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STRONY RYNKU
W poszukiwaniu wyjątkowego efektu Jak poruszać się w dżungli nowości 

rynkowych?Jak dobrać odpowiedni kosmetyk? 
Często stajemy przed dylematem, 
czy wybrać droższy – skuteczniejszy 
produkt, czy zdecydować się na tańszy 
– często o gorszej jakości. Wybór nie 
jest prosty. Nie ułatwiają go nam także 
producenci , wprowadzając co roku 
na rynek doskonałej jakości produkty, 
często w rozsądnych cenach. 

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. 

 Oferta produktowa w segmencie kosmetycznym jest 
bardzo szeroka. Czym kierować się podejmując decyzje 
zakupowe, aby nie pójść z przysłowiowymi torbami, 
skoro każdy z produktów wg producenta jest najlep-
szy? Po pierwsze należy zdać sobie sprawę, że to co 
mówi producent na temat danego kosmetyku jest przede 
wszystkim reklamą, której głównym celem jest sprzedaż 
produktu, a dopiero w dalszej kolejności zadowolenie 
klienta. Dlatego w poszukiwaniu wyjątkowego efektu 
na swoich włosach, twarzy czy ciele warto zapoznać się 
z opiniami konsumentek. A tych jest mnóstwo, zarówno 
w sieci, jak i poza nią.
 Ciekawą formą rekomendacji kosmetyków są fora 
dyskusyjne. Jest wiele portali internetowych, na których 
można przeczytać recenzje produktów różnych producen-
tów, na wielu z nich można także dodać swoją. Tworzona 
w ten sposób baza jest doskonałym kompendium wiedzy 
dla każdego konsumenta, który chce dokonywać świa-
domych zakupów. Niestety nie jest ona wolna od wad. 
Bardzo często firmy kosmetyczne dodają wpisy o swoich 
produktach przez co zaburza się rzetelny obraz danego 
produktu. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić 
uwagę są wpisy blogerek – ambasadorek danej marki. 
Ich zadaniem jest testowanie produktu oraz wyrażenie 
swojej opinii. Dostają za to wynagrodzenie i produkty na 
własność, czy zatem ich opinia będzie obiektywna? 

 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.

  Formą rekomendacji są także nagrody, jakie otrzymuje 
dany kosmetyk. Warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ 
producenci umieszczają je na opakowaniach swoich pro-
duktów oraz w ich reklamach. Dla konsumentów, którzy 
szybko potrzebują zdecydować się na zakup, a także tych 
którzy nie mają czasu szukać opinii w internecie lub po 
prosu nie mają aktualnie dostępu do internetu stanowią 
one doskonałą wskazówkę. Niestety i tu trzeba uważać. 
 Na opakowaniach kosmetyków można znaleźć wiele 
różnych znaków, reprezentujących różne konkursy. Jed-
nym z nich jest Laur Konsumenta. Można go znaleźć na 
opakowaniach polskiej marki Kolastyna czy amerykańskiej 
marki dermokosmetyków Palmer’s. Laur Konsumenta jest 
jedną z ciekawszych form rekomendacji produktów, czy 
usług, ponieważ jest to plebiscyt popularności, w którym 
to sami klienci, na różnych portalach głosują na ulubione 
marki. Jest to zatem rekomendacja samych konsumentów. 
 Inaczej przedstawiają się konkursy branżowe np. 
Perły Rynku Kosmetycznego. Co prawda jest to także 
plebiscyt, ale o nagrodach nie decydują tu klienci. W tym 
przypadku najbardziej udane nowości kosmetyczne 
wybierają właściciele i pracownicy sklepów. W przy-
padku konkursu Laur Konsumenta, głosowanie można 
znaleźć na takich stronach, jak np.: Demotywatory.pl 
czy Pogodynka.pl. Czy można znaleźć sklep, w którym 
na witrynie, albo gdziekolwiek indziej byłoby napisane: 
„My głosowaliśmy na ten produkt – on naszym zdaniem 
jest najcenniejszą perłą?”
 Rynek kosmetyczny w Polsce jest niewątpliwie 
duży i stale rośnie. Wzrost ten jest spowodowany coraz 
większymi oczekiwaniami oraz rosnącą świadomością 
zakupową. Nie zawsze oczekujemy by kosmetyki działały 
cuda. Chcemy by po prostu dobrze działały. Jeśli mamy 
związać się z jakąś marką kosmetyczną, czasem po prosu 
potrzebujemy pomocnej dłoni, która przeprowadzi nas 
przez gąszcz produktów, a czy będzie to Laur Konsumenta, 
czy wpis na forum – nieważne.

Magdalena Ryś

Dla kogo/czego?

 Odkrycie Roku to nagroda przyznawana innowa-
cyjnym produktom i usługom, które pomimo krót-
kiego funkcjonowania na rynku potrafią wzbudzić 
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 marketingowy, 
relaunch, bądź zostały po raz pierwszy wskazane 
przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu Laur 
Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

 Nagroda jest przyznawana przez komisję konkur-
sową projektu Laur Konsumenta/Klienta. To ona do-
konuje oceny innowacyjności produktów, perspektyw 
odbioru przez rynek oraz prognozowanej dynamiki 
wzrostu popularności i wybiera w każdej kategorii 
(w konkursie jest ich około 200) jeden z nich.
 Komisja konkursowa pracuje niezależnie, co nie 
znaczy, że nie można do niej zgłosić swojego „odkry-
cia”. Wręcz przeciwnie. Komisja z chęcią przygląda się 
i ocenia produkty, które zgłaszają konsumenci czy 
nawet producenci, dając szansę na wyjście z dżungli 
najciekawszemu z nich.

Magdalena Ryś



Godła programów wspierają decyzje 
konsumentów!

 Odpowiedź na te i szereg innych pytań przyniosły 
nam ogłoszone niedawno wyniki badań wykonanych 
przez instytut GFK Polonia, będący oddziałem jednej 
z największych firm badawczych na świecie. Wy-
wiadów konsumenckich dokonano na zamówienie 
holdingu reklamowego AEGIS Media. 
 Pod uwagę wzięto preferencje 3 000 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). Oso-
bom niezwiązanym z branżą badawczą, czy reklamową 
ten skrót może niewiele mówić. W uproszczeniu, CAPI 
to metoda bezpośrednich wywiadów przeprowadza-
nych 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 zadziwiająco 
jednoznaczne i wyraźnie wskazujące na... skuteczność 
godeł. Aż 26% badanych stwierdziło, iż medal (ina-
czej: 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 miesz-
kańcy 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 przy-
wiązują większą wagę do tego, co widnieje na opa-
kowaniu produktu. W ten sposób dowiedzieliśmy 
się, że to właśnie one, nieco częściej niż mężczyźni, 
kierują się przy zakupach godłami promocyjnymi. Na 
dokonanie zakupu towaru oznaczonego godłem ma 
również wpływ zasobność portfela. Osoby o wyższych 
dochodach, dokonując zakupu, chętniej sugerują się 
graficzną informacją o zdobyciu przez daną markę 
konkretnego tytułu, na przykład Lauru Konsumenta. 
Obecność godła przykuwa także uwagę osób wy-
kształconych. Badanie wykonane przez GFK Polonia 

pokazało nam, że ci, którzy ukończyli studia, nieco 
częściej zwracają uwagę na obecność godeł promo-
cyjnych przy logotypie wybieranej marki.
 Śledząc dalej wyniki badań, da się zauwa-
żyć, że obecność logotypów konkursowych 
nie jest obojętna również osobom aktywnym 
zawodowo. To one chętniej wybierają te marki, które 
znalazły uznanie również wśród innych użytkow-
ników.
 No dobrze, ale przecież godeł, którymi opa-
trzone 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 najmoc-
niejszym stopniu trafiają do mieszkańców dużych 
miast. Ci, którzy wybierają produkty opatrzone go-
dłem Top Marki, to najczęściej mężczyźni. Panów 
satysfakcjonuje najwyższe z możliwych odznaczeń, co 
wskazywać może na odwieczną samczą chęć współ-
zawodnictwa, zdobycia najwyższej wygranej. W tym 
przypadku takim konsumenckim świętym Graalem 
jest produkt najbardziej rekomendowany przez in-
nych, marka nie opuszczająca podium w plebiscycie 
Laur Konsumenta, czyli Top Marka. Top Marka naj-
bardziej 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 do-
konania 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.



PEKAES wyróżniony po raz trzeciEmerson Solidnym Pracodawcą 2018
PEKAES otrzymał prestiżowe wyróżnienie Solidny 
Pracodawca Roku przyznawane liderom w dziedzinie HR. 
Nagroda jest potwierdzeniem klarowności oraz rzetelności 
działania spółki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 
i polityki kadrowej. Firma już po raz trzeci została doceniona 
w tym ogólnopolskim programie dla firm.

Emerson Automation Solutions, producent niezawodnych 
urządzeń do sterowania przepływem oraz pneumatyki 
siłowej marki ASCO™ to firma, która kładzie nacisk na rozwój 
pracowników w myśl idei, że są oni najcenniejszym kapitałem 
każdego przedsiębiorstwa. Nic więc dziwnego, że firma
już drugi raz uzyskała wyróżnienie Solidnego Pracodawcy.
Emerson sukcesywnie realizuje swoje plany i założenia, dzięki 
którym od lat utrzymuje pozycję lidera automatyki przemysłowej.  Grupa PEKAES, jeden z czołowych operatorów 

logistycznych w kraju, zatrudnia blisko 1100 osób. 
Dbałość o rozwój kompetencji pracowników, atmosferę 
w miejscu pracy, ale także zaangażowanie we współpracę 
z kluczowymi uczelniami kształcącymi przyszłych lo-
gistyków − oto główne filary składające się na politykę 
personalną PEKAES. 
 – Godło Solidnego Pracodawcy to dla nas ogromne 
wyróżnienie. Warunki pracy, ścieżka kariery i awansu, 
polityka rozwoju pracowników mają dla nas kluczowe 
znaczenie. Z myślą o pracownikach przeprowadziliśmy 
Badanie Opinii Pracowników. Po przeanalizowaniu jego 
wyników zaproponowaliśmy nowe inicjatywy jako od-
powiedź na bieżące potrzeby naszej załogi – stwierdza 
Katarzyna Zalewska, dyrektor personalny PEKAES.
 Firma dokłada starań, aby każdy zatrudniony czuł 
się ważnym ogniwem w całej organizacji, dlatego stale 
inicjuje nowe projekty.  Akademia Rozwoju PEKAES to 
przykład kompleksowego programu umożliwiającego 
pracownikom podnoszenie kwalifikacji i rozwój. Jego ele-
mentami są Akademia Kompetencji, Akademia Sprzedaży 
i Obsługi Klienta, Akademia Mentor i Trener w Terminalu 
oraz Akademia Zarządzania. Projekty, które szczególnie 
wyróżniają nas na rynku, to Akademia Mentor i Trener 
oraz Akademia Kompetencji. Do pierwszej zaprosiliśmy 
pracowników operacyjnych pracujących w naszych 
terminalach i magazynach logistycznych. Program daje 
możliwość nabycia między innymi kompetencji do 
pełnienia roli trenera. W ramach Akademii Kompetencji 
na szkolenie może zgłosić się z kolei każdy pracownik, 
który w uzgodnieniu ze swoim przełożonym uzna, że 

 – Niedawno firma Emerson obchodziła swoje 
25-lecie działalności w Polsce. Co zmieniło się na 
przestrzeni tych ostatnich 25 lat? 
 – Przez ostatnie 25 lat Emerson dokonał znacznych 
inwestycji zarówno w swoje zakłady produkcyjne, jak 
i centra dystrybucyjne, zapewniając przy tym specja-
listyczne wsparcie dla naszych klientów w regionie. 
Europejskie centrum inżynierskie, które znajduje się 
w Warszawie, specjalizuje się w zaawansowanych 
technologiach regulacji, sterowania i automatyzacji 
dla rynku energii. Jeden z największych w Europie za-
kładów produkcyjnych firmy Emerson znajdujący się 
w Łodzi cały czas się rozwija i zatrudnia obecnie ponad 
500 osób. Warto wspomnieć, że zakład ten posiada 
akredytację ISO:9001 i jest on wysoko zaawansowany 
technologicznie. Wszystkie etapy produkcji, począwszy od 
projektowania, poprzez badania, testy, produkcję, aż po 
dostawę produktów marki ASCO™ regularnie podlegają 
rygorystycznej kontroli jakości. W firmie wprowadzony 
został również proces audytów wewnętrznych. Ostatnie 
lata to intensywny rozwój oraz wzrost zatrudnienia 
w łódzkim zakładzie.
 – Na czym opierają Państwo swój rozwój?
 – Doświadczony i dynamiczny zespół to podstawa, na 
której opieramy rozwój firmy oraz swoich pracowników. 
Poprzez budowanie świadomej kadry menedżerskiej 
firma Emerson na każdym poziomie propaguje poczucie 

szkolenie jest dla niego wartościowe pod względem 
wykonywanej pracy czy rozwoju osobistego. 
 Poza bogatą ofertą szkoleniową PEKAES oferuje 
również swoim pracownikom Strefę Benefitów PEKAES, 
a w niej między innymi karty zniżkowe na paliwo, 
karty SIM do prywatnego użytku, opiekę medyczną 
z możliwością rozszerzenia jej na pozostałych członków 
rodziny, ubezpieczenie na życie w czterech wariantach 
do wyboru czy dofinansowanie do sportu i rekreacji 
w postaci kart MultiSport. 
 W tym roku PEKAES świętuje okrągły jubile-
usz 60 lat działalności na rynku. Z tej okazji firma 
przygotowała szereg niespodzianek, lecz przede 
wszystkim postanowiła rocznicę uczcić wspólnie ze 
swoimi pracownikami, którzy przyczynili się do jej 
sukcesu biznesowego, ogłaszając wewnętrzny konkurs 
60 nagród na 60-lecie PEKAES.

odpowiedzialności za jakość oferowanych produktów, 
środowisko, a także zdrowie i bezpieczeństwo pracy.  
Będąc nowoczesnym przedsiębiorstwem, cały czas 
pamiętamy o wartościach, które przyświecają nam 
od samego początku obecności firmy w Polsce.
 – W jakich kierunkach planowany jest dalszy roz-
wój zakładu produkcyjnego firmy Emerson w Łodzi? 
 – Mamy ambitne plany rozwojowe. Spodziewamy 
się dalszych transferów linii produkcyjnych do zakładu 
produkcyjnego, chcemy nadal zwiększać sprzedaż i za-
trudnienie, rozwijać nasze centrum dystrybucyjne dedy-
kowane na obszar krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz inwestować w nowoczesny park maszynowy. 
Dla pracowników jesteśmy firmą stabilną, solidną, 
przestrzegającą prawa pracy, pamiętającą o załodze 
i jej potrzebach. Uczciwość, bezpieczeństwo i jakość, 
wsparcie dla pracowników, orientacja na klienta, ciągłe 
doskonalenie, współpraca i innowacyjność to nasze 
wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy. 
 – Czego zatem życzyć Państwu na kolejne lata?
 – Przede wszystkim życzymy sobie, aby nasi pracow-
nicy byli dumni, czuli się w pełni usatysfakcjonowani ze 
swojej pracy i czerpali jak największą radość z rozwoju 
swojej kariery w Emerson. Oczywiście, życzymy też 
sobie ciągłego rozwoju, doskonalenia i aby następne lata 
funkcjonowania na lokalnym rynku w Łodzi i Warszawie 
przynosiły kolejne sukcesy.

Rozmowa z Izabellą Herburt, dyrektor Działu Zasobów Ludzkich 
w zakładzie produkcyjnym w Łodzi

Rozwój pracowników – trafiona inwestycja
Pracownicy stanowią w Henklu jeden z najważniejszych zasobów. To oni swoją 
codzienną pracą zapewniają firmie sukces biznesowy i finansowy, dlatego 
oferowanie im jak najlepszych warunków pracy i rozwoju zawodowego traktowane 
jest priorytetowo. Firmie zależy, aby pracownicy – bez względu na to, na jakim 
etapie kariery się obecnie znajdują – mieli szansę nieustannego doskonalenia 
swoich umiejętności i kompetencji. A wszystko po to, by mogli sprostać wyzwaniom 
dynamicznie zmieniającego się świata zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 

UTC Aerospace Systems jest jednym  
z największych dostawców 
technologicznie zaawansowanych 
produktów dla przemysłu lotniczego 
i wojskowego na świecie, a także 
znaczącym dostawcą międzynarodowych 
programów kosmicznych. Zatrudnia ponad 
41 000 osób ze 150 krajów, pracujących 
na rzecz technologicznej innowacji. 

 Life-long learning, czyli uczenie się przez całe ży-
cie, to podejście, które Henkel promuje wśród swoich 
pracowników. Firma wychodzi bowiem z założenia, że 
w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, 
elastyczność (tzw. agility), otwartość na zmiany, łatwość 
nabywania nowych umiejętności i innowacyjność to 
cechy, którymi powinna się odznaczać każda skuteczna 
organizacja. 
 Henkel stwarza pracownikom warunki do roz-
woju, organizując liczne szkolenia zarówno czysto 
specjalistyczne, jak i rozwijające kompetencje miękkie, 
umiejętności zarządcze czy znajomość języków obcych. 
Odbywają się one w trybie stacjonarnym, w siedzibie fir-
my lub poza nią, w ramach globalnych programów rozwo-
jowych Henkel Global Academy i Akademia Leadership. 
Coraz popularniejsze stają się także w Henklu platformy 
e-learningowe wewnętrzne i zewnętrzne, np. Lynda.com, 
do których nieograniczony dostęp mają wszyscy pra-
cownicy. W uzasadnionych przypadkach Henkel wspiera 
swoich pracowników w poszerzaniu wiedzy poprzez 
częściowe lub pełne dofinansowanie studiów magi-
sterskich czy podyplomowych.
 W polskim Henklu odważnie sięga się także po 
alternatywne programy rozwojowe, skierowane do 
ściśle wybranych grup pracowników. Osoby wyróż-
niające się wysokim potencjałem na przyszłość mogą 
uczestniczyć w wewnętrznych programach mentoringo-
wych, z udziałem członków zarządu i najwyższej kadry 
zarządzającej w charakterze mentorów, a utalentowani 
młodzi pracownicy w programach You Grow1 oraz 
You Grow2, dzięki którym zdobywają umiejętności i roz-

wijają kompetencje przywódcze, przyspieszając rozwój 
kariery zawodowej. Dla kadry zarządzającej średniego 
i wyższego szczebla natomiast organizowane są cykle 
spotkań strategicznych, wykładów i dyskusji warszta-
towych w ramach programu networkingowego iLead.
 Pracownicy firmy zdają sobie sprawę z tego, jak 
ważny w dzisiejszym, zmiennym świecie jest nieustanny 
rozwój osobisty. Z inicjatywy pracowników powstał 
między innymi program Skills Trade, czyli szkoleń 
wewnętrznych, prowadzonych przez pracowników-
-ekspertów dla pozostałych pracowników na zasadzie 
wolontariatu wiedzy. W ramach programu odbywają 
się zarówno szkolenia umiejętności twardych, np. za-
awansowana obsługa programu Excel, jak również 
miękkich kompetencji, np. komunikacji bez przemocy. 
Program Skills Trade działa za zgodą i przy popar-
ciu zarządu firmy – wszystkie szkolenia prowadzone 
są w godzinach pracy.
 Najnowszą oddolną inicjatywą pracowników pol-
skiego oddziału Henkla o charakterze wolontariatu 
wiedzy jest powołanie do życia 4-osobowego zespołu 
doradców w zakresie korzystania ze zdobyczy świa-
ta technologii cyfrowych, czyli tzw. Digital Buddies. 
Doradcy dzielą się wiedzą między innymi w zakresie 
robienia zakupów w sieci czy poruszania się w mediach 
społecznościowych. 
 Mnogość odgórnych i oddolnych inicjatyw edukacyj-
nych dostępnych w Henklu daje gwarancję budowania 
silnej i mądrej organizacji, dobrze przygotowanej, by 
skutecznie mierzyć się z wyzwaniami szybko zmienia-
jącej się rzeczywistości. 

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 nr 4 i na www.solidnypracodawca.pl

UTC Aerospace Systems mierzy wysoko

UTC Aerospace Systems Wrocław 

 W każdej sekundzie w powietrze wzbija się samolot 
z wyposażeniem UTC Aerospace Systems Wrocław na 
pokładzie. Stuletnie doświadczenie oraz wysoka jakość 
projektowanych produktów klasyfikuje UTC jako jednego 
z największych światowych dostawców zaawansowanych 
technologicznie systemów dla przemysłu lotniczego 
i wojskowego.
 Wrocławski oddział UTC Aerospace Systems prężnie 
się rozwija. Obecnie zatrudnia ponad 1000 pracowników, 
a w przyszłości planuje tę liczbę podwoić. To idealne 
miejsce pracy zarówno dla osób rozpoczynających karierę 
zawodową, jak i tych z długoletnim stażem. Dostęp do 
wysoko zaawansowanych technologii oraz procesów 
sprawia, że pracownicy mogą realizować tu karierę, 
o jakiej zawsze marzyli. 

Solidny Pracodawca 2018

 Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku firma UTC 
Aerospace Systems Wrocław otrzymała po raz pierwszy. 
Wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, 
które w sposób rzetelny i konsekwentny realizują po-
litykę personalną oraz stosują kompleksowe rozwią-
zania pracownicze. Oceniane były m.in.: warunki pracy, 
terminowość wypłat, warunki socjalne, ścieżka kariery, 
dynamika zatrudnienia, działania CSR i opinie o firmie. 

Pracownik zmotywowany 

 UTC Aerospace Systems Wrocław dba o dobór 
atrakcyjnych i zróżnicowanych szkoleń oraz przy-
kłada dużą wagę do rozwoju zawodowego swoich 
pracowników. Oferuje również szereg benefitów, 
tj. prywatny program emerytalny, prywatną opiekę 
medyczną, dofinansowanie wczasów pod gruszą, 
pakiet relokacyjny, karty MultiSport. Doskonałą 
motywacją dla pracownika jest również program 
Scholar. Osoby, które podejmują studia na wy-
marzonym kierunku, niekoniecznie związanym 
z obejmowanym stanowiskiem, otrzymują od UTC 
Aerospace Systems Wrocław pełne dofinansowa-
nie w tym zakresie. – Zależy nam, aby pracownicy 
poświęcali czas na rozwój swoich pasji, dzięki czemu 
są bardziej kreatywni i otwarci na innowacje – mówi 
Agnieszka Rozmus, lider ds. personalnych. – Niektórzy 
z naszych pracowników marzyli o studiach, ale ich 
wcześniejsza sytuacja materialna nie pozwalała im na 
rozpoczęcie nauki. Teraz mają taką szansę – dodaje.

Dlaczego warto postawić na branżę lotniczą?

 Branża lotnicza jest bardzo stabilnym biznesem, 
dającym perspektywy pracy na kilkadziesiąt lat do 
przodu. Jest w niej zatrudnionych 56 mln pracowni-
ków na całym świecie, których wkład w światową 
gospodarkę jest 3,5 razy większy niż w przypadku 
innych branż. Praca w tym sektorze daje dostęp do 
wysoko zaawansowanych technologii oraz możliwość 
realizacji unikatowych projektów z obszaru Aerospace. 



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 Pol-
sce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności 
promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, 
a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami 
na łamach ogólnopolskiej prasy. Program Solid-
ny Pracodawca Roku odbywa się w kilku równo-
rzędnych kategoriach branżowych, regionalnych, 
oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie regio-
nalne przeznaczone są dla firm, których siedziby 
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 
działających na terenie całego kraju redakcja na 
podstawie zebranych przez siebie informacji se-
lekcjonuje przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć 
o tytuł Solidnego 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. Zdo-
bycie 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 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 wyróż-
nienie, ale również możliwość zaprezentowania 
się na łamach ogólnopolskich mediów w ramach 
zdobytego 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, sta-
nowiąca uroczyste zwieńczenie edycji 2017, odbyła 
się w tym roku, w Teatrze Capitol w Warszawie. 
Podczas uroczystości wyróżnione firmy otrzymały 
tablice pamiątkowe potwierdzające słuszność dotych-
czasowych działań z zakresu polityki personalnej. 
Nietuzinkowe miejsce, zacne grono laureatów oraz 
oprawa artystyczna sprawiły, iż uroczystość wywarła 
niezapomniane wrażenia na przybyłych gościach.

Solidne podstawy sukcesu Sport uczy nas, jak 
zespołowo osiągać 
najlepsze wyniki

Jesteśmy dumni, że szanowna 
Kapituła Programu Solidny 
Pracodawca Roku kolejny 
raz przyznała naszej sieci ten 
zaszczytny tytuł. Od ponad 15 lat 
staramy się tworzyć pozytywne 
warunki zatrudnienia, wyznaczać 
standardy, które wpisują się 
w realizowaną przez nas ideę 
kreowania przyjaznych miejsc pracy.

Rozmowa z Izabelą Walczewską-Schneyder, członkiem zarządu 
Benefit Systems – spółki, która od kilku lat znajduje się gronie laureatów 
konkursu Solidny Pracodawca Roku.

 Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2018 odbie-
ramy jako potwierdzenie, że zmierzamy w dobrym 
kierunku. Wyznawane przez nas wartości, łączące 
potrzeby pracowników, pracodawcy i klientów są 
dla nas kompasem, wyznaczającym ten właściwy 
kurs. Wśród tych wartości wymienić należy przede 
wszystkim stabilizację zatrudnienia i przejrzyste 
jego warunki, finansowe bezpieczeństwo, a także 
często eksponowaną przez nas koncepcję współ-
działania, a nie współzawodnictwa. Cenimy sobie 
długoletnią współpracę, budujemy indywidualne 
ścieżki rozwoju kariery, inwestujemy w kompe-
tencje i ułatwiamy uwalnianie drzemiącego w nas 
wszystkich zawodowego potencjału. Oddajemy 
pole do realizacji własnych pasji, dzielenia się nimi, 
wzajemnego inspirowania, a elementy te znajdują 
odzwierciedlenie we wdrażanych przez Media 
Expert programach pracowniczych. Budowanie 
warunków do zachowania harmonii między pracą 
a życiem prywatnym przekłada się na satysfakcję 
z pracy, a jej poziom z kolei determinuje sposób 
i jakość obsługi klienta. Dlatego właśnie wspo-
mniałem, że we wdrażanych rozwiązaniach HR 
istotnym czynnikiem są również nasi klienci. 
 Sieć Media Expert zatrudnia dziś 7,5 tys. pra-
cowników. To właśnie oni, nasze Koleżanki i Kole-
dzy na wszystkich szczeblach funkcjonowania sieci 
stanowią jeden z najważniejszych jej kapitałów. 
Zgromadzone doświadczenie i niesłabnące ambicje 
przekładają się na konkurencyjność naszej sieci. 
To ogromna wartość, którą należy pielęgnować, 
dlatego pomimo tak dużego zatrudnienia my wciąż 
staramy się bardzo indywidualnie traktować każ-
dego z naszych pracowników. Sprzyja temu kadra 

 – Czym charakteryzuje się idealny pracodawca? 
 – Wszyscy jesteśmy ludźmi i chcielibyśmy być 
traktowani z szacunkiem i po partnersku. To wydaje 
mi się najważniejsze, jeśli chodzi o budowanie przy-
jaznego i angażującego środowiska pracy. W Benefit 
Systems inspirujemy się pracą typową dla sportów 
zespołowych, gdzie partnerstwo, odpowiedzialność, 
wytrwałość oraz fair play są kluczowe w osiąganiu 
celu. Dbamy o to, żeby nasi pracownicy czuli się 
komfortowo w pracy i tworzymy środowisko otwarte 
na kreatywność i różnorodność. Mamy jasną politykę 
zatrudniania i rozwoju, szeroki pakiet benefitów, 
zajęcia sportowe w biurze oraz liczne inicjatywy 
angażujące pracowników i ich bliskich. 
 – Oferują Państwo szereg atrakcyjnych bene-
fitów pracodawcom, a jakie świadczenia zapew-
niacie swoim pracownikom?
 – Przede wszystkim kartę MultiSport, bo sport to 
zdrowie. Jednak to nie wszystko, bo oprócz karty nasi 
pracownicy otrzymują również inne benefity, takie 
jak m.in. karta BenefitLunch czy dostęp do platformy 
MultiKafeteria, w ramach której każdy pracownik 
wybiera interesujące go świadczenia, takie jak np. 
bilety do kina i teatru, pakiet medyczny czy też bony 
do sklepów. Mamy owocowe wtorki i krótszy czas 
pracy w piątki. To, co dla nas ważne, to możliwość 
stałego podnoszenia kompetencji i rozwój, dlatego 
zapewniamy dostęp do kursów językowych, szkolenia 
zewnętrzne i wewnętrzne, a także specjalne warsz-
taty, podczas których pracownicy dzielą się wiedzą 
i zdobytym doświadczeniem ze współpracownikami. 
 – Benefit Systems jest firmą odpowiedzialną 
społecznie. Jakie działania podejmujecie w tym 
zakresie? W jakim stopniu zaangażowani są 
w nie pracownicy?

zarządzająca siecią, która często i entuzjastycznie 
wspiera inicjatywy, dzięki którym praca w Media 
Expert jest czymś więcej niż tylko sposobem za-
spakajania pozazawodowych potrzeb. To okazja 
do zawierania ciekawych znajomości, budowania 
relacji, uczenia się komunikacji i otwartości na 
świat oraz rozwijania i dzielenia się swoimi pasja-
mi. Strategia ta przynosi obopólne korzyści i jest 
doceniana przez samych pracowników. Świadczy 
o tym chociażby fakt, że wśród naszej kadry jest 
wielu pracowników z kilkunastoletnim już dorob-
kiem zawodowym, którzy swoje pierwsze kroki 
w karierze stawiali właśnie w Media Expert. 
 Pamiętamy również o tym, ile szczęścia niesie 
pomoc potrzebującym. Projekty CSR, których 
celem jest wsparcie osób poszkodowanych przez 
los, są istotnym elementem definiującym naszą 
pozahandlową rolę na polskim rynku. Fundacja 
„Włącz się!”, działająca przy sieci Media Expert, 
jest jednym z prekursorów i promotorów idei 
wolontariatu pracowniczego w Polsce. Co roku 
organizujemy nawet kilkanaście przedsięwzięć, 
w których uwalniamy ukryte w każdym z nas po-
kłady empatii i chęci zmieniania świata na lepsze. 
To niezwykle inspirujące!

Grzegorz Tyluś,  
dyrektor HR w Media Expert

 – Naszym głównym celem są działania na rzecz 
aktywnego i zdrowego stylu życia, dlatego oprócz pro-
gramu MultiSport w tym roku realizujemy pilotażowy 
program aktywizujący seniorów, a także Aktywne 
Szkoły MultiSport, które walczą z brakiem aktywności 
wśród nastolatków. W 2015 roku zainicjowaliśmy 
w firmie program zaangażowania społecznego Dobry 
MultiUczynek, w ramach którego nasi pracownicy 
pomagają potrzebującym. Dotychczas w programie 
uczestniczyło blisko 200 osób, które zrealizowały 
ponad 60 Dobrych MultiUczynków. Jesteśmy dumni 
z tego, że nasi pracownicy chcą pomagać innym, 
dlatego co roku ogłaszamy przynajmniej dwie tury 
programu. Dodatkowo, w te wakacje uruchomiliśmy 
na www.kartamultisport.pl specjalną grę dla naszych 
użytkowników, którzy zbierając punkty m.in. za ak-
tywność w obiektach sportowych mogą przeznaczyć 
je na cel charytatywny, jakim są sportowe wyprawki 
dla dzieci z wybranych szkół w Polsce. 
 – Benefit Systems istnieje na rynku od 2001 
roku. Co zmieniło się w Waszej firmie przez 
ten czas?
 – Wiele się zmieniło, jednak wartości – waż-
ne dla nas od początku – pozostały niezmienne. 
Tu wszyscy, niezależnie od stanowiska, jesteśmy ze 
sobą „na ty”, pomagamy sobie wzajemnie i wspieramy 
na co dzień. Głos pracowników jest bardzo ważny 
i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z ich strony. 
Jednocześnie pracujemy intensywnie nad produktem, 
który pomógł zaktywizować Polaków i wpłynął na 
poprawę ich zdrowia i samopoczucia. Jesteśmy dumni 
z tego, że nasi pracownicy z zaangażowaniem i pasją 
rozwijają rozwiązanie, dzięki któremu aż milion osób 
w całym kraju może codziennie korzystać z bogatej 
oferty zajęć w obiektach sportowo-rekreacyjnych.

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 zakre-
sie 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 po-
zwalają 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 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.



Rozwój zawodowy i osobisty pracowników  
– trafiona inwestycja
Pracownicy stanowią w Henklu jeden z najważniejszych zasobów. To oni swoją codzienną pracą zapewniają firmie sukces biznesowy i finansowy, 
dlatego oferowanie im jak najlepszych warunków pracy i rozwoju zawodowego traktowane jest priorytetowo. Firmie zależy, aby pracownicy 
– bez względu na to, na jakim etapie kariery się obecnie znajdują – mieli szansę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji. 
A wszystko po to, by mogli sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 Life-long learning, czyli uczenie się przez całe 
życie, to podejście, które Henkel promuje wśród 
swoich pracowników. Firma wychodzi bowiem z za-
łożenia, że w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym 
się otoczeniu, elastyczność (tzw. agility), otwartość 
na zmiany, łatwość nabywania nowych umiejętno-
ści i innowacyjność to cechy, którymi powinna się 
odznaczać każda skuteczna organizacja. 
 Henkel stwarza pracownikom warunki do roz-
woju, organizując liczne szkolenia zarówno czysto 
specjalistyczne, jak i rozwijające kompetencje mięk-
kie, umiejętności zarządcze czy znajomość języków 
obcych. Odbywają się one w trybie stacjonarnym, 
w siedzibie firmy lub poza nią, w ramach globalnych 
programów rozwojowych Henkel Global Academy 
i Akademia Leadership. Coraz popularniejsze stają 
się także w Henklu platformy e-learningowe we-
wnętrzne i zewnętrzne, np. Lynda.com, do których 
nieograniczony dostęp mają wszyscy pracownicy. 
W uzasadnionych przypadkach Henkel wspiera 
swoich pracowników w poszerzaniu wiedzy po-
przez częściowe lub pełne dofinansowanie studiów 
magisterskich czy podyplomowych.
 W polskim Henklu odważnie sięga się także po 
alternatywne programy rozwojowe, skierowane 
do ściśle wybranych grup pracowników. Osoby wy-
różniające się wysokim potencjałem na przyszłość 
mogą uczestniczyć w wewnętrznych programach 
mentoringowych, z udziałem członków zarządu 
i najwyższej kadry zarządzającej w charakterze men-
torów, a utalentowani młodzi pracownicy – w pro-
gramach You Grow1 oraz You Grow2, dzięki którym 
zdobywają umiejętności i rozwijają kompetencje 
przywódcze, przyspieszając rozwój kariery zawodo-
wej. Dla kadry zarządzającej średniego i wyższego 
szczebla natomiast organizowane są cykle spotkań 
strategicznych, wykładów i dyskusji warsztatowych 
w ramach programu networkingowego iLead.
 Pracownicy firmy zdają sobie sprawę z tego, jak 
ważny w dzisiejszym, zmiennym świecie jest nie-

ustanny rozwój osobisty. Z inicjatywy pracowników 
powstał między innymi program Skills Trade, czyli 
szkoleń wewnętrznych, prowadzonych przez pracow-
ników-ekspertów dla pozostałych pracowników na 
zasadzie wolontariatu wiedzy. W ramach programu 
odbywają się zarówno szkolenia umiejętności twar-
dych, np. zaawansowana obsługa programu Excel, 
jak również miękkich kompetencji, np. komunikacji 
bez przemocy. Program Skills Trade działa za zgodą 
i przy poparciu zarządu firmy – wszystkie szkolenia 
prowadzone są w godzinach pracy.
 Najnowszą oddolną inicjatywą pracowników 
polskiego oddziału Henkla o charakterze wolonta-
riatu wiedzy jest powołanie do życia 4-osobowego 
zespołu doradców w zakresie korzystania ze zdoby-
czy świata technologii cyfrowych, czyli tzw. Digital 
Buddies. Doradcy dzielą się wiedzą między innymi 
w zakresie robienia zakupów w sieci czy poruszania 
się w mediach społecznościowych.
 Mnogość odgórnych i oddolnych inicjatyw edu-
kacyjnych, dostępnych w Henklu, daje gwarancję 
budowania silnej i mądrej organizacji, dobrze przy-
gotowanej, by skutecznie mierzyć się z wyzwaniami 
szybko zmieniającej się rzeczywistości.

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


