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STRONY RYNKU

Jak poruszać się w dżungli nowości rynkowych?

ODKRYWAMY DLA WAS

Dystrybutor 
z tytułem lidera
MIMARI to dystrybutor wysokiej 
jakości urządzeń kosmetologicznych 
i medycznych.

 Firma powstała z myślą o zaopatrywaniu w naj-
nowsze urządzenia medyczne oraz kosmetyczne 
nowo powstałe, jak i istniejące gabinety medycyny 
estetycznej, salony czy gabinety kosmetyczne oraz 
SPA. Od samego początku swojego istnienia MIMARI 
zdecydowany nacisk kładzie na produkty najwyż-
szej jakości oraz najnowocześniejsze technologie 
dostępne na świecie. W ofercie hurtowni znajdują 
się innowacyjne technologie wykorzystywane do 
zabiegów na twarz, np. fale radiowe, infuzja tlenowa, 
zimny laser diodowy, radiotermoliza, jak również 
modelujących ciało, np. liposukcja ultradźwiękowa, 
kriolipoliza, lipolaser, masaż podciśnieniowy i wiele 
innych. Firma oferuje również szeroką gamę laserów 
kosmetycznych i medycznych, a także innych foto-
optycznych urządzeń, które posiadają certy�ikaty 
potwierdzające ich najwyższą jakość.

 Firma posiada szeroką ofertę specjalistycznych  
szkoleń kosmetycznych z zakresu medycyny este-
tycznej oraz kursy makijażu permanentnego. Do-
datkowo do każdego urządzenia klienci otrzymują 
profesjonalne szkolenie obejmujące część teore-
tyczną i praktyczną oraz materiały dydaktyczne. 
Każdy klient staje się uczestnikiem programu lo-
jalnościowego, który gwarantuje posprzedażową 
opiekę w postaci doradztwa dotyczącego procedur 
zabiegowych podczas pracy na zakupionym sprzę-
cie. Klienci mają zapewniony serwis urządzeń oraz 
naprawy pogwarancyjne. W przypadku urządzeń 
kosmetycznych o dużej wartości �irma zapewnia 
nieodpłatnie urządzenie zastępcze na czas naprawy, 
aby klient nie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu 
utraconej sprzedaży.
 MIMARI to �irma, która cieszy się bardzo dużym 
zaufaniem wśród klientów. A w tym roku świętuje 
swoje zwycięstwo otrzymania tytułu lidera XV-lecia 
w ogólnopolskim konkursie Laur Konsumenta 2019.
 Pełna oferta �irmy dostępna jest na stronie: 
www.mimari.com.pl 

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 dosko-
nałym kompendium wiedzy. Szukając opinii, należy jed-
nak 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 umiesz-
czają 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 re-
komendacji, 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 ocze-
kiwaniami, 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.

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: 
„innowacja” czy „najskuteczniejszy”. Czym zatem się 
kierować? Z pomocą przyjść może sprawdzony prze-
wodnik – 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 potra�ią wzbu-
dzić zaufanie konsumentów. Ale nie tylko. Dotyczy 
ona również produktów i usług, które objęła nowa, 
ciekawa i skuteczna kampania reklamowa. To także 
nagroda dla tych marek, które przeszły lifting mar-
ketingowy, relaunch, bądź zostały po raz pierwszy 
wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim 
sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

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

Magdalena Ryś



Firma NEONET otrzymała tytuł 
Solidnego Pracodawcy 2018
– prestiżową nagrodę wyróżniającą 
fi rmy, które działają rzetelnie 
i transparentnie, w szczególny 
sposób dbają o jakość zatrudnienia, 
a także prowadzą działania employer 
brandingowe nakierowane na rozwój 
osobisty i zawodowy pracowników. 
– Nagroda Solidny Pracodawca Roku 
potwierdza, że silną, konkurencyjną 
markę można tworzyć tylko 
odpowiednio dbając o zespół 
– mówi Magdalena Łącz, dyrektor 
Pionu Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi w NEONET. 

Po trzykrotnym zdobyciu podium dołożyliśmy wszelkich starań, by kolejny 
rok zakończył się również sukcesem. Ważny jest dla nas fakt, że jest to nasze 
czwarte wyróżnienie, a nagroda cieszy tak samo jak za pierwszym razem. 

 Kapituła programu Solidny Pracodawca wyłania 
laureatów na podstawie szeregu kryteriów, między 
innymi takich jak: jakość zatrudnienia, relacje z mediami 
czy działania CSR. Otrzymanie tytułu determinuje także 
szereg aktywności HR-owych: system motywacyjny, 
terminowość wypłat, warunki pracy oraz opinie o �irmie.
 – Jesteśmy dumni, że NEONET został doceniony 
jako pracodawca dbający o swoich pracowników. Silną, 
konkurencyjną markę można tworzyć tylko odpowiednio 
dbając o swój zespół. Naszym współpracownikom na 
różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej nie brakuje 
motywacji i zapału do codziennej pracy. Wysoka jakość 
obsługi klientów NEONET została już nagrodzona 
Gwiazdą Jakości Obsługi, Diamentem Forbesa oraz 
w plebiscycie Laur Konsumenta czy w rankingu Opineo. 
Po raz kolejny  doceniono nasze inicjatywy HR-owe 
i employer brandingowe. Na co dzień staramy się jak 
najlepiej dbać o naszych pracowników, ponieważ wiemy, 
że znaczące sukcesy to zawsze efekt pracy zespołu – 
mówi Magdalena Łącz. 
 NEONET stawia przede wszystkim na otwartą 
komunikację oraz współpracę na jasnych zasadach. 
Budowane zespoły są zgrane, a integracji sprzyjają 
wspólne wyjścia czy imprezy – ważny element życia 
�irmowego. Pracownicy znają możliwe ścieżki rozwoju 
kariery oraz kryteria awansów. Regularnie przeprowa-
dzane są także rekrutacje wewnętrzne uwzględniające 
kompetencje i potrzebę rozwoju zatrudnionych osób. 
Cyklicznie odbywają się szkolenia oraz wydarzenia 
branżowe, poszerzające wiedzę i kompetencje mięk-
kie pracowników.
 – W NEONET możemy pochwalić się licznym gronem 
pracowników z kilkunastoletnim stażem: otrzymujemy 
od nich pozytywny feedback dotyczący nowo wpro-
wadzanych rozwiązań HR-owych, co jeszcze bardziej 
mobilizuje nas do dalszych działań w tym obszarze. Tytuł 
Solidnego Pracodawcy tylko potwierdza, że warto u nas 
pracować – mówi Magdalena Łącz. 

  Cieszy, bo jako zespół HR jesteśmy dumni z �irmy, 
jaką jest CEVA. Patrząc na miniony rok trudno się 
temu nie dziwić. Teraz dzięki solidnemu udziałowcowi 
i jednocześnie partnerstwu z �irmą CMA CGM, CEVA 
stała się jeszcze silniejsza oraz bardziej atrakcyjna 
dla klientów biznesowych, ale przede wszystkim dla 
pracowników. Sama CEVA na świecie to 44 tys. pra-
cowników i obecność w 160 krajach. 

Doskonałość?

 „Creating value through excellence” – tworzenie 
wartości poprzez doskonałość to nasza misja i jedna 
z naczelnych zasad, która przyświeca każdemu pracow-
nikowi w codziennych zadaniach. Hasło to przejawia 
się we wszystkich aspektach działalności CEVA. Dla 
klientów stajemy się bardziej zwinni i elastyczni szyjąc 
rozwiązania na miarę ich potrzeb. Dla naszych pracow-
ników tworzymy środowisko, w którym każdy będzie 
mógł się rozwijać i spełniać zawodowo, ale nie tylko. 
Poczucie bezpieczeństwa zapewniamy pracownikom 
poprzez przestrzeganie zasad kodeksu pracy, BHP oraz 
terminowość wypłat. Natomiast na poczucie satysfakcji 
wpływamy udostępniając bogatą ofertę rozwiązań 
HR kierowaną do każdego szczebla w organizacji. 
Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce perso-
nalnej w obszarze szkoleń, liderzy mogą się rozwijać, 
kierownicy doskonalić swoje umiejętności, a specjaliści 
z roku na rok podnosić swoją efektywność. 

NEONET Solidnym Pracodawcą

Proste rozwiązania w trudnych 
czasach rynku pracownika

Coral Travel Poland to jeden
z największych touroperatorów 
w Polsce. Nieprzerwanie od 20 lat 
oferuje swoim klientom wypoczynek 
w Turcji, Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, 
Egipcie, Dominikanie czy Tajlandii.
Jest częścią międzynarodowej 
grupy OTI Holding obejmującej 
swoim zasięgiem 90 regionów 
w 38 krajach, zatrudniając ponad 
6500 pracowników na całym świecie.

 Coral Travel Poland, �irma znana wcześniej pod 
szyldem Wezyr Holidays, w 2019 roku obchodzi 
dwudziestolecie działalności na polskim rynku. Dziś 
zatrudnia na stałe ponad 200 osób w całym kraju, do 
tego kolejnych 150 pracowników sezonowych, którzy 
pracują w słonecznych destynacjach wakacyjnych. 
Wychodząc naprzeciw klientom, spółka mocno stawia 
na rozwój, a przede wszystkim bliskość z klientem 
i dostępność zwiększając liczbę salonów �irmowych 
oraz stawiając na współpracę partnerską z siecią 
sprzedaży agencyjnej w całej Polsce. 
 – Godło Solidnego Pracodawcy to dla nas wspaniałe 
wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Wierzymy, 
że największym atutem naszej �irmy są jej pracownicy. 
Chcemy, żeby każdy członek coralowej drużyny czuł 
się dobrze i mógł stale się rozwijać. Naszą kulturę 
organizacyjną opieramy na szczerości, współpracy, 
odpowiedzialności i etyce. Dzięki tym wartościom 
tworzymy przyjazne środowisko pracy. Ludzie pracu-
jący w branży turystycznej są ciekawi świata i bardzo 
otwarci, co czyni ich wartościowymi pracownikami – 
mówi Michał Wilk, supervisor ds. HR w Coral Travel 
Poland. 

 Coral Travel Poland posiada dobrze rozwinięte świad-
czenie pozapłacowe dla swoich pracowników. W zakres 
oferty wchodzą: prywatna opieka medyczna, ubezpie-
czenie na życie, karta żywieniowa, zniżki do kina i teatru, 
bony na zakupy, możliwość skorzystania z karty na zajęcia 
sportowe, pobyt w �irmowych hotelach w preferencyjnych 
cenach czy zniżki na przeloty do wybranych krajów. Każdy 
nowy pracownik Coral Travel Poland przechodzi szereg 
szkoleń w centrali, które mają za zadanie ułatwić mu 
adaptację w nowym miejscu pracy, szybsze przyswojenie 
nowych obowiązków oraz poznanie współpracowników. 
Ważnym elementem w organizacji jest także podnosze-
nie kompetencji  pracowników. Szkolenia produktowe, 
systemowe i sprzedażowe są stałym punktem w planie 
rozwoju. Dodatkowo prowadzone są tzw. study tours, na 
których pracownicy poznają w grupach hotele i atrakcje 
dostępne w katalogu Coral Travel. Każdy pracownik może 
zgłosić chęć udziału w szkoleniu zewnętrznym, jeśli jest 
ono w stanie podnieść kompetencje na obejmowanym 
stanowisku pracy. Także pracownicy sezonowi są obej-
mowani szkoleniami dotyczącymi kontaktu z klientem, 
a także prawnymi kwestiami związanymi z reklamacjami 
czy sytuacjami kryzysowymi.

„Coralowy” pracodawca

Mówimy o sobie A-team
 Atena to �irma informatyczna z siedzibą w Sopocie. 
Jedyna w tym mieście �irma o takim pro�ilu i jeden 
z większych pracodawców. Znana przede wszyst-
kim z projektowania specjalistycznych rozwiązań 
informatycznych do kompleksowej obsługi branży 
ubezpieczeniowej. W Trójmieście znana także ze 
sportowego ducha – drużyna Ateny od kilku lat 
zdobywa puchary lidera w zawodach rowerowych, 
lidze koszykarskiej czy żeglarskiej. Sopot – miasto 
kojarzone z latem i wakacyjnymi przyjemnościami 
– jest także doskonałym miejscem pracy. Od 3 lat 
Atena w rankingu Computerworld zajmuje pierwsze 
miejsce wśród dostawców rozwiązań dla sektora 
ubezpieczeniowego. Ponad 550 osób, specjalistów 
w dziedzinie IT i ubezpieczeń, bardzo niska rotacja 
i skuteczne procesy rekrutacyjne. W czym tkwi siła 
A-team?
 Justyna Wajs, prezes Ateny: – Dbamy o zrówno-
ważone środowisko pracy. Z jednej strony ciekawe 
projekty, możliwości rozwoju i awansu, z drugiej 
– miłe, przyjazne relacje w pracy. Staramy się zna-
leźć czas na ważne projektowe rozmowy, jak i na 
celebrację drobnych �irmowych sukcesów. Lubimy 
ze sobą pracować. Doceniamy specjalistów. Atena 
została wyróżniona jako miejsce przyjazne kobietom, 
ponieważ u nas liczy się przede wszystkim wiedza 
i kompetencje, płeć jest drugorzędna. 100% kobiet 
po urlopach macierzyńskich wróciło na te same 
stanowiska pracy! W ubiegłym roku Atena dołączyła 
do grupy ERGO, stwarzając tym samym możliwość 
udziału w międzynarodowych projektach informa-
tycznych swoim pracownikom.
 Emilia Urich, dyrektor ds. HR: – Choć mówimy 
o sobie A-team, to Atena jest także miejscem dla 
indywidualistów, osób nastawionych na własny roz-
wój zawodowy. Stwarzamy możliwości zdobywania 
nowych umiejętności w zorganizowanej przez nas 
Akademii Menedżera, umożliwiamy studia podyplo-
mowe i udział w kursach specjalistycznych. Praw-
dziwą siłą naszej kultury organizacyjnej jest dialog. 
Słuchanie rozmaitych potrzeb i odpowiadanie na nie 
w miarę możliwości. W ten sposób powstało i zostało 
zrealizowanych szereg inicjatyw, choćby organizacja 
wewnętrznej społeczności testerskiej. Równocześnie 
jesteśmy �irmą przychylną rodzinie. Dwa razy do roku, 
podczas ferii zimowych i wakacji letnich, organizuje-
my nieodpłatne warsztaty dla dzieci pracowników. 
Zajęcia zapewniają dzieciom wartościowo spędzany 
czas, dobrą opiekę przez tydzień lub dwa.

Pasja i energia ...

 Firmę tworzą ludzie, a CEVA jest tworzona przez 
naprawdę wyjątkowych ludzi. Jako HR wiemy, że za każ-
dym sukcesem �irmy stoi cały zespół, którego wyjątko-
wość potwierdzają wyniki ankiety pracowniczej z roku 
2018, w której wzięło udział ponad 1500 pracowników. 
Celem ankiety było zmierzenie czynników mających 
wpływ na zaangażowanie naszych pracowników. Wynik 
ankiety jednoznacznie wskazał na doskonały klimat 
organizacyjny, a ten z kolei jest dowodem na właściwie 
sformułowaną i prowadzoną politykę HR. Najważniej-
sze czynniki uzyskały najwyższe noty, a zaliczamy do 
nich – wskaźnik przywództwa, zespołu oraz ogólnego 
zadowolenia z pracy. CEVA to naprawdę zgrany zespół, 
świadczy o tym fakt mobilizacji wszystkich pracowni-
ków w momencie, gdy ruszyła zbiórka pieniędzy na 
portalu „siepomaga.pl” dla dziecka naszego kolegi. 
W ciągu paru godzin uzbieraliśmy 125% wymaganej 
kwoty, dzięki której Nataniel mógł rozpocząć leczenie 
poza Polską, a Pracownicy mogli przekonać się o sile 
zespołu CEVA.  

Orientacja na wynik!

 CEVA to miejsce, gdzie każdy może połączyć dążenie 
do doskonałości ze swoją pasją i energią. Jako zespół 
HR mamy świadomość, że w dobie rynku pracownika 
oferta �inansowa przyciąga pracownika do praco-
dawcy, ale tym samym każda wyższa oferta może go 
z �irmy zabrać. Dlatego tak ważne są dla nas czynniki 
poza�inansowe, takie jak klimat i kultura organiza-
cyjna, które bezpośrednio wpływają na utrzymanie 
pracownika w organizacji oraz na jego zadowolenie 
i lojalność. Miarą sukcesu HR jest rekomendacja �irmy 
przez pracowników jako miejsca pracy dla ich znajo-
mych i rodziny. Dewizą HR CEVA na najbliższe lata jest 
pozostawanie blisko pracownika, wsłuchiwanie się 
w jego potrzeby i wspieranie jego rozwoju i wzrostu 
w organizacji. To bardzo proste narzędzia, które nie 
wymagają żadnych nakładów �inansowych, a które 
mogą być wykorzystywane w każdej linii biznesowej, 
a dodatkowo mogą zdziałać prawdziwe cuda.

Anna Feliksiak, Dyrektor Personalny CEVA Poland

CZUJESZ SIĘ SOLIDNYM PRACODAWCĄ? 
UWAŻASZ, ŻE FIRMA, W KTÓREJ PRACUJESZ ZASŁUGUJE NA TEN PRESTIŻOWY TYTUŁ? 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 
Tina Dej – Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku

tel. (32) 413-07-31, kom. 736-343-470, e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl

WWW.SOLIDNYPRACODAWCA.PL



Tytuł Solidny Pracodawca Roku symbolem uznania
Co składa się na sukces fi rmy? Dobry biznesplan? Nakłady fi nansowe?
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

 Solidny Pracodawca Roku, to projekt który po-
wstał w celu wyłonienia, uhonorowania oraz promo-
cji tych podmiotów gospodarczych, które odznaczają 
się wzorową polityką personalną. Program odbywa 
się w kilku równorzędnych kategoriach branżowych, 
regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie 
regionalne przeznaczone są dla �irm, których siedzi-
by znajdują się w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały 
lub �ilie obecne są na terenie całego kraju.
 „Mamy różne poglądy, odmienną pracę. Lecz 
kiedy się nad tym zastanowić, jest jedna rzecz 
wspólna dla całej organizacji – człowiek.” Thomas 
Watson 

 Projekt wspiera przedsiębiorstwa, które pozwalają 
zatrudnionym osobom poprzez codzienną prace reali-
zować zarówno swoje jak i �irmowe cele biznesowe. 
Inwestując w ludzi pracodawca rozumie, że to dzięki 
nim �irma stale się rozwija. W tym celu podmioty go-
spodarcze muszą odpowiednio dostosować do potrzeb 
szkolenia rozwijające kompetencje pracowników.

Wery�ikacja

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

Co wyróżnia nasz projekt spośród innych?

 Organizatorem programu Solidny Pracodawca 
Roku jest redakcja pracująca nad związanymi z przed-
sięwzięciem tytułami prasowymi. W związku ze spe-
cy�iką pracy zespołu, podstawą wstępnej wery�ikacji 
przedsiębiorstw są standardowe działania dzienni-
karskie (m.in. zbieranie informacji poprzez kontakt 
z instytucjami takimi jak powiatowe urzędy pracy, 
urzędy miast czy Państwowa Inspekcja Pracy). Wysoce 
cenimy również wsparcie, jakiego udzielają nam nasi 
patroni – Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz 
Stowarzyszenie Pracodawców RP.

 Wyróżnieniem dla �irm jest już sama nominacja, 
gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych 
rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym 
środowisku przedsiębiorstw. Zdobycie tytułu to nie 
tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również możliwość 
zaprezentowania się na łamach ogólnopolskich me-
diów w ramach zdobytego tytułu. Współpracujemy 
z trzema największymi opiniotwórczymi dziennikami 
w Polsce oraz telewizją. Część konkursowa nie podlega 
opłacie – �irmy biorące udział w projekcie nie płacą za 
poszczególne etapy wery�ikacji, abonament czy samą 
możliwość udziału w konkursie. Jeśli �irma nie zdobędzie 
wyróżnienia, nie ponosi żadnych kosztów. Jedyna opłata 
obowiązująca to inwestycja w wizerunek �irmy. 

Gala podsumowująca

 Gala, stanowiąca uroczyste zwieńczenie edycji 2018, 
odbyła się 25 kwietnia 2019 r., w Teatrze Capitol w War-
szawie. W różnych sektorach, w których istotna jest 
branża, zasięg działalności oraz ilość zatrudnionych osób 
wyróżniono 68 �irm. 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.

Dobiegła końca XVI edycja projektu

 Po zakończeniu XVI edycji oraz podsumowaniu, jakim 
była uroczysta gala, organizatorzy: „Strony Biznesu Plus” 
oraz „Strony Rynku” po raz kolejny sukcesywnie będą 
realizować program Solidny Pracodawca Roku, wspie-
rając tym samym �irmy, których polityka personalna jest 
na najwyższym poziomie. – Żywię nadzieję że kolejne 
lata przyniosą wiele pozytywnych zaskoczeń i nowości 
w zakresie HR. Co roku przekonujemy się o tym, że kultura 
organizacji pracy przedsiębiorstw zarówno tych z korze-
niami i kapitałem polskim, jak również tych zagranicznych 
wciąż się rozwija i pnie coraz wyżej. Zadowalający jest 
fakt, iż coraz więcej pracodawców rozumie, że ludzie to 
fundament dobrze i efektywnie prosperującego biznesu – 
mówi Tina Dej, dyrektor programu Solidny Pracodawca 
Roku. Projekt wspiera przedsiębiorstwa, które pozwalają 
zatrudnionym osobom poprzez codzienną pracę reali-
zować zarówno swoje, jak i �irmowe cele biznesowe. 
Rynek pracy w Polsce stale się rozwija. Coraz więcej �irm 
rozumie znane wszystkim stwierdzenie, że pracownicy 
są najcenniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa. 
Dziś już wiemy, że aby osiągnąć sukces w swojej branży, 
liczy się nie tylko dobry biznesplan i nakłady �inansowe, 
ale przede wszystkim czynnik ludzki.

Jako Centrum Usług Wspólnych 
Fresenius Medical Care SSC 
z siedzibą we Wrocławiu 
specjalizujemy się w usługach 
z dziedziny fi nansów 
i księgowości, wspierając 
największego producenta 
i dostawcę produktów i usług 
dializacyjnych na świecie, jakim 
jest grupa Fresenius Medical Care.  

 Naszym pracownikom zapewniamy szansę roz-
woju w międzynarodowym środowisku, w jednej 
z najprężniej rozwijających się branż obecnej dekady 
– ochrony zdrowia. Kariera w grupie Fresenius to 
możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość, 
to szansa na stanie się częścią naszej historii.
 Naszym największym kapitałem są ludzie. W 2018 
wszyscy kierownicy zespołów wywodzili się z re-
krutacji wewnętrznych. Ok. 1/3 nowo przyjętych 
w 2018 roku osób pochodziło z rekomendacji naszych 
pracowników. To dla nas najlepszy dowód na to, że 
nasi pracownicy są naszymi najcenniejszymi amba-
sadorami.
 Inwestujemy w naukę języków obcych, szkole-
nia i programy rozwojowe. Ze względu na branżę 
koncentrujemy się na dbaniu o zdrowie – spotkania 
z profesjonalistami na temat pro�ilaktyki zdrowotnej, 
inicjatywy sportowe. Szczególną uwagę poświęcamy 
wdrożeniu nowych pracowników do organizacji. 
Trzydniowy cykl szkoleń i spotkań (nie tylko me-
rytorycznych, ale także integracyjnych) zapewnia 
niezbędną wiedzę o działaniu centrum i rozeznanie 
się w nowym środowisku.
 Stałe wzmacnianie komunikacji i współpracy to 
jedno ze źródeł dobrej atmosfery w naszym Centrum. 
Inicjatywy teambuildingowe poszczególnych zespo-
łów, imprezy integracyjne, inicjatywy pracowników, 
takie jak różnego rodzaju akcje charytatywne, są 
zawsze mile widziane i wspierane.
 Tytuł Solidnego Pracodawcy 2018 roku jest dla 
nas bardzo cennym wyróżnieniem. Mobilizuje do 
dalszych działań. Dziękujemy wszystkim, którzy 
dzięki swojej codziennej pracy i zaangażowaniu dbają 
o rozwój i atmosferę pracy we Fresenius Medical Care 
SSC we Wrocławiu.

Stawiamy na ludzi!



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	potencjal-
nych	klientów	z	najbardziej	reprezentatywnego	
przedziału	wiekowego	15-64	lat.	Sposób	badania,	
na	który	się	zdecydowano,	w	terminologii	profesjo-
nalnej	nazywa	się	CAPI	(Computer	Aided	Personal	
Interview).	Osobom	niezwiązanym	z	branżą	badaw-
czą,	czy	reklamową	ten	skrót	może	niewiele	mówić.	
W	uproszczeniu,	CAPI	to	metoda	bezpośrednich	
wywiadów	przeprowadzanych	w	domach	respon-
dentów	z	udziałem	komputera.	Wyniki	takich	badań	
kodowane	są	w	trakcie	przeprowadzania	wywiadu,	
a	dane	z	terenu	przesyłane	specjalnie	zabezpieczo-
nym	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	zadzi-
wiająco	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,	ponadstutysięcz-
nych	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	wyż-
szych	dochodach,	dokonując	zakupu,	chętniej	su-
gerują	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	 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	użyt-
kowników.
	 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	przyzna-
wane),	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	
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	ple-
biscycie	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.

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.


