyczyn	niedostatku	
pokarmu.	Udziela	również	porad	dotyczących	technik	
karmienia,	ponieważ	brak	pokarmu	może	wynikać	ze	
zbyt	rzadkiego	i	krótkiego	przystawiania	niemowlaka	do	
piersi,	dokarmiania	i	nieefektywnego	ssania	maluszka.	
Jednym	z	rozwiązań	tego	problemu	jest	korzystanie	
z	produktów	o	działaniu	mlekopędnym.	

Innowacyjne formy preparatów ziołowych

	 Humana	wprowadziła	suplement	diety	Piulatte	plus	
wspomagający	laktację,	który	jest	jeszcze	lepiej	przyswa-
jalny	przez	kobiety	karmiące	piersią	i	wpływa	na	stężenie	
prolaktyny.	Skuteczność	zawierającego	sylimarynę	w	for-
mie	fitosomów	preparatu	Piulatte	plus	jest	potwierdzona	
badaniami	klinicznymi	i	może	być	znakomitym	wyborem	
w	przypadku	problemów	z	laktacją.

Marzena Libura-Michniewicz

rynki. Działamy już w większości krajów europejskich, 
w 2015 r. rozpoczęliśmy sprzedaż na rynku rumuńskim, 
w 2016 r. w Bułgarii, a w planach mamy kolejne pań-
stwa. Równolegle rozwijamy rozwiązania e-biznesowe, 
których celem jest dotarcie do jak największej grupy osób 
planujących zakup okien. Chcemy pokazać, że wypro-
dukowane z naszych profili okna i drzwi wyróżniają się 
nowoczesną stylistyką i są energooszczędne. Rozwijamy 
się i przyjmujemy na pokład nowych pracowników. Myślę, 
że jesteśmy pracodawcą, z którym warto wiązać przy-
szłość – mówi	Artur	Paździor,	dyrektor	zarządzający.

Inoutic nie zwalnia tempa

	 Dynamiczny	rozwój	firmy	jest	efektem	poszerzenia	
zasięgu	działania	poznańskiego	Centrum	Dystrybu-
cji	o	kolejne	kraje,	podwojenia	mocy	produkcyjnych 
foliowania	(proces	nakładania	folii	dekoracyjnych	na	
profile	okienne)	oraz	uruchomienia	mieszalni	(przy-
gotowanie	surowców).
	 Dzięki	powstaniu	tej	nowoczesnej	linii	mieszającej	
firma	zwiększyła	swoją	elastyczność	produkcyjną	oraz	
zapewniła	stabilność	procesu	produkcyjnego.
	 W	przyszłym	roku	o	firmie	Inoutic	będzie	jesz-
cze	głośniej,	a	wszystko	to	za	sprawą	dwóch	nowych	
produktów,	które	zrewolucjonizują	sposób	myślenia	
o	oknach	i	roletach	okiennych.	Premiera	nowości	będzie	
miała	miejsce	w	marcu	2018	r.	na	targach	Fensterbau	
w	Norymberdze.

99,4	proc.	kobiet	rozpoczyna	karmić	piersią	tuż	po	porodzie,	66	proc.	noworodków	jest	żywionych	wyłącznie	
mlekiem	matki	jeszcze	w	trakcie	pobytu	w	szpitalu,	22,4	proc.	noworodków	jest	wyłącznie	karmionych	piersią	
w	pierwszym	półroczu	życia.	Z	badań	ankietowych	Mazowieckiego	Urzędu	Wojewódzkiego	wynika,	że:	39	proc.	
wcześniaków	było	karmionych	wyłącznie	piersią,	54	proc.	noworodków	otrzymywało	poza	mlekiem	matki	
również	mieszanki	mleczne	modyfikowane,	7	proc.	noworodków	urodzonych	przed	37.	tygodniem	ciąży	
było	karmionych	wyłącznie	mlekiem	modyfikowanym.	Matki	karmiące	piersią	miały	statystycznie	lepszą	
sytuację	ekonomiczną,	były	starsze,	nie	miały	powikłań	w	trakcie	ciąży,	rodziły	naturalnie.	Rzadziej	karmiły	
piersią	kobiety	nieuczestniczące	w	szkole	rodzenia	oraz	matki	bliźniąt	i	wcześniaków.	Do	głównych	przyczyn	
zaprzestania	karmienia	piersią	należały:	niewystarczająca	ilość	mleka,	niechęć	dziecka,	bolesność	brodawek,	
zbyt	duża	czasochłonność	karmienia	i	konieczność	powrotu	do	pracy.	*Wg	badań	ankietowych	przeprowadzo-
nych	w	województwie	kujawsko-pomorskim,	**wg	badań	ankietowych	z	udziałem	500.	matek	wcześniaków.

Solidni w każdym calu

 – Czym dla Państwa jest solidność zatrudnienia, 
czy to przynosi realne korzyści?
 –	Solidność	zatrudnienia	oznacza	dla	nas	rzetelne	
prowadzenie	polityki	personalnej,	troskę	o	odpowiednie	
warunki	pracy,	dbałość	o	rozwój	zawodowy	pracowni-
ków	oraz	poszukiwanie	najlepszych	rozwiązań	w	tym	
zakresie.	To	elementy,	które	pozwalają	nam	budować	
silny	i	stabilny	zespół	oraz	osiągać	kolejne	sukcesy.	Na-
groda	Solidny	Pracodawca	Roku	jest	zwieńczeniem	
wysiłków,	ogromnym	zaszczytem	i	zarazem	dowodem	
na	to,	że	jako	pracodawca	jesteśmy	atrakcyjni	na	rynku	
pracy,	a	nasza	oferta	jest	konkurencyjna.	To	wyróżnienie	
wiąże	się	też	z	pewnymi	zobowiązaniami.	Po	pierwsze,	
wobec	pracowników,	bo	oznacza,	że	musimy	stawiać	na	
najwyższe	standardy	i	tworzyć	rozwiązania,	które	spo-
wodują,	że	NEONET	będzie	miejscem	inspiracji	i	rozwoju.	
Po	drugie,	to	również	zobowiązanie	wobec	klientów,	
którzy	w	związku	z	tego	typu	wyróżnieniami	oczekują	
najlepszej	obsługi	i	gwarancji	satysfakcji	z	zakupów.	
Dlatego	obiecujemy	nie	spoczywać	na	laurach!
 – Czym firma jako pracodawca może zachęcić 
potencjalnego pracownika? 
 –	Atrakcyjne	wynagrodzenie	i	stabilne	warunki	za-
trudnienia	to	w	dobie	rynku	pracy	nastawionego	na	
pracownika	zdecydowanie	za	mało,	by	zachęcić	kandyda-
tów	do	podjęcia	pracy	w	danej	firmie.	Dlatego	tak	ważne	
jest,	by	oferta	pracodawcy	uwzględniała	również	takie	
elementy	jak	świadczenia	pozapłacowe	czy	możliwości	
rozwoju	i	awansu.	Nasza	propozycja	dla	pracowników	
odzwierciedla	ten	punkt	widzenia.	Członkowie	zespołu	
NEONET	mogą	liczyć	na	szereg	benefitów,	m.in.	na	dofi-
nansowanie	opieki	medycznej,	ubezpieczenia	grupowe	
czy	kartę	Multisport.	Dajemy	również	realną	możliwość	

awansu	wewnętrznego	oraz	wspieramy	osoby	zatrud-
nione,	wytyczając	indywidualne	ścieżki	karier.
 – Społeczna odpowiedzialność biznesu – czym dla 
Państwa jest i czy realizują Państwo jej założenia?
 – Mogę	z	pełną	świadomością	powiedzieć,	że	NEONET	
to	firma	odpowiedzialna	społecznie.	W	naszych	działa-
niach	staramy	się	przede	wszystkim	być	blisko	naszych	
klientów.	Wspieramy	lokalne	i	ogólnopolskie	projekty,	
szczególnie	te,	w	których	pomoc	niesiona	jest	do	konkret-
nych	osób	czy	grup	jak	np.	Szlachetna	Paczka.	Dużą	wagę	
przykładamy	także	do	naszego	najbliższego	otoczenia,	
a	więc	środowiska,	w	którym	żyjemy.	Inicjujemy	również	
własne	projekty	proekologiczne.	Jedną	z	takich	inicjatyw	
był	zakończony	niedawno	Eko	Projekt,	który	miał	na	celu	
ograniczenie	zużycia	energii	elektrycznej,	wody	i	innych	
surowców.	Udało	się	to	dzięki	wprowadzeniu	w	wybra-
nych	sklepach	katalogu	dobrych	i	zakazanych	praktyk.
 – Plany na przyszłość...
	 –	Przyszłość	oznacza	dla	nas	ciągły	rozwój	biznesu	
poprzez	podnoszenie	wiedzy	i	umiejętności	pracowników,	
aby	zapewnić	naszym	klientom	produkty,	usługi	i	obsługę	
na	najwyższym	poziomie.	Będziemy	również	kontynu-
ować	poszukiwanie	talentów	i	pracę	nad	uatrakcyjnieniem	
warunków	pracy	oraz	angażować	się	w	projekty	na	
rzecz	lokalnych	społeczności.	Mamy	jasno	wytyczoną	
ścieżkę	i	kierunek,	w	którym	zmierzamy.	Wierzymy	
w	kolejne	sukcesy!
 – Dziękuję za rozmowę.

Z Magdaleną Łącz – dyrektor Pionu Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi – rozmawia Tina Dej.



Solidność i rozwój, które idą w parze

Solidna ścieżka kariery w MIG

	 Wspieranie	rozwoju	jest	jedną	z	kluczowych	wartości	
wpisanych	w	misję	instytucji,	która	za	swoje	działania	
w	obszarze	human resources	po	raz	kolejny	otrzymała	
prestiżowy	tytuł	Solidny	Pracodawca	Roku.	Wyróżnienie	
świadczy	o	klarowności	i	rzetelności	firmy	oraz	spełnianiu	
najwyższych	standardów.
	 Bank	Millennium	konsekwentnie	buduje	wizerunek	
nowoczesnego	oraz	otwartego	pracodawcy,	który	tworzy	
i	realizuje	programy	rozwoju	kompetencji	adresowane	za-
równo	do	przyszłych	oraz	obecnych	pracowników,	a	także	
prowadzi	dla	nich	różnorodne	działania	w	obszarze	CSR.	 
	 Dbanie	o	rozwój	pracowników	na	każdym	szczeblu	
w	Banku	Millennium	stanowi	jeden	z	warunków	jakości,	
innowacyjności	oraz	dynamicznego	rozwoju	organizacji,	
a	także	postrzegania	jej	przez	otoczenie.	Pracownicy	 

	 – Jesteśmy dumni, że w momencie, gdy na rynku pracy 
panuje czas pracownika i firmy konkurują między sobą 
o najlepszą kadrę, Marketing Investment Group jest atrak-
cyjnym miejscem, w którym można rozwijać swój talent 
i karierę i to bez względu na wiek –	mówi	Agnieszka	
Tomczyk-Dziadkowiec,	dyrektor	pionu	HR	w	Grupie	MIG.
	 Grupa	MIG	od	blisko	30.	lat	działa	w	branży	retail,	
prężnie	rozwijając	się	na	polskim	i	zagranicznym	rynku	
obuwniczo-odzieżowym.	Warunki	do	rozwoju	stwarza	
blisko	300	sklepów	multibrandowych:	Sizeer,	50style,	
Up8,	Symbiosis,	a	do	tego	dwie	własne	marki	odzieżowe	
Confront	i	Feewear	i	wyłączna	dystrybucja	takich	brandów,	
jak	Timberland,	New	Era,	Umbro,	Lotto	i	linia	obuwnicza	
Lacoste.	Dodatkowo,	od	2013	roku,	kontynuowana	jest	
ekspansja	na	rynkach	zagranicznych	i	obecnie	produkty	
z	portfolio	grupy	znaleźć	można	w	salonach	Niemiec,	
Czech,	Słowacji,	Litwy	i	Łotwy.	Jednak	to	nie	wszystko! 
Firma	stawia	na	aktywną	sprzedaż	poprzez	kanały 
e-commerce.	MIG	jest	jednym	z	liderów	na	rynku	właśnie	
dzięki	innowacyjnym	rozwiązaniom	omnichannelowym.	
Tak	szeroka	działalność	stwarza	wszechstronne	wa-
runki	rozwoju	wszystkim,	którzy	planują	swoją	karierę	
w	branży	modowej.	

 – W każdym obszarze działalności naszej firmy 
stawiamy na naszych pracowników. Wiemy, że sukces 
naszej firmy w Polsce zależy od ich kompetencji i zaan-
gażowania. Zatrudniamy ponad 4000 pracowników 
w Polsce – w tak dużej organizacji niezwykle ważne 
jest, by tworzyć przyjazne środowisko pracy. Jesteśmy 
dumni, że warunki, jakie zapewniamy pracownikom, 
zostały docenione i wyróżnione tak prestiżową na-
grodą. Dla Transgourmet Polska – firmy angażującej 
się społecznie, to szczególnie ważne	–	mówi	Cezary	
Furmanowicz,	dyrektor	działu	marketingu	Selgros	
Cash&Carry	i	Transgourmet.
	 Solidny	Pracodawca	Roku	to	prestiżowy,	ogólno-
polski	konkurs,	którego	celem	jest	wyłonienie	i	pro-
mocja	najlepszych	pracodawców	w	Polsce.	Komisja	
konkursowa	przy	wyborze	najlepszych	firm	ocenia	
m.in.:	warunki	pracy	(przestrzeganie	przepisów	BHP	
i	prawa	pracy),	terminowość	wypłat,	warunki	socjalne,	
możliwość	realizowania	ścieżki	kariery	i	awansu,	
politykę	rozwoju	pracowników,	opinie	zewnętrzne	
i	wewnętrzne	(m.in.	PIP,	Urzędy	Pracy,	władze	lokalne,	
organizacje	biznesowe)	czy	dynamikę	zatrudnienia	na	

Banku	Millennium	mają	możliwość	uczestniczenia	
w	wielu	szkoleniach	zewnętrznych,	wewnętrznych,	
e-learningowych	oraz	konferencjach	i	kongresach.
	 Oprócz	działań	skierowanych	na	podnoszenie	kom-
petencji	zawodowych	Bank	Millennium	wspiera	i	promuje	
aktywność	pracowników	świadczoną	na	rzecz	własnej	
lub	lokalnej	społeczności.	Ich	wyrazem	są	inicjatywy	
charytatywne	oraz	programy	wolontariatu	realizowa-
nego	m.in.	dzięki	finansowemu	wsparciu		Fundacji	Ban-
ku	Millennium,	która	jest	organizatorem	Finansowego 
Elementarza,	jedynej	w	Polsce	akcji	mającej	na	celu	edu-
kację	finansową	przedszkolaków.	

Hej studencie, zostań managerem!

	 W	szeregach	MIG	jest	miejsce	zarówno	dla	stawia-
jących	pierwsze	kroki	na	ścieżce	kariery:	od	studentów,	
chcących	pogodzić	pracę	w	rozwiniętej	sieci	sklepów	
z	tokiem	studiów,	aż	po	wykwalifikowanych	specjalistów	
i	ekspertów	z	różnych	dziedzin.	Firma	stwarza	warunki	
rozwoju	także	absolwentom,	planującym	zdobywać	
doświadczenie	zawodowe	w	branży	fashion.	Marketing	
Investment	Group,	jako	pracodawca,	umożliwia	posze-
rzanie	wiedzy	i	planuje	kierunek	kariery	na	wszystkich	
szczeblach.	Bez	przeszkód	doradca	klienta	z	salonu	może	
rozpocząć	pracę	w	jednym	z	licznych	działów	krakow-
skiej	centrali.	Do	wyboru	są	stanowiska	od	logistyki,	IT,	
HR,	księgowość,	przez	planowanie	inwestycji,	analizę	
biznesową,	po	kreatywny	dział	projektowania	ubioru,	
copywriting	e-commerce	i	nowoczesny	marketing	włącz-
nie.	Dzięki	doświadczeniu	oraz	profesjonalizmowi	kadry	
Marketing	Investment	Group,	młodzi	pracownicy	mogą	
rozwijać	się	u	boku	doświadczonych,	starszych	stażem	
kolegów	i	koleżanek.	Wsparciem	w	rozwoju	jest	szeroki	
pakiet	szkoleń	managerskich,	ale	też	cieszący	się	popu-
larnością	program	stażowy.	Tylko	w	2017	roku	praktykę	
odbyło	ponad	50.	stażystów,	z	czego	ok.	80%	podpisało	
umowę	o	pracę.	Obecnie	MIG	tworzy	blisko	1500	osób,	
a	wciąż	znajdzie	się	miejsce	dla	nowych	pracowników!	
Jeśli	jesteście	ciekawi,	jak	wygląda	praca	w	naszej	orga-
nizacji	zapraszamy	do	śledzenia	wydarzeń	z	życia	firmy	
na	Facebooku	na	fanpage’u	„Kariera	w	MIG”.	

przestrzeni	ostatnich	lat.	Oprócz	oceny	podstawowych	
czynników	wpływających	na	warunki	pracy,	oceniane	
są	także	inwestycje	w	podnoszenie	kwalifikacji	pra-
cowników,	obecność	programów	motywacyjnych	czy	
związanych	z	zatrudnieniem	osób	50+	i	młodych	ludzi.	
Dla	konkursowego	jury	ważna	jest	także	realizowana	
przez	firmę	polityka	społecznej	odpowiedzialności	
biznesu.	

Przyjazne miejsce pracy dla każdego

	 Stawiając	na	rozwój	pracowników,	podnoszenie	ich	
kwalifikacji	poprzez	bogaty	pakiet	szkoleń	i	kursów,	
zatrudnienie	w	firmie	znajdą	osoby	w	każdym	wieku,	
które	nie	mają	wcześniejszego	doświadczenia	zawodo-
wego	czy	kierunkowego	wykształcenia.	W	Selgros	oraz	
Transgourmet	praca	czeka	także	na	osoby	po	55.	roku	
życia	czy	chcące	odnaleźć	się	na	rodzimym	rynku	pracy	
po	powrocie	z	zagranicy.	Firma,	oprócz	pakietu	szkoleń	
i	możliwości	awansu	w	strukturach	organizacji,	zapew-
nia	pracownikom	umowę	o	pracę	oraz	rozbudowane	
pakiety	socjalne	(rabaty,	świadczenia	świąteczne,	dofi-

Bank Millennium jako instytucja 
finansowa o stabilnych fundamentach 
oraz strukturze od blisko 30. lat inwestuje 
i podnosi kompetencje pracowników, 
którzy stanowią najważniejszy kapitał 
decydujący o jego dzisiejszej,
a także przyszłej pozycji rynkowej. 

Budowanie własnej kariery nie zawsze oznacza wspinaczkę wysokogórską, 
pełną wyboistych i krętych odcinków w drodze na szczyt. Na rynku pracy znaleźć 
można takie przedsiębiorstwa, które utrwalają swoją pozycję pamiętając, że 
fundamentem ich rozwoju jest pracownik: zadowolony i spełniony, dla którego 
praca to pasja, a nie obowiązek. Kluczem do sukcesu jest stworzenie środowiska 
pracy, które wspiera rozwój i wyznacza stabilne ścieżki kariery. Wie o tym Marketing 
Investment Group, firma będąca liderem rynku omnichannel, dlatego już 4. raz 
z rzędu może poszczycić się tytułem Solidnego Pracodawcy Roku.

Solidny pracodawca to firma rzetelna 
wobec pracowników, która inwestuje 
w ich rozwój i tworzy wyjątkowe 
środowisko pracy. W jubileuszowym 
roku dwudziestu lat obecności 
w Polsce, Transgourmet Polska, 
właściciel marek handlowych Selgros 
Cash&Carry oraz Transgourmet, 
otrzymał prestiżowe wyróżnienie 
w konkursie Solidny Pracodawca Roku.
Tytuł przyznawany jest zarówno przez 
pracowników, jak i niezależne jury. 

nansowanie	wypoczynku	dla	dzieci,	kolonie	dla	dzieci	
pracowników	i	inne),	a	w	zależności	od	zajmowanego	
stanowiska	także	odpowiednie	narzędzia	pracy.

Rozwój od najmłodszych lat

	 Ważnym	elementem	polityki	personalnej	jest	zapew-
nienie	rozwoju	w	strukturach	firmy,	które	realizowane	
jest	poprzez	system	szkoleń	i	kursów	podnoszących	
kwalifikacje.	Mogą	z	nich	korzystać	pracownicy	za-
trudnieni	w	halach,	w	magazynie	foodservice,	a	także	
przedstawiciele	handlowi.	Dla	studentów	stojących	
dopiero	na	progu	rozwoju	zawodowego	firma	przy-
gotowuje	dedykowane	programy	stażowe.	Stażyści	
zatrudnieni,	tak	jak	i	pozostali	pracownicy	na	umowę	
o	pracę,	realizują	swój	staż	w	oparciu	o	zainteresowania,	
kierunek	studiów	czy	pasję.	

20 lat Selgros Cash&Carry w Polsce

	 Pierwsza	hala	Selgros	Cash&Carry	w	Polsce	po-
wstała	w	Poznaniu	w	1997	roku.	Przez	20	lat	obecności	
na	rodzimym	rynku	firma	zdobyła	28	prestiżowych	
nagród	oraz	wyróżnień	konsumenckich,	do	których	
w	tym	roku	dołączył	tytuł	Solidnego	Pracodawcy	
Roku.	Obecnie	firma	posiada	18	samoobsługowych	
hurtowni	zlokalizowanych	w	całej	Polsce.	Swoim	klien-
tom	–	osobom	prowadzącym	działalność	gospodarczą	
w	obszarach	takich	jak	gastronomia,	catering,	hotelar-
stwo	czy	handel	detaliczny,	firma	dostarcza	możliwie	
najszerszy	asortyment,	a	zwłaszcza	produkty	świeże.	
Hale	sprzedażowe	wyposażone	są	we	własne	punkty	
rozbioru	mięsa,	specjalnie	wydzielone	powierzch-
nie	z	owocami	i	warzywami	czy	nowoczesne	stoiska	
przystosowane	do	sprzedaży	ryb	i	owoców	morza. 
To	szczególny	punkt	działalności	Selgros	–	dzięki	przy-
należności	do	grupy	Transgourmet	firma	posiada	

Pracuj z rzetelnym pracodawcą w Polsce!
własną	platformę	logistyczną	w	Bremenhaven	i	system	
dostaw,	dzięki	którym	do	wszystkich	hal	w	Polsce	
trafiają	morskie	specjały	z	całego	świata.	Oprócz	18	
punktów	handlowych	firma	prowadzi	Centrum	Dys-
trybucyjne	Transgourmet	w	Ożarowie	Mazowieckim,	
dedykowane	branży	HoReCa	oraz	Akademię	Kulinarną.	
	 Transgourmet	 Polska	 jest	 częścią	 holdingu 
Transgourmet,	którego	udziałowcem	jest	druga	co	
do	wielkości	w	Europie	szwajcarska	grupa	handlu	
artykułami	spożywczymi	–	COOP.	

Program Solidny Pracodawca Roku 
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

	 Celem	programu	Solidny	Pracodawca	Roku	jest	
wyłonienie	najlepszych	pracodawców	w	Polsce,	szcze-
gólnie	tych,	którzy	w	swojej	działalności	promują	naj-
ciekawsze	rozwiązania	z	zakresu	HR,	a	przy	tym	dzielą	
się	własnymi	doświadczeniami	na	łamach	ogólnopol-
skiej	prasy.	Program	Solidny	Pracodawca	Roku	odbywa	
się	w	kilku	równorzędnych	kategoriach	branżowych,	
regionalnych,	oraz	kategorii	ogólnopolskiej.	Kategorie	
regionalne	przeznaczone	są	dla	firm,	których	siedzi-
by	znajdują	się	w	poszczególnych	makroregionach, 
ta	ostatnia	dotyczy	zaś	przedsiębiorstw,	których	oddziały	
lub	filie	obecne	są	na	terenie	całego	kraju.

Weryfikacja

	 Spośród	tysięcy	podmiotów	gospodarczych	działa-
jących	na	terenie	całego	kraju	redakcja	na	podstawie	
zebranych	przez	siebie	informacji	selekcjonuje	przedsię-
biorstwa,	które	mogą	zawalczyć	o	tytuł	Solidnego	Praco-
dawcy	Roku	i	znaleźć	się	w	elitarnym	gronie	laureatów.	
Wyróżnieniem	dla	firm	jest	już	sama	nominacja,	gdyż	
w	dużej	mierze	jest	ona	wynikiem	pozytywnych	rekomen-
dacji	oraz	opinii	zaczerpniętych	w	lokalnym	środowisku.	
Zdobycie	tytułu	to	nie	tylko	prestiżowe	wyróżnienie,	
ale	również	możliwość	zaprezentowania	się	na	łamach	
ogólnopolskich	mediów	w	ramach	zdobytego	tytułu.

Gala podsumowująca XIV edycję

	 Gale	programu	Solidny	Pracodawca	Roku	są	od	lat	
okazją	do	oficjalnego	podsumowania	kolejnych	odsłon	
konkursu.	W	różnych	sektorach,	w	których	istotna	jest	
branża,	zasięg	działalności	oraz	ilość	zatrudnionych	osób,	

wyróżniono	57	firm.	Gala,	stanowiąca	uroczyste	zwieńcze-
nie	XIV	edycji	odbyła	się	w	Kopalni	Soli	„Wieliczka”,	miejscu	
będącym	jednym	z	najcenniejszych	zabytków	w	Polsce.	
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.

XV edycja projektu

	 Organizatorzy:	„Rzecz	o	Biznesie”	oraz	„Strony	Rynku”	
po	raz	kolejny	sukcesywnie	realizują	program	Solidny	
Pracodawca	Roku,	wspierając	firmy,	których	polityka	
personalna	jest	na	najwyższym	poziomie.
– Trwa XV edycja, która mam nadzieję przyniesie wie-
le 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.	Podsumowując	
całe	przedsięwzięcie,	można	śmiało	przyznać,	że	rynek	
pracy	w	Polsce	stale	się	rozwija.	Coraz	więcej	firm	rozu-
mie	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.



Pracodawca, z którym warto tworzyć przyszłość 

Firma Inoutic jest częścią grupy Deceuninck – jednego 
ze światowych liderów producentów systemów profili okiennych 
i drzwiowych z tworzyw sztucznych oraz systemów budowlanych, 
które cechuje nowoczesna stylistyka i energooszczędność. 
Grupa Deceuninck istnieje na globalnym rynku od 80. lat prowadząc 
działalność w 91 krajach, zatrudniając ok. 3700 pracowników.  

	 Polski	oddział	firmy	zlokalizowany	w	podpoznań-
skim	Jasinie	funkcjonuje	od	1993	roku,	aktualnie	
zatrudniając	ponad	350	wysoko	wykwalifikowanych	
praconików,	co	stanowi	wzrost	zatrudnienia	o	30	%	
w	stosunku	do	roku	2016.	Z	uwagi	na	rosnące	znacze-
nie	fabryki	w	regionie	Europy	Środkowo-Wschodniej	
oraz	zwiększoną	sprzedaż,	zatrudnienie	nadal	będzie	
wykazywać	tendencję	wzrostową.

Atrakcyjny pracodawca 
o rosnącej pozycji rynkowej

	 Polityka	personalna	oraz	rozwój	firmy	to	dwa	
główne	założenia,	na	których	opiera	się	sukces	fir-
my	Inoutic,	którą	w	latach	2016-2017	dwukrotnie	
odznaczono	tytułem	Solidnego	Pracodawcy	Roku.
	 Tytuł	ten	potwierdza	utrzymanie	wysokich	stan-
dardów	działania	firmy,	która	umożliwia	pracowni-
kom	indywidualny	rozwój	oraz	ciągłe	podnoszenie	
kwalifikacji	zawodowych,	poprzez	liczne	formy	
kształcenia,	takie	jak:	szkolenia	wewnętrzne	w	ra-
mach	Regionu	CE,	szkolenia	wdrożeniowe,	szkolenia	
specjalistyczne,	e-learning,	szkolenia	podnoszące	
kwalifikacje	zawodowe,	coachingi	indywidualne	oraz	
kursy	językowe.
	 Wśród	alternatywnych	form	rozwoju	kompetencji	
pracowników	firma	wymienia	zamknięte	projekty	
szkoleniowe,	których	program	został	uszyty	na	miarę	
po	wcześniejszym	zbadaniu	potrzeb	szkoleniowych	
np.	Akademia	Lidera.
	 Firma	Inoutic	jest	atrakcyjnym	pracodawcą	nie	
tylko	ze	względu	na	dobre	warunki	pracy,	które	

oferuje	ale	przede	wszystkim	z	powodu	rosnącej	
pozycji	rynkowej.	–	Naszym	celem	jest	ekspansja		
na	kolejne	rynki.	Działamy	już	w	większości	krajów	
europejskich,	w	2015	r.	rozpoczęliśmy	sprzedaż	na	
rynku	rumuńskim,	w	2016	r.	w	Bułgarii,	a	w	pla-
nach	mamy	kolejne	państwa.	Równolegle	rozwija-
my	rozwiązania	e-biznesowe,	których	celem	jest	
dotarcie	do	jak	największej	grupy	osób	planujących	
zakup	okien.	Chcemy	pokazać,	że	wyprodukowane	 
z	naszych	profili	okna	i	drzwi	wyróżniają	się	nowo-
czesną	stylistyką	i	są	energooszczędne.	Rozwijamy	się	
i	przyjmujemy	na	pokład	nowych	pracowników.	Myślę,	
że	jesteśmy	pracodawcą,	z	którym	warto	wiązać	przy-
szłość	–	mówi	Artur	Paździor,	dyrektor	zarządzający.

Inoutic nie zwalnia tempa

	 Dynamiczny	rozwój	firmy	jest	efektem	poszerzenia	
zasięgu	działania	poznańskiego	Centrum	Dystrybucji	
o	kolejne	kraje,	podwojenia	mocy	produkcyjnych	
foliowania	(proces	nakładania	folii	dekoracyjnych	
na	profile	okienne)	oraz	uruchomienia	mieszalni	
(przygotowanie	surowców).
	 Dzięki	powstaniu	tej	nowoczesnej	linii	mieszającej	
firma	zwiększyła	swoją	elastyczność	produkcyjną	
oraz	zapewniła	stabilność	procesu	produkcyjnego.
	 W	przyszłym	roku	o	firmie	Inoutic	będzie	jeszcze	
głośniej,	a	wszystko	to	za	sprawą	dwóch	nowych	
produktów,	które	zrewolucjonizują	sposób	myślenia	
o	oknach	i	roletach	okiennych.	Premiera	nowości	
będzie	miała	miejsce	w	marcu	2018	r.	na	targach	
Fensterbau	w	Norymberdze.

„Bardzo ucieszyła mnie informacja o zdobyciu przez Inoutic/Deceuninck tytułu Solidnego Pracodawcy, 
bowiem jest to obiektywne potwierdzenie tego, co miałem okazję zaobserwować przez ostatnie miesiące 
pracy w firmie. Fakt, że przedsiębiorstwo zasłużyło na ten tytuł drugi rok z rzędu tylko umacnia w prze-
konaniu, że inwestowanie w rozwój pracowników nie jest tylko propagandowym hasłem, lecz przekłada 
się na realne korzyści zarówno osobiste, jak i zawodowe. Uważam, że tytuł Solidnego Pracodawcy nadany 
przez kapitułę to tylko połowa wyróżnienia. Druga część tego zaszczytu to potwierdzenie przez nas, jako 
pracowników, że firma skutecznie działa w zakresie kryteriów, które były brane pod uwagę w konkursie.” 

Zastępca	kierownika	foliowania,	Krzysztof	Turek

„Inoutic/Deceuninck Solidnym Pracodawcą Roku 2017 – informację tę przyjąłem z dużym zadowoleniem 
i ogromną dozą satysfakcji. Tym bardziej, że nie jest to pierwszy raz, kiedy moja firma może poszczycić się 
tym tytułem, a to już coś znaczy. Na przełomie lat w Inoutic/Deceuninck wiele się wydarzyło na korzyść 
niejednego obszaru m.in. rozwój osobisty, system motywacyjny, czy wytyczanie ścieżki kariery pracowni-
ków. Dynamika rozwoju, i co za tym idzie zatrudnienia, jaką osiągnęła marka, naprawdę robi wrażenie. 
Warunki socjalne, a w tym system benefitów, oraz wzrost wynagrodzeń pokazują, że dobro pracownika to 
priorytet. Dla mnie praca dla Inoutic /Deceuninck to kreowanie stabilnej przyszłości pod szyldem firmy, 
której wartości doceniają najlepsi”.

Brygadzista	magazynu,	Sebastian	Gałęcki

NEONET S.A. w gronie Solidnych Pracodawców

 – Czym dla Państwa jest solidność zatrudnienia, 
czy to przynosi realne korzyści?
	 –	Solidność	zatrudnienia	oznacza	dla	nas	rze-
telne	prowadzenie	polityki	 personalnej,	 troskę	 
o	odpowiednie	warunki	pracy,	dbałość	o	rozwój	za-
wodowy	Pracowników	oraz	poszukiwanie	najlep-
szych	rozwiązań	w	tym	zakresie.	To	elementy,	które	
pozwalają	nam	budować	silny	i	stabilny	zespół	oraz	
osiągać	kolejne	sukcesy.	Nagroda	„Solidny	Pracodaw-
ca	Roku”	jest	zwieńczeniem	wysiłków,	ogromnym	
zaszczytem	i	zarazem	dowodem	na	to,	że	jako	pra-
codawca	jesteśmy	atrakcyjni	na	rynku	pracy,	a	nasza	
oferta	jest	konkurencyjna.	To	wyróżnienie	wiąże	się	
też	z	pewnymi	zobowiązaniami.	Po	pierwsze	wo-
bec	Pracowników,	bo	oznacza,	że	musimy	stawiać	na	
najwyższe	standardy	i	tworzyć	rozwiązania,	które	
spowodują,	że	NEONET	będzie	miejscem	inspiracji	
i	rozwoju.	Po	drugie	to	również	zobowiązanie	wobec	
Klientów,	którzy	w	związku	z	tego	typu	wyróżnieniami	
oczekują	najlepszej	obsługi	i	gwarancji	satysfakcji	 
z	zakupów.	Dlatego	obiecujemy	nie	spoczywać	na	lau-
rach!
 – Jak wygląda specyfika działalności Państwa 
firmy na co dzień i jak ocenia Pani jej miejsce na 
rynku polskim?
	 –	NEONET	od	14	lat	dba	o	to,	by	Klienci	dokonali	
najlepszego	dla	nich	wyboru	sprzętu	AGD,	RTV	oraz	
IT	i	mogli	w	pełni	cieszyć	się	z	jego	funkcjonalności.	
Oferta	produktowa	w	naszej	branży	jest	bardzo	szeroka,	
dlatego	każdego	dnia	dbamy	o	to,	by	ułatwiać	naszym	
Klientom	wybór,	gwarantując	najwyższy	poziom	jakości	
obsługi	Klienta	–	zarówno	w	sklepach	stacjonarnych,	
jak	i	kanałach	online.	Ten	parametr	odróżnia	nas	zde-
cydowanie	od	konkurencji,	a	najlepszym	dowodem	
na	to	jest	międzynarodowy	ranking	Daymakerindex,	
w	którym	już	drugi	rok	z	rzędu	zajmujemy	czołowe	
pozycje	w	klasyfikacji	ogólnej	i	I	miejsce	w	branży	
RTV/AGD.		
 –  Ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy. 
W jaki sposób pracownicy przyczyniają się do 

sukcesu przedsiębiorstwa oraz jak mogą realizować 
swoje ambicje i plany zawodowe w Państwa firmie?
	 –	To	właśnie	Pracownicy	firmy	wcielają	jej	politykę	
w	życie	i	przyczyniają	się	do	sukcesu	przedsiębiorstwa.	
Nie	jest	to	zresztą	tylko	kwestia	realizacji	polityki	orga-
nizacji,	ale	również	jej	współtworzenia.	Odbywa	się	to	
poprzez	wypełnianie	zadań,	opracowywanie	projektów	
oraz	kształtowanie	procesów.	Tym	sposobem	NEO-
NET	staje	się	miejscem,	w	którym	Pracownicy	mogą	
realizować	się	na	różnych	polach,	doskonalić	różnego	
rodzaju	umiejętności,	a	także	tworzyć	narzędzia,	które	
zostają	później	wdrożone	i	z	których	korzystają	Klienci.	
Oczywiście	wspieramy	Pracowników	w	tych	procesach,	
dając	im	możliwości	rozwijania	talentów.	Niezbędne	
wsparcie	zapewniamy	poprzez	programy	rozwojowe	
dostosowane	do	potrzeb	konkretnych	działów	oraz	szko-
lenia	prowadzone	najnowocześniejszymi	metodami.	Na	
końcu	ci	najbardziej	ambitni	i	najlepiej	sprawdzający	się	
Pracownicy	mogą	liczyć	na	awans	w	ramach	wytyczonej	
ścieżki	kariery	–	np.	od	Doradcy	Klienta	przez	Kierownika	
Sklepu	do	Kierownika	zarządzającego	całym	regionem.	
Przykładów	takich	karier	w	naszej	firmie	mamy	wiele	
i	to	jest	chyba	najlepszy	dowód	na	to,	że	inwestycje	
w	Pracowników	przynoszą	wymierne	efekty.
 – Czym firma jako pracodawca może zachęcić 
potencjalnego pracownika? 
	 –	Atrakcyjne	wynagrodzenie	i	stabilne	warunki	
zatrudnienia	to	w	dobie	rynku	pracy	nastawionego	
na	Pracownika	zdecydowanie	za	mało,	by	zachęcić	
kandydatów	do	podjęcia	pracy	w	danej	firmie.	Dlatego	
tak	ważne	jest,	by	oferta	pracodawcy	uwzględniała	
również	takie	elementy	jak	świadczenia	pozapłacowe	
czy	możliwości	rozwoju	i	awansu.	Nasza	propozycja	
dla	Pracowników	odzwierciedla	ten	punkt	widzenia.	
Członkowie	zespołu	NEONET	mogą	liczyć	na	szereg	
benefitów,	m.in.	na	dofinansowanie	opieki	medycznej,	
ubezpieczenia	grupowe	czy	kartę	Multisport.	Dajemy	
również	realną	możliwość	awansu	wewnętrznego	oraz	
wspieramy	osoby	zatrudnione,	wytyczając	indywidualne	
ścieżki	karier.	Dbamy	także	o	rozwój	naszych	Pracow-

NEONET S.A. to firma, posiadającą bogatą ofertę produktów: RTV, AGD, IT, 
akcesoria oraz multimedia. Najlepsze produkty, szybko i łatwo dostępne dla 
każdego, a także możliwość dokonania wyboru korzystając z fachowej porady 
profesjonalnych doradców to klucz do sukces. Zrozumienie, iż to czynnik ludzki 
sprawia, że machina zwana przedsiębiorstwem może dobrze prosperować sprawiło, 
że NEONET znalazł się w zaszczytnym gronie Solidnych Pracodawców 2017. 
Z Magdaleną Łącz Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi  
rozmawia Tina Dej.

ników,	organizując	dla	nich	szkolenia	onboardingowe	
czy	wdrażając	programy	rozwojowe	i	talentowe.	Dosto-
sowujemy	się	przy	tym	do	zmian	na	rynku	pracy	-	wiele	
z	tych	szkoleń	odbywa	się	w	formacie	e-learningowym	czy	
w	postaci	webinarów.	Nie	zapominamy	jednak,	że	naukę	
najlepiej	łączyć	z	dobrą	zabawą	i	dlatego	organizujemy	dla	
Pracowników	różnego	rodzaju	konkursy	i	gry,	w	których	za	
osiągnięcie	określonych	celów	mogą	wygrać	np.	bilety	do	
kina	czy	vouchery,	ale	również	możliwość	wzięcia	udziału	
w	dodatkowych	sesjach	szkoleniowych.							
 – Społeczna odpowiedzialność biznesu -  czym dla 
Państwa jest i czy realizują Państwo jej założenia?
	 –	Mogę	z	pełną	świadomością	powiedzieć,	że	NEONET	
to	firma	odpowiedzialna	społecznie.	W	naszych	działaniach	
staramy	się	przede	wszystkim	być	blisko	naszych	Klientów.	
Wspieramy	lokalne	i	ogólnopolskie	projekty,	szczególnie	
te,	w	których	pomoc	niesiona	jest	do	konkretnych	osób	czy	
grup	jak	np.	Szlachetna	Paczka.	Dużą	wagę	przykładamy	
także	do	naszego	najbliższego	otoczenia,	a	więc	środowiska,	
w	którym	żyjemy.	Utylizujemy	zużyty	sprzęt	elektryczny	
i	elektroniczny,	wspieramy	schroniska	i	fundacje	zajmujące	
się	ochroną	praw	zwierząt,	inicjujemy	także	własne	projekty	
proekologiczne.	Jedną	z	takich	inicjatyw	był	zakończony	
niedawno	Eko	Projekt,	który	miał	na	celu	ograniczenie	
zużycia	energii	elektrycznej,	wody	i	innych	surowców.	
Udało	się	to	dzięki	wprowadzeniu	w	wybranych	sklepach	

katalogu	dobrych	i	zakazanych	praktyk.	Za	stosowanie	
się	do	nich	oraz	za	zgłaszanie	własnych	pomysłów	
w	tym	zakresie	sklepy	otrzymywały	punkty.	Na	koniec	
podsumowaliśmy	wyniki	i	ogłosiliśmy	zwycięzców.	
Sklepy,	które	otrzymały	najwięcej	punktów	i	tym	
samym	ograniczyły	zużycie	prądu,	wody	i	innych	
surowców	w	największym	stopniu,	otrzymały	premię	
i	możliwość	wskazania	celu	charytatywnego,	na	który	
została	przeznaczona	dodatkowa	kwota	pieniędzy.	
Zwycięska	załoga	otrzymała	ponadto	nagrodę	pie-
niężną	do	wykorzystania	na	cel	integracji	zespołu.	
Tym	sposobem	poprzez	dobrą	zabawę	i	elementy	
współzawodnictwa	udało	się	uzyskać	zamierzone	
efekty	i	wymierne	korzyści	dla	środowiska.	
 – Plany na przyszłość...
	 –	Przyszłość	oznacza	dla	nas	ciągły	rozwój	biznesu	
poprzez	podnoszenie	wiedzy	i	umiejętności	Pracow-
ników,	aby	zapewnić	naszym	Klientom	produkty,	
usługi	i	obsługę	na	najwyższym	poziomie.	Będziemy	
również	kontynuować	poszukiwanie	talentów	i	pracę	
nad	uatrakcyjnieniem	warunków	pracy	oraz	angażo-
wać	się	w	projekty	na	rzecz	lokalnych	społeczności.	
Mamy	jasno	wytyczoną	ścieżkę	i	kierunek,	w	którym	
zmierzamy.	Wierzymy	w	kolejne	sukcesy!
 – Dziękuję za rozmowę



Solidna ścieżka kariery w MIG

	 – Jesteśmy dumni, że w momencie, gdy na rynku pracy 
panuje czas pracownika i firmy konkurują między sobą 
o najlepszą kadrę, Marketing Investment Group jest atrak-
cyjnym miejscem, w którym można rozwijać swój talent 
i karierę i to bez względu na wiek –	mówi	Agnieszka	
Tomczyk-Dziadkowiec,	dyrektor	pionu	HR	w	Grupie	MIG.
	 Grupa	MIG	od	blisko	30.	lat	działa	w	branży	retail,	
prężnie	rozwijając	się	na	polskim	i	zagranicznym	rynku	
obuwniczo-odzieżowym.	Warunki	do	rozwoju	stwarza	
blisko	300	sklepów	multibrandowych:	Sizeer,	50style,	
Up8,	Symbiosis,	a	do	tego	dwie	własne	marki	odzieżowe	
Confront	i	Feewear	i	wyłączna	dystrybucja	takich	brandów,	
jak	Timberland,	New	Era,	Umbro,	Lotto	i	linia	obuwnicza	
Lacoste.	Dodatkowo,	od	2013	roku,	kontynuowana	jest	
ekspansja	na	rynkach	zagranicznych	i	obecnie	produkty	
z	portfolio	grupy	znaleźć	można	w	salonach	Niemiec,	
Czech,	Słowacji,	Litwy	i	Łotwy.	Jednak	to	nie	wszystko! 
Firma	stawia	na	aktywną	sprzedaż	poprzez	kanały 
e-commerce.	MIG	jest	jednym	z	liderów	na	rynku	właśnie	
dzięki	innowacyjnym	rozwiązaniom	omnichannelowym.	
Tak	szeroka	działalność	stwarza	wszechstronne	wa-
runki	rozwoju	wszystkim,	którzy	planują	swoją	karierę	
w	branży	modowej.	

Hej studencie, zostań managerem!

	 W	szeregach	MIG	jest	miejsce	zarówno	dla	stawia-
jących	pierwsze	kroki	na	ścieżce	kariery:	od	studentów,	
chcących	pogodzić	pracę	w	rozwiniętej	sieci	sklepów	
z	tokiem	studiów,	aż	po	wykwalifikowanych	specjalistów	
i	ekspertów	z	różnych	dziedzin.	Firma	stwarza	warunki	
rozwoju	także	absolwentom,	planującym	zdobywać	
doświadczenie	zawodowe	w	branży	fashion.	Marketing	
Investment	Group,	jako	pracodawca,	umożliwia	posze-
rzanie	wiedzy	i	planuje	kierunek	kariery	na	wszystkich	
szczeblach.	Bez	przeszkód	doradca	klienta	z	salonu	może	
rozpocząć	pracę	w	jednym	z	licznych	działów	krakow-
skiej	centrali.	Do	wyboru	są	stanowiska	od	logistyki,	IT,	
HR,	księgowość,	przez	planowanie	inwestycji,	analizę	
biznesową,	po	kreatywny	dział	projektowania	ubioru,	
copywriting	e-commerce	i	nowoczesny	marketing	włącz-
nie.	Dzięki	doświadczeniu	oraz	profesjonalizmowi	kadry	
Marketing	Investment	Group,	młodzi	pracownicy	mogą	
rozwijać	się	u	boku	doświadczonych,	starszych	stażem	
kolegów	i	koleżanek.	Wsparciem	w	rozwoju	jest	szeroki	
pakiet	szkoleń	managerskich,	ale	też	cieszący	się	popu-
larnością	program	stażowy.	Tylko	w	2017	roku	praktykę	
odbyło	ponad	50.	stażystów,	z	czego	ok.	80%	podpisało	
umowę	o	pracę.	Obecnie	MIG	tworzy	blisko	1500	osób,	
a	wciąż	znajdzie	się	miejsce	dla	nowych	pracowników!	
Jeśli	jesteście	ciekawi,	jak	wygląda	praca	w	naszej	orga-
nizacji	zapraszamy	do	śledzenia	wydarzeń	z	życia	firmy	
na	Facebooku	na	fanpage’u	„Kariera	w	MIG”.	

Budowanie własnej kariery nie zawsze oznacza wspinaczkę wysokogórską, 
pełną wyboistych i krętych odcinków w drodze na szczyt. Na rynku pracy znaleźć 
można takie przedsiębiorstwa, które utrwalają swoją pozycję pamiętając, że 
fundamentem ich rozwoju jest pracownik: zadowolony i spełniony, dla którego 
praca to pasja, a nie obowiązek. Kluczem do sukcesu jest stworzenie środowiska 
pracy, które wspiera rozwój i wyznacza stabilne ścieżki kariery. Wie o tym Marketing 
Investment Group, firma będąca liderem rynku omnichannel, dlatego już 4. raz 
z rzędu może poszczycić się tytułem Solidnego Pracodawcy Roku.


