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Przewaga dzięki perfekcji – Audi Perfect Lease

Najwyższy poziom wykonania. Każdy szczegół dopracowany do perfekcji. Takie są
samochody marki Audi i takie jest ich finansowanie. Audi Perfect Lease zapewnia
znacznie niższe miesięczne raty w porównaniu do klasycznego leasingu i umożliwia
regularną zmianę samochodu na nowy. To nowoczesne rozwiązanie finansowe zostało
docenione – Audi Perfect Lease uzyskał najwięcej głosów klientów i zdobył nagrodę
Laur Konsumenta 2018 jako Odkrycie Roku w kategorii Usługi leasingowe.
Na rynku finansowym każdy krok jest dobrze przemyślany, tak jak w branży motoryzacyjnej każdej innowacji przyświeca wizja
(r)ewolucji. Taka idea od lat towarzyszy samochodowej marce Audi. Stałe poszukiwanie
inspiracji i wyznaczanie coraz to nowszych
ścieżek rozwoju wpłynęło na powstanie nowej
oferty finansowej w ramach Audi Financial
Services.
Leasing jest nowoczesną i atrakcyjną ekonomicznie formą finansowania samochodów. Jego
zalety doceniają zwłaszcza przedsiębiorcy, którym przynosi najwięcej korzyści. Dodatkowo
procedury towarzyszące uzyskaniu leasingu
są zdecydowanie mniej skomplikowane niż
w przypadku ubiegania się o kredyt samochodowy.

nansować zakup wybranego modelu marki Audi.
Warunki oferty są wyjątkowo atrakcyjne, dotyczą samochodów nowych i obejmują wszystkie
modele marki spod znaku czterech pierścieni.
Wybierając warunki leasingu można dostosować
do swoich potrzeb okres spłaty i określić wysokość opłaty wstępnej. A to wszystko w ratach
dużo niższych od rat klasycznego leasingu.
– Udział leasingu z niskimi ratami w marce
Audi jest znaczący – mówi Michał Dyc, dyrektor
sprzedaży detalicznej Volkswagen Financial
Services. – Spośród wszystkich form finansowania w ramach Audi Financial Services, najpopularniejszy jest produkt dla przedsiębiorców
Audi Perfect Lease. Sięga po niego od 30 do 40
procent klientów marki. Na rynku odnotowujemy stały wzrost zapotrzebowania na niskie
raty, elastyczność i wyposażenie samochodów
Doświadczaj Audi na perfekcyjnych
w segmencie premium. Dlatego wprowadziwarunkach
liśmy produkt leasingowy zmieniający rynek
dotychczas zdominowany przez klasyczne formy
Dzięki dostępnej w salonach ofercie Audi finansowania aut. W ten sposób umożliwiliśmy
Perfect Lease można w wygodny sposób sfi- klientom dostosowanie wyboru samochodu do

własnych marzeń, aspiracji i potrzeb życiowych Dzięki temu kupujący samochód w ramach
i biznesowych. Dzięki temu auto można zmienić Audi Perfect Lease decydują się na modele
na nowe, jeszcze nowocześniejsze i jeszcze dosko- lepiej wyposażone lub z wyższego segmentu.
nalsze, już po 2-3 latach.

Więcej za mniej

Samochody marki Audi od lat należą do
czołówki najchętniej kupowanych przez
Polaków aut premium. Niewątpliwie, jednym
z powodów tej popularności jest ich dostępność
w ramach nowoczesnego leasingu Audi Perfect
Lease. Wszystkie modele marki dostępne są
z zerową opłatą wstępną, wyjątkowo niskimi
miesięcznymi ratami oraz pakietem przeglądów serwisowych Audi, obejmującym prace
zgodne z planem serwisowym w okresie 3 lat
i do 90 000 km przebiegu.
Taki samochód można też dowolnie skonfigurować, ponieważ dodatkowe wyposażenie
tylko w niewielkim stopniu wpłynie na i tak
niskie raty, a na koniec umowy każdy nabywca
ma zagwarantowaną możliwość zwrotu auta.

Nagroda klientów

Oferta leasingu Audi Perfect Lease w listopadzie 2018 r. uzyskała tytuł Odkrycie Roku
w jednym z najbardziej znanych na polskim rynku konkursów Laur Konsumenta.
Wyróżnienia przyznawane przez organizatora konkursu są nagrodą polskich klientów,
ponieważ bazują na pierwszych wskazaniach
konsumenckich na dany produkt w ogólnopolskim głosowaniu. Audi Perfect Lease otrzymał najwięcej wskazań w kategorii Usługi
leasingowe. Wśród pozostałych branych pod
uwagę kryteriów są m.in. innowacyjny charakter produktu, jego przewaga konkurencyjna
oraz dynamika wzrostu popularności. Laur
Konsumenta jest potwierdzeniem pozytywnej opinii Polaków o produkcie i formą jego
zbiorowej rekomendacji.

Pod nazwą Audi Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank
GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing
GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis
Ubezpieczeniowy Sp. z o. o. jako agenta ubezpieczeniowego).
Szczegóły oferty dostępne są u dealerów Audi. Jest to oferta przygotowana przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów
objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.
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Pracownik to dla nas priorytet
TRANSGOURMET POLSKA Z KOLEJNYM TYTUŁEM SOLIDNY PRACODAWCA ROKU 2018
Konsekwentnie w dobrym kierunku
szkół średnich mogą płynnie wejść na ścieżkę
Solidny pracodawca
rozwoju profesjonalnej kariery.
to ﬁrma, która potraﬁ
Selgros i Transgourmet od początku swojego
zyskać uznanie
istnienia wiążą sukces z jakością, jaką mogą dostar- Ekspercka inspiracja
czyć tylko maksymalnie wykwali�ikowani, zadowoi zaufanie pracowników.
leni z warunków pracy i utożsamiający się z �irmą
Niedawne otwarcie drugiego Instytutu
Transgourmet
pracownicy. Polityka kadrowa jest dziś kluczowym Kulinarnego Transgourmet w Piasecznie pod WarPolska, właściciel
obszarem funkcjonowania każdego przedsięwzię- szawą, ma służyć zarówno klientom Transgourcia biznesowego, a szczególnie w branżach, gdzie met foodservice i HoReCa Selgros Cash&Carry,
marek handlowych
obsługa klienta gra decydującą rolę. Aby zyskać jak i pracownikom, którzy pod okiem najwybitSelgros Cash&Carry
przewagę konkurencyjną, należy bardzo świado- niejszych specjalistów będą zdobywać unikatoi Transgourmet, po raz
mie i kompleksowo kształtować wszystkie relacje wą wiedzę o najnowszych trendach kulinarnych.
kolejny otrzymał prestiżowe wewnątrz organizacji. Konsekwentnie budowane Instytut stanowi miejsce spotkań czołówki poli stale wzbogacane o nowe elementy programy skich kucharzy. To tutaj Kadra Narodowa Ogólwyróżnienie w konkursie
z zakresu HR muszą opierać się na długofalowych nopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni
Solidny Pracodawca Roku. perspektywach i stabilnych podstawach. Tylko i Cukierni trenuje do Kulinarnego Pucharu Świata.
wtedy mogą zyskać uznanie pracowników. Selgros Z jego możliwości korzystają także polscy repreTytuł jest przyznawany
i Transgourmet obok zapewniania atrakcyjnych zentanci konkursu kulinarnego Les Chefs en Or,
przez pracowników oraz
warunków pracy stawia na rozwój swoich pra- organizowanego przez Transgourmet Francja.
niezależne eksperckie jury. cowników i podnoszenie ich kwali�ikacji. Istotnym Każdy z pracowników, który odbędzie szkolenie

Solidny Pracodawca Roku to ogólnopolski konkurs przeznaczony dla dużych �irm, którego celem
jest wytypowanie najlepszych pracodawców w Polsce oraz promocja nowoczesnego i odpowiedzialnego zarządzania kadrami. Komisja konkursowa przy
wyborze wiodących �irm kieruje się kompleksowym
systemem kryteriów, które pozwalają precyzyjnie
ocenić wszystkie obszary, w jakich aktualnie kształtują się relacje pracodawcy z pracownikami.
Przede wszystkim oceniane są podstawowe
czynniki, takie jak warunki pracy (przestrzeganie
przepisów BHP i prawa pracy), terminowość wypłat, warunki socjalne, możliwość realizowania
ścieżki kariery i awansu, systemy motywacyjne,

dodatki socjalne, polityka rozwoju pracowników,
programy angażujące w działalność charytatywną,
środowiskową i społeczną, opinie zewnętrzne
i wewnętrzne (m.in. PIP, urzędów pracy, władz
lokalnych, organizacji biznesowych), a także rotacja
i dynamika zatrudnienia. Oprócz oceny podstawowych czynników wpływających na warunki pracy,
ważne są także wszystkie działania nakierowane
na podnoszenie kwali�ikacji pracowników, programy motywacyjne oraz praktyka zatrudniania
osób starszych i młodych ludzi, debiutujących
na rynku pracy. Jury przykłada znaczną wagę do
oceny działań �irmy w zakresie polityki społecznej
i odpowiedzialności biznesu.

elementem jest też fakt, że o zatrudnienie w �irmie
mogą ubiegać się osoby w każdym wieku, nawet jeśli
nie mają wcześniejszego doświadczenia zawodowego czy kierunkowego wykształcenia. W Selgros
oraz Transgourmet praca czeka zarówno na osoby
wkraczające w życie zawodowe, jak i pracowników starszych. Firma oprócz szkoleń i możliwości awansu w strukturach organizacji zapewnia
pracownikom umowę o pracę oraz rozbudowane
pakiety socjalne (rabaty, świadczenia świąteczne,
do�inansowanie wypoczynku pracowników, kolonie
dla dzieci pracowników i inne).

w tak inspirującym środowisku, nie tylko wzmacnia
swoje kompetencje zawodowe, ale także zyskuje
przynależność do ekstraklasy ekspertów branży gastronomicznej.

Rozwój już na starcie

Szkolenia, kursy i trening umiejętności pracowników są dziś nie tyle inwestycją, co niezbędnym narzędziem pozwalającym utrzymać pozycję
w aktualnym otoczeniu biznesowym. Pracownicy
w niemal wszystkich sektorach �irmy oczekują
i potrzebują efektywnego wsparcia w podnoszeniu
swoich kompetencji. Osoby zatrudnione w halach,
w magazynie foodservice, a także centrali wymagają
stałego doszkalania zarówno w zakresie umiejętności interpersonalnych jak i wiedzy ogólnej,
obejmującej zmieniające się na rynku tendencje.
Równie istotne są specjalne programy stażowe oraz
szkoleniowe, dzięki którym studenci i absolwenci

Maluj razem z nami! Sukces oparty
Holenderski koncern AkzoNobel w Polsce działa od ponad 20. lat.
Prawdopodobnie nie wiesz, że produkujemy najnowocześniejsze farby
(np. Dulux), jesteśmy światowym ekspertem w obszarze wnętrzarskich
trendów kolorystycznych i jednym z liderów branży chemicznej rankingu
Dow Jones Sustainability Index. Bardzo prawdopodobne, że nasze produkty
nadają kolor i chronią Twoje ściany, lodówkę, samolot, którym lecisz
na wakacje, czy puszkę napoju, który pijesz.
Naszym klientom oferujemy m.in. wysokiej jakości farby i lakiery dekoracyjne (np. wspomniany
Dulux, czy Sadolin), przemysłowe farby proszkowe
(Interpon), profesjonalne powłoki na drewno, lakiery
oraz powłoki stosowane w przemyśle samochodowym (Sikkens, Lesonal) czy nawet stoczniowym
(International). Za nasz sukces w Polsce odpowiada
ponad 700 pracowników produkcji, sprzedaży, obsługi
klienta oraz innych działów.

Dobra kawa i kwestia schodów

Lubimy być blisko. AkzoNobel posiada kilka lokalizacji w Polsce. Największą jest nasz innowacyjny
zakład produkcyjny farb dekoracyjnych, który mieści
się w Pilawie (pow. garwoliński). Stąd zaopatrujemy Polskę i kilkadziesiąt innych krajów w Europie
i na świecie. W Warszawie główne biuro mieści się
w nowoczesnym kompleksie biurowym The Park
na Okęciu, gdzie ulokowane są działy komercyjne
i wspierające nasz biznes farb dekoracyjnych i lakierów samochodowych. Na Mokotowie zlokalizowane jest natomiast nowe biuro globalnego centrum
serwisowego. Siedziby posiadamy też w Krakowie,
Gdańsku, Włocławku i Kostrzyniu, tak aby być jak
najbliżej naszych klientów.
Niezależnie od lokalizacji, dbamy o to, aby stworzyć naszym pracownikom przyjazne, nowoczesne,
a przede wszystkim bezpieczne środowisko pracy,
zgodnie z naszą globalną zasadą „Take Care”. Korzystanie ze schodów bez trzymania się poręczy? Nie
ma mowy!

Pytamy i dbamy

Lubimy, kiedy nasi pracownicy nas lubią. Chcemy wiedzieć, jak zatrudnione osoby czują się w �irmie, dlatego corocznie przeprowadzamy badania
opinii zaangażowania. Od 2017 roku jesteśmy też
sygnatariuszami Karty Różnorodności zrzeszającej

na sile różnorodności

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia
dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla
przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO Hestia SA powstało 27 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki
rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń
w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku
ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych
ponad 200 �irm podejmujących działania na rzecz dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.
tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy.
Oferujemy szeroki wachlarz bene�itów, a wśród
nich: prywatną opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie, zniżki na nasze produkty (nic tylko przeprowadzać remonty!), czy do�inansowanie karty
Multisport. Pamiętamy, że praca to nie wszystko
i lubimy spędzać czas na wspólnych spotkaniach
i eventach, a także organizować konkursy i zabawy
z nagrodami. Teraz nasze starania zostały potwierdzone przyznaniem tytułu Solidnego Pracodawcy.

Bezpieczne produkty i place zabaw

Lubimy być najlepsi. Idea zrównoważonego rozwoju jest nierozłączną częścią wszystkich naszych
procesów. Jesteśmy jednym z liderów w grupie �irm
z branży chemicznej, w corocznym rankingu Dow
Jones Sustainability Index oceniającym działania
największych korporacji na świecie.
Lubimy malować. W ramach programu odpowiedzialności społecznej w ciągu ostatnich 10
lat AkzoNobel w Polsce zaangażował ponad 15
tysięcy wolontariuszy, realizując ponad 120 projektów (m.in. budując zewnętrzne siłownie i place zabaw, przeprowadzając remonty, czy malując
murale) i inwestując środki około 4 mln zł. Chcemy być na bieżąco z tym, co jeszcze możemy zrobić dla innych. Dlatego jesteśmy też aktywnym
członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pozarządowej organizacji, będącej inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.
Więcej informacji o �irmie na stronie:
www.akzonobel.com/poland

Kulturę organizacyjną ERGO Hestii kształtują równość szans i poszanowanie dla różnorodności. Zgodnie
z ideą Karty Różnorodności, której ERGO Hestia jest
sygnatariuszem, rozpowszechniamy politykę równego
traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu
pracy. Jednoznacznie promujemy postawę odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, wdrażając inicjatywy
i projekty proponowane przez pracowników. Wszystko
to przekłada się na poziom satysfakcji i zaangażowania
ludzi. Dzięki temu tworzymy wyjątkowe miejsce pracy dla
blisko 3 tysięcy osób, które czerpią od siebie nawzajem.
Polityka personalna pomaga im w pełni wykorzystać ich
potencjał. Predyspozycje, kompetencje, pro�il wykształcenia są kluczowymi kryteriami doboru pracowników
w ERGO Hestii. Osoby będące na początku zawodowej
drogi znajdują tu przyjazne środowisko dla startu kariery, tym bardziej, że mogą korzystać z doświadczenia
starszych koleżanek i kolegów. ERGO Hestia buduje
zaangażowanie pracowników, oferując liczne programy i aktywności rozwojowe, w tym te nastawione na
kreatywność. Jest to możliwe między innymi dzięki

współpracy z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii, która
prowadzi całoroczny ogólnopolski program promocji
sztuki oraz konkurs dla studentów uczelni artystycznych.
Pracownicy ERGO Hestii mogą liczyć na wszechstronną opiekę w ramach wsparcia zdrowego stylu życia
i równowagi życiowej. ERGO Hestia zapewnia im opiekę
medyczną, stworzyła przedszkole dla dzieci, �irmowe
bistro i kawiarnię. Wspieramy pracowników, stosując
elastyczne godziny pracy, a osobom dojeżdżającym
do pracy rowerem oferujemy atrakcyjne bene�ity.
Liczne akcje wolontariatu są rezultatem inicjatywy
i pomysłowości samych pracowników.
Aby nadal wyznaczać trendy w ubezpieczeniach,
poszukujemy specjalistów praktycznie z każdej dziedziny. Najzdolniejsi studenci mają szanse na staże,
a następnie stałą pracę, między innymi w Biurze
Likwidacji Szkód, Biurze Aktuarialnym, Biurze Ryzyka,
czy biurach produktowych ERGO Hestii.
Cieszymy się, że po raz kolejny w tym roku doceniono nasze praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Rebranding na medal
Provident Polska SA
to największy
pożyczkodawca,
którego nie
trzeba nikomu
przedstawiać.
Obecność marki
na rynku to ponad
4 mln klientów, 5 tys.
współpracowników
i ponad 20-letnia
podróż ze
zmieniającymi
się trendami
gospodarczymi
i preferencjami konsumentów. Od kilku lat firma wdraża
nowe rozwiązania komunikacyjne, stawiając na nowoczesność
i otwarcie się na inne grupy docelowe.
Przez kilkanaście lat marka Provident była synonimem pożyczek gotówkowych i praktycznie jedynym
graczem w kategorii. Oferowała pomoc finansową,
w razie potrzeby dawała wsparcie osobom, dla których
oferty bankowe nie zawsze były dostępne. Przez wiele
lat jedynym kanałem dystrybucji pożyczek firmy była
sieć przedstawicieli handlowych – doradców klienta.
Dla niektórych klientów to wciąż wygodna forma
pozyskiwania pożyczek, dla innych może stwarzać
krępującą barierę wynikającą z domowych wizyt
i cotygodniowych rat płatnych w gotówce.

gii było zatem pokazanie firmy i jej atrakcyjnej oferty
w innym świetle. Rozpoczęto proces budowania
wizerunku marki jako dającej wsparcie finansowe
dla tych, którzy uważają się za osoby nowoczesne
i potrzebują pożyczki na realizację swoich planów,
celów i zamierzeń.
Główna myśl nowej platformy komunikacyjnej została wyrażona nowym hasłem marki:
„Provident. Wierzymy w Twój plan”. Provident
rozpoczął budowę wizerunku marki, która wspiera realizację małych i większych planów. Wybrana przez firmę idea jest bardzo szeroka
Zmiany niosą zmiany
– pozwala na realizowanie różnych rozwiązań reklamowych i sprzedażowych w dłuższym czasie
W ostatnich latach na rynku zaszły dwie zasadnicze i w różnych kanałach z jednoczesnym zachowaniem
zmiany. Pierwszą z nich jest wszechobecna cyfryzacja, spójności i konsekwencji w budowaniu wizerunktóra wpłynęła na cały rynek, w tym szczególnie ku marki.
mocno na branżę finansową. W kategorii pożyczek
Provident stawia także na wyrazistość wizualną
pojawiła się grupa firm oferujących pożyczki nie – tak aby cała komunikacja pracowała na zmianę
w tradycyjnym kanale bezpośrednim, ale przez in- postrzegania marki. Nowy i przejrzysty styl witernet. Drugą znaczącą zmianę można zaobserwować zualny ma za zadanie kształtować nowy sposób
w strukturze i sposobie zatrudnienia. Pojawiła się duża odbierania firmy – jako nowoczesnej, lecz przyjaznej
grupa osób, także młodych z dużych miast, pracująca i przystępnej.
nie na umowę o pracę, ale na podstawie innych form
zatrudnienia. Osoby te wypadły z systemu bankowe- Uwierz w nas
go i pomimo osiągania stałych dochodów przestały
mieć możliwość korzystania z pożyczek bankowych
Po raz pierwszy od wejścia na rynek graczy
i kredytów konsumenckich.
z branży pożyczek online dostrzeżona została
znacząca zmiana w stosunku do marki Provident
Idzie nowe
i skłonności do brania jej pod uwagę jako dostawcy
pożyczki.
Pojawiające się w branży pożyczkowej nowe
Warto zaznaczyć, że skłonność do rozważania
marki zaczęły silnie inwestować w reklamę i komu- marek oferujących pożyczki wzrosła w całej kategonikację, co znacząco wpłynęło na przeniesienie się rii pożyczkowej kosztem banków. Rozważanie oferty
rynku pożyczek do strefy online. Marka Provident Providenta i prawdopodobieństwo skorzystania
straciła dominującą pozycję w udziałach wydatków z niej wzrosło zdecydowanie i najsilniej nie tylko
reklamowych w swojej kategorii i jako największy w stosunku do konkurencji, ale przede wszystkim
gracz w kanale pożyczek bezpośrednich, na tle graczy w porównaniu z latami ubiegłymi.
z branży pożyczek online zaczęła być postrzegana jako
Według wskaźników od października 2015 do
bardzo tradycyjna, nie zawsze nadążająca za zmia- października 2016 (okres po rebrandingu) skłonnami. W związku z tym, pomimo dostępności oferty ność do rozważenia marki wzrosła o 10 punktów
w kanale cyfrowym, Provident zaczął być rzadziej procentowych (według badania Provident Brand
brany pod uwagę w procesie wyboru pożyczkodaw- Tracking Study realizowanego przez GFK Polonia).
cy. Dla firmy był to sygnał do rozpoczęcia myślenia
Kampania odświeżyła wizerunek marki także
o zmianie w sposobie komunikacji. Następstwem wewnątrz organizacji – wśród pracowników i dotego było przygotowanie strategii rebrandingu i od- radców klienta, którzy początkowo byli sceptycznie
świeżenia całej marki.
nastawieni i bali się nowej kampanii. Dzięki spójnej,
przejrzystej i skutecznej komunikacji także oni zaWierzymy w Twój plan
częli identyfikować się z nowoczesnym Providentem,
co znacząco wpłynęło na sukces obranej strategii.
Dziś Provident to nie tylko ratunek finansowy dla
Platforma komunikacji „Provident. Wierzymy
osób nieradzących sobie z codziennymi wydatkami. w Twój plan” została uznana przez media branżowe
Głównym założeniem przyświecającym nowej strate- za ciekawą i wyróżniającą się w kategorii.

Rozwój w niesamowitym stylu
Tristone Flowtech Poland istnieje w Wałbrzychu już od 20. lat. Zakład
produkcyjny elementów chłodzenia silnika spalinowego w samochodach
oraz silnika i baterii w napędach hybrydowych i elektrycznych rozpoczął swoją
działalność w Polsce w 1998 roku i od tego czasu rozwija się w niesamowitym
tempie, ale i stylu. Nic dziwnego więc, że cieszy się zaufaniem swoich
pracowników. W tym roku firma otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy Roku.
A plany na następne lata pokazują, że będzie jeszcze lepiej.
Rozmowa z prezesem zarządu Robertem Proce
i kierownikiem zarządzania zasobami ludzkimi
Aurelią Ajchel-Chętnik
– Serdecznie gratuluję zdobycia tytułu Solidny
Pracodawca Roku. Co dla Państwa oznacza takie wyróżnienie?
– Wyróżnienie Solidny Pracodawca to sukces całego zespołu Tristone, za co bardzo dziękuję wszystkim
pracownikom. To również powód do dumy, ponieważ
niezwykle trudno jest zdobyć zaufanie. Ta nagroda to
wyraz docenienia i jednocześnie zwieńczenie 20 lat
wdrażania nowoczesnych, ale transparentnych rozwiązań
w obszarze HR. Dzięki dialogowi i partnerstwu stworzyliśmy niepowtarzalną kulturę organizacyjną firmy. Tytuł
Solidnego Pracodawcy Roku to możliwość promowania
w regionie Tristone jako solidnego, atrakcyjnego miejsca
pracy.
– Nagradzanie firm dbających o jakość prowadzonej polityki personalnej to najważniejszy cel projektu Solidny Pracodawca Roku. Jakie są wobec tego
założenia tej polityki w przypadku Państwa firmy?
– W chwili obecnej polityka personalna Tristone
to jeden z filarów sukcesu biznesowego. Cele biznesowe
osiągane są dzięki umiejscowieniu polityki personalnej na pierwszym miejscu priorytetów w naszej firmie.
Osiągnięcie naszych celów biznesowych możliwe jest
dzięki kulturze opartej na dialogu oraz odpowiednim
ustawieniu priorytetów – pracownik jako współtwórca
sukcesu musi być na najwyższym miejscu. W Tristone
stawiamy na komunikację, wzajemne zaufanie i otwartość
relacji. Proponujemy wszystkim pracownikom aktywne
uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji oraz wysokie standardy pracy związane ze środowiskiem pracy.
Podobnie jak w latach ubiegłych, zamierzamy wspierać
pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
– Możliwość indywidualnego rozwoju pracowników jest kluczem do ciągłego rozwoju firmy. W jaki
sposób pomagacie Waszym pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych? Komu przysługują
oferowane przez Państwa firmę szkolenia i jakim
zainteresowaniem się cieszą?
– Pracownicy to bezcenny kapitał firmy, dlatego
wspieramy i inicjujemy podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W trosce o rozwój pracowników planujemy
szkolenia techniczne oraz poprawiające kompetencje
miękkie, a także pozwalające na nabycie konkretnych
umiejętności czy uzyskanie specjalistycznych uprawnień

potrzebnych w Tristone. W oferowanych przez naszą
firmę szkoleniach uczestniczą osoby zatrudnione na
każdym szczeblu organizacji. W 2018 roku uruchomiliśmy
program Akademia Przywództwa. Z programu skorzystało ponad 30 osób, doskonaląc umiejętności z zakresu
zarządzania, komunikacji, motywowania i prowadzenia
trudnych rozmów. W Tristone zespoły projektowe integrowane są oraz inspirowane poprzez grywalizację, co
daje pozytywne rezultaty. Pracownicy chętnie uczestniczą
w programach rozwojowych dostępnych w naszej firmie.
Ponadto wspieramy inicjatywy własne pracowników
w tym zakresie, dofinansowując podnoszenie kwalifikacji
w formach szkolnych.
– Pracownicy stanowią najcenniejszy kapitał
każdego przedsiębiorstwa. Jak wygląda obecnie
struktura zatrudnienia w Państwa firmie?
– Nasz najcenniejszy kapitał jest różnorodny pod
każdym względem: wieku, stażu pracy, płci, światopoglądu
i narodowości – i dlatego jest bezcenny.
– Dotychczasowa strategia funkcjonowania Państwa firmy dawała znakomite rezultaty. Jaki jest
Państwa sekret?
– To nie sekret – to coś, czego można doświadczyć
dołączając do nas, to nasza kultura organizacyjna oparta
na dialogu oraz tolerancji, ponieważ różnorodność i szacunek do niej sprawia, że idziemy razem, a dzięki temu
sukces napędza się sam.
– Jak zatem będzie wyglądać przyszłość Państwa firmy? Jak wyglądają Państwa plany na najbliższe lata?
– Zamierzamy wzmacniać naszą kulturę organizacyjną
oraz podejmować działania budujące zaufanie do Tristone
jako wiarygodnego pracodawcy, ponieważ to pozwoli
nam realizować nasze cele biznesowe w najbliższych
latach. Potwierdzone przez naszych klientów inwestycje
na najbliższe lata pozwalają nam oczekiwać dynamicznego wzrostu wartości sprzedaży, a także asortymentu
oferowanych wyrobów zgodnie z trendami na światowym
rynku motoryzacyjnym.

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 www.solidnypracodawca.pl

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 firm badawczych na świecie. Wywiadów konsumenckich dokonano na zamówienie
holdingu reklamowego AEGIS Media.
Pod uwagę wzięto preferencje 3000 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 graficzną informacją o zdobyciu
przez daną markę konkretnego tytułu, na przykład
Lauru Konsumenta. Obecność godła przykuwa także

uwagę osób wykształconych. Badanie wykonane przez
GFK Polonia pokazało nam, że ci, którzy ukończyli
studia, nieco częściej zwracają uwagę na obecność
godeł promocyjnych przy logotypie wybieranej marki.
Śledząc dalej wyniki badań, da się zauważyć, że
obecność logotypów konkursowych nie jest 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 trafiają do mieszkańców
dużych miast. Ci, którzy wybierają produkty opatrzone
godłem Top Marki, to najczęściej mężczyźni. Panów
satysfakcjonuje najwyższe z możliwych odznaczeń,
co wskazywać może na odwieczną samczą chęć
współzawodnictwa, zdobycia najwyższej wygranej.
W tym przypadku takim konsumenckim świętym
Graalem jest produkt najbardziej rekomendowany przez innych, marka nie opuszczająca podium
w plebiscycie Laur Konsumenta, czyli Top Marka.
Top Marka najbardziej przekonuje także osoby o nieco
grubszym portfelu i wyższym wykształceniu. Panie okazują się za to zapalonymi odkrywcami. To
one poszukują nowych rozwiązań i wykazują się
chęcią zmiany dotychczasowych zwyczajów zakupowych. Dlatego właśnie godłem, które najbardziej
skłania je do dokonania konkretnego wyboru, jest
Odkrycie Roku.

KRM otrzymuje nagrodę
Solidnego Pracodawcy Roku

KRM jest duńską firmą, z siedzibą w Zug, w Szwajcarii, która działa jako
firma siostrzana ECCO Sko A/S w ramach grupy ECCO Holding Group.
KRM zajmuje się sprzedażą i dystrybucją marki ECCO w Europie. Współpraca
z duńską marką obuwniczą rozpoczęła się w 2010 roku w ramach konsultacji
dotyczących sklepów w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Dziś KRM oferuje
swoim klientom najlepsze buty oraz doskonałą obsługę na 22. rynkach.
Firma ma jeden, ambitny cel: stać się wiodącym sprzedawcą detalicznym obuwia w Europie.
Patrząc na dynamiczny wzrost firmy, są na to ogromne
szanse. W ciągu 2 lat portfolio sklepów podwoiło się,
a w każdym tygodniu otwierany jest nowy salon
w Europie. KRM tworzy dynamiczny zespół składający
się z ponad 30 narodowości, zatrudniając ponad 1700
pracowników. W polskiej spółce zatrudnione jest 548
osób, a siedziba w Warszawie obejmuje działy operacyjne: zasobów ludzkich, marketingu, obsługi klienta,
a także zaplecze logistyczne, magazyn i dział IT.
Należąc do rodziny ECCO, pracownicy KRM kierują
się takimi samymi zasadami i wartościami jak marka
ECCO. Kodeks postępowania duńskiej marki ściśle
określa podstawowe zasady społeczne i środowiskowe, regulujące sposób prowadzenia działalności
KRM. Zobowiązaniem firmy jest szanowanie lokalnej
kultury krajów, w których znajdują się sklepy oraz
biura, a także wspieranie oraz przyjmowanie proaktywnego podejścia do ochrony międzynarodowo
określonych praw człowieka. KRM walczy z dyskryminacją w miejscu pracy, szanuje prawo jednostki do
wolności religijnej oraz pragnie zapewnić wszystkim
pracownikom miejsce pracy wolne od nękania lub
molestowania i potępia wszelkie formy przymusowej
pracy. KRM to również wiele benefitów pozapłacowych, a także świetna atmosfera pracy, dzięki której
liczni pracownicy chwalą się długim stażem pracy.
Oprócz głównego celu, KRM wspiera również
ECCO pomagając marce stać się liderem w zakresie
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.
KRM wspiera również akcje charytatywne. W tym
roku odbył się Ecco Walkathon – największy charytatywny spacer na świecie, który po kilku latach
przerwy powrócił do Polski. Do wyboru uczestnicy
mieli dwie wytyczone trasy na 6 i 10 km, a za każdy
przebyty kilometr ECCO przekazuje 4 złote na konto
fundacji wybranej przez uczestnika.

