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STRONY RYNKU
Play nie spoczywa na laurach i zdobywa kolejną nagrodę
Play jest numerem 1 na polskim rynku telekomunikacyjnym pod względem liczby klientów. Po raz kolejny 
marka dowiodła, że bycie numerem 1 zobowiązuje. Fioletowy operator po raz ósmy został uhonorowany 
Laurem Konsumenta. Nagroda tym cenniejsza, im bardziej wymagająca jest kapituła konkursu.
A Laur Konsumenta przyznawany jest przez samych klientów. Według ich opinii, Play nieustannie jest liderem 
w branży telekomunikacyjnej w takich kategoriach jak: prepaidowe sieci komórkowe, sieci komórkowe 
na abonament i mobilny dostęp do internetu. W tym roku Play otrzymał także Laur Klienta Grand Prix 2018,
nagrodę, która jest potwierdzeniem bardzo wysokiej rozpoznawalności marki i jej dużej popularności wśród klientów. 

Początki nie były łatwe

 16 marca 2007 roku na polskim rynku teleko-
munikacyjnym pojawił się nowy, czwarty operator 
dysponujący własną infrastrukturą. Mimo że analitycy 
widzieli przyszłość Play raczej w ciemnych barwach 
i nie dawali mu zbyt dużych szans na sukces, operator 
szybko znalazł swoje miejsce na polskim rynku. Już 
rok po debiucie Play zdobył zaufanie pierwszego 
miliona klientów. Wszystko to za sprawą atrakcyjnej 
oferty nie tylko dla klientów indywidualnych, ale i dla 
firm. Dodatkowo każdy mógł znaleźć coś dla siebie 
– kartę lub abonament, a później także ofertę MIX.

Przepis na sukces

 Szybko okazało się, że duże firmy, nie tylko z sek-
tora telekomunikacyjnego, mogą uczyć się od Play. 
Trzy fundamentalne idee, które przyświecają marce 
od samego początku istnienia, to odwaga, otwartość 
i empatia. Odwaga, bo Play od początku istnienia robi 
to, czego jeszcze nikt wcześniej nie próbował i jego 
droga początkowo była trochę pod prąd. Otwartość 
na nowe pomysły, innowacyjne rozwiązania, ale 
i na najbardziej wygórowane oczekiwania klien-
tów. Empatia to cecha, którą powinien mieć każdy 
pracownik firmy w obsłudze klienta, bo to pomaga 
w zrozumieniu klienta, w dotarciu do jego potrzeb 
i spełnieniu jego oczekiwań. Umiejętność „wejścia 
w buty klienta”, spojrzenia na świat jego oczami 
jest dla Play bardzo ważna – bez tych umiejętności 
żadna firma nie osiągnie sukcesu. 

Oferty, jakich nie miał nikt

 To, co obecnie może wydawać się oczywiste, kilka 
lat temu było pionierskim rozwiązaniem najmłod-
szego operatora. Play od początku istnienia mocno 
„mieszał” na rynku, rewolucjonizując oferty od karty 
po abonament. Jako pierwsza sieć na polskim rynku 
Play dał swoim klientom możliwość dzwonienia za 
naprawdę atrakcyjną stawkę. Takie możliwości dawała 
oferta na kartę Play Fresh, w której minuta połączenia 
kosztowała 29 groszy. Po debiucie tej oferty klienci 
mogli po raz pierwszy skorzystać z pakietów minut, 
SMS-ów lub internetu, jako bonusów za każde doła-

dowanie konta. Kolejnym krokiem była nowatorska 
jak na tamte czasy usługa Stan Darmowy. Idealne 
rozwiązanie dla klientów, którzy dużo rozmawiali we-
wnątrz sieci Play. Od tej pory rozmowy w sieci nic nie 
kosztowały. Spowodowało to, że klienci zaczęli reko-
mendować markę Play rodzinie i znajomym: „Przenieś 
numer do Play, to będziemy rozmawiać za darmo”. Był 
to dobry argument dla osób stojących przed wyborem 
dostawcy usług telekomunikacyjnych. Po tym posu-
nięciu przyszedł czas na rozszerzenie tej usługi na 
wszystkich operatorów! W 2012 roku pojawiło się coś, 
czego jeszcze nie było: darmowe rozmowy i SMS-y 
do wszystkich sieci w kraju. Od tej pory zupełnie 
zmieniło się podejście do usług telekomunikacyjnych. 
Użytkownik telefonu już nie musiał się zastanawiać, ile 
minut wykorzystuje miesięcznie, ani czy nie przesadził 
z liczbą wysłanych SMS-ów. Mimo że oferta Play zain-
spirowała pozostałych operatorów, warto pamiętać, 
że fioletowy operator jako pierwszy na polskim rynku  
zerwał z limitami. 

Naprzeciw oczekiwaniom klientów

 Formuła 4.0, czy Unlimited, dająca możliwość 
nielimitowanych połączeń do wszystkich sieci ko-
mórkowych, to jedno. A co z klientami, którzy wcale 
nie dzwonią dużo? Z myślą o takich użytkownikach 
fioletowy operator skonstruował ofertę na kartę: Rok 
Ważności Konta. Nikogo chyba nie zdziwi, jeśli znów 
podkreślimy, że było to pierwsze takie rozwiązanie 
na rynku. Ta taryfa dawała klientom na kartę ważne, 
aktywne konto, bez konieczności comiesięcznego 
doładowania. Wystarczyło doładowanie raz w roku, 
bez dodatkowych opłat czy gwiazdek w regulaminie. 
 Rewolucją było stworzenie ofert rodzinnych. 
Dzięki Taryfie Formuła Rodzina (później także Duet) 
klienci mogli obniżyć rachunki za usługi telekomu-
nikacyjne. Oferta grupowa, gdzie w ramach jednej 
umowy można było zawrzeć kilka numerów, okazała 
się świetnym rozwiązaniem nie tylko dla rodzin, ale 
i grup znajomych. 

Jakość sieci

 Na początku swojego istnienia Play był postrze-
gany jako sieć dla mieszkańców dużych miast, bo 

tam głównie koncentrował swoje nadajniki. Szybko 
się to zmieniło. Operator, ciągle rozwijając swoją 
sieć, dał klientom możliwość korzystania z tzw. 
roamingu krajowego. Tymczasem warto wiedzieć, 
że budowa sieci własnej Play ciągle trwa! W 2017 
roku operator uruchomił 697 nowych stacji. A to 
dopiero pierwszy etap trzyletniego procesu inwe-
stycji w rozwój własnej, niezależnej sieci. W planie 
na rok 2018 jest budowa kolejnych stacji, ma ich 
być ponad tysiąc.

Muzyka, film, książka 

 Play wyróżnia się także szerokim wyborem 
usług dodatkowych. Niemal każdy znajdzie coś 
dla siebie. Tidal – jeden z najlepszych serwisów 
streamingowych, jest idealnym rozwiązaniem dla 
osób słuchających muzyki. Użytkownik ma nielimi-
towany dostęp do 50 milionów utworów w każdej 
chwili. Skoro jest muzyka, musi być i telewizja 
– taką możliwość Play również daje, jest to usługa 
Play Now z dużym wyborem kanałów. Ale to nie 
wszystko, co Play proponuje fanom kina. W ofercie 
jest także dostęp do serwisów Showmax i HBO. 
Czytelnia by Legimi to z kolei usługa dla wielbi-
cieli książek. Jest to ogromna, mobilna biblioteka 
z dostępem do nowości i bestselerów. W grudniu 
2017 wystartowała innowacyjna usługa z zakresu 
ubepieczeń, czyli mobilny market ubezpieczeniowy 
– Play Ubezpieczenia. Ubezpieczenia pogrupowane 
są w 6 kategorii takich jak: Dom i Rodzina, Podróże 
i Sport, Zdrowie, Bezpieczeństwo, Smartfon oraz 
Motoryzacja. Wśród nich użytkownik znajdzie 
ponad trzydzieści wyjątkowych produktów ubez-
pieczeniowych. To wszystko wspiera wygodna 
i intuicyjna aplikacja Play Ubezpieczenia. 

Play 24 – mobilne centrum zarządzania

 Możliwość samodzielnego zarządzania usługa-
mi z poziomu smartfona daje klientom aplikacja 
mobilna Play24. Włączenie i wyłączenie pakietu 
lub usług dodatkowych, informacje szczegółowe 
o rachunku, sprawdzenie stanu konta – te czyn-
ności nie wymagają już bezpośredniego kontaktu 
z operatorem. Nie ma znaczenia, czy klient jest 

posiadaczem numeru na kartę, czy abonamentu 
– darmowa aplikacja jest dostępna dla każdego. 
Aplikacja, która jest osobistym asystentem każdego 
klienta Play, została zaprojektowana z myślą o tym, 
aby klient miał pełną kontrolę nad swoją ofertą, a w 
razie potrzeby aby mógł w szybki i łatwy sposób 
skorzystać z każdej dodatkowej usługi. 

Play w mediach

 Play zaczął przyzwyczajać nas do tego, że ła-
mie konwenanse. Odważnie wkroczył w nowe 
media, nawiązując współpracę z youtuberami, 
influencerami i gamerami. W ramach platformy 
komunikacyjnej #GamersGonnaPLAY operator 
aktywnie eksploruje nieodkryty jeszcze rynek 
e-sportowy. Play dostrzegł, jak rozwija się bran-
ża gier i że bycie „gamerem” jest modne. Opera-
tor angażuje się w różne wydarzenia branżowe 
(Intel Extreme Masters, Poznań Game Arena), 
nawiązuje współpracę z najlepszymi twórca-
mi, a także wspiera rynek największą ofertą 
produktów gamingowych wśród operatorów. 
To działanie zostało docenione przez branżę rekla-
mową i za #GamersGonnaPLAY w 2017 roku Play 
został nagrodzony Srebrną statuetką Effie. Fiole-
towy operator rozwija również swoją obecność na 
portalach społecznościowych, wykorzystując je do 
stałego, bezpośredniego kontaktu z klientami. Cie-
kawe dyskusje toczą się też na forum Play i na blogu 
Rzecznika. Pokazuje to, że Play jest otwarty na swo-
ich klientów i chętny do dyskusji na różne tematy.  

Play numerem 1

 Od początku istnienia Play wyznacza trendy na 
polskim rynku telekomunikacyjnym i wytycza kie-
runek, w którym powinna podążać telekomunikacja. 
Patrząc wstecz, nikt nie sądził, że Play przetrwa na 
rynku dłużej niż rok. Tymczasem fioletowy operator 
całkowicie zmienił obraz branży, udowadniając że 
konkurencja jest możliwa nawet na rynku zdomi-
nowanym przez trzech wielkich graczy. Obecnie 
to właśnie Play ma najwięcej klientów spośród 
wszystkich czterech operatorów. I patrząc na jego 
rozwój, jesteśmy pewni, że nie spocznie na laurach.



Kolejny rok z rzędu marki Vifon i TaoTao 
zostały docenione przez konsumentów!Jakość ponad wszystko
Marki Vifon i TaoTao, których od ponad 
25 lat wyłącznym dystrybutorem 
i importerem jest firma Tan-Viet 
Intertnational S.A., zdobyły ponownie 
dwa czołowe miejsca w swojej kategorii 
w plebiscycie Laur Konsumenta.

Livioon to polska firma specjalizująca 
się w produkcji i sprzedaży 
luksusowych perfum pochodzących 
z Francji, naturalnych kosmetyków 
pielęgnacyjnych, suplementów diety 
oraz chemii gospodarczej. 

 Tak jak w latach ubiegłych, marka Vifon otrzymała 
złoty Laur Konsumenta, potwierdzając swoją nieza-
przeczalną, wysoką pozycję na rynku. Polacy uwielbiają 
tę markę za szeroką gamę smaków (16 oryginalnych 
zup) oraz opakowań (folia, miski, kubki, saszetki), 
gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Marka ma swoich 
wiernych fanów i jako odpowiedź na ich prośby została 
stworzona nowa linia zup pikantnych. Po zupie o smaku 
kurczaka pikantnego, na rynek zostały wprowadzone 
nowe smaki: pomidorowa i zupa o smaku krewetek, 
które od razu podbiły serca i kubki smakowe konsu-
mentów. Pod marką Vifon można znaleźć również 
dania z makaronem ryżowym, pszennym i ryżem, 

 Marka powstała w 2014 roku i sukcesywnie 
rozwija swoje portfolio dostępnych produktów. 
Połączenie najwyższej jakości kosmetyków oraz 
innowacyjnych możliwości biznesowych sprawia, 
że Livioon to dziś jedna z najprężniej rozwijających 
się firm na rynku marketingu sieciowego w Polsce, 
a także w Europie. Trwale związana ze środowiskiem 
e-commerce i coachingu, w połączeniu z dwudziesto-
pięcioletnim doświadczeniem dają szansę na ciągłą 
ekspansję i sprzedaż zagraniczną. Firma daje part-
nerom wspaniałą okazję do zbudowania własnego, 

które po zalaniu gorącą wodą są gotowe do jedzenia 
prosto z pudełka. Oferta marki jest uzupełniana przez 
pikantne sosy tajskie. 
 Głosami respondentów srebrny Laur Konsumenta 
trafił do marki TaoTao, która w swoim portfolio ma 
bezglutenowe makarony ryżowe, sosy sojowe, pikant-
ne sosy chili oraz wiele innych propozycji produktów. 
Pomimo swojego azjatyckiego pochodzenia, produkty te 
mogą być z powodzeniem stosowane w przygotowaniu 
dań kuchni europejskiej, w szczególności polskiej. Sosu 
sojowego można używać zamiast soli do tradycyjnych 
zup takich jak rosół lub ogórkowa oraz sycących kremów: 
pomidorowego lub z pora. Szerokie zastosowanie mogą 
mieć również sosy chili, z powodzeniem zastępują keczup 
i mogą być dodatkiem do kanapek, parówek czy pizzy. 
Stałe grono odbiorców mają również makarony ryżowe, 
które ze względu na skład są wybierane przez sportow-
ców, osoby dbające o linię oraz mamy chcące urozmaicać 
dietę swoich pociech. Powstają tylko z wody i mąki 
ryżowej, dzięki czemu nie zawierają konserwantów 
i są wyjątkowo niskokaloryczne.

długoterminowego biznesu. Dodatkowo ogromny 
nacisk kładziony jest na szkolenia partnerów, aby 
mogli czuć się w pełni kompetentni w relacjach 
biznesowych ze swoimi klientami. Jako nadrzędny 
cel spółka przyjęła dostarczanie wysokiej jakości 
wyrobów spełniających wymagania i zaspokajają-
cych potrzeby wszystkich klientów. Główna intencja 
prowadzenia firmy to sposób zgodny z najlepszą 
praktyką współistnienia ze środowiskiem natural-
nym oraz dążenie do ciągłego podnoszenia jakości 
sprzedawanych produktów.

Specjalista od Wielkich Greckich Wakacji Źródło naturalnego magnezu i witalności 
Wielkie Greckie Wakacje podbijają 
polski rynek turystyczny.
Firma Grecos Holiday po raz kolejny 
zdobyła Laur Klienta Grand Prix 2018. 
To niezbity dowód, że Polacy chętnie 
korzystają z oferty tego touroperatora, 
bo doceniają jakość jego usług.

Konieczność picia wody jest 
oczywistością i nie podlega 
dyskusji. Warto wiedzieć, że 
odpowiednio dobrana woda 
mineralna wnosi do organizmu 
coś więcej niż tylko nawilżenie. 
Niezależnie od pory roku 
powinniśmy wypijać minimum 
1,5-2 litrów wody każdego dnia, 
dlatego warto zastanowić się 
nad doborem odpowiednio 
zbilansowanej wody.

 Swój sukces Grecos Holiday zbudował na dwóch 
fundamentach. Pierwszym jest specjalizacja: firma koncen-
truje się na destynacjach greckich, oferuje szeroki wybór 
modeli wypoczynku i wiedzę popartą doświadczeniem 
14 udanych sezonów. Drugi filar to pasja. Zespół Grecosa 
tworzą ludzie zaangażowani, kreatywni, pełni entuzjazmu 
i nowych pomysłów, a do tego – zakochani w Grecji.

Największy wybór słonecznych greckich plaż 

 Na Grecosa – specjalistę od Wielkich Greckich Wakacji 
– postawiło już 900 tys. klientów. Firma ma ugruntowaną 
pozycję w gronie liderów branży turystycznej, co regular-
nie znajduje odzwierciedlenie w rankingach najlepszych 
touroperatorów. 
 – Grecja to trochę egzotyki, ale na wyciągnięcie ręki, 
bo w Europie – podkreśla prezes Wojciech Skoczyński. 
– Przede wszystkim to jednak najpiękniejsze plaże, do 
których my wybieramy najlepsze hotele oraz największych 
pasjonatów i Greków, i Polaków. Oni odkrywają przed naszy-
mi klientami siga-siga, czyli grecki spokój pozwalający na 
delektowanie się życiem. Dzięki połączeniu wymarzonego 
miejsca na wakacje i zaangażowania ludzi kochających 
Grecję zabieramy tam z roku na rok coraz więcej Polaków. 
 Atutem Grecosa jest bogata i różnorodna oferta: aż 20 
atrakcyjnych kierunków i największy wybór słonecznych 
greckich plaż. Z 8 polskich miast można z Grecosem dole-
cieć na 14 greckich lotnisk. Listę wakacyjnych destynacji 
uzupełniają perły Morza Śródziemnego: wyspy Cypr 
i Majorka. 

 Muszynianka to naturalna woda mineralna 
rozlewana w Uzdrowisku Muszyna z odwier-
tów zlokalizowanych na terenie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego. Jest wodą alkaliczną, 
wysokozmineralizowaną, magnezowo-wap-
niową. Jej orzeźwiający smak oraz składniki 
mineralne, takie jak: magnez, wapń, potas, 
sód, żelazo, powodują, że Muszynianka po-
siada właściwości odżywcze, a jej systema-
tyczne picie uzupełnia braki wody w naszym 
organizmie. 

Więcej niż all inclusive

 Oprócz szerokiej oferty all inclusive, wciąż najczęściej 
wybieranej opcji, Grecos proponuje coraz więcej możli-
wości dopasowanych do rosnących oczekiwań klientów, 
m.in. urlop w luksusowej willi z basenem (Willa Escape), 
Grecja po mojemu, czyli wakacje objazdowe pod okiem 
doświadczonego polskiego przewodnika, rejs jachtem 
(Przygoda pod Żaglami) czy city break (Ateny i Saloniki). 
Hitem stał się już program treningowy Grecos Active by 
Ewa Chodakowska, opracowany przez najpopularniejszą 
polską trenerkę fitness, a pozwalający na zachowanie 
aktywności w czasie wakacji. 
 Najnowszą propozycją Grecosa są programy dla na-
stolatków. Od sezonu 2018 zajęcia dla dzieci pod opieką 
animatorów i instruktorów pływania, czyli Klub Delfinki, 
są dostępne dla uczestników do 12 lat – wersja Delfinki 
Junior. Dla starszych Grecos wprowadził Kluby OPA! teens, 
umożliwiając dopasowane do oczekiwań młodzieży 
spędzanie czasu z rówieśnikami.

Już czas na Wielkie Greckie Wakacje!
Sprawdź na www.grecos.pl
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Inwestycje z doświadczonym partnerem
W najnowszej edycji sondażu 
złoty Laur Klienta 2018, 
w kategorii „Towarzystwa 
Funduszy Inwestycyjnych”, 
Pekao TFI (dawniej Pioneer Pekao 
TFI) znalazło się w czołówce 
rankingu. Towarzystwo utrzymało 
pozycję lidera i ponownie 
zostało uhonorowane godłem 
Laur Klienta Grand Prix 2018.

Pioneerski rejs wkroczył w nowy etap… 

 Nagrody uzyskane w tej edycji rankingu mają szcze-
gólne znaczenie dla Pekao TFI, gdyż w lutym 2018 r. 
towarzystwo, w związku ze zmianami właścicielskimi, 
zmieniło nazwę z Pioneer Pekao TFI na Pekao TFI. 
Spółka wkroczyła w nowy etap rejsu z ponad 25-letnim 
doświadczeniem i szeroką wiedzą na temat efektyw-
nego zarządzania środkami klientów. 

Atuty pozostają niezmienne

 Zmianie uległa nazwa spółki oraz funduszy inwe-
stycyjnych, jednak pewne elementy – kluczowe dla 
budowania długoterminowych relacji z klientami – nie 
zmieniają się. Funduszami inwestycyjnymi kieruje wciąż 
ten sam zespół zarządzających, wspierany wiedzą ana-
lityków.    
 – Doskonale wiemy, że na zaufanie klientów pracuje się 
latami, dlatego wiele starań przykładamy do utrzymania 
wysokiej jakości usług oraz standardów inwestowania – 
mówi Krzysztof Lewandowski, prezes zarządu Pekao TFI. 
 – Choć żyjemy w zmieniającym się otoczeniu, pewne 
aspekty naszej działalności, takie jak doświadczenie w in-
westowaniu, jakość usług oraz standardy obsługi pozostają 
niezmienne. Tym bardziej cenne jest dla nas wyróżnienie, 
które otrzymaliśmy. Pokazuje ono, że nasi klienci mają 
zaufanie do rozwiązań i usług, które im oferujemy. 

Inwestuj zgodnie ze swoimi oczekiwaniami

 Klienci mają różne oczekiwania i plany na przy-
szłość, dlatego potrzebują różnych rozwiązań finan-
sowych. Warto, aby mieli możliwość wyboru. Sprzyja 
temu oferta funduszy inwestycyjnych Pekao, która 
jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych 
na polskim rynku. Zróżnicowana polityka inwesty-
cyjna w 40. funduszach i subfunduszach pozwala na 
zbudowanie strategii inwestycyjnej dopasowanej 
do potrzeb i oczekiwań każdego klienta. Dodatkową 
zaletą jest możliwość rozłożenia kapitału pomiędzy 
fundusze inwestujące na wielu rynkach kapitałowych, 
stosujących różne strategie inwestycyjne. 
 – Zgodnie z naszą filozofią inwestowania stawiamy 
na długoterminowe efekty rozwiązań finansowych – 
zaznacza Krzysztof Lewandowski. – Jestem przeko-
nany, że ponad 25-letnia historia towarzystwa oraz 
wieloletnie doświadczenie naszego zespołu pozwolą 
na dalsze skuteczne zarządzanie środkami uczest-
ników funduszy Pekao oraz na utrzymanie wysokich 
standardów świadczonych usług.

Krzysztof Lewandowski, prezes zarządu Pekao TFI

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.

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



Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
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 dzia-
łających na terenie całego kraju redakcja na podsta-
wie zebranych przez siebie informacji selekcjonuje 
przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł So-
lidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym 
gronie laureatów. Wyróżnieniem dla firm 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 za-
prezentowania się na łamach ogólnopolskich mediów 
w ramach zdobytego tytułu.

Co wyróżnia nasz projekt spośród innych?

 Organizatorem programu Solidny Pracodaw-
ca Roku jest redakcja pracująca nad związanymi 
z przedsięwzięciem tytułami prasowymi. W związku 
ze specyfiką pracy zespołu, podstawą wstępnej we-
ryfikacji przedsiębiorstw są standardowe działania 
dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji poprzez 
kontakt z instytucjami takimi jak powiatowe urzędy 
pracy, urzędy miast czy Państwowa Inspekcja Pracy). 
Wysoce cenimy również wsparcie, jakiego udzielają 
nam nasi patroni – Stowarzyszenie Agencji Zatrud-
nienia 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 wyróżnie-
nie, ale również możliwość zaprezentowania się na 
łamach ogólnopolskich mediów w ramach zdobyte-
go tytułu.

 Współpracujemy z trzema największymi opinio-
twórczymi dziennikami w Polsce oraz telewizją.
 Część konkursowa nie podlega opłacie – firmy 
biorące udział w projekcie nie płacą za poszczególne 
etapy weryfikacji, abonament czy samą możliwość 
udziału w konkursie. Jeśli firma nie zdobędzie wy-
różnienia, nie ponosi żadnych kosztów. Jedyna opłata 
obowiązująca to inwestycja w wizerunek firmy. 

Gala podsumowująca XV 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 55 firm. Gala, stanowiąca uroczyste 
zwieńczenie edycji 2017, odbyła się 15 marca 2018 
w Teatrze Capitol w Warszawie. 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.

Ruszyła XVI 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 XVI edycja, która mam nadzieję przyniesie 
wiele pozytywnych zaskoczeń i nowości w zakresie HR. 
Co roku przekonujemy się o tym, że kultura organizacji 
pracy przedsiębiorstw zarówno tych z korzeniami 
i kapitałem polskim, jak również tych zagranicznych 
wciąż się rozwija i pnie coraz wyżej. Zadowalający jest 
fakt, iż coraz więcej pracodawców rozumie, że ludzie to 
fundament dobrze i efektywnie prosperującego biznesu 
– mówi Tina Dej, dyrektor programu Solidny Praco-
dawca 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 rozumie znane 
wszystkim stwierdzenie, że pracownicy są najcenniej-
szym 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.

Czujesz się solidnym pracodawcą? 
Uważasz, że firma, w której pracujesz zasługuje na ten prestiżowy tytuł? 

Zgłoś się do nas! 
Kontakt: 
Tina Dej

Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku
tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470

e-mail: t.dej@rzeczobiznesie.eu 

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



Kolejny rok z rzędu marki Vifon i TaoTao 
zostały docenione przez konsumentów!
Marki Vifon i TaoTao, 
których od ponad 25 lat, 
wyłącznym dystrybutorem 
i importerem jest firma 
Tan-Viet Intertnational S.A. 
zdobyły ponownie dwa 
czołowe miejsca w swojej 
kategorii w plebiscycie Laur 
Konsumenta. 

 Tak jak w latach ubiegłych, marka 
Vifon otrzymała złoty Laur Konsumen-
ta potwierdzając swoją niezaprzeczalną, 
wysoką pozycję na rynku. Polacy uwiel-
biają tę markę za szeroką gamę smaków  
(16 oryginalnych zup) oraz opakowań (folia, 
miski, kubki, saszetki), gdzie każdy znajdzie 
coś dla siebie.  Marka ma swoich wiernych 
fanów i jako odpowiedź na ich prośby została 
stworzona nowa linia zup pikantnych. Po zu-
pie o smaku kurczaka pikantnego, na rynek 
zostały wprowadzone nowe smaki: pomido-
rowa i zupa o smaku krewetek, które od razu 
podbiły serca i kubki smakowe konsumen-
tów.  Pod marką Vifon można znaleźć rów-
nież dania z makaronem ryżowym, pszennym  
i ryżem, które po zalaniu gorącą wodą są goto-
we do jedzenia prosto z pudełka. Oferta marki 
jest uzupełniana przez pikantne sosy tajskie. 
 Głosami respondentów, srebrny Laur Kon-
sumenta trafił do marki TaoTao, która w swoim 
portfolio ma bezglutenowe makarony ryżowe, 
sosy sojowe, pikantne sosy chili oraz wiele in-
nych propozycji produktów. Pomimo swojego 
azjatyckiego pochodzenia, produkty te mogą być 
z powodzeniem stosowane w przygotowaniu 
dań kuchni europejskiej, w szczególności pol-
skiej. Sosu sojowego można używać zamiast soli 
do tradycyjnych zup takich jak rosół lub ogór-
kowa oraz sycących kremów: pomidorowego 
lub z pora. Szerokie zastosowanie mogą mieć 
również sosy chili, z powodzeniem zastępują 
keczup i mogą być dodatkiem do kanapek, 
parówek czy pizzy. Stałe grono odbiorców mają 
również makarony ryżowe, które ze względu na 
skład są wybierane przez sportowców, osoby 
dbające o linię oraz mamy chcące urozmaicać 
dietę swoich pociech. Powstają tylko z wody 
i mąki ryżowej, dzięki czemu nie zawierają 
konserwantów i są wyjątkowo niskokaloryczne.  
 W marcu 2018 roku premierę miał program 
podróżniczo – kulinarny „Michel Moran Mapa 
Smaków”, w którym znany ekspert kulinarny 
odwiedził Wietnam w poszukiwaniu orygi-
nalnych smaków. Po powrocie, razem z zapro-
szonymi do studia blogerami, pokazywał jak 
łączyć smaki tamtego regionu z tradycyjnymi 
polskimi daniami. Do przygotowania potraw 
używane były sos sojowy, sos chili słodki i sos 
chili słodko-pikantny, makarony ryżowe, pa-
sta curry, mleczko kokosowe i wiele innych 
produktów TaoTao. Odcinki programu można 
oglądać pod adresem www.mapasmakow.onet.
pl lub w telewizji Kuchnia+. 


