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Transgourmet Polska po raz kolejny odznaczony
Transgourmet Polska stawia na rozwój

Solidny pracodawca to ogólnopolski
konkurs, którego celem jest wyłonienie
i promocja najlepszych pracodawców
w Polsce. Kapituła programu wyłania
laureatów na podstawie wielu
wystandaryzowanych kryteriów
składających się na postawę godną
miana Solidnego Pracodawcy i docenia
szczególnie te firmy, którzy promują
ciekawe rozwiązania HR. Transgourmet
Polska, właściciel marek handlowych
Transgourmet i Selgros Cash&Carry,
po raz trzeci z rzędu otrzymał
prestiżowe wyróżnienie Solidnego
Pracodawcy Roku.

Konkurs Solidny Pracodawca Roku przeznaczony
jest dla dużych firm, a jego celem jest wytypowanie
najlepszych pracodawców w Polsce oraz promocja
nowoczesnego i odpowiedzialnego zarządzania
kadrami. Kryteria, które komisja konkursowa bierze pod uwagę oceniając pracodawców, to między
innymi przestrzeganie prawa pracy, warunki pracy
i przestrzeganie BHP, terminowość wypłat, warunki
socjalne, system motywacyjny, polityka rozwoju pracowników, opinie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in.
PIP, urzędów pracy, władz lokalnych, organizacji biznesowych), a także rotacja i dynamika zatrudnienia.
Ponadto kapituła ocenia uczestników konkursu pod
kątem realizowanych działań w zakresie inwestycji
w podnoszenie kwalifikacji pracowników, społecznej odpowiedzialności biznesu, programu 50+ czy
programu zatrudniania młodych ludzi.

W poszukiwaniu wyjątkowego
produktu w rozsądnej cenie

Szkolenia pełnią ważną rolę w rozwoju firmy.
Coraz więcej pracodawców dostrzega potencjał z inwestowania w pracowników. Dobrze wykształcona
kadra i wyszkoleni specjaliści to gwarancja świadczenia najwyższej jakości usług, kreowanie dobrego
wizerunku firmy na tle branży, a także większego
zaangażowania pracowników, które przekłada się
na ich satysfakcję. Samorealizacja zawodowa jest
dzisiaj jednym z najbardziej pożądanych elementów
podczas poszukiwania pracy. Pracownicy oczekują
wsparcia firmy w zakresie podnoszenia swoich
kwalifikacji. Transgourmet Polska kieruje się zasadą, że osiągane sukcesy możliwe są tylko dzięki
synergii zaangażowania wszystkich pracowników.
Inwestowanie w kadrę, poszerzanie wiedzy o kolejne
obszary oraz rozwój kluczowych kompetencji jest
jednocześnie formą inwestowania w progres firmy
oraz ważnym elementem w strategii rozwoju. Systemy szkoleń dobrane są do potrzeb i kwalifikacji
pracowników i realizują zarazem biznesowe cele
firmy, jak i ambicje uczestników.

Wsparcie w samorealizacji

Zatrudnieni w Transgourmet Polska pracownicy
hal, magazynu, a także centrali mogą liczyć na szkolenia zarówno w zakresie umiejętności interpersonalnych, jak i oferty dostępnej w halach, a także wiedzy
dotyczącej zmieniających się trendów w branży
gastronomicznej. Firma oferuje również specjalne
programy stażowe oraz szkoleniowe, dzięki którym
studenci i absolwenci szkół średnich mogą płynnie
wejść na ścieżkę rozwoju profesjonalnej kariery.

Firma otwarta jest na osoby w każdym wieku, nawet jeśli nie mają wcześniejszego doświadczenia
zawodowego czy kierunkowego wykształcenia.
W Transgourmet i Selgros Cash&Carry zatrudnienie
znajdują zarówno osoby wkraczające w życie zawodowe, jak i pracownicy z doświadczeniem. Firma
oprócz szkoleń i możliwości awansu w strukturach
organizacji zapewnia pracownikom umowę o pracę
oraz rozbudowane pakiety socjalne (rabaty, świadczenia świąteczne, dofinansowanie wypoczynku
pracowników, kolonie dla dzieci pracowników i inne).

Inspirujące szkolenia z ekspertami

W otwartym w ubiegłym roku Instytucie Kulinarnym Transgourmet, prężnie działającym w Piasecznie pod Warszawą, regularnie odbywają się
szkolenia dla klientów Transgourmet foodservice
i HoReCa Selgros Cash&Carry. Eksperci przekazują praktyczne informacje dotyczące najnowszych
technik i trendów kulinarnych. Instytut Kulinarny
wyposażony jest w najnowszy sprzęt kuchenny,
nowoczesne stanowiska do szkoleń baristycznych
i barmańskich i oferuje bogaty program szkoleń kulinarnych i sommelierskich. To tutaj Kadra Narodowa
Kucharzy Polski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Szefów Kuchni i Cukierni trenuje do Kulinarnego
Pucharu Świata, a z jego możliwości korzystają także
polscy reprezentanci konkursu kulinarnego Les
Chefs en Or, organizowanego przez Transgourmet
Francja. W tym inspirującym miejscu profesjonaliści
z branży gastronomicznej prowadzą też warsztaty
dla pracowników, którzy pod ich okiem zdobywają
kulinarną wiedzę i wzmacniają swoje kompetencje
zawodowe.

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 firmy 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.
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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 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.

Tytuł Solidny Pracodawca Roku symbolem uznania
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
Solidny Pracodawca Roku, to projekt który
powstał w celu wyłonienia, uhonorowania oraz
promocji 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 firm, których siedziby znajdują się w poszczególnych makroregionach, ta ostatnia dotyczy zaś
przedsiębiorstw, których oddziały lub filie 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 realizować zarówno swoje jak i firmowe cele
biznesowe. Inwestując w ludzi pracodawca rozumie, że to dzięki nim firma stale się rozwija. W tym
celu podmioty gospodarcze muszą odpowiednio
dostosować do potrzeb szkolenia rozwijające kompetencje pracowników.

Weryfikacja

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.

Co wyróżnia nasz projekt spośród innych?

Organizatorem programu Solidny Pracodawca Roku jest redakcja pracująca nad związanymi
z przedsięwzięciem tytułami prasowymi. W związku
ze specyfiką pracy zespołu, podstawą wstępnej weryfikacji przedsiębiorstw są standardowe działania
dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji poprzez
kontakt z instytucjami, takimi jak: powiatowe urzędy
pracy, urzędy miast czy Państwowa Inspekcja Pracy).
Wysoce cenimy również wsparcie, jakiego udzielają
nam nasi patroni – Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz Stowarzyszenie Pracodawców RP.
Wyróżnieniem dla firm jest już sama nominacja,
gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych
rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym
środowisku przedsiębiorstw.

Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie,
ale również możliwość zaprezentowania się na łamach
ogólnopolskich mediów w ramach zdobytego tytułu.
Współpracujemy z trzema największymi opiniotwórczymi dziennikami w Polsce oraz telewizją.
Część konkursowa nie podlega opłacie – firmy biorące udział w projekcie nie płacą za poszczególne etapy
weryfikacji, abonament czy samą możliwość udziału
w konkursie. Jeśli firma nie zdobędzie wyróżnienia, nie
ponosi żadnych kosztów. Jedyna opłata obowiązująca
to inwestycja w wizerunek firmy.

Gala podsumowująca

Gale programu Solidny Pracodawca Roku są od lat
okazją do oficjalnego podsumowania kolejnych odsłon
konkursu. W różnych sektorach, w których istotna jest
branża, zasięg działalności oraz ilość zatrudnionych
osób wyróżniono 65 firm. Gala, stanowiąca uroczyste
zwieńczenie edycji 2018, odbyła się w Teatrze Capitol
w Warszawie.
Podczas uroczystości wyróżnione firmy 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.

Dobiega końca XVII edycja projektu

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

Naturalna droga
do zdrowego życia

Polska marka wyciskarek wolnoobrotowych 4Swiss pomaga dzielić
pasję do zdrowego i aktywnego stylu życia.
Korzystając z nowoczesnej technologii producent działający w segmencie soft-premium oferuje
innowacyjne rozwiązania dla urządzeń wspierających
komfort oraz jakość codziennego życia. Wyciskarki
4Swiss wyróżniają się na rynku wysokimi parametrami i przystępną ceną. Wielofunkcyjność sprzętu
poza bogatymi w doskonale przyswajalne wartości
odżywcze sokami pozwala na przygotowanie koktajli, lodów, sorbetów, przecierów warzywnych, tofu,
mleka roślinnego, a nawet placków ziemniaczanych.
Specjalna konstrukcja gwarantuje oszczędność czasu
umożliwiając wyciskanie większości warzyw i owoców w całości i bez obierania. –Dokładamy wszelkich
starań, aby dzięki naszym rozwiązaniom wykonywanie
codziennych czynności stanowiło celebrowanie małych
przyjemności – mówi Eliza Pawełczyk, product manager
firmy 4Swiss Polska. – W parze z najwyższą jakością
i wysokim standardem produktów 4Swiss idzie estetyczny, minimalistyczny design. Wierzymy, że w pięknym
i funkcjonalnym otoczeniu po prostu lepiej się żyje. Kiedy

jesteśmy już pewni, że produkt spełnia wszystkie nasze
oczekiwania, jest on badany pod kątem jakości i bezpieczeństwa przez szereg specjalistów ze szwajcarskiego
laboratorium Intertek.
Firma zaskarbiła sobie ogromną przychylność i zaufanie klientów bardzo sprawną obsługą oraz niezawodnym
supportem i opieką posprzedażową. Proces gwarancyjny
odbywa się w systemie „door to door” przy minimum
zaangażowania ze strony klienta.
W przypadku uszkodzenia urządzenie jest odbierane, a następnie całkowicie sprawne w szybkim czasie
dostarczane do klienta. Koszty gwarancyjne pokrywa
producent. Klienci mogą liczyć na stały kontakt i doraźny
support za pośrednictwem mediów społecznościowych
i telefonicznie.
Najlepszym potwierdzeniem jakości produktów
4Swiss są dziesiątki zadowolonych, powracających,
a w rezultacie pozytywnie oceniających markę klientów.
Oferta wyciskarek woolnobrotowych 4Swiss została
nagrodzona Laurem Konsumenta – Odkrycie Roku 2019.

Etyczne firmy docenione Podejmij wyzwanie!
Elavon nagrodzony prestiżowym tytułem Solidnego
Pracodawcy Roku. Wiodący dostawca usług płatniczych
w Polsce po raz kolejny został doceniony za wysokie standardy
prowadzonej polityki personalnej oraz duże zaangażowanie
w działalność z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jak najlepsi na rynku przyciągają do firmy talenty?
Firma Elavon tytuł Solidnego Pracodawcy Roku
otrzymała czwarty raz z rzędu. Laureatami plebiscytu
organizowanego przez „Rzecz o Biznesie” są przedsiębiorstwa, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w obszarze HR. Kryteria, które poddawane
były ocenie, dotyczyły m.in.: stosowanych metod
rekrutacji i zatrudniania pracowników, oferowanych
możliwości rozwoju i systemów motywacyjnych,
a także dostępnych świadczeń socjalnych oraz działań firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu.
– Kluczem do osiągnięcia sukcesu w biznesie są
ludzie, dlatego w Elavon zapewniamy naszym pracownikom jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju.
Oferujemy dostęp do różnorodnych szkoleń, w tym
doskonalenie znajomości języków obcych, szeroki
pakiet benefitów pozapłacowych, a także gwarantujemy jasne ścieżki kariery. Jako firma włączamy się
w liczne inicjatywy społeczne, ekologiczne i charytatywne, które pozwalają nam wspólnie działać na rzecz
potrzebujących. Nasze działania zostały docenione
również na arenie międzynarodowej. W 2019 r., po raz
kolejny, znaleźliśmy się w gronie najbardziej etycznych
firm na świecie – mówi Rafał Gołębiewski, dyrektor
zarządzający Elavon Polska.

Indywidualne podejście do rozwoju

W Elavon dla każdego pracownika budowany
jest indywidualny program rozwoju, który ma na
celu poszerzanie wiedzy i kompetencji danej osoby,
jak również rozwijanie umiejętności miękkich, niezbędnych do zarządzania zespołem. Przykładowo
projekt „Lead Program” adresowany jest do osób
aspirujących na stanowisko managera i przygotowujących ich do tej roli. Pracownicy Elavon mogą
uczestniczyć także w szkoleniach, bezpłatnych
zajęciach z języków obcych oraz korzystać z bogatej gamy kursów e-learningowych. Dla nowych

osób wkraczających w szeregi firmy przygotowywany jest również specjalny proces wdrożeniowy
„Envision Elavon”, który ułatwia im poznanie organizacji i objęcie nowych obowiązków.

Odpowiedzialni społecznie

Elavon aktywnie włącza się w liczne inicjatywy
społeczne, charytatywne i ekologiczne. W ostatnim
czasie zrealizowano takie projekty jak np. pomoc
w renowacji ogrodu jednego z warszawskich domów
dziecka, zbiórka ubrań dla osób bezdomnych oraz na
rzecz sklepów charytatywnych, a także organizacja
wewnątrzfirmowej akcji „Food Sale”, w ramach
której pracownicy sprzedawali własne wypieki.
Zebrane w ten sposób środki przeznaczone były
na organizacje charytatywne.
Firma szczególną wagę przykłada do promowania
ekologicznych rozwiązań w życiu i w biznesie. Polityka biurowa reguluje wyłączanie oraz hibernację
urządzeń elektronicznych. Dodatkowo każdego roku
pracownicy biorą udział w takich inicjatywach jak
„Bike to work week” czy „Faster, Further, Elavon!”.
Są to akcje zachęcające do korzystania z rowerów
zamiast samochodów. Firma aktywnie wspiera tego
typu działania inwestując w odpowiednią dla rowerzystów infrastrukturę w budynku, by zapewnić
pracownikom możliwość komfortowego dojeżdżania
do pracy rowerem.

Aktywne życie stało się domeną naszych czasów. Potrzeba
wypoczynku, adrenaliny czy sprawdzenia się w trudnych warunkach?
Powodów jest wiele, ale to co łączy ludzi aktywnie spędzających
wolny czas to powrót z pakietem niezapomnianych wspomnień.
Jedną z firm zajmujących się organizacją tego typu wyjazdów
jest 4challenge, niewątpliwy lider w swojej dziedzinie. Z Pawłem
Sokołowskim – właścicielem firmy 4challenge – rozmawia Tina Dej.
– Pana firmę można określić mianem „fabryki
spełniającej marzenia”. Dzięki doświadczeniu oraz
wiedzy, dają Państwo innym możliwość osiągania
celów z pozoru niedostępnych dla przysłowiowego
Kowalskiego. Proszę powiedzieć, jak w ogóle zrodził
się pomysł stworzenia takiej firmy?
– Szczerze mówiąc, nie było takiego pomysłu. Firma
organizująca wyprawy urodziła się po drodze realizacji zupełnie innego projektu. Początkowo chciałem
stworzyć portal skupiający w sobie wszystkie sporty
outdoorowe, czyli żeglarstwo, wspinaczkę, alpinizm,
nurkowanie, ekstremalne wyczyny podróżnicze, paragliding, skydiving i wiele innych z zakresu szeroko
rozumianego outdooru. Pomysł urodził się w czasach,
kiedy internet dopiero stawał się popularny w biznesie. W 2000 roku przebywałem w USA i do moich rąk
trafił magazyn „Outside”. Byłem pod jego ogromnym
wrażeniem chcąc nawet przenieść go na polski rynek.
Sprawy się jednak potoczyły zupełnie inaczej. Zostałem
poproszony przez MensHealth i Bergsona o zorganizowanie medialnej wyprawy na Kilimandżaro i po tej
imprezie zaczęły się do mnie zgłaszać osoby z prośbą
o zorganizowanie takiej wyprawy dla nich. I tak się
zaczęło to wszystko samo rozkręcać.
– Czy taka forma spędzania wolnego czasu jest
dla każdego?
– To nie jest wypoczynek w powszechnie znanym
znaczeniu tego słowa. W dzisiejszych czasach tempo
życia jest bardzo wysokie, a co za tym idzie poziom
stresu znacznie wyższy niż w czasach pamiętanych
przez naszych rodziców. Wypoczynek fizyczny przeszedł na drugi plan ustępując mentalnemu miejsce
pierwsze. Ważniejsze niż relaksowanie ciała stało
się odpoczywanie umysłu. Uprawianie sportu, ruch
relaksują nasze mózgi skuteczniej i pod tym względem
znacznie przewyższają leżenie na plaży. To właśnie
dlatego tak popularne stały się maratony, triatlony
i wszelakie masowe imprezy sportowe. Patrząc na
powyższe, można śmiało powiedzieć, że jest to dzisiaj
forma wypoczynku dla każdego. Niemniej wymaga ona
pewnego przygotowania.

– Co, według Pana, wyróżnia Was na tle konkurencji?
– To trudne pytanie. Wszyscy bowiem z naszej
branży starają się wykonywać swoje zobowiązania
jak najlepiej, ponieważ stawką nierzadko jest życie
ludzkie. Nie ma tu za bardzo miejsca na półśrodki.
Różnic należy dopatrywać się w programach imprez, standardzie noclegów, bo te pozwalają przed
akcją górską zachować jak najwięcej sił, a po zdobyciu szczytu komfortowo wypocząć. Warto przyjrzeć się temu, co w danym miejscu można jeszcze
zobaczyć poza nadrzędnym celem wyprawy, jakim
jest oczywiście zdobycie wybranej przez nas góry.
Świetne są takie wyprawy, gdzie kumulacja przeżyć
zwala z nóg. Proszę sobie wyobrazić, że podczas jednej imprezy zdobywamy górę w zimnym, polarnym
klimacie śniegów i lodów, chwilę później jesteśmy
na niewiarygodnym raftingu, zaraz potem podziwiamy starożytne miejsca czy dzikie zwierzęta, by
sfinalizować wyjazd nurkując bądź plażując na tropikalnej wyspie.
– I na koniec, proszę powiedzieć kilka słów
osobom, które się wahają, czy podjąć to wyzwanie...
– A mogę w czterech słowach... Sky is the limit.
– Dziękuję za rozmowę.

Inspirują nas ludzie
Sieć Media Expert po raz
kolejny ma zaszczyt dołączenia
do grona laureatów tytułu
Solidny Pracodawca Roku.
To dla nas ogromne wyróżnienie,
ale i dowód na to, że strategia
budowania przyjaznych relacji
pracowniczych przynosi
wymierne korzyści.

Bispol to wiodący producent świec, podgrzewaczy, wkładów i zniczy w Europie. Jesteśmy firmą rodzinną,
istniejącą na rynku od 1993 roku. Tworzymy produkty z myślą o ludziach i ich potrzebach. Śledzimy trendy,
dbamy o ciągły rozwój oraz dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty trafiały w gusta nawet najbardziej wymagających klientów. Aby osiągnąć zamierzone cele, zaangażowaliśmy doświadczonych, otwartych
i pomysłowych specjalistów, aby wspólnie stworzyć wyjątkowe produkty. Co roku poszerzamy ofertę o nowe,
intrygujące świece oraz podgrzewacze zgodne z najnowszymi, światowymi trendami. Solidność i innowacja
sprawiają, że jesteśmy zaufanym partnerem biznesowym.
– Bispol stara się być blisko swoich klientów i konsumentów.
– Stawiamy na przyjazne i długofalowe relacje.
– Tworzymy produkty z myślą o ludziach i ich potrzebach.
– Oferujemy przemyślane rozwiązania w zakresie marek własnych.
– Dbamy o środowisko i otoczenie społeczne.

Miniony rok był dla nas czasem wielu ciekawych
doświadczeń. Intensywny rozwój sieci, która liczy
już niemal pół tysiąca elektromarketów, przekłada
się na wzrost zatrudnienia i wynikające z tego wyzwania. W naszych szeregach pojawiło się ponad 1,5
tys. nowych pracowników, a co za tym idzie różnych
charakterów, osobowości i oczekiwań. Powiew nowości
jest dla nas zawsze źródłem inspiracji do doskonalenia
naszych programów pracowniczych, aby optymalnie
odpowiadały na współczesne oczekiwania pracowników, ich ambicje, indywidualne priorytety i marzenia.
Oczywiście, przed nami wciąż wiele do zrobienia.
Rynek pracowniczy ewoluuje, a to oznacza, że musimy zachować szczególną wrażliwość i elastyczność
w budowaniu standardów zarządzania kadrą.
Niezmienne pozostają jednak nasze wartości.
Chcemy tworzyć przyjazne miejsca pracy, w których
każdy członek naszej firmowej społeczności czuje
się potrzebny i doceniany. Gwarancja stabilizacji
zatrudnienia i przejrzyste jego warunki to jeden
z fundamentalnych aspektów poczucia finansowego bezpieczeństwa. Kładziemy nacisk na realizację
koncepcji współdziałania, a nie współzawodnictwa,
której pozytywne efekty obserwujemy codziennie
od 17 lat. Indywidualne ścieżki kariery, w których to
pracownik w największym stopniu decyduje o swoim rozwoju i przyszłych awansach, przekładają się
na konsekwentny wzrost przeciętnego stażu pracy.
Umożliwiamy w zasadzie nieograniczone możliwości rozwoju kompetencji, zachęcając do udziału
w programach szkoleniowych. Tworzą zatem idealne
warunki do uwolnienia pełnego potencjału każdego
pracownika.
Jednak zadowolony i skuteczny w realizowaniu
swoich zawodowych obowiązków pracownik to nie
tylko kwestia korzystnych zasad zatrudnienia czy pro-

gramów szkoleniowych i motywacyjnych. To również
kreowanie warunków do czerpania szczęścia z życia
poza pracą. Dlatego właśnie zachęcamy do dzielenia
się swoimi pasjami, wspieramy w rozwoju talentów,
dbamy o to, by integrować pracujące ze sobą zespoły.
Ostatecznie, to właśnie wzajemne relacje, zrozumienie
i szacunek tworzą wspomniane wcześniej przyjazne
miejsca pracy. Od lat aktywnie zachęcamy do udziału
w programach wolontariatu pracowniczego. To, jak
wspólny wysiłek w czynieniu dobra i pomaganiu
najbardziej potrzebującym wpływa na zacieśnianie
codziennych relacji w zespole niezmiennie nas zdumiewa. Niewyczerpalne źródło dobroci, które drzemie
w każdym z nas, pozwala nam realizować nawet kilkadziesiąt projektów rocznie. Wolontariusze pomagają
domom dziecka, placówkom wychowawczym oraz
tym instytucjom, których możliwości finansowe są
niewystarczające, a wymagają natychmiastowych
remontów, modernizacji wyposażenia, czy zwykłej
ludzkiej atencji.
Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku to zasługa 9
tysięcy naszych pracowników, którzy codziennie
wykonują swoje obowiązki służbowe na wszystkich
szczeblach funkcjonowania sieci Media Expert. To
kapitał, który pozwala skutecznie rywalizować na
trudnym rynku RTV/AGD. Chcemy tę wyjątkową
wartość pielęgnować i choć jest to ogromnym wyzwaniem, traktować każdego pracownika w sposób
wyjątkowy, z poszanowaniem jego indywidualności,
światopoglądu, ambicji i życiowych pasji. Te elementy,
które finalnie można nazwać szacunkiem sprawiają,
że ogromną rzeszę naszej kadry stanowią pracownicy
z kilkunastoletnim dziś dorobkiem zawodowym, którzy swoje pierwsze kroki w karierze stawiali właśnie
w sieci Media Expert.
Grzegorz Tyluś, Dyrektor HR w Media Expert

Etyczne firmy docenione
Elavon nagrodzony prestiżowym tytułem „Solidnego Pracodawcy
Roku”. Wiodący dostawca usług płatniczych w Polsce po raz
kolejny został doceniony za wysokie standardy prowadzonej
polityki personalnej oraz duże zaangażowanie w działalność
z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jak najlepsi na rynku przyciągają do firmy talenty?
Firma Elavon tytuł „Solidnego Pracodawcy Roku”
otrzymała czwarty raz z rzędu. Laureatami plebiscytu
organizowanego przez RzeczoBiznesie są przedsiębiorstwa, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w obszarze HR. Kryteria, które poddawane były
ocenie, dotyczyły m.in.: stosowanych metod rekrutacji
i zatrudniania pracowników, oferowanych możliwości
rozwoju i systemów motywacyjnych, a także dostępnych
świadczeń socjalnych oraz działań firmy w obszarze
społecznej odpowiedzialności biznesu.
– Kluczem do osiągnięcia sukcesu w biznesie są ludzie,
dlatego w Elavon zapewniamy naszym pracownikom jak
najlepsze warunki do pracy i rozwoju. Oferujemy dostęp
do różnorodnych szkoleń, w tym doskonalenie znajomości
języków obcych, szeroki pakiet benefitów pozapłacowych,
a także gwarantujemy jasne ścieżki kariery. Jako firma
włączamy się w liczne inicjatywy społeczne, ekologiczne
i charytatywne, które pozwalają nam wspólnie działać na
rzecz potrzebujących. Nasze działania zostały docenione
również na arenie międzynarodowej. W po raz kolejny
2019 r. znaleźliśmy się w gronie najbardziej etycznych
firm na świecie – mówi Rafał Gołębiewski, Dyrektor
Zarządzający Elavon Polska.

Indywidualne podejście do rozwoju

W Elavon dla każdego pracownika budowany jest
indywidualny program rozwoju, który ma na celu poszerzanie wiedzy i kompetencji danej osoby, jak również
rozwijanie jego umiejętności miękkich, niezbędnych
do zarządzania zespołem. Przykładowo projekt „Lead
Program” adresowany jest do osób aspirujących na stanowisko managera i przygotowujących ich do tej roli. Pracownicy Elavon mogą uczestniczyć także w szkoleniach,
bezpłatnych zajęciach z języków obcych oraz korzystać

z bogatej gamy kursów e-learningowych. Dla nowych
osób wkraczających w szeregi firmy przygotowywany
jest również specjalny proces wdrożeniowy „Envision
Elavon”, który ułatwia im poznanie organizacji i objęcie
nowych obowiązków.
Grunt to dobra motywacja
– W Elavon zależy nam na tym, aby do naszego zespołu dołączały osoby zaangażowane. Dbamy o to, aby
motywować pracowników do rozwoju i wyznaczać im
realne do osiągnięcia cele. Przeprowadzamy także regularne oceny pracowników, a raz do roku wyłaniamy
„Legends of Possible”, czyli osoby, których praca zasługuje
na szczególne wyróżnienie – mówi Rafał Gołębiewski,
Dyrektor Zarządzający Elavon Polska.

ku by zapewnić pracownikom możliwość komfortowego
dojeżdżania do pracy rowerem.

Elavon aktywnie włącza się w liczne inicjatywy społeczne, charytatywne i ekologiczne. W ostatnim czasie
zrealizowano takie projekty jak np. pomoc w renowacji
ogrodu jednego z warszawskich domów dziecka, zbiórka
ubrań dla osób bezdomnych oraz na rzecz sklepów
charytatywnych, a także organizacja wewnątrzfirmowej
akcji „Food Sale”, w ramach której pracownicy sprzedawali własne wypieki. Zebrane w ten sposób środki
przeznaczone były na organizacje charytatywne.
Firma szczególną wagę przykłada do promowania
ekologicznych rozwiązań w życiu i w biznesie. Polityka
biurowa reguluje wyłączanie oraz hibernację urządzeń
elektronicznych. Dodatkowo każdego roku pracownicy
biorą udział w takich inicjatywach jak „Bike to work
week” czy „Faster, Further, Elavon!”. Są to akcje zachęcające do korzystania z rowerów zamiast samochodów.
Firma aktywnie wspiera tego typu działania inwestując
w odpowiednią dla rowerzystów infrastrukturę w budyn-

O firmie Elavon (www.elavon.com):

Odpowiedzialni społecznie

Nagrody i wyróżnienia

Elavon, poza tytułem Solidnego Pracodawcy, od
lat wyróżniany jest również tytułem jednej z najbardziej etycznych firm na świecie – „World’s Most Ethical
Companies 2019”. W 2018 roku firma otrzymała także
nagrodę branżową „eDukat 2018”. Natomiast w 2016
r. nagrodę eDukata otrzymał Rafał Gołębiewski, Dyrektor Zarządzający Elavon Polska, który uznany został
Osobowością Roku Świata Bezgotówkowego. Firma
jest również aktywnym członkiem Programu „Polska
Bezgotówkowa”, którego celem jest popularyzowanie
płatności kartą wśród przedsiębiorców.
Elavon jest dostawcą usług przetwarzania płatności,
należącym do U.S. Bancorp, piątego pod względem
wielkości banku w Stanach Zjednoczonych. Firma jest
jednym z wiodących dostawców usług dla akceptantów
działających w różnych sektorach, takich jak: handel
detaliczny, hotelarstwo, turystyka i rozrywka, opieka
zdrowotna, edukacja sektor paliwowy czy publiczny.
Oferowane przez Elavon innowacyjne rozwiązania
płatnicze tworzone są z myślą o potrzebach zarówno
małych, jak i dużych przedsiębiorstw.
Na polskim rynku Elavon działa od ponad 10 lat
i obsługuje dziś blisko 20 tys. firm. W ostatnich latach
polski oddział firmy Elavon uzyskał statuetkę eDukata
2018, tytuł Top Industry Leader w konkursie European
Leadership Awards oraz tytuł Solidny Pracodawca Roku
2016, 2017, 2018 oraz 2019.

Czujesz się solidnym
pracodawcą?
Uważasz, że firma,
w której pracujesz
zasługuje na ten
prestiżowy tytuł?
Zgłoś się do nas!
Kontakt:
Tina Dej
Dyrektor Programu Solidny
Pracodawca Roku
tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470
e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl

Więcej informacji na temat projektu
znajdziesz na stronie:
www.solidnypracodawca.pl

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”. Czym zatem się
kierować? Z pomocą przyjść może sprawdzony przewodnik – 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 potrafią wzbudzić zaufanie konsumentów. Ale nie tylko. Dotyczy
ona również produktów i usług, które objęła nowa,
ciekawa i skuteczna kampania reklamowa. To także
nagroda dla tych marek, które przeszły lifting marketingowy, relaunch, bądź zostały po raz pierwszy
wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim
sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

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

Podejmij wyzwanie!
Aktywne życie stało się domeną naszych czasów. Coraz więcej
ludzi szuka czegoś więcej niż standardowe wakacji all inclusive
w przysłowiowym Egipcie. Potrzeba wypoczynku, adrenaliny czy
sprawdzenia się w trudnych warunkach? Powodów jest wiele, ale
to co łączy ludzi aktywnie spędzających wolny czas to powrót
z pakietem niezapomnianych wspomnień. Jedną z firm
zajmujących się organizacją tego typu wyjazdów jest 4challenge,
niewątpliwy lider w swojej dziedzinie.
Z Pawłem Sokołowskim - właścicielem firmy 4challenge - rozmawia Tina Dej
– Pana firmę można określić mianem „fabryki
spełniającej marzenia”. Dzięki doświadczeniu
oraz wiedzy, dają Państwo innym możliwość
osiągania celów z pozoru niedostępnych dla
przysłowiowego Kowalskiego. Proszę powiedzieć jak w ogóle zrodził się pomysł stworzenia
takiej firmy?
– Szczerze mówiąc nie było takiego pomysłu .
Firma organizująca wyprawy urodziła się po drodze
realizacji zupełnie innego projektu. Początkowo
chciałem stworzyć portal skupiający w sobie wszystkie sporty outdoorowe czyli żeglarstwo, wspinaczkę, alpinizm, nurkowanie, ekstremalne wyczyny
podróżnicze, paragliding, skydiving i wiele innych
z zakresu szeroko rozumianego outdooru. Pomysł
urodził się w czasach kiedy internet dopiero stawał
się popularny w biznesie. W 2000 roku przebywałem w USA i do moich rąk trafił magazyn Outside.
Byłem pod jego ogromnym wrażeniem chcąc nawet
przenieść go na Polski rynek tak jak to ma miejsce
choćby z MensHealth, który wydawany jest na całym
świecie w ramach franczyzy. Sprawy się jednak
potoczyły zupełnie inaczej. Zostałem poproszony
przez wspomniany MensHealth i Bergsona o zorganizowanie medialnej wyprawy na Kilimandżaro
i po tej imprezie zaczęły się do mnie zgłaszać osoby
z prośbą o zorganizowanie takiej wyprawy dla nich.
I tak się zaczęło to wszystko samo rozkręcać.
– Czy taka forma spędzania wolnego czasu
jest dla każdego?
– To nie jest wypoczynek w powszechnie znanym
znaczeniu tego słowa. W dzisiejszych czasach tempo
życia jest bardzo wysokie, a co za tym idzie poziom
stresu znacznie wyższy niż w czasach pamiętanych
przez naszych rodziców. Wypoczynek fizyczny przeszedł na drugi plan ustępując mentalnemu miejsce
pierwsze. Ważniejsze niż relaksowanie ciała stało się odpoczywanie umysłu. Uprawianie sportu,
ruch, relaksuje nasze mózgi skuteczniej i pod tym
względem znacznie przewyższa leżenie na plaży. To
właśnie dlatego tak popularne stały się maratony,
triatlony i wszelakie masowe imprezy sportowe.
Patrząc na powyższe można śmiało powiedzieć, że
jest to dzisiaj forma wypoczynku dla każdego. Nie
mniej wymaga ona pewnego przygotowania.
– No właśnie jak w takim razie powinni wyglądać takie przygotowanie i co leży po stronie organizatora?
– Po to jest organizator by uczestnik mógł zasięgnąć wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wyprawy. Każdy kto oczekuje wsparcia na
etapie planowania wyprawy, je otrzymuje. I nie ma
znaczenia czy to dotyczy przygotowania kondycyjnego czy ekwipunku. Osoby przygotowujące się
do wyprawy potrafią telefonować do nas podczas
przymierzania sprzętu w sklepach górskich by uzyskać potwierdzenie słuszności swoich wyborów.
Najważniejsze jest jednak obranie odpowiedniej
ścieżki jeśli zainteresowany planuje kontynuować
swoją przygodę z górami. Tutaj pojawia się wiele
rozbieżności ponieważ nie wszyscy muszą zaczynać od najniższego poziomu trudności. Wynika to
z ich wcześniejszych doświadczeń sportowych, jak
również z tego stricte górskiego. Są osoby jeżdżące
z pasji na nartach, które nierzadko były w Alpach na
znacznych wysokościach i już na wstępie wiadomo, że
ktoś taki może nie mieć problemów z aklimatyzacją
i znoszeniem wysokości w górach do 5000 metrów.
Łatwiej takiej osobie zaproponować już na starcie
coś bardziej wymagającego, dopasowanego.

– Co według Pana wyróżnia Was na tle konkurencji?
– To trudne pytanie. Wszyscy bowiem z naszej
branży starają się wykonywać swoje zobowiązania
jak najlepiej ponieważ stawką nierzadko jest życie
ludzkie. Nie ma tu za bardzo miejsca na półśrodki.
Nie da się choćby skracać aklimatyzacji ponieważ
będzie miało to bezpośrednie przełożenie nie tylko
na zdrowie uczestników ale na sukces wyprawy,
której celem nadrzędnym jest bezpieczne doprowadzenie wszystkich, a jeśli to niemożliwe to jak
największej liczby uczestników na szczyt. Różnic
należy dopatrywać się w programach imprez, standardzie noclegów, bo te pozwalają przed akcją górska
zachować jak najwięcej sił a po zdobyciu szczytu
komfortowo wypocząć. Wiele osób jadących na
drugi koniec świata nie planuje tam wracać po raz
drugi. Warto więc przyjrzeć się temu co tam jeszcze zobaczymy poza nadrzędnym celem wyprawy
jakim jest oczywiście zdobycie wybranej przez nas
góry. Świetne są takie wyprawy gdzie kumulacja
przeżyć zwala z nóg. Proszę sobie wyobrazić, że
podczas jednej imprezy zdobywamy górę w zimnym,
polarnym klimacie śniegów i lodów, chwilę później
jesteśmy na niewiarygodnym raftingu, zaraz potem
podziwiamy starożytne miejsca czy dzikie zwierzęta
by sfinalizować wyjazd nurkując bądź plażując na
tropikalnej wyspie. Są jednak i tak poważne wyzwania jak choćby góry siedmiotysięczne i wyższe
gdzie przestrzeni na dodatkowe atrakcje już nie ma,
głównie z braku czasu. Wejście na siedmiotysięcznik
wymaga bowiem najczęściej minimum 3 tygodni.
– Czy w Państwa oferta skierowana jest jedynie
do miłośników gór wysokich?
– Góry wysokie to bardzo szerokie pojęcie. Trudno określić od jakiej wysokości możemy mówić
o górach wysokich. Dla himalaisty będą to góry
powyżej co najmniej 6500 metrów albo po prostu
najwyższe szczyty w Andach, Himalajach, Karakorum
i górach dawnego ZSRR. Dla ludzi znających góry
z polskich szlaków czy to Tatrzańskich, sudeckich czy
beskidzkich, góry wysokie to będą już Alpy, w których najwyżej można się znaleźć na niespełna 5000
metrów. My organizujemy wyprawy we wszystkie
góry świata i te najwyższe i te niższe, a powalające
swoją urodą. Wybieramy te bardzo sportowe i te
trekkingowe. Organizujemy również same trekkingi
podczas, których nie zawsze zdobywamy jakikolwiek
szczyt, a np podążamy tylko do bazy, z której alpiniści zwykle rozpoczynają swoją wspinaczkę albo
obchodzimy górę dookoła jak to jest w przypadku
choćby Annapurny. Jeździmy również na wyprawy
przygodowe i polarne jak choćby rejs atomowym
lodołamaczem na biegun północny czy wyprawa
na Grenlandię gdzie można poczuć przez kilka dni
jak to jest być polarnikiem.
– Jak Pan myśli czemu w ostatnim czasie tego
typu wprawy stały się tak popularne w Polsce?
– Na to pytanie odpowiedziałem już wcześniej.
Uzupełniając powyższe rozważania dotyczące odpoczynku można dodać wszechobecną społecznie
potrzebę samorealizacji. Polacy mają już środki by
podążać za swoimi marzeniami, wyznaczać sobie
cele i realizować je. Już nie tylko mogą poruszać
swoją wyobraźnię czytając książki ale chcą sami
w tym brać udział, sami napisać swoją książkę.
– I na koniec, proszę powiedzieć kilka słów osobom, które się wahają czy podjąć to wyzwanie...
– A mogę w czterech słowach... Sky is the limit!
– Dziękuję za rozmowę .

info@4challenge.org
www.4challenge.org
tel: 507 176 285, 730 785 285

