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Selgros Cash & Carry kolejny raz doceniony przez klientów
Dbałość o innowacyjne rozwiązania, ciągłe udoskonalanie swoich usług, szeroki asortyment produktów najwyższej jakości, a także nieustanne
przyczynianie się do rozwoju branży gastronomicznej – to powody, dzięki którym Selgros Cash & Carry kolejny raz został doceniony przez swoich
klientów i wyróżniony nagrodą Laur Klienta w kategorii sieci handlowe.
Selgros Cash & Carry to ogólnopolska sieć hal handlowych, która od ponad dwóch dekad oferuje pełne
zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą i klientów detalicznych. To także profesjonalny
partner dla gastronomii, cateringu, hotelarstwa, a także
sklepów, kiosków czy stołówek oraz instytucji opieki
społecznej i placówek oświatowo-wychowawczych.
Za swoją wieloletnią działalność i dbałość o zadowolenie
klientów, Selgros po raz kolejny otrzymał nagrodę Laur
Klienta w kategorii sieci handlowe.
Ten organizowany corocznie plebiscyt to ogólnopolski
projekt, którego celem jest wyłanianie najpopularniejszych produktów, marek i usług w swoich kategoriach.
Laur Klienta przyznawany jest markom odznaczających
się innowacyjnością, najwyższą jakością świadczonych
usług i szczególnym zaufaniem konsumentów.
Klienci Selgros Cash & Carry docenili między innymi
wysokiej jakości warzywa i owoce, bogaty asortyment
świeżego mięsa, a także produkty zarówno od lokalnych
dostawców jak i przysmaki z najdalszych zakątków
świata. Dzięki zaawansowanej platformie logistycznej,
Transgourmet Seafood w porcie Bremehaven w Niemczech, hale oferują również szeroki wybór najświeższych
ryb i owoców morza.
Współpraca z branżą gastronomiczną jest jednym
z priorytetów Selgros Cash & Carry. To z myślą o niej
oferta marek własnych, Transgourmet Premium, Quality czy Economy, jest systematycznie uzupełniana.
Dzięki temu firma jest w stanie zaspokoić oczekiwania
praktycznie wszystkich podmiotów z branży HoReCa.
Wiedząc, jak cenny w gastronomii jest czas, firma zapewnia jakość i terminowość dostaw dzięki rozwiniętej
flocie nowoczesnych pojazdów.

Selgros Cash & Carry poza dostawami produktów i zaopatrywaniu branży, przyczynia się także do
ciągłego rozwoju gastronomii w Polsce i potwierdza
swoją pozycję eksperta w tej dziedzinie. Dzieje się to za
sprawą między innymi dwóch Instytutów Kulinarnych
Transgourmet. Oba ośrodki, wyposażone w sprzęt
najnowszej generacji, stanowią miejsce warsztatów
i szkoleń kulinarnych odbywających się pod okiem
doświadczonych specjalistów z branży. Ponadto miejsca te stanowią centrum spotkań czołówki polskich
kucharzy. W Instytucie Kulinarnym Transgourmet
w Piasecznie pod Warszawą trenuje Narodowa Repre-

Kierowcy oczekują
od stacji coraz więcej

Nowoczesne stacje paliw stały się wielofunkcyjnymi obiektami usługowymi,
gdzie można odpocząć przy kawie, zjeść ciepły posiłek, skorzystać
z darmowego Wi-Fi odebrać paczkę – o każdej porze dnia i nocy.
Niezmienna najwyższa jakość paliw

Stacja paliw to już nie tylko miejsce obsługi pojazdów,
ale wygodny przystanek na trasie, w którym zadbamy
o swój samochód, zjemy posiłek, napijemy się dobrej
kawy i odpoczniemy przed dalszą podróżą. Właśnie
dlatego Shell od 2015 roku prowadzi modernizacje
swoich stacji, rozwijając część gastronomiczno-kawiarnianą oraz własną markę gastronomiczną deli by Shell,
która oparta jest o naturalne, wysokiej jakości składniki,
pochodzące z pewnych i bezpiecznych źródeł. Działania
te są odpowiedzią na nowe potrzeby konsumentów.
W Shell niezmienna pozostaje wysoka jakość obsługi,
za którą firma w tym roku otrzymała Laur Konsumenta – nagrodę, która jest przyznawana na podstawie
opinii klientów.
– W Shell chcemy, żeby każdy klient na naszej stacji
poczuł się jak gość – był przywitany i profesjonalnie
obsłużony. Obsługa, którą zapewniamy kierowcom, jest
naszym wyróżnikiem na rynku. Prowadzimy szkolenia
dla pracowników i monitorujemy poziom satysfakcji
klientów, aby mieć pewność, że czują się oni u nas jak
najlepiej – mówi Rafał Molenda, dyrektor działu stacji
paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska.
Aby usprawnić obsługę, wprowadziliśmy nowy
system kasowy, który dodatkowo ułatwia pracownikom codzienne zadania. W ślad za tym rozwiązaniem
oferujemy również wirtualną kartę lojalnościową Shell
ClubSmart, która dodatkowo uprości zbieranie i wymienianie punktów za paliwo.

Shell cyklicznie ulepsza swoją ofertę paliwową
na swoich stacjach. W czerwcu 2017 roku firma wzbogaciła wszystkie swoje paliwa o innowacyjną technologię
DYNAFLEX, która pomaga poprawić wydajność silnika.
Benzyna Shell V-Power to jedyne paliwo opracowane we
współpracy z Ferrari i rekomendowane przez tę markę.
– Paliwa Shell V-Power zostały stworzone zarówno
dla starszych, jak i nowszych, bardziej wymagających
silników. Pomagają one usuwać nagromadzone w silniku
osady, przez co wspierają efektywne spalanie paliwa. Nasi
klienci mogą mieć pewność, że tankują paliwa najwyższej
jakości. Potwierdzają to też wyniki regularnych badań
Państwowej Inspekcji Handlowej – dodaje Molenda.

Wszystkie usługi w jednym miejscu

Oprócz rozbudowanej oferty gastronomicznej
deli by Shell, na wybranych stacjach klienci mogą
skorzystać z kącików wypoczynkowych, napić się
kawy z porcelanowej filiżanki czy odpisać na ważne
maile wykorzystując darmowe Wi-Fi. Na większości stacji zostało wdrożone rozwiązanie DHL Parcel
Shop, dzięki któremu klienci mają możliwość odbioru
przesyłek DHL na stacjach Shell w dowolnym miejscu
i momencie. W wybranych punktach Shell znajdują się
również paczkomaty.

zentacja Polskich Kucharzy, która w lutym wystąpi na
Olimpiadzie Kulinarnej w Stuttgarcie.
Selgros Cash & Carry stara się jak najlepiej odpowiadać na panujące trendy nie tylko w zakresie oferowanych
produktów, ale również świadczonych usług. W marcu
2020 roku w Białkach pod Siedlcami uruchomiona zostanie zupełnie nowa, 19 już hala Selgros Cash & Carry,
w innowacyjnym, mniejszym formacie.
Przyznawany przez klientów Laur Klienta jest
wyrazem docenienia wysiłków marki wkładanych
w nieustanny rozwój nie tylko oferty, ale także oferowanych usług. Selgros Cash & Carry kładzie duży

nacisk na ciągłe udoskonalanie procesu zakupowego
oraz zrozumienie zmieniających się potrzeb klientów,
by móc jak najlepiej na nie odpowiadać.

Europ Assistance Polska jest częścią Grupy Europ
Assistance, twórcy idei assistance i założyciela tej
branży na świecie. Na polskim rynku firma istnieje od
1996 roku, będąc liderem branży assistance w Polsce.
Niesiemy pomoc w każdej sytuacji związanej z życiem
codziennym naszych klientów, prowadząc działalność
w pięciu głównych obszarach: Podróż, Zdrowie, Dom
i Rodzina, Samochód oraz Concierge.
Od lat działalność biznesowa Europ Assistance
jest doceniana w ogólnopolskich rankingach. Wyniki
finansowe oraz dynamika rozwoju spółki zostały
dwukrotnie wyróżnione w rankingach Diamentów
„Forbesa” oraz Gazel Biznesu „Pulsu Biznesu”. Ponadto
Europ Assistance doceniane jest także za działalność
CSR. Dobre praktyki firmy znalazły się kilkakrotnie
w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tym
roku Europ Assistance została ponownie doceniona,
otrzymując Laur Klienta – Grand Prix 2020 w kategorii
usługi assistance. Wyróżnienie to potwierdza silną
pozycję, którą firma utrzymuje od kilku lat w tym
plebiscycie, w ramach swojej kategorii. Dodatkowo
nagroda ta przyznawana jest w oparciu o opinię
klientów, co czyni ją obiektywnym źródłem informacji
o trendach rynkowych, preferencjach i rekomendacjach klientów.
Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom klientów, firma tworzy produkty

oparte na kompleksowych oraz innowacyjnych rozwiązaniach wykorzystujących nowe technologie i trendy.
W trosce o zadowolenie i pozytywne doświadczenia
Europ Assistance Polska stawia na zaawansowane
technologie, aby obsługiwać swoich klientów jeszcze
szybciej i sprawniej. W ramach oferowanych rozwiązań można znaleźć m.in. Voice Bota, czyli wirtualnego
konsultanta, który przy użyciu naturalnego języka
prowadzi rozmowę z klientem i pozwala na szybki
i prosty kontakt z Centrum Pomocy. Kolejnym rozwiązaniem, które Europ Assistance proponuje swoim
klientom, jest Messenger Bot. Automat do obsługi
klienta, osadzony w ramach komunikatora Facebook
Messenger. Opcja ta dostępna 24/7 jest szczególnie
przydatna dla klientów przebywających poza UE, gdzie
koszty połączeń telefonicznych są wysokie. Mając
dostęp do Wi-Fi lub pakietu danych w roamingu,
klienci mogą skontaktować się z Centrum Pomocy
bez dodatkowych kosztów.
– Temat digitalizacji jest obecny w naszej firmie
od dawna. Nie zwalniamy tempa i jestem przekonany,
że w 2020 roku nasza firma będzie jeszcze bardziej
zaawansowana pod kątem innowacyjnych rozwiązań.
Wszystkie wprowadzane rozwiązania to działania
podjęte z myślą o jeszcze lepszych doświadczeniach
naszych klientów – podsumowuje Ryszard Grzelak,
prezes Europ Assistance Polska.

Europ Assistance Polska
w trosce o pozytywne
doświadczenia klientów

W trosce o środowisko

Ważną rolę w procesie ograniczenia emisji CO2
i realizacji celów porozumienia paryskiego odgrywa
dekarbonizacja działalności operacyjnej. Właśnie z tego
względu od początku 2020 roku 97% stacji własnych
Shell kupuje energię elektryczną wyłącznie ze źródeł
odnawialnych. Rozwiązanie to pozwoli na redukcję
nawet 32 000 ton CO2 do atmosfery rocznie.
Shell inwestuje również w rozwój paliw alternatywnych. Jednym z najważniejszych wydarzeń w tym
zakresie w 2020 roku będzie otwarcie pierwszej stacji
Shell LNG we Wrocławiu. W przyszłości powstaną również punkty szybkiego ładowania samochodów Ionity.
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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.

XV-lecie projektu tworzonego przez polski rynek
22 października 2019 w Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach odbyła się Jubileuszowa
Gala Konkursu Laur Konsumenta. Z okazji XV-lecia projektu wiodącym markom i usługom zostały wręczone
nagrody Laur Konsumenta – Lider XV oraz Laur Klienta – Top Marka 2019.

Chciałoby się napisać, że 15 edycji minęło jak jeden
dzień. Jeszcze nie tak dawno Laur Konsumenta wchodził na rynek, zaskakując wszystkich swoją pionierską
misją i wizją. A ta nie jest skomplikowana, bo to co
proste sprawdza się przecież najlepiej. Od kilkunastu
lat projekt przynosi konsumentom i dostarczającym
im produkty oraz usługi firmom odpowiedź na pytanie
o to, kto jest najpopularniejszy w swojej kategorii. Kogo
i co można polecić innym? Z biegiem lat to charakterystyczne godło stało się najbardziej rozpoznawalną
graficzną formą rekomendacji produktów i usług. Za
naklejonym na opakowaniu lub umieszczonym na
stronie laureata znakiem stoją setki oddanych przez
respondentów głosów w każdej z 300 funkcjonujących
kategorii – to brzmi dumnie.

Czas na Śląsk!

22 października, Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach – ciepły i niebywale słoneczny
poranek już zwiastował, że ten dzień dla niektórych
stanie się wyjątkowy. Szczególnie dla wąskiego grona
PATRONAT
HONOROWY:

PREZYDENT
MIASTA
KATOWICE

firm, które otrzymały zaproszenie na jubileuszową
Galę Lauru Konsumenta, nad którą honorowy patronat
objął Prezydent Miasta Katowice – jubileusz 15-lecia
projektu to doskonała okazja do podsumowania wieloletniej pracy organizatora oraz udziału firm w tym
prestiżowym konkursie. Doceniam również zaangażowanie zespołu w działania na rzecz przedsiębiorców
lokalnych, odznaczających się kreatywnym podejściem
do wymagań klientów i konsumentów – napisał Marcin
Krupa w liście gratulacyjnym do organizatora. Promocja
regionu, który w ostatnich latach prężnie się rozwija
i dynamicznie zmienia, była kolejnym powodem, dla
którego na obchody jubileuszu wybrano właśnie stolicę
Śląska.

Z klasą nie znaczy nudno

Wydawać by się mogło, że wnętrza Filharmonii
przywitają gości chłodem i zadęciem. Nic bardziej
mylnego. Okazały się ciepłe i przyjazne dla kameralnego
grona zaproszonych gości, wśród których były firmy od
lat zwyciężające w Laurze Konsumenta. Te, które nie

tylko potrafiły zaistnieć w świadomości konsumenckiej, zyskać zaufanie, ale i utrzymać je na niezmiennie
wysokim poziomie. To był klucz, wg którego wąskiemu
gronu laureatów przyznano specjalne wyróżnienie –
Laur Konsumenta Lider 15-lecia. W świetle reflektorów,
przy akompaniamencie pianisty, swoje wyróżnienie
odebrali Liderzy, a także firmy, które w ostatnich pięciu
latach ustabilizowały swoją pozycję rynkową, zyskując
Top Marki Lauru Konsumenta.
M.in. na twarzach przedstawicieli firm i marek Play,
TUiR Warta, Hörmann Polska, Saint-Gobain Polska, Shell
Helix, Profix, czy też RTV Euro AGD zagościł uśmiech, i to
nie tylko dzięki zdobytym wyróżnieniom. O kameralną,
a wręcz magiczną atmosferę zadbał gość specjalny – Y,
Polski Magik Gwiazd, nowoczesny iluzjonista i mentalista. Pełny poczucia humoru  wskazówek biznesowych, hipnotyzujący występ zakończyła niebanalna
przepowiednia z projektem Laur Konsumenta w roli
głównej. Pozostanie ona jednak tajemnicą, jak i to, co
każdy z laureatów znalazł w prezencie sygnowanym
marką Pan Balon. Jedna z firm zdradziła tylko, że dzięki
niemu w ich biurze zagościła dziecięca radość u tych,

którzy za swą spostrzegawczość nagrodzeni zostali
słodkościami. Aby utrzymać poziom hasła „z klasą
nie znaczy nudno”,Galę zamknął występ zespołu Les
Femmes – 14 fantastycznych kobiet pod batutą Joanny
Natalii  Ślusarczyk. Co w tym nietypowego? Śpiewająca
kobieta dyrygent, tradycyjne instrumenty smyczkowe
w towarzystwie elektrycznej wiolonczeli, fortepianu,
harfy i perkusji, a wszystko to zabrzmiało w niespotykanych aranżacjach z pogranicza muzyki filmowej
i rozrywkowej.

My też nie spoczniemy na laurach

Jubileuszowa Gala Lauru Konsumenta dobiegła
końca. To dobry moment na podsumowanie funkcjonowania samego projektu, a jeszcze lepszy na plany na
przyszłość – a te są śmiałe i zaskoczą nie tylko rynek
polski, ale i zagraniczny. Na laurach-gratulacjach na Gali
również i my nie spoczniemy – tyle aktualnie możemy
zdradzić.
Zespół Projektu Laur Konsumenta

PARTNERZY:

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
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.

Marka MEXEN Odkrycie Roku 2020
Na rynku nieustannie pojawiają się nowe marki. Jednak tylko
nieliczne z nich osiągają sukces. W tym roku do grona firm
z branży armatury łazienkowej, które warto znać, dołączył
MEXEN – producent, który uzyskał tytuł Odkrycia Roku 2020.
Otrzymanie wyróżnienia wiąże się nie tylko z popularnością
wśród klientów z całego kraju, ale
także jakością oferowanych przez
markę produktów. W przypadku
MEXEN można śmiało stwierdzić,
że wykonanie każdego elementu
armatury łazienkowej spełnia
najwyższe standardy, które idą
w parze z nowoczesnym, a jednocześnie uniwersalnym designem.

Co warto wiedzieć
o polskiej marce MEXEN?

MEXEN to polska marka,
która dość niedawno zadebiutowała na branżowym rynku.
Nie powstrzymało jej to jednak
przed uzyskaniem tytułu Odkrycia Roku 2020 oraz zdobyciem
zaufania tysięcy klientów. Armatura projektowana przez firmę
wyróżnia się przede wszystkim
funkcjonalnością, starannym
wykonaniem z trwałych, doskonałych jakościowo materiałów
oraz designem, który pozwala
na dopasowanie jej do wnętrz
zaaranżowanych w różnym stylu.
MEXEN specjalizuje się nie tylko
w produkcji elementów wyposażenia łazienek i toalet, ale także
w ich projektowaniu. Specjaliści
dokładają wszelkich starań, aby
każdy produkt sygnowany logo
polskiej marki był zgodny zarówno ze standardami współczesnego rynku, jak i z oczekiwaniami
klientów.

Wyposażenie łazienki
na miarę każdego wnętrza
`Wysoka jakość to zdecydowanie
znak rozpoznawczy marki MEXEN.
Do produkcji każdego elementu
armatury łazienkowej dostępnej
w jej ofercie wykorzystuje się wyłącznie odporne na uszkodzenia
i trwałe materiały. Wśród nich
znalazły się: ceramika sanitarna,
szkło hartowane, wysokogatunkowe tworzywa czy metale. Dzięki
temu wyposażenie pomieszczenia
sanitarnego nie tylko zachwyca
designem, ale także jest inwestycją
na lata, która posłuży swoim właścicielom przez bardzo długi czas.
W parze z wysoką jakością idzie
również funkcjonalność i komfort
codziennego użytkowania. Armatura łazienkowa ma ergonomiczną
budowę oraz została wzbogacona o liczne udogodnienia.

Bogata kolekcja
elementów wyposażenia
pomieszczeń sanitarnych

Marka MEXEN przygotowała
dla swoich klientów wszystko,
czego mogą tylko potrzebować,
aby stworzyć funkcjonalną, estetyczną i komfortową w użytkowaniu przestrzeń. W kolekcji
zaprojektowanej przez polskiego
producenta na klientów czekają
między innymi baterie umywalkowe, bidetowe, prysznicowe
i wannowo-prysznicowe, bro-

dziki kwadratowe, prostokątne
i półokrągłe, wanny prostokątne,
narożne, wolnostojące i z hydromasażem, kabiny, w tym także
z brodzikiem, oraz panele, ścianki
i drzwi prysznicowe, ceramika
łazienkowa, np. umywalki, bidety,
deski sedesowe, miski WC.
W ofercie MEXEN nie zabrakło
także praktycznych akcesoriów
i produktów zaprojektowanych
specjalnie z myślą o jeszcze wyższej wygodzie codziennego korzystania z przestrzeni sanitarnej.

Nowoczesny design
na pierwszym planie

Funkcjonalność, trwałość
i komfort użytkowania armatury
łazienkowej zamknięto w nowoczesnych formach, które są jednocześnie uniwersalne. Design
produktów MEXEN sprawia, że
klienci mogą dowolnie eksperymentować z różnymi kolorami
i kształtami, tworząc wnętrze,
które będzie estetyczne i zgodne z obowiązującymi trendami.
Oczywiście, w kolekcji marki nie
mogło zabraknąć serii stworzonej
specjalnie z myślą o miłośnikach
klasyki. Dzięki temu każdy klient
znajdzie w ofercie MEXEN coś
dla siebie.
Wszystkie produkty polskiego producenta można zakupić w sklepie internetowym
mexen.pl lub u dystrybutorów
takich jak 123lazienka.pl.

W poszukiwaniu
Jak poruszać się
wyjątkowego efektu w dżungli nowości
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

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.

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.

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 szukać ratunku?
Z pomocą oczywiście przychodzi
niezastąpiony przewodnik. Jego
imię to Odkrycie Roku, a dokładnie
Laur Klienta/Konsumenta Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

Odkrycie Roku to nagroda
przyznawana 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.

Kto/jak?

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

