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Ubezpieczenia Warty to jakość ochrony godna zaufania
Ubezpieczenia Warty kolejny
rok z rzędu znalazły się w gronie
zwycięzców ogólnopolskiego
rankingu Laur Konsumenta.
I miejsce i złote godło zostało
przyznane Warcie w dwóch
kategoriach Ubezpieczenia na życie
oraz Ubezpieczenia domu i mieszkań.

Warta posiada szeroką ofertę elastycznych ubezpieczeń na życie, które klient może dopasować do swoich potrzeb, dające
gwarancję wsparcia finansowego w trudnych sytuacjach życiowych:

KOMPLEKSOWE
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Dziękujemy klientom za zaufanie,
którym nas obdarzają.
Laur Konsumenta to ogólnopolski projekt konsumencki,
w którym wyłaniane są najpopularniejsze produkty, marki
i usługi w swoich kategoriach. Ranking odpowiada na
pytanie: które produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze na rynku. Badanie przeprowadzane jest na próbie
co najmniej 1000 osób w każdej kategorii.
Wyniki Warty w zestawieniu z liczbą ankietowanych
są imponujące. Wyróżnione złotym godłem Ubezpieczenie
na życie wygrało wynikiem 36% głosów, a Ubezpieczenie
domu i mieszkań osiągnęło wynik 25% głosów, co również
przełożyło się na przyznanie złotego godła. Wynika z tego,
że co trzeci ankietowany spośród wszystkich ubezpieczeń
życiowych wskazuje właśnie produkty Warty jako preferowane. Co czwarty uczestnik ankiety wskazuje również
na produkty Warty z grupy ubezpieczeń nieruchomości.

• Warta Sposób na Raka – widząc rosnące zapotrzebowanie na zapewnienie rodzinie finansowej ochrony w momencie
pojawienia się choroby nowotworowej, Warta wprowadziła na rynek nowe, indywidualne ubezpieczenie – „Warta Sposób
na Raka”. Zostało ono dopasowane do rzeczywistych potrzeb chorych na każdym etapie ich walki o powrót do zdrowia.
• Warta Ochrona – to kompleksowe ubezpieczenie życia i zdrowia dla całej rodziny, które dzięki szerokiej ofercie umów
dodatkowych z łatwością dopasowuje się do potrzeb klienta. W ramach jednej polisy można ubezpieczyć kilka osób
np. małżonka/partnera i dziecko. Produkt dostępny także z bardzo wysokimi sumami ubezpieczenia.
• Warta dla Ciebie i Rodziny – gotowe pakiety ubezpieczeń, dopasowane do potrzeb rodzin, rodziców z dzieckiem,
singli, par czy osób w wieku 55+. Klient ma możliwość dopasowania zakresu ochrony do jego potrzeby ubezpieczeniowej poprzez wybór jednego z dostępnych wariantów, które różnią się listą zdarzeń objętych ochroną, wysokością
wypłacanych świadczeń oraz składką.
• Warta Posag – to specjalny program skierowany do osób, którym zależy na zabezpieczaniu finansowej przyszłości
dziecka. Zakres ubezpieczenia, tj. zdarzeń, w przypadku których zadziała polisa, wybierany jest indywidualnie. Umowa
podstawowa zapewnia wypłatę dziecku określonej kwoty na koniec okresu ubezpieczenia, a w razie śmierci rodzica
/ opiekuna przejęcie przez Wartę opłacania składki. W ramach opcji oferowana jest m.in. miesięczna renta posagowa
dla dziecka w wysokości nawet 3000 zł.

Kompleksowe podejście do kwestii polisy mieszkaniowej odzwierciedla oferta Warty, której zakres obejmuje nie tylko
ubezpieczenie majątku, ale wielu aktywności związanych z codziennym życiem w domu i poza nim:

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE
DOMU I MIESZKANIA

• Twój Ogród – dla właścicieli domów i mieszkań z ogrodem, ubezpieczenie ogrodzenia, mebli ogrodowych, basenu,
a także roślinności ogrodowej znajdującej się wokół domu.
• Twój Rower – dla miłośników dwóch kółek, ubezpieczenie sprzętu rowerowego poza domem oraz szeroki pakiet
assistance dla rowerzystów.
• Twój Sprzęt – dla tych, którym zależy na ochronie przedmiotów, które mogą nosić przy sobie, ubezpieczenie obejmuje
przenośny sprzęt elektroniczny, fotograficzny, muzyczny, medyczny i sportowy.
• Twoje Finanse – dla dbających o bezpieczeństwo finansowe, ubezpieczenie zapewnia m.in. zwrot opłat za media
w sytuacji utraty pracy czy ochronę finansową w przypadku nieuprawnionego użycia karty.
• Pakiet Assistance – nieodłączny dodatek do ubezpieczeń zapewniający pomoc przy ewentualnych kłopotach
związanych z domem czy mieszkaniem, ale również po nieszczęśliwym wypadku, czy w trakcie choroby domowników.

Selgros Cash&Carry nie spoczywa na laurach
Szeroki asortyment świeżych
produktów najwyższej jakości,
innowacyjne rozwiązania w trosce
o klientów i pracowników, a także
zaangażowanie w działania
proekologiczne – to cechy, za które
Selgros Cash&Carry otrzymał złoty
Laur Klienta. To już 10 raz, kiedy marka
stawiająca na zrównoważony rozwój
została doceniona w oczach klientów.
Zarówno Selgros Cash&Carry, jak i Transgourmet
słyną z wysokiej jakości oferty produktów i usług.
Operator tych marek bierze także intensywny udział
w rozwoju branży gastronomicznej w Polsce, a w ramach
zasad zrównoważonego rozwoju prowadzi działania
proekologiczne i wdraża innowacje usprawniające
obsługę klientów. W tym roku, już po raz 10, marka
Selgros otrzymała złoty Laur Klienta – wyróżnienie
przeznaczone dla firm odznaczających się najwyższą
jakością, innowacyjnością i szczególnym zaufaniem
klientów.
– To już 10 raz, kiedy Selgros Cash&Carry otrzymał złoty Laur Klienta. Nagroda jest dowodem na to,
że wprowadzane przez nas innowacyjne rozwiązania
poprawiające obsługę klienta, jakość oferowanych produktów i usług oraz działania w kierunku zrównoważonego
rozwoju, uwzględniające postawy proekologiczne, przynoszą oczekiwane rezultaty i są doceniane przez naszych
konsumentów – mówi Cezary Furmanowicz, dyrektor
marketingu Selgros Cash&Carry i Transgourmet.

Z czego słynie Selgros Cash&Carry
i Transgourmet?

Marki Selgros Cash&Carry oraz Transgourmet znane
są z szerokiej oferty wysokiej jakości produktów: mięsa,
owoców i warzyw pochodzących zarówno od lokalnych
dostawców, jak i sprowadzanych z regionów świata,
w których oryginalnie występują. Platforma logistyczna
Transgourmet Seafood w porcie Bremehaven zapewnia
dostęp do zawsze świeżych ryb i owoców morza. Oferta
sieci, skierowana także do branży gastronomicznej,
w tym do restauracji, hoteli, firm cateringowych, stołówek w placówkach opieki społecznej czy oświatowo-wychowawczych, obejmuje szeroki wybór produktów
marek własnych, dostosowanych do wyspecjalizowanych potrzeb klientów. Wśród nich znajdują się marki:

Transgourmet Premium, Quality i Economy, wyróżniające się korzystną ceną, wysoką jakością oraz faktem, że
korzystają z nich najlepsi kucharze w Europie. Z myślą
o osobach poszukujących ekskluzywnych produktów
powstał asortyment Frische Paradise, dostępny między
innymi w hali Selgros w Piasecznie pod Warszawą.

Współpraca z ekspertami i kreowanie trendów
gastronomicznych
Otwarcie drugiego Instytutu Kulinarnego Transgourmet w Polsce potwierdziło pozycję firmy Selgros
Cash&Carry i Transgourmet jako eksperta w branży
gastronomicznej. Instytut oferuje nie tylko najnowszej generacji wyposażenie, ale także bogaty program
szkoleń kulinarnych i sommelierskich przeznaczonych
dla klientów sieci hal spożywczych. Ponadto stanowi
on miejsce spotkań czołówki polskich kucharzy – to
tutaj Kadra Narodowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni przygotowywała się
do zeszłorocznej edycji Kulinarnego Pucharu Świata
w Luksemburgu, a polscy reprezentanci w kategorii
Profesjonalista i Uczeń trenowali przed konkursem
Les Chefs en Or.
W 2018 roku odbyła się także pierwsza w historii
marki premiera TRENDBOOK’a 2019, w którym najwybitniejsi szefowie kuchni, cukiernicy, sommelierzy
i eksperci z branży gastronomicznej wypowiedzieli się
na temat nadchodzących trendów kulinarnych, restauracyjnych, hotelarskich, winiarskich i cukierniczych
w Polsce i za granicą. Stworzenie TRENDBOOK’a było
bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę klientów firmy,
którzy do tej pory otwarcie deklarowali brak wiedzy
na temat trendów branżowych.
– Jako firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem
zależy nam na wymianie wiedzy i współpracy z szefami
kuchni z Polski i zagranicy oraz kreowaniu bieżących

trendów gastronomicznych. Obecność dwóch Instytutów
Kulinarnych Transgourmet na terenie Polski, edukujących
i prowadzących szkolenia dla klientów marki, oraz udział
w kreowaniu trendów branżowych sprawiają, że marki
Selgros i Transgourmet czynnie uczestniczą w procesie
rozwoju branży gastronomicznej w Polsce – komentuje
Cezary Furmanowicz, dyrektor marketingu Selgros
Cash&Carry i Transgourmet.

Selgros i Transgourmet w trosce o środowisko
naturalne

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju
marka Selgros i Transgourmet podejmuje działania
mające na celu przejęcie odpowiedzialności za człowieka i środowisko. Z tego powodu w budowie hali
w Piasecznie zastosowano m.in.: zieleń ekstensywną
na dachu budynku, energooszczędne oświetlenie LED
poprawiające komfort osób przebywających w obiekcie
oraz uwzględniono światło dzienne, które wpada do
budynku przez zwiększoną powierzchnię oszklonej
fasady. Klimatyzacja i ogrzewanie hali zasilane jest
z własnego, odnawialnego źródła: energii odzyskiwanej
z chłodnictwa.
W myśl zasad ekologicznych funkcjonuje także logistyka Transgourmet. We francuskim oddziale wszystkie
nowe ciężarówki zasilane są przez biodiesel i biogaz,
w zależności od zadań, do których przeznaczony jest
pojazd. Jesienią Transgourmet Francja planuje także
wprowadzenie ciężarówki-chłodni z napędem hybrydowym, która będzie wyposażona w panele słoneczne.
W Transgourmet Niemcy z powodzeniem funkcjonuje
ekologiczna flota dostawcza składająca się, jak dotąd,
z elektrycznej ciężarówki E-Force, dwóch samochodów
transportowych Street-Scooter oraz pięciu aut napędzanych biogazem i gazem ziemnym. W Szwajcarii
od 2016 roku użytkowana jest pierwsza ciężarówka

elektryczna. W tym samym roku Coop, szwajcarski
koncern macierzysty z rodziny Transgourmet, otworzył pierwszą publiczną stację z paliwem wodorowym
i przyjął do swojej floty napędzaną wodorem ciężarówkę
z przyczepą. Wodór pozyskiwany jest z obecnej nieopodal przepływowej elektrowni wodnej pozbawionej
emisji CO2 i szkodliwych substancji. Oprócz ciężarówki
zakupiono także 12 wodorowych samochodów osobowych, z których mogą korzystać służbowo pracownicy
z pobliskiej centrali dystrybucyjnej w Schafisheim.
W założeniu firmy cała flota ciężarówek stopniowo
ma zostać zmodernizowana. Rozwiązania każdorazowo
będą dobierane do paliw, które mają w jak najmniejszym
stopniu oddziaływać niekorzystnie na środowisko.

Innowacyjne rozwiązania w trosce o klientów
i pracowników

Aby odciążyć klientów i umożliwić im koncentrację na najważniejszych zadaniach, w minionym roku
Transgourmet przejęło większość udziałów niemieckiej
firmy technologicznej Gastronovi. Modułowe oprogramowanie, obejmujące wiele różnych obszarów: od
gospodarki magazynowej, przez system kasowy, aż
po rezerwację stolików, zapewnia oszczędność czasu,
który przedstawiciele branży gastronomicznej mogą
poświęcić teraz na jeszcze lepszą obsługę klientów
i działania kreacyjne. Nowoczesna platforma dostępna
jest obecnie u ponad 6 tys. gastronomów z różnych
krajów, m.in.: Niemiec, Austrii, Szwajcarii, a niebawem
zadebiutuje także na terenie Francji.
Dzięki inwestycjom Selgros powstają nowe, atrakcyjne miejsca pracy, z pełnymi gwarancjami socjalnymi
i pracowniczymi przewidzianymi w Kodeksie Pracy.
Aktualnie firma zatrudnia w Polsce ponad 4200 osób
oraz aktywnie angażuje się we współpracę z samorządami i społecznościami lokalnymi.
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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 firm 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
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 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.

Inwestycje w dobrych rękach

Kinga Pienińska zdobywcą Grand Prix

Marka Kinga Pienińska została wyróżniona Laurem Konsumenta Grand Prix 2019.
Od 3 lat utrzymując się w czołówce swojej kategorii, była ceniona i zauważana przez
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ponownie uplasowało się
konsumentów, mimo zmieniających się trendów. Potwierdza to wysoką jakość i rosnącą
na pierwszym miejscu w najnowszej edycji konkursu Laur Klienta 2019, w kategorii
popularność Kingi Pienińskiej na tle innych dostępnych na rynku wód mineralnych.
„Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”. To kolejny raz, gdy nasza marka została
doceniona przez respondentów i uzyskała najwięcej wskazań spośród ﬁrm w tej kategorii.
Laur Konsumenta jest obecnie czołowym godłem

Adam Jenkins, prezes zarządu Pekao TFI S.A.
– Przyznane wyróżnienie jest dla nas niezwykle cenne
– podkreśla Adam Jenkins, prezes zarządu Pekao TFI S.A.
– potwierdza ono, że jakość świadczonych przez nas
usług znajduje ciągłe uznanie wśród naszych obecnych
i przyszłych klientów.

27 lat doświadczenia na polskim rynku
Pekao TFI S.A. jest obecne na polskim rynku funduszy od samego początku jego powstania. Od wielu
lat tworzy rozwiązania, które zaspokajają potrzeby
inwestycyjne klientów. Systematycznie dostosowuje
swoją ofertę do zmieniających się warunków rynkowych
i preferencji oszczędzających.
– W �inansach doświadczenie powinno bazować na
długoterminowej współpracy – podkreśla Adam Jenkins,
prezes Pekao TFI S.A. – W naszym działaniu koncentrujemy się na budowaniu wieloletniej relacji z inwestorami,
na zrozumieniu ich potrzeb i celów. Tworzymy fundusze
inwestycyjne i programy oszczędnościowe, dzięki którym
mogą łatwiej je realizować.

Bogata oferta funduszy inwestycyjnych
Oferta funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A.
jest jedną z najszerszych i najbardziej różnorodnych
na rynku. Pekao TFI S.A. oferuje zarówno rozwiązania
oparte na rynku polskim, jak i na rynkach globalnych.
Jego spektrum produktowe może zadowolić nie tylko

klientów, którzy oczekują w miarę przewidywalnych
wyników, ale również osoby, które są gotowe podjąć wyższe ryzyko w zamian za szansę na bardziej
atrakcyjne wyniki. Dodatkową zaletą jest możliwość
rozłożenia kapitału pomiędzy fundusze inwestujące
na wielu rynkach kapitałowych, stosujące różne strategie inwestycyjne.

Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu
programów oszczędnościowych

W miarę upływu czasu preferencje inwestorów dotyczące oszczędzania zmieniają się. Pekao TFI S.A. posiada
wieloletnie doświadczenie w tworzeniu programów
oszczędnościowych opartych na funduszach inwestycyjnych, które pozwalają w wygodny sposób zgromadzić
środki w średnim i długim horyzoncie czasowym.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem.
Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia
straty. Uczestnictwo w funduszach wiąże się z opłatami manipulacyjnymi i opłatami za zarządzanie. Prospekty informacyjne
funduszy, tabele opłat, kluczowe informacje dla inwestorów
oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są na www.pekaotﬁ.pl. Materiał ma
charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
kodeksu cywilnego, czy też usługi doradztwa inwestycyjnego.

Miejsce, w którym odnajdziesz
work-life balance
Franke Foodservice Systems Poland jest częścią korporacji Franke –
wiodącego dostawcy inteligentnych systemów kuchennych dla sieci restauracji
szybkiej obsługi. Jako globalny dostawca najwyższej jakości produktów, usług
oraz indywidualnych rozwiązań, ﬁrma oferuje pełne wyposażenie kuchenne.
Rozmowa z Aleksandrą Ługowską, dyrektorem działu personalnego.

– Gratuluję zdobycia po raz kolejny tytułu
Solidny Pracodawca Roku. Zacznijmy jednak
od początku – dlaczego warto być dobrym pracodawcą i co to dla Państwa oznacza?
– Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy
cieszyć się tytułem Solidnego Pracodawcy. Jest to
najlepszy dowód na to, że nasze działania w trosce
o pracownika są widoczne. Czy warto być dobrym
pracodawcą? Dzisiaj chyba już nie można wybrać
innej drogi. W dobie, kiedy każdy pracownik jest na
wagę złota, kiedy �irmy prześcigają się w pomysłach,
co zrobić, by być bardziej atrakcyjnym, kiedy oczekiwania nowych pracowników zmieniają standardy,
musimy dbać o markę dobrego, solidnego, godnego
zaufania pracodawcy.
– Pracownicy stanowią najcenniejszy kapitał
każdego przedsiębiorstwa. Jak wygląda obecnie
struktura zatrudnienia w Państwa �irmie?
– Obecnie pod dachem Franke mamy ponad 350
pracowników, w tym pracowników tymczasowych.
W tej chwili rozpoczęliśmy procesy rekrutacyjne,
w obecnym roku nasze zatrudnienie wzrośnie o około 10%. Nasza �irma po raz kolejny pobiła rekordy
sprzedaży, wciąż się rozwijamy, pozyskujemy nowych
klientów. Oczywiście, to są dobre wiadomości, ale
oznacza to, że musimy być gotowi na rozwój, a tym
samym mieć bardzo dobrych pracowników.

– Solidny Pracodawca dba również o rozwój swoich pracowników. Jakie działania podejmuje Państwa �irma w celu podnoszenia ich
motywacji?
– Staramy się dbać o pracowników na wielu
płaszczyznach. Dbamy o rozwój, oferując szkolenia,
warsztaty, do�inansowania do edukacji. Ale dzisiaj
trzeba myśleć szerzej, trzeba zbudować atmosferę, aby pracownicy chcieli zostać z nami przez
wiele lat. Postanowiliśmy więc zbudować �irmę,
w której dbamy o zdrowie, o rodzinę, o bezpieczeństwo. Oferujemy wsparcie medyczne, angażujemy
się we wspieranie aktywności sportowej naszych
pracowników – mamy w tym zakresie sporo sukcesów: w Ogólnopolskiej Grze Rowerowej zostaliśmy najbardziej aktywną sportową �irmą w Gdyni,
a z mistrzostw piłki nożnej Franke, zorganizowanych
przez korporację, wróciliśmy ze złotem! Organizujemy konkursy dla pracowników i ich dzieci, imprezy
integracyjne, pikniki rodzinne. Dbamy też o to, żeby
zauważać i pomagać w trudniejszych sytuacjach życiowych, jeśli takie dotykają naszych pracowników.
To wszystko pomaga nam stworzyć wizerunek �irmy,
która nie jest tylko korporacją, ale przede wszystkim
dobrym miejscem pracy.
– Jakie wyzwania stoją aktualnie przed pracodawcami z branży produkcyjno-przemysłowej?
– Nie będę oryginalna, jeśli powiem, że dobrzy,
zmotywowani, zadowoleni pracownicy są dziś wyzwaniem dla każdej �irmy i każdego działu HR.
– Jak zatem będzie wyglądać najbliższy rok
dla Państwa �irmy?
– To będzie rok pełen wyzwań, rok nowych
możliwości ale, mam nadzieję, kolejny rok pełen
sukcesów. Na to liczymy i do tego się przygotowujemy. Obecnie budujemy w Gdyni nową siedzibę
Franke, biurowiec ma być gotowy jesienią, więc
czeka nas bardzo pozytywna zmiana. Mam nadzieję,
że będzie to rok pozytywnych doznań i emocji i że
po raz kolejny będziemy mogli cieszyć się z tytułu
Solidnego Pracodawcy!

promocyjnym w Polsce, przyznawanym w oparciu o ogólnopolski plebiscyt. Respondenci głosują na najlepsze ich
zdaniem produkty, których sami używają. – Godło Laur
Konsumenta jest dla nas szczególnie ważne, gdyż decydują
o nim sami klienci. Pokazuje to, że cenią sobie jakość wody
Kinga Pienińska i coraz bardziej jej ufają”– mówi Mariusz
Ryciak, wicedyrektor marketingu marki. –Przyznane Grand
Prix to wielkie wyróżnienie, potwierdzające przywiązanie
naszych konsumentów – dodaje Ryciak.
Grand Prix Laur Konsumenta jest specjalną nagrodą,
przyznawaną markom, które rokrocznie, przez 3 lata
z rzędu zostały wyróżnione czołową pozycją w plebiscycie.
Dla klientów jest to potwierdzenie społecznego zaufania
do nagrodzonego produktu.
Naturalna woda Kinga Pienińska jest ceniona za swój
delikatny i niepowtarzalny smak. Charakteryzuje ją średni
poziom zmineralizowania uzyskany dzięki budowie geologicznej Pienin, która działa jak naturalny �iltr zachowując
krystaliczną czystość docenioną przez Instytut Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wyróżniona przez Instytut
Certy�ikatem, jest odpowiednim wyborem tak dla dzieci,
jaki i seniorów. Ambasadorką wody Kinga Pienińska od
zeszłego roku jest Anna Lewandowska.
Kinga Pienińska jest dostępna w trzech wariantach:
wody niegazowanej, gazowanej i naturalnej. Można ją spotkać również na stołach kawiarni i restauracji. Zauważona
przez niezależnych ekspertów, Kinga Pienińska otrzymała
tytuł Superior Taste Award w dwóch kategoriach – wód
lekko gazowanych i wód niegazowanych, w tej ostatniej
wyróżniając się najwyższą notą.
Nie są to jedyne wyróżnienia dla marki i jej produktów,
potwierdzające jakość naturalnej wody mineralnej oferowanej przez Kingę Pienińską. Marka może poszczycić się

też takimi nagrodami, jak: „Najlepsze w Polsce”, „Dobra
Marka”, certy�ikatem programu „Doceń polskie” oraz
złotym godłem w programie „Najwyższa Jakość Quality I”,
czy tytułem Superbrands Polska Marka 2018.

Kinga Pienińska to naturalna woda mineralna klasy premium, z ponad 100-letnią tradycją. Czerpana ze źródeł
usytuowanych w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego.
W obrębie jednych z najczystszych gór Europy, o budowie
geologicznej, działającej jak naturalny ﬁltr. Z głębinowych
źródeł Kinga Pienińska traﬁa wprost ze źródła do butelki, zachowując wszystkie walory stworzone przez naturę.
Ze względu na swoją średnią mineralizację, skład oraz
niskosodowość Kingę Pienińską może pić każdy konsument
powyżej drugiego roku życia, bez ograniczeń zdrowotnych. Wyróżnia ją wyrazisty i orzeźwiający górski smak,
za który woda otrzymała trzy złote gwiazdki Superior Taste
Award 2014. To wyróżnienie przyznawane przez International Taste & Quality Institute w Brukseli – organizację
zrzeszającą niezależnych Szefów Kuchni i Sommelierów.

W poszukiwaniu wyjątkowego efektu
Jako konsumenci często stajemy przed dylematem, czy wybrać droższy –
skuteczniejszy produkt, czy zdecydować się na tańszy – często o gorszej jakości.
Wyboru nie ułatwiają nam producenci, wprowadzając na rynek doskonałej jakości
produkty, często w rozsądnych cenach.
Oferta w segmencie kosmetycznym jest bardzo, bardzo
szeroka. Czym kierować się podejmując decyzje, skoro
każdy z produktów wg producenta jest najlepszy? Po
pierwsze, należy zdać sobie sprawę, że to, co mówi producent jest przede wszystkim reklamą. Dlatego w poszukiwaniu opinii warto zapoznać się z ocenami konsumentek.
A tych jest wiele zarówno w sieci, jak i poza nią.
Jest wiele portali internetowych, na których można
przeczytać recenzje produktów, na wielu z nich można
dodać swoją. Tworzona w ten sposób baza jest doskonałym kompendium wiedzy. Szukając opinii, należy jednak
zachować ostrożność, ponieważ producenci bądź �irmy
marketingowe na ich zlecenie także dodają tam recenzje,
co zaburza rzetelny obraz danego produktu. Kolejnym
źródłem opinii w sieci są wpisy blogerek. Ich zadaniem
jest testowanie produktu oraz wyrażenie swojej opinii.
Dostają za to wynagrodzenie i produkty na własność,
tylko czy taka opinia będzie obiektywna?
A co poza siecią? „ Analogową” formą rekomendacji są
nagrody, jakie otrzymuje dany kosmetyk. Warto zwrócić

na nie uwagę, ponieważ producenci umieszczają je na
opakowaniach swoich produktów 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.
Jedną z takich nagród jest Laur Konsumenta. Można go
znaleźć na opakowaniach polskiej marki Kolastyna czy
amerykańskiej Palmer’s. Laur Konsumenta jest jedną
z ciekawszych form rekomendacji, ponieważ jest to plebiscyt popularności, w którym to sami klienci, na różnych
portalach głosują na ulubione marki.
Rynek kosmetyczny niewątpliwie stale rośnie. Wzrost
ten jest spowodowany coraz większymi oczekiwaniami,
a także rosnącą świadomością zakupową. Nie zawsze
oczekujemy, by kosmetyki działały cuda. Chcemy, by po
prostu dobrze działały i czasem po prosu potrzebujemy
pomocnej dłoni, która przeprowadzi nas przez ten gąszcz
produktów, a czy będzie to Laur Konsumenta, czy wpis
na forum – nieważne.

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

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

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.

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 Dobiega końca XVI edycja projektu
opinii zaczerpniętych w lokalnym środowisku. ZdoPo zakończeniu XVI edycji oraz podsumowaniu,
bycie tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale
również możliwość zaprezentowania się na łamach jakim będzie uroczysta gala, organizatorzy: „Strony
ogólnopolskich mediów w ramach zdobytego tytułu. Biznesu Plus” oraz „Strony Rynku” po raz kolejny sukcesywnie będą realizować program Solidny
Co wyróżnia nasz projekt spośród innych? Pracodawca Roku, wspierając tym samym �irmy,
których polityka personalna jest na najwyższym
Organizatorem programu Solidny Pracodaw- poziomie. – Żywię nadzieję że kolejne lata przyniosą
ca Roku jest redakcja pracująca nad związanymi wiele pozytywnych zaskoczeń i nowości w zakresie HR.
z przedsięwzięciem tytułami prasowymi. W związku Co roku przekonujemy się o tym, że kultura organizacji
ze specy�iką pracy zespołu, podstawą wstępnej we- pracy przedsiębiorstw zarówno tych z korzeniami
ry�ikacji przedsiębiorstw są standardowe działania i kapitałem polskim, jak również tych zagranicznych
dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji poprzez wciąż się rozwija i pnie coraz wyżej. Zadowalający jest
kontakt z instytucjami takimi jak powiatowe urzędy fakt, iż coraz więcej pracodawców rozumie, że ludzie
pracy, urzędy miast czy Państwowa Inspekcja Pracy). to fundament dobrze i efektywnie prosperującego
Wysoce cenimy również wsparcie, jakiego udzielają biznesu – mówi Tina Dej, dyrektor programu Solidny
nam nasi patroni – Stowarzyszenie Agencji Zatrud- Pracodawca Roku. Projekt wspiera przedsiębiorstwa,
które pozwalają zatrudnionym osobom poprzez
nienia oraz Stowarzyszenie Pracodawców RP.
Wyróżnieniem dla �irm jest już sama nominacja, codzienną pracę realizować zarówno swoje, jak
gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych i �irmowe cele biznesowe. Rynek pracy w Polsce
rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym stale się rozwija. Coraz więcej �irm rozumie znane
wszystkim stwierdzenie, że pracownicy są najcenniejśrodowisku przedsiębiorstw.
Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe wyróż- szym kapitałem każdego przedsiębiorstwa. Dziś już
nienie, ale również możliwość zaprezentowania wiemy, że aby osiągnąć sukces w swojej branży, liczy
się na łamach ogólnopolskich mediów w ramach się nie tylko dobry biznesplan i nakłady �inansowe,
ale przede wszystkim czynnik ludzki.
zdobytego tytułu.

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 farmaceutycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas niczym wąż
najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i najskuteczniejszymi produktami. Jak odnaleźć się w tym gąszczu,
skoro każdy producent, czy dystrybutor twierdzi, że jego
produkt jest najcudowniejszy, jedyny i niepowtarzalny
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: „innowacja”czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem można
szukać ratunku? Z pomocą oczywiście przychodzi wiele
przewodników. Jednym z nich jest Odkrycie Roku,
a dokładnie Laur Klienta/Konsumenta Odkrycie Roku.

ODKRYWAMY DLA WAS

Dla kogo/czego?

Kto/jak?

Odkrycie Roku to nagroda przyznawana innowacyjnym produktom i usługom, które pomimo
krótkiego funkcjonowania na rynku potra�ią 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.

Nagroda jest przyznawana przez komisję konkursową 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 „odkrycia”. 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

