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Laur Klienta 2018 dla PSB MRÓWKA! Zaczaruj wnętrze swojego domu
Grupa PSB Handel S.A., z siedzibą w Wełeczu koło Buska-Zdroju
(województwo świętokrzyskie), działa na rynku od 20 lat.
Jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni materiałów
budowlanych oraz marketów typu „dom i ogród” w Polsce.

Podmioty zrzeszone w Grupie oraz ich oferta potrzeb klientów na rynkach lokalnych. Dowodem
Obecnie Grupa zrzesza 382 małe i średnie rodzinne
firmy z terenu całego kraju, prowadzące handel w 315
składach budowlanych, w 280 marketach PSB Mrówka
oraz 58 centrach handlowych PSB Profi. W ofercie składów i placówek Profi znajdują się materiały do budowy
i remontu, a w sklepach Mrówka dostępne są materiały
wykończeniowe, dekoracyjne, oświetleniowe, hobbistyczne elektronarzędzia oraz produkty do ogrodu.
Zawiera on 360 tys. pozycji asortymentowych, które
pochodzą od 715 renomowanych dostawców. Placówki
PSB oferują także doradztwo i pomoc przy wyborze
materiałów – rzetelną i fachową obsługę.

Jakość i rzetelność – marka rekomendowana
przez klientów

W Grupie PSB fundamentem działalności jest jakość
materiałów, usług okołosprzedażowych oraz rzetelność
wobec interesariuszy. Kluczowymi dostawcami Grupy są
krajowi liderzy w swoich kategoriach asortymentowych.
Grupa podnosi standardy obsługi klienta i rozszerza
gamę produktów poprzez rozbudowę sieci detalicznej
PSB Mrówka. Tradycyjne hurtownie są przekształcane
w nowoczesne centra budowlane pod nazwą PSB Profi.
Od wielu lat Grupa prowadzi także intensywne programy
szkoleniowe, podnoszące kwalifikacje pracowników
sieci oraz kilku tysięcy wykonawców budowlanych,
stale zaopatrujących się w jej placówkach. Firmy rodzinne w zorganizowanej grupie są bardziej elastyczne
– indywidualnie dostosowują się do zmieniających się

na długoterminową opłacalność inwestycji w jakość jest
obecność Grupy PSB w pierwszym w Polsce rankingu 100
najlepszych polskich marek rekomendowanych przez
klientów. Odpowiedzi udzielone przez 5 tysięcy rodzimych konsumentów uplasowały firmę na 35. miejscu
w kategorii „Pozaspożywczy handel detaliczny”, najwyżej
wśród marek reprezentujących sektor materiałów
budowlanych oraz „dom i ogród”. Ponadto marka PSB
Mrówka już drugi raz znalazła się w gronie laureatów
„Dobra Marka 2018” w kategorii „Markety budowlane”,
w IX edycji ogólnopolskiego, ponadbranżowego programu „Jakość, Zaufanie, Renoma”.

Plany na przyszłość

W Polsce istnieje ponad 400 powiatów, a sieć
Mrówek liczy obecnie 280 marketów. To wyraźnie pokazuje potencjał do zagospodarowania. Tym bardziej,
że obecność sklepów budowlanych, zlokalizowanych
w małych miastach (powiatowych i gminnych), jest
bardzo pożądana przez lokalne społeczności. Mrówki są
konceptem skupiającym w jednym miejscu niezbędne
materiały do bieżącego utrzymania domu i ogrodu.
W tym roku planujemy otwarcie ok. 40 Mrówek, przyjęcie
kilku kolejnych hurtowni budowlanych oraz przekształcenie 7–10 dotychczasowych składów w nowoczesne
centra budownictwa Profi. Grupa PSB rozwija także
sprzedaż przez Internet. W tym celu powstaje wspólna
baza produktów, obejmująca obecnie ponad 64 tys.
pozycji katalogowych, pochodzących od ponad 380
dostawców Grupy.

Wprowadzasz się do nowego mieszkania i zastanawiasz się, w jaki sposób
je zaaranżować, aby zyskało niepowtarzalny klimat? Jesteś w trakcie
remontu i masz dość nudnych ścian w nieciekawych kolorach?
Doskonałym rozwiązaniem będzie zastosowanie farb dekoracyjnych marki
Primacol Decorative, które w ciekawy i oryginalny sposób ożywią każdą
przestrzeń, bez względu na to, czy jest to nowoczesne mieszkanie, dom
w stylu klasycznym czy wnętrze urządzone w klimacie skandynawskim.
Farby dekoracyjne Primacol Decorative to doskonała
propozycja dla wszystkich, którzy chcą wprowadzić do
swojego domu powiew świeżości i nie boją się postawić
na nietypowe rozwiązania. Te produkty udowadniają,
że remont nie musi kończyć się na pomalowaniu ścian
zwykłą farbą lub położeniu tapety we wzorki. Stosując je,
można w szybki i prosty sposób zaaranżować wnętrze,
które będzie nawiązywać do piękna wszechświata, siły
żywiołów czy jedwabnych tkanin.

Odcienie szarości

Miłośnikom efektu betonowych ścian polecamy
Farbę betonową Primacol Decorative. Pokryte nią ściany
pasują głównie do stylu nowoczesnego i industrialnego.
Współgrają przy tym z elementami ze szkła, drewna
czy metalu. Farba dostępna jest w czterech odcieniach
szarości. Od nas zależy, jaki efekt chcemy uzyskać. Może
to być powierzchnia gładka, z charakterystycznymi
wżerami lub imitująca modne od kilku lat płyty z betonu
architektonicznego.

Piasek na wietrze

zarówno przy świetle sztucznym, jak i naturalnym.
Silver Sand Primacol Decorative zawiera specjalistyczne
dodatki strukturalne, które w trakcie aplikacji tworzą
wzór przypominający rozsypany na wietrze piasek.
Farba dostępna jest w siedmiu gotowych wersjach
kolorystycznych oraz w bazie srebrnej, którą również
można barwić dowolnymi kolorantami.

Jedwab na ścianie

Royal Silk Primacol Decorative to dekoracyjna farba
przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń. W jej
składzie znajdują się specjalne perłowe wypełniacze,
dzięki którym na dekorowanej powierzchni powstają
powłoki ze szlachetnym połyskiem. Migoczące refleksy
są dynamiczne i zmieniają się wraz z kątem padania
światła. Farba jest dostępna w gotowych wersjach kolorystycznych oraz bazie srebrnej i złotej, które również
można barwić dowolnymi kolorantami. Po wyschnięciu
tworzy powłokę przypominającą jedwabną tkaninę.

Silver Sand Primacol Decorative to strukturalna farba
do tworzenia efektów dekoracyjnych. Powierzchnie
nią pokryte, pod wpływem padania światła, mienią
się perłowymi refleksami, tworząc trójwymiarowy
efekt głębi. Doskonałe efekty wizualne otrzymujemy

Nowa jakość na rynku HoReCa – Transgourmet
z Laurem Klienta
Transgourmet Food Service z Laurem Klienta – Odkryciem Roku 2018
w kategorii „Jakość usług dla branży gastronomicznej”! Firma została
wyróżniona za stałe ulepszanie istniejących rozwiązań, podnoszenie jakości
świadczonych usług, zwiększanie oferty produktowej oraz skuteczność
działań marketingowych i organizacyjnych.

Transgourmet Food Service specjalizuje się w hurtowych dostawach dla hotelarstwa, gastronomii, firm
cateringowych oraz ośrodków żywienia zbiorowego.
Jako kompleksowy dostawca oferuje pełen asortyment
towarów, obejmujący zarówno żywność, jak i pełne
wyposażenie w postaci urządzeń dla profesjonalnych
kuchni. Tym, co wyróżnia usługę na rynku jest precyzyjne planowanie, staranne pakowanie i przede
wszystkim perfekcyjna dostawa realizowana własną,
nowoczesną flotą samochodową.
W ramach oferty dostępnych jest aktualnie około
5 tysięcy artykułów spożywczych i przemysłowych
wszystkich branż, dostosowanych do wymagań klientów gastronomicznych. Przede wszystkim dostarczane
są świeże mięso, warzywa i owoce oraz produkty
suche wiodących marek, oraz także marki własne: od
Transgourmet Economy, przez Quality, po ekskluzywne Transgourmet Premium. W ofercie firmy znajdują
się także świeże ryby i owoce morza, które trafiają do
klientów dzięki nowoczesnemu centrum logistycznemu Transgourmet Seafood w Bremerhaven. Świeżość
i jakość produktów zapewniona jest dzięki nowoczesnej technice magazynowania w obniżonych temperaturach potwierdzonej m.in. Certyfikatem IFS Logistics.
W branży gastronomicznej czas realizacji dostawy
jest szczególnie ważny, dlatego wszystkie zamówienia
realizowane są codziennie, następnego dnia, z dostawą
od godziny 4.00 rano do 22.00 wieczorem. Istnieje
również możliwość dopasowania ich indywidualnie
według potrzeb klienta. Klienci Transgourmet mogą
składać zamówienia w kilku formatach: poprzez sklep
internetowy, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio
u doradcy klienta.

Pierwszy Laur Klienta
dla Transgourmet Food Service

Laur Klienta – Odkrycie Roku 2018 w kategorii
„Jakość usług dla branży gastronomicznej” to nagro-

da, którą przyznają klienci. Opinie klientów badane
są w wieloetapowym sondażu, na bazie którego
powstaje ostateczna ocena. Proces zawiera zarówno
rozmowy telefoniczne, jak i sondy umieszczane na
popularnych portalach zarówno branżowych, jak
i tematycznych.
– Nasza marka handlowa Selgros Cash&Carry
jest wielokrotnym laureatem nagrody Laur Klienta,
dlatego bardzo cieszymy się z pierwszego wyróżnienia dla naszej nowej marki – Transgourmet Food
Service dedykowanej do obsługi profesjonalnej gastronomii. To dla nas niezwykle ważna nagroda,
docenienie wysiłków, jakie wkładamy w nieustanny
rozwój. Cieszy nas, że wyróżnione zostały rozwiązania,
które wprowadziliśmy, aby ułatwić ścieżkę zakupową
naszym klientom oraz być bliżej nich i zaoferować
nowy standard dostaw na rynku gastronomii. Właśnie
taki cel przyświecał stworzeniu Transgourmet Food
Service – mówi Cezary Furmanowicz, dyrektor działu
marketingu Selgros Cash&Carry i Transgourmet.
Kategoria Odkrycie Roku ma na celu promowanie marek, produktów oraz usług, które na rynku
funkcjonują od niedawna. O przyznaniu tej nagrody
decyduje specjalnie powołana Redakcyjna Komisja
Weryfikacyjna, która ocenia przede wszystkim innowacyjny charakter, a także perspektywy odbioru
przez rynek i dynamikę wzrostu jego popularności.
Wręczana jest ona nielicznym, stąd jej wyjątkowość
i prestiż.
Transgourmet Polska planuje już kolejne przedsięwzięcia, dzięki którym będzie umacniał swoją obecność na polskim rynku i budował jeszcze
silniejsze relacje ze swoimi klientami. W drugiej
połowie tego roku powstanie jeden z największych
i najnowocześniejszych w Europie Instytut Kulinarny
Transgourmet i Selgros, który będzie miejscem wymiany doświadczeń dla kucharzy. To właśnie w nim
firma umożliwi swoim klientom poznanie technik
kulinarnych i europejskich trendów w gastronomii.

Marki handlowe Selgros Cash&Carry i Transgourmet należą do Transgourmet Polska Sp. z o.o. Spółka jest
częścią międzynarodowego holdingu zajmującego się hurtową sprzedażą produktów żywnościowych.
Udziałowcem Transgourmet Holding SE jest COOP – druga co do wielkości w Europie szwajcarska grupa
handlu artykułami spożywczymi.  Firma zainwestowała do tej pory w Polsce ponad 2 mld zł. Obecnie
Transgourmet posiada w Polsce osiemnaście hurtowni samoobsługowych Selgros, zlokalizowanych
w: Białymstoku, Bytomiu, Gdańsku, Gliwicach, Lublinie, Łodzi (2 hale), Katowicach, Krakowie, Poznaniu
(gdzie mieści się także Centralne Biuro Firmy), Radomiu, Szczecinie, Warszawie (4 hale) i we Wrocławiu
(2 hale). Docelowo władze spółki planują rozwinąć sieć hal cash&carry do 20. Transgourmet jest wiodącym
specjalistą w branży Food Service i gwarantuje najwyższą jakość asortymentu spożywczego i przemysłowego dla gastronomii, hotelarstwa oraz punktów zbiorowego żywienia. Nowoczesne centrum logistyczno-magazynowe Transgourmet Food Service zlokalizowane w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą obsługuje
klientów z woj. mazowieckiego i łódzkiego. Aktualnie firma zatrudnia w Polsce ponad 4 000 pracowników.
www.transgourmet.pl
www.selgros.pl
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Godła programów wspierają decyzje
konsumentów!
Dokonując codziennych, mniejszych bądź większych, zakupów, niejednokrotnie zdarzyło nam się natknąć
na godła obecne na opakowaniach wielu produktów. Obracając w ręku słoiczek z majonezem
lub butelkę szamponu, kupując materiały budowlane, a nawet korzystając z poważnych usług biznesowych,
niejednokrotnie zdarzyło nam się zatrzymać wzrok na charakterystycznym logotypie.
Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, co tak naprawdę niesie za sobą ów medal? Czy zapytaliśmy
w myślach siebie samych, jaką korzyść odnosi producent decydujący się wziąć udział w konkursie
popularnościowym, który prowadzi do przyznania takiego godła? Bo przecież nie chodzi o to, by etykieta
z godłem promocyjnym po prostu ładnie wyglądała... No, być może jest to jeden z powodów szczycenia
się godłem promocyjnym, jednak wierzymy, że tym najmniejszym.
Odpowiedź na te i szereg innych pytań przyniosły
nam ogłoszone niedawno wyniki badań wykonanych
przez instytut GFK Polonia, będący oddziałem jednej
z największych �irm badawczych na świecie. Wywiadów konsumenckich dokonano na zamówienie
holdingu reklamowego AEGIS Media.
Pod uwagę wzięto preferencje 3 000 potencjalnych
klientów z najbardziej reprezentatywnego przedziału
wiekowego 15-64 lat. Sposób badania, na który się
zdecydowano, w terminologii profesjonalnej nazywa
się CAPI (Computer Aided Personal Interview). Osobom niezwiązanym z branżą badawczą, czy reklamową
ten skrót może niewiele mówić. W uproszczeniu, CAPI
to metoda bezpośrednich wywiadów przeprowadzanych w domach respondentów z udziałem komputera.
Wyniki takich badań kodowane są w trakcie przeprowadzania wywiadu, a dane z terenu przesyłane
specjalnie zabezpieczonym łączem.
Podczas badań CAPI dotyczących rozpoznawalności godeł promocyjnych kierowano się kilkoma
istotnymi kryteriami, wśród których były takie wytyczne jak: płeć badanego, dochody, wykształcenie,
czy aktywność zawodowa. Sprawdzono również,
które z wielu obecnych na rynku godeł ma największy
wpływ na wybór opatrzonych nimi produktów.
Przyznać trzeba, że wyniki okazały się zadziwiająco
jednoznaczne i wyraźnie wskazujące na... skuteczność
godeł. Aż 26% badanych stwierdziło, iż medal (inaczej: godło promocyjne – przyp. aut.) zamieszczony
na opakowaniu w istotny sposób wpływa na wybór
oznaczonego nim produktu. Grupą, która najczęściej
zwraca uwagę na godła promocyjne, okazali się mieszkańcy dużych, ponadstutysięcznych miast.
Zaintrygował nas fakt, że po raz kolejny panie
okazały się bardziej dociekliwe i spostrzegawcze.
Z badań jasno wynika, że to właśnie kobiety przywiązują większą wagę do tego, co widnieje na opakowaniu produktu. W ten sposób dowiedzieliśmy
się, że to właśnie one, nieco częściej niż mężczyźni,
kierują się przy zakupach godłami promocyjnymi. Na
dokonanie zakupu towaru oznaczonego godłem ma
również wpływ zasobność portfela. Osoby o wyższych
dochodach, dokonując zakupu, chętniej sugerują się
gra�iczną informacją o zdobyciu przez daną markę
konkretnego tytułu, na przykład Lauru Konsumenta.
Obecność godła przykuwa także uwagę osób wykształconych. Badanie wykonane przez GFK Polonia

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

Shell Helix Top Marką 2018
Syntetyczne oleje silnikowe
do samochodów osobowych Shell Helix
zostały wyróżnione w ogólnopolskim
plebiscycie Laur Konsumenta, otrzymując
tytuł Top Marka 2018 w kategorii „Jakość
i innowacyjność – oleje silnikowe”.
O tym, co wyróżnia oleje Shell Helix na tle
innych środków smarnych dostępnych
na polskim rynku opowiedział Łukasz
Radzymiński, dyrektor sprzedaży
w Dziale Olejowym Shell Polska.
– Dlaczego konsumenci wybierają oleje silnikowe Shell Helix spośród innych środków smarnych
dostępnych na polskim rynku?
– O najwyższą jakość olejów silnikowych dbamy
od ponad 40 lat. Dziesiątki milionów dolarów rocznie
przeznaczonych na badania i rozwój przynoszą efekty
w postaci wysokiej jakości olejów syntetycznych, którym
ufają klienci niemal na całym świecie. Polscy konsumenci
są coraz bardziej świadomi i wiedzą, że wybór właściwego
oleju jest kluczowy dla skutecznej ochrony silnika. Trend
ten potwierdzają wyniki badania „Drogowa Dżungla, czyli
Polak za kierownicą” przeprowadzonego przez Kantar TNS
na zlecenie Shell na początku 2018 roku, które pokazują,
że polscy kierowcy najczęściej wybierają oleje syntetyczne.
Nie bez znaczenia jest fakt, że syntetyczne produkty Shell
Helix są najbardziej zaawansowanymi technologicznie
olejami silnikowymi, jakie kiedykolwiek wyprodukował
Shell. Ponadto, posiadają atesty wiodących producentów
aut i są szeroko stosowane jako oleje do fabrycznego
zalewania silników. Takie tytuły jak Top Marka to dla nas
jednoznaczne potwierdzenie, że klienci doceniają i ufają
jakości, jaką oferują oleje Shell Helix, które od wielu lat
mają dobrą renomę także wśród ekspertów branżowych.
– Co wyróżnia oleje Shell Helix na tle innych olejów?
– To co wyróżnia oleje Shell Helix to rewolucyjna technologia produkcji opracowana na bazie 3500 patentów.
Oleje są produkowane z gazu ziemnego, z wykorzystaniem
Technologii Shell PurePlus. Dzięki temu możliwe jest
uzyskanie czystej i klarownej bazy olejowej, praktycznie
pozbawionej zanieczyszczeń znajdujących się w ropie
naftowej1. Wyprodukowane w tej technologii oleje bazowe,
dzięki niespotykanie wysokiemu wskaźnikowi lepkości,
zapewniają bardziej stabilną lepkość, niższy współczynnik
tarcia oraz mniejszą lotność w porównaniu z tradycyjnymi
olejami bazowymi grupy II i grupy III2.
– Co to oznacza w praktyce?
– Oleje te zachowują doskonałe właściwości smarne
przez cały okres eksploatacji3. Dodatkowo, zapobiegają

powstawaniu szlamu zapychającego przewody olejowe
i tym samym utrzymują silniki w czystości przez długie
lata użytkowania. Ponadto, Technologia Shell PurePlus
ogranicza parowanie oleju w czasie eksploatacji – zamiast
ponad 20% ubytku, olej syntetyczny traci mniej niż 10%
swojej objętości4. Te unikatowe właściwości są kolejnym
powodem, dla którego polscy konsumenci chętnie wybierają oleje syntetyczne Shell.
– Jak Shell odpowiada na nowe wymagania stawiane przez producentów nowoczesnych silników?
– Producenci nowoczesnych silników wymagają
stosowania zaawansowanych technologicznie olejów,
które poprawią wydajność, wydłużą żywotność silnika
i jego elementów oraz obniżą zużycie paliwa. Dlatego
w Shell stale pracujemy nad produktami nowej generacji,
w tym intensywnie rozwijamy segment syntetycznych
olejów silnikowych o niskich lepkościach. Doskonałym przykładem jest tutaj nasza nowość – Shell Helix
Ultra ECT C2/C3 0W-30. Olej w niskich temperaturach
zachowuje doskonałe właściwości przepływowe – co
ma duże znaczenie dla rozruchu silnika zimą oraz przy
częstym włączaniu i wyłączaniu silnika podczas jazdy
po mieście. Natomiast w wysokich skutecznie chroni silnik
w trudnych warunkach, kiedy olej osiągnie najwyższe
temperatury pracy.

Dobry Sen Forte to preparat
z portfolio znanej polskiej
ﬁrmy Uniphar Sp. z o.o.
nagrodzony w tym roku
godłem złoty
Laur Klienta 2018.

Ważny komunikat �irmy Uniphar!
Dobry Sen Forte otrzymał
złoty Laur Klienta 2018
Wyróżnienie to świadczy o tym,
że Dobry Sen Forte cieszy się
w Polsce bardzo dobrą opinią i jest
postrzegany jako jeden z najlepszych
środków nasennych w kraju.

Laur Klienta
Odkrycie Roku 2018
dla Almighurt
Dziękujemy wszystkim
konsumentom, którzy tak
pozytywnie ocenili markę
Almighurt. Cieszy nas
wiadomość, że klienci tak
chętnie i niezmiennie wybierają
nasze produkty. Najwyższa
jakość i najlepsze możliwe
składniki to podstawy każdego
z naszych produktów.

1 W oparciu o wyniki testu Sequence VG pod kątem szlamu
z wykorzystaniem 0W-40.
2 W porównaniu ze specy�ikacją API SN i w oparciu o testy
silnikowe, według Sequence IVA i Sequence VIII przeprowadzone
w niezależnym laboratorium.
3 W porównaniu ze specy�ikacją API SN i w oparciu o test
utleniania Sequence IIIG.
4 W oparciu o test lotności ASTM D5800 NOACK.

Zadbaj
o swój zdrowy sen

Suplement diety

Działanie:
Melatonina – pomaga w skróceniu czasu
potrzebnego na zaśnięcie. Korzystne działanie
występuje w przypadku spożycia 1 mg
melatoniny krótko przed pójściem spać.

Magnez – przyczynia sią do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.
Witamina B6 – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych.

DLA NAJLEPSZYCH Z NAJLEPSZYCH
WIĘCEJ NA: WWW.LAURKLIENTA.PL

Produkty Ehrmann są wykonywane z najwyższą
starannością i pod stałą kontrolą jakości. Kompleksowe kontrole podczas każdego etapu procesu produkcji
gwarantują, że wszystkie produkty Ehrmann zawsze
docierają do klienta w standardowej wysokiej jakości.
Bezkompromisowa realizacja naszych celów jakościowych jest obowiązkiem wszystkich pracowników.
Nieustannie będziemy pracować nad zaufaniem,
jakim obdarzyli nas nasi konsumenci.
Stale poszukujemy nowych rozwiązań, staramy
się wyprzedzać ogólnoświatowe trendy i reagować na
potrzeby rynku. Wierzymy także, że nowości w marce
Almighurt, wprowadzane w kolejnych miesiącach,
pozytywnie zaskoczą naszych odbiorców.
Aby usatysfakcjonować obecnych i przyszłych
klientów, obiecujemy, że rozwój naszej oferty cały czas
będzie widoczny, przez co bez wątpliwości możemy
stwierdzić, że będziemy umacniali swoją pozycję.

Najlepsze beneﬁty pracownicy
dostają w Banku Zachodnim WBK
Czujesz się solidnym pracodawcą?
Uważasz, że ﬁrma, w której
pracujesz zasługuje na ten
prestiżowy tytuł?
Zgłoś się do nas!
Kontakt:
Tina Dej
Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku
tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470
e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl
Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie:
www.solidnypracodawca.pl

Bank Zachodni WBK obronił ubiegłoroczny tytuł laureata konkursu
„Best Beneﬁts Strategy 2018”. Wyróżnienie za najciekawszą i najbardziej
efektywną strategię świadczeń pozapłacowych dla pracowników
przyznano w ramach ogólnopolskiego Beneﬁts Festival.
– Środowisko pracy
w Banku Zachodnim
WBK zapewnia komfort, umożliwia rozwój, a także zaspokaja
przeróżne aspiracje
i potrzeby – w taki
sposób jury konkursu
„Best Bene�its Strategy 2018” uzasadniło wyróżnienie po
raz kolejny Banku
Zachodniego WBK
za strategię świadczeń pozapłacowych.
– Celem naszej strategii bene�itowej jest oferowanie takich propozycji, które zaspokoją różne potrzeby. Skupiamy
się m.in. na promocji inicjatyw prozdrowotnych, integracji
różnych grup pokoleniowych, tworzeniu angażującego
miejsca pracy, zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa
zatrudnionych i równowadze między życiem prywatnym a zawodowym. Wszystko po to, aby nasi pracownicy chcieli z nami pracować i to jak najdłużej – mówi
Katarzyna Lew-Kucharska, menedżer zespołu świadczeń
dodatkowych w Banku Zachodnim WBK.
Zdrowie to podstawa

Na bene�itową strategię Banku Zachodniego WBK
składają się podstawowe pakiety związane ze zdrowiem
i ubezpieczeniami oraz wewnętrzny program corporate

wellness „Zdrowie na Bank”, który jest częścią globalnego programu BeHealthy Grupy Santander. Program
ten oparty jest na czterech �ilarach tematycznych –
Jedz zdrowo, Bądź aktywny, Dbaj o siebie i Bądź ergo.
W każdej z tych dziedzin prowadzone są działania
edukacyjne i motywacyjne, w tym m.in. w obszarze
racjonalnego żywienia, pro�ilaktyki, zdrowia �izycznego
i psychicznego, promocji ruchu, wypoczynku i ergonomii
pracy. Punktem kulminacyjnym programu jest „Tydzień
Zdrowia na Bank”, w trakcie którego organizowane są
liczne prozdrowotne inicjatywy. W tegorocznej edycji
pracownicy mogli skorzystać m.in. z porad medycznych,
�izjoterapeutycznych i dietetycznych w miejscu pracy,
spróbować cross�itu, uczestniczyć w lekcjach tańca czy
oddać rower na specjalistyczny serwis.
Rozrywka na najwyższych obrotach

Obok promocji zdrowia, Bank Zachodni WBK stawia
na rekreację. Od 24 lat organizowany jest Rajd Bankowca,
czyli największa wewnętrzna impreza rekreacyjna.
Jest ona połączeniem integracji �irmowej z aktywnym wypoczynkiem. Oferta rajdowa obejmuje trasy
rowerowe, żeglarskie, wędrowne, konne, narciarskie,
snowboardowe, rodzinne i poznawcze. Obecni i byli
pracownicy (emeryci i renciści) wraz z rodzinami mogą
raz w roku uczestniczyć w rajdzie na preferencyjnych
warunkach – wyjazd jest objęty do�inansowaniem
z funduszu świadczeń dodatkowych. W ubiegłym roku
udział w Rajdzie Bankowca wzięło blisko 2 tys. osób.

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, szczególnie tych, którzy w swojej działalności
promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR,
a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami
na łamach ogólnopolskiej prasy. Program Solidny Pracodawca Roku odbywa się w kilku równorzędnych kategoriach branżowych, regionalnych,
oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie regionalne przeznaczone są dla �irm, których siedziby
znajdują się w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których
oddziały lub �ilie obecne są na terenie całego kraju.

Wery�ikacja

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

Co wyróżnia nasz projekt spośród innych?

Organizatorem programu Solidny Pracodawca Roku jest redakcja pracująca nad związanymi
z przedsięwzięciem tytułami prasowymi. W związku
ze specy�iką pracy zespołu, podstawą wstępnej wery�ikacji przedsiębiorstw są standardowe działania
dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji poprzez
kontakt z instytucjami takimi jak powiatowe urzędy
pracy, urzędy miast czy Państwowa Inspekcja Pracy).
Wysoce cenimy również wsparcie, jakiego udzielają
nam nasi patroni – Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz Stowarzyszenie Pracodawców RP.
Wyróżnieniem dla �irm jest już sama nominacja,
gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych
rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym
środowisku przedsiębiorstw.
Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również możliwość zaprezentowania
się na łamach ogólnopolskich mediów w ramach
zdobytego tytułu.

Współpracujemy z trzema największymi opiniotwórczymi dziennikami w Polsce oraz telewizją.
Część konkursowa nie podlega opłacie – �irmy
biorące udział w projekcie nie płacą za poszczególne
etapy wery�ikacji, abonament czy samą możliwość
udziału w konkursie. Jeśli �irma nie zdobędzie wyróżnienia, nie ponosi żadnych kosztów. Jedyna opłata
obowiązująca to inwestycja w wizerunek �irmy.

Gala podsumowująca XV edycję

Gale programu Solidny Pracodawca Roku są od
lat okazją do o�icjalnego podsumowania kolejnych
odsłon konkursu. W różnych sektorach, w których
istotna jest branża, zasięg działalności oraz ilość
zatrudnionych osób wyróżniono 55 �irm. Gala, stanowiąca uroczyste zwieńczenie edycji 2017, odbyła
się 15 marca 2018 w Teatrze Capitol w Warszawie.
Podczas uroczystości wyróżnione �irmy 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 �irmy, 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 Pracodawca Roku. Projekt wspiera
przedsiębiorstwa, które pozwalają zatrudnionym
osobom poprzez codzienną pracę realizować zarówno swoje, jak i �irmowe cele biznesowe. Podsumowując całe przedsięwzięcie, można śmiało
przyznać, że rynek pracy w Polsce stale się rozwija.
Coraz więcej �irm rozumie znane wszystkim stwierdzenie, że pracownicy są najcenniejszym kapitałem
każdego przedsiębiorstwa. Dziś już wiemy, że aby
osiągnąć sukces w swojej branży, liczy się nie tylko
dobry biznesplan i nakłady �inansowe, ale przede
wszystkim czynnik ludzki.

