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STRONY RYNKU

	 Maczfit	na	tle	konkurencji	wy-
różnia	przede	wszystkim	jakość	
oferowanych	dań,	różnorodność	
menu,	certyfikaty	min.	HCCP	(ry-
gorystyczne	procedury	jakości	cer-
tyfikowane	przez	międzynarodową	
jednostkę	TUV),	a	także	Certyfikat	
V-Label,	który	Maczfit	otrzymał	jako	

pierwszy	i	jedyny	catering	dietetyczny	w	Polsce.	
	 Posiłki	Maczfit	są	codziennie	przygotowywane	przez	
wykwalifikowanych	kucharzy	i	dietetyków	klinicznych	ze	
świeżych	i	jakościowych	produktów	od	sprawdzonych	
polskich	dostawców.	Każdy	zestaw	dopracowany	jest	
pod	względem	bilansu	kalorycznego,	mikro	i	makro	
składników.	Codziennie	rano	przeprowadzane	są	te-
sty	na	każdym	etapie	produkcji	z	udziałem	dietetyków	
i	Managera	ds.	Jakości,	którzy	testują	dania,	sprawdzają	
smaki	i	akceptują	lub	modyfikują	menu.
Dziennie	produkujemy	około	35	tys.	dietetycznych	po-
siłków,	które	każdego	dnia	dostarczane	są	pod	drzwi	
naszych	Klientów.	Dzięki	nam	Klienci	nie	czują,	że	są	na	
diecie,	dostają	różnorodne	i	prawidłowo	zbilansowane	
zestawy	pysznych	dań.
	 Każdego	dnia	proponujemy	rozwiązania,	które	pozwa-
lają	dokonać	świadomego,	satysfakcjonującego	wyboru.	
Wychodzimy	naprzeciw	wymaganiom	naszych	Klientów,	
oferując	im	to,	czego	oczekują.	W	lutym	zdecydowaliśmy	
się	na	wprowadzenie	nowego	rozwiązania,	jakim	jest	
Wybór	Menu.	Każdego	dnia	daje	on	Klientowi	możliwość	
elastycznego	zarządzania	swoim	planem	dietetycznym	
dzięki	możliwości	wyboru	spośród	20	różnorodnych	dań.
	 Nowe	rozwiązania	pozwalają	na	zarządzanie	planem	
dietetycznym	z	pozycji	Panelu	Klienta	–	każdy	jest	w	stanie	
dokonać	zmian	w	swoim	zamówieniu	za	pomocą	kilku	
kliknięć.	Ponadto	nasi	Klienci	codziennie	mają	możliwość	
bezpłatnej	konsultacji	z	naszymi	wykwalifikowanymi	
dietetykami	poprzez	infolinię	lub	live	chat	na	stronie	
internetowej	Maczfit.

O Maczfit

Godła programów wspierają decyzje konsumentów

	 Obracając	w	ręku	słoiczek	z	majonezem	lub	butelkę	
szamponu,	kupując	materiały	budowlane,	a	nawet	korzy-
stając	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	popularnościo-
wym,	który	prowadzi	do	przyznania	takiego	godła?	Bo	
przecież	nie	chodzi	o	to,	by	etykietaz	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	zde-
cydowano,	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	zabez-
pieczonym	łączem.	

Dokonując codziennych, mniejszych bądź większych, 
zakupów, niejednokrotnie zdarzyło nam się natknąć 
na godła obecne na opakowaniach wielu produktów. 

	 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.)	za-
mieszczony	na	opakowaniu	w	istotny	sposób	wpływa	
na	wybór	oznaczonego	nim	produktu.	Grupą,	która	
najczęściej	zwraca	uwagę	na	godła	promocyjne,	okaza-
li	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	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	wyższych	
dochodach,	dokonując	zakupu,	chętniej	sugerują	się	
graficzną	informacją	o	zdobyciu	przez	daną	markę	
konkretnego	tytułu,	na	przykład	Lauru	Konsumenta.	
Obecność	godła	przykuwa	także	uwagę	osób	wy-
kształconych.	Badanie	wykonane	przez	GFK	Polonia	
pokazało	nam,	że	ci,	którzy	ukończyli	studia,	nieco	
częściej	zwracają	uwagę	na	obecność	godeł	promo-
cyjnych	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	użytkowników.

	 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	Kon-
sumenta.	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	Konsu-
menta	(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	najmoc-
niejszym	stopniu	trafiają	do	mieszkańców	dużych	
miast.	Ci,	którzy	wybierają	produkty	opatrzone	go-
dłem	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.

Na zaufanie  
pracuje się latami
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. utrzymało pozycję 
lidera w rankingu konsumenckim Laur Klienta i po raz kolejny zostało 
uhonorowane godłem Złoty Laur Klienta w kategorii „Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych”. 

Kilkadziesiąt lat doświadczenia  
w zarządzaniu
  
	 Pekao	TFI	to	najdłużej	działające	
na	polskim	rynku	towarzystwo	fun-
duszy	 inwestycyjnych.	Od	1992	 r.	 
gromadzi	środki	inwestorów	i	nimi	
zarządza.	
 – W tym czasie doświadczyliśmy 
na rynku zarówno niejednej hossy, 
jak i niejednej bessy –	mówi	 Jacek	 
Janiuk,	prezes	zarządu	Pekao	TFI	S.A.	
– Równocześnie w tym okresie zaufało 
nam setki tysięcy inwestorów. Obecnie 
zarządzamy aktywami ponad 400 000 Polaków. To często 
oszczędności ich życia, a więc i ogromna odpowiedzialność. 
Cały czas, zwłaszcza w tych trudnych tygodniach, jesteśmy 
blisko naszych klientów oraz doradców, dostarczamy im 
wiedzę nt. bieżącej sytuacji rynkowej, przygotowujemy 
aktualne komentarze i wideoinformacje – wspieramy ich, 
dostosowując kanały komunikacji do obecnych warunków. 

Stabilny partner

	 Jesteśmy	stabilną	instytucją,	a	zarazem	jednym	
z	największych,	pod	względem	wartości	zarządzanych	
aktywów,	towarzystw	funduszy	inwestycyjnych	na	rynku.	
Od	lat	współpracujemy	z	naszym	pośrednim	akcjona-
riuszem,	jedną	z	największych	instytucji	finansowych	
w	regionie	Europy	Środkowo-Wschodniej	i	jednym	
z	trzech	największych	banków		uniwersalnych	w	Polsce	–	 
Bankiem	Pekao	S.A.	

Czas przełomu to sprawdzian dla  
nas wszystkich

	 Obecna	 sytuacja	 na	 rynku	 zmieni	 nasze	
życie	 na	 zawsze.	 Świat	 nigdy	 nie	 będzie	
już	 taki	 sam	 jak	 przed	 pandemią.	 Etyka	
prowadzonej	 działalności,	 otwartość	
komunikacji	 i	 bieżące	 wsparcie	 są	
teraz	 ważniejsze	 niż	 kiedykolwiek.	 
 – Otrzymane po raz kolejny wyróżnienie to 
duża satysfakcja dla całego zespołu Pekao 
TFI –	podkreśla	 Janiuk.	– Wyniki rankingu 
konsumenckiego Złoty Laur pokazują, że 
klienci mają zaufanie do naszych usług. A to 
właśnie dzięki zaufaniu możemy budować 

z nimi długoterminowe relacje. Chcemy towarzyszyć 
im przez lata i wspierać ich w inwestowaniu, 
dopasowywać rozwiązania do zmieniających się w 
miarę upływu czasu potrzeb, aby dzięki lokowaniu 
środków w nasze produkty finansowe mogli 
realizować swoje cele.

Jacek Janiuk,  
Prezes Zarządu  
Pekao TFI S.A.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Uczestnik funduszu musi mieć świadomość możliwości 
osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Uczestnictwo w funduszach wiąże się z opłatami manipulacyjnymi  
i opłatami za zarządzanie. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem 
informacyjnym funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów i informacjami dla klienta alternatywnego funduszu 
inwestycyjnego dostępnymi, wraz z tabelami opłat, na www.pekaotfi.pl. Materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi 
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendowania instrumentów 
finansowych lub ich emitentów. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Dobry efekt
w rozsądnej 
cenie

	 Oferta	w	segmencie	kosmetycznym	jest	bardzo	szero-
ka.	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.	Należy	jednak	zachować	
ostrożność,	ponieważ	producenci	także	dodają	tam	re-
cenzje,	co	zaburza	rzetelny	obraz	produktu.	Kolejnym	
źródłem	opinii	w	sieci	są	wpisy	blogerek.	Ich	zadaniem	
jest	testowanie	produktu.	Dostają	za	to	wynagrodzenie.	
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	stanowią	one	doskonałą	wskazówkę.	
Jedną	z	takich	nagród	jest	Laur	Konsumenta.	To	jedna	
z	ciekawszych	form	rekomendacji,	ponieważ	jest	plebi-
scytem	popularności,	w	którym	to	sami	klienci	głosują	
na	ulubione	marki.

Jako konsumenci często stajemy 
przed dylematem, czy wybrać droższy 
produkt, czy zdecydować się na tańszy 
– często gorszej jakości. Co może 
pomóc z dokonaniu wyboru?



Solidni Pracodawcy w dobie pandemii

	 W	związku	z	licznymi	zaleceniami	Ministerstwa	
Zdrowia	oraz	Głównego	Inspektoratu	Sanitarnego,	firmy	
podjęły	szereg	działań	mających	na	celu	zmniejszenie	
ryzyka	dalszych	zachorowań.	Wielu	pracodawców	zde-
cydowało	się	na	tzw.	home	office.	Dla	firm,	które	dotąd	nie	
korzystały	z	pracy	zdalnej	(lub	robiły	to	sporadycznie),	
nowa	sytuacja	jest	sporym	wyzwaniem,	jednak	takie	
rozwiązanie	jest	najbezpieczniejsze.	Aby	umożliwić	takie	
działania,	firmy	zadbały	o	najważniejsze	narzędzia	do	
pracy	w	warunkach	domowych.	W	miejscach,	gdzie	
home	office	nie	jest	możliwy,	obowiązują	restrykcyjne	
środki	ostrożności,	takie	jak:	zachowanie	bezpiecznej	
odległości,	częste	mycie	rąk,	stosowanie	zasady	ochro-
ny	podczas	kichania	oraz	kaszlu.	Oprócz	zabezpiecze-

nia	pracowników	oraz	dostosowania	działań	firmy	do	
obecnie	panującej	sytuacji	przedsiębiorstwa	wsparły	
swoimi	działaniami	polską	służbę	zdrowia.	Mając	na	
uwadze	zalecenia	związane	z	ochroną	przed	zarażeniem,	
wzrosło	zapotrzebowanie	między	innymi	na	maseczki,	
rękawiczki,	kombinezony,	środki	do	dezynfekcji.	Polskie	
szpitale	nie	były	przygotowane	na	tak	szybki	przyrost	
osób	zakażonych.	Część	przedsiębiorców,	wychodząc	
naprzeciw	tym	problemom	podjęło	działania	wspierające,	
takie	jak:	przekazanie	środków	finansowych,	płynów	do	
dezynfekcji	czy	produkcja	przyłbic	plastikowych.	Uru-
chomiono	szwalnie,	które	zajęły	się	szyciem	maseczek	
ochronnych,	a	lokalne	firmy	gastronomiczne	zapewniły	
posiłki	dla	osób	pracujących	w	szpitalach.

W związku z panującą na świecie pandemią wywołaną koronawirusem oraz potwierdzonymi przypadkami zakażeń na terenie Polski, 
z dniem 25 marca br, wprowadzono  stosowne zalecenia, których celem jest i było zatrzymanie oraz zminimalizowanie skutków 
epidemii w kraju. Nowa rzeczywistość wymusiła na wszystkich dostosowanie się do panującej sytuacji nie tylko w zakresie życia 
społecznego, ale również gospodarczego. 

Jesteśmy firmą informatyczną, więc praca zdalna nie jest dla nas czymś nowym, a wręcz dla niektórych naszych pracowników była elementem stałym. Tym samym przejście wszystkich, ponad sześciuset pracowników w tryb pracy zdalnej 
odbyło się bez większych problemów. Co ważne, nie ucierpiała też na tym nasza efektywność. Podobnie w przypadku naszych klientów – pomogliśmy utworzyć kilka tysięcy zdalnych miejsc pracy. Kwestie techniczno-organizacyjne nie 
były więc dla nas wyzwaniem, tematem do zaadresowania są głowy naszych pracowników, dla których praca zdalna nie jest środowiskiem naturalnym. Wszelkimi możliwymi sposobami staramy się utrzymywać poczucie przynależności 
do zespołu, firmy – dbamy o ducha A-Team.  Uruchomiliśmy szkolenia on-line, nasze biuro HR doradza on-line jak najlepiej zorganizować sobie czas pracy w niełatwych warunkach domowych, organizujemy konkursy dla pracowników – 
a nawet dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia fitness.  Pracujemy i doceniamy tę możliwość. Ponadto #AtenaPomaga – przeznaczyliśmy środki pomocowe dla szpitali pomorskich na zakup respiratora i środków ochrony osobistej, 
nasi pracownicy szyją maseczki i angażują się w inne dostępne formy pomocy dla tych, których obecna sytuacja stawia przed ponadprzeciętnymi wyzwaniami 

Jacek Szymański, Wiceprezes firmy Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.                         

W obliczu szczególnych okoliczności związanych z pandemią COVID-19 firma Elemont postawiła sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przy jednoczesnym zachowaniu płynności funkcjonowania spółki. W konse-
kwencji powyższego podjęliśmy w ramach firmy szereg działań skierowanych na zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19. Mają one na celu nie tylko ochronę zdrowia fizycznego 
pracowników, ale również zadbanie o ich komfort emocjonalny w tym trudnym czasie. W związku z tym, że Elemont jest firmą budowlaną, nasze działania musiały być podejmowane dwutorowo, tj. z jednej strony musiały zostać dosto-
sowane do środowiska obiektów budowlanych, z drugiej – do środowiska biurowego. Zarząd spółki, po konsultacji z naszym ekspertem ds. BHP, przekazał swoim współpracownikom wszelkie instrukcje dotyczące zachowania higieny, 
jak i dostosowania codziennych nawyków w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia. W biurach i na budowach zostały ponadto zapewnione odpowiednie środki do dezynfekcji oraz maseczki ochronne. Wszyscy pracownicy, których 
specyfika obowiązków pozwala na wykonywanie ich w ramach pracy zdalnej, zostali oddelegowani do pracy w domu. Wszystkie spotkania osobiste z osobami spoza organizacji zostały odwołane, a wszelkie wewnętrzne narady, spo-
tkania, szkolenia oraz procesy rekrutacyjne są organizowane i przeprowadzane w sposób zdalny (online) – za pomocą firmowych komunikatorów.  Dodatkowo, nieustannie wysyłamy do naszych pracowników komunikaty, zachęcamy 
ich do organizowania telekonferencji oraz wideokonferencji, a także do unikania spotkań powyżej 3 osób, szczególnie w sytuacji, gdy nie może zostać zapewniona pomiędzy nimi odległość 2m. Pracownicy, którzy ze względu na swoje 
obowiązki są zobligowani do pracy w biurze mają zapewnione komfortowe, minimalizujące ryzyko warunki: w każdym pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba. Wszelkie pokoje są regularnie wietrzone, a przejścia pomiędzy 
biurami są na stałe otwarte, by wyłączyć konieczność chwytania za klamkę.

Natalia Kuta, HR Business Partner firmy Elemont Sp. z o.o.

Od lat mamy bardzo wysokie standardy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, podwykonawców i klientów.  Jest to dla nas absolutny priorytet. Dlatego stosowne procedury i ograniczenia, zgodne z wytycznymi służb 
sanitarnych, wprowadziliśmy już przed 15.03. Jednocześnie podejmujemy niezbędne działania gwarantujące utrzymanie ciągłości produkcji i dostaw. Rozdzielamy załogi pracujące na różnych zmianach, dzięki czemu mniejsza liczba 
pracowników pracuje na wydłużonych zmianach roboczych. Wprowadziliśmy pełną kontrolę osób wchodzących do zakładu i wjeżdżających z niego. Zadbaliśmy również o to, by osoby pracujące w trybie zmianowym nie spotykały się 
podczas przekazywania zmian. Pracownicy wymieniają się niezbędnymi Informacjami za pomocą innych środków komunikacji. Prowadzimy także pomiar temperatury ciała. Jeśli wynosi ona 38 stopni i więcej, to osoba ta natychmiast 
otrzymuje maseczkę i rękawice, a następnie jest eskortowana do służb medycznych. Od lat mamy samoobsługowe stanowiska dla kierowców, co w dobie epidemii bardzo procentuje. Pozwoliło to bowiem ograniczyć bezpośrednie kontakty 
z klientami odbierającymi towary. Dla kadry inżynieryjno-technicznej wprowadziliśmy rotacyjną pracę zdalną. W miarę możliwości wszystkie spotkania odbywają się online bądź poprzez telekonferencje. Pracownicy są wyposażeni 
w środki dezynfekujące oraz podstawowy sprzęt ochraniający, jak maski czy rękawice. Na wyposażeniu zakładów są również kombinezony oraz przyłbice, które będą używane w przypadku podejrzenia zakażenia. Wszyscy pracownicy 
biurowi pracują z domu. Dzięki posiadanym narzędziom technologicznym bardzo szybko przestawiliśmy się na zdalny tryb pracy i działa to całkiem dobrze. Staramy się też robić dla naszych pracowników coś więcej, dlatego uruchomi-
liśmy wewnętrzną inicjatywę #zadbajmyosiebie. Za pośrednictwem intranetu i innych narzędzi online dostarczamy im różną wiedzę na temat rozwoju, działania w pracy zdalnej, ale też takich obszarów jak np. zarządzanie emocjami. 
W tym trudnym czasie jest to szczególnie ważne. Brak kontaktu fizycznego staramy się rekompensować poprzez wirtualne pokoje, w których codziennie rano i po południu mogą oni napić się wspólnie kawy. W tych trudnych czasach 
należy skupić się na pracowniku. 

Iga Chodorowska – Korpak, Dyrektor Organizacji i Zasobów Ludzkich Lafarge Cement Spółka Akcyjna

Ostatnie tygodnie także dla naszego przedsiębiorstwa były czasem trudnym i wymagającym. W połowie marca zarząd Volkswagen Poznań podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu produkcji we wszystkich zakładach spółki. Kie-
rujemy  się zdrowiem i bezpieczeństwem naszych pracowników, które są dla nas absolutnym priorytetem. Aktualnie w firmie pracują osoby, które są zdefiniowane jako business essentials. Część z nich pracuje na miejscu w zakładach, 
m.in. dbając o konserwację maszyn i urządzeń czy infrastrukturę IT, jednak zdecydowana większość pracuje zdalnie, we własnych domach. Mijają kolejne tygodnie i muszę przyznać, że nasza elastyczność, solidarność  i dostosowanie 
do zmian zdały egzamin. Dostrzegam wymierne efekty pracy, mimo utrudnień i pewnych ograniczeń.
Dużym wyzwaniem na najbliższe dni stanowi dla nas przygotowanie do wznowienia procesu produkcji. Odpowiadając na nowe zasady bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej, dostosowujemy przebieg produkcji oraz organizację 
pracy, tak, aby zminimalizować wszelkie ryzyka i dać poczucie bezpieczeństwa naszym pracownikom. Dlatego opracowujemy zmiany w procesach produkcyjnych i organizacji pracy. Wprowadzimy także dystrybucję niezbędnych 
środków higieny, a także zasady dystansu społecznego. Nasza załoga już wiele razy potwierdziła, że jesteśmy razem, na dobre i na złe, dlatego jestem przekonana, że i tym razem nam się uda.

Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji Volkswagen Poznań

Dzięki skali naszego działania, sytuacja w firmie jest stabilna. Aktywnie działamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników - w dużym stopniu korzystamy z możliwości pracy zdalnej. Jednocześnie zachowujemy pełną zdol-
ność do obsługi klientów, zamieniając spotkania z klientami na videorozmowy. Od początku pandemii podjęliśmy działania wspólnie z ponad 200 restauracjami, by jeszcze większy nacisk kłaść na bezpieczne posiłki - mam tu na myśli 
przede wszystkim dodatkową dezynfekcję, korzystanie z maseczek czy zmianę miejsc dostaw do firm. Stale analizujemy obecną sytuację, a dzięki obserwacji liczby pracowników pojawiających się w pracy (co raportujemy na stronie 
https://smartlunch.pl/smartlunch-index), zespół może oszacować jak zamówienia będą kształtowały się w kolejnych tygodniach i odpowiednio wcześniej reagować na zmiany.

Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch Sp. z o.o.  

W Banku Gospodarstwa Krajowego, mając na względzie zdrowie naszych pracowników, przeszliśmy w miarę możliwości na tryb pracy zdalnej i właściwie wszystkie procesy operacyjne prowadzimy obecnie w ten sposób. Wymagało 
to niekiedy poszukiwania nowych rozwiązań informatycznych, ale udało się! To ważne, bo jako bank wspierający polską gospodarkę odgrywamy obecnie ważną rolę w walce ze skutkami gospodarczymi pandemii. Tym pracownikom, 
którzy jednak muszą podróżować do naszych siedzib, zapewniliśmy dojazdy służbowymi samochodami lub taksówkami, a w biurach odpowiednie środki ochrony osobistej oraz regularnie dezynfekujemy powierzchnie. Ważna jest dla 
nas również komunikacja, dlatego uruchomiliśmy dyżury psychologiczne, w intranecie specjalną sekcję z ciekawymi szkoleniami, webinarami, a dodatkowo codziennie informujemy pracowników nie tylko o tym, co jako pracodawca 
robimy, by chronić pracowników, ale również przekazujemy informacje na temat naszych działań dla gospodarki oraz co dzieje się w Polsce i na świecie w związku z pandemią.

Zuzanna Piasecka, Dyrektor Departamentu HR Bank Gospodarstwa Krajowego

	 Mimo,	że	rynek	pracy	odnotowuje	poważne	tąp-
nięcie,	wiele	firm,	takich	jak	branża	spożywcza,	czy	
logistyczna	wciąż	potrzebuje	nowych	pracowników.	
Ze	względów	bezpieczeństwa	uruchomiono	rekrutacje	
online	za	pośrednictwem	telefonu	lub	wideorozmów.
	 Wszystkie	podjęte	przez	firmy	działania	mają	na	
celu	nie	tylko	utrzymanie	się	na	rynku	i	zapewnienie	
miejsc	pracy,	ale	również	wsparcie	gospodarki	kra-
jowej.	
	 Wielkie	gratulacje	i	podziękowania	dla	tych	przed-
siębiorstw,	które	w	tak	trudnym	dla	nas	wszystkich	
czasie	nie	tylko	zadbały	o	potrzeby	swoje	i	swoich	
pracowników,	ale	wsparły	medyków,	niezależnie	
w	jakiej	formie	i	na	jaką	skalę.	Chapeau	bas!	



 – Gratulacje, Państwa firma została 
nagrodzona tytułem Solidny Praco-
dawca 2019. Co oznacza dla Państwa 
solidność zatrudnienia?
	 –	Oczywiście,	cenimy	ludzi,	bo	to	oni	
tworzą	fundament	każdego	przedsiębior-
stwa.	Tworzymy	jak	najlepsze	warunki	
pracy,	aby	była	efektywna	i	przebiega-
ła	w	dobrej	atmosferze.	Jesteśmy	firmą	
z	tradycjami,	która	istnieje	na	rynku	od	
ponad	200	lat,	w	Polsce	od	27.	Nasze	do-
świadczenie	świadczy	o	tym,	że	obrany	
kierunek	w	działaniach	biznesowych,	ale	
również	podejście	do	pracowników,	którzy	
są	naszym	najcenniejszym	kapitałem,	są	
słuszne.	Dzięki	takiej	polityce	zatrudniamy	
najlepszych	specjalistów	i	ekspertów	rynku	
medycznego,	którzy	chcą	pozostać	z	nami	na	lata.
 – Co sprawia, że firma się wyróżnia?
	 –	Oferujemy	nie	tylko	produkty	wysokiej	jakości,	ale	
przede	wszystkim	kompleksowe	rozwiązania,	które	mają	
pomagać	profesjonalistom	medycznym	oraz	pacjentom	
w	procesie	leczenia	ran,	a	także		opieki.	Od	momen-
tu	założenia	w	1818	roku	firma	odegrała	ważną	rolę	
w	rozwoju	ochrony	zdrowia	na	świecie.	Paul	Hartmann	
Senior,	brytyjski	chirurg	Sir	Joseph	Lister	i	lekarz	Victor	
von	Bruns	w	1874	r.	razem	dokonali	przełomowego	
odkrycia	w	historii	medycyny	–	stworzyli	pierwszy	na	
świecie	antybakteryjny	jałowy	opatrunek	specjalistyczny:	
gazę	karbolową	określaną	mianem	„największego	zwrotu	
w	historii	chirurgii”.	Był	to	ważny	wynalazek	rozpoczy-
nający	rozwój	nowych	metod	leczenia	ran,	które	dzięki	
ludziom	z	pasją	w	naszej	firmie	są	ciągle	doskonalone.	
	 –	Na jakich wartościach opiera się koncepcja 
prowadzonej w firmie polityki personalnej?
	 –	Stawiamy	na	wysoką	wydajność	–	każdy	z	nas	
działa	jak	przedsiębiorca	ze	świadomością	wspólne-
go	celu,	którym	jest	bycie	o	krok	przed	konkurencją	

Zdrowe podejście do pracownika
i	dbanie	o	status	lidera	na	rynku.	Kolej-
nym	aspektem	jest	ukierunkowanie	na	
klienta	–	zajmujemy	się	wyłącznie	takimi	
aktywnościami,	które	kreują	wartość	
dla	naszych	klientów,	starając	się	za-
spokoić	ich	dzisiejsze	potrzeby	jak	i	te,	
które	dostrzegamy	w	przyszłości.	No	
i	na	koniec,	element	bez	którego	nasz	
sukces	nie	byłby	możliwy,	a	mianowicie		
zespół	z	pasją	-	jesteśmy	jednym	wizjo-
nerskim	zespołem,	który	żyje	zaufaniem	
i	szacunkiem,	i	ma	ambicję	być	wzorem	
do	naśladowania.
 – Ważnym elementem życia 
zawodowego jest rozwój pracowni-
ków. Co w tym względzie oferuje firma 
jako pracodawca?

	 –	Doskonale	zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	jak	ważny	
jest	rozwój	firmy.	Aby	tak	się	stało,	dajemy	pracownikom	
szansę	ciągłego	doskonalenia	umiejętności	oraz	rozwi-
jania	kompetencji.	Dlatego	nie	tylko	inwestujemy	w	ich	
studia	czy	kursy,	lecz	także	oczekujemy	od	menedżerów,	
że	aktywnie	będą	inwestować	w	te	kompetencje	pra-
cowników,	które	są	cenne	dla	firmy.	Może	to	być	choćby	
udział	w	interesujących	projektach,	czy	dzielenie	się	
ze	współpracownikami	specjalistyczną	wiedzą.	Takie	
podejście	procentuje,	pracownicy	nie	tylko	czują	się	
pewniej	wykonując	powierzone	im	zadania,	ale	mogą	
realizować	również	swoje	ambicje	i	plany	zawodowe.	
W	przyszłości	daje	to	możliwość	awansu	pionowego	
lub	poziomego.	Buduje	też	wśród	pracowników	po-
czucie	przynależności	do	przedsiębiorstwa.	Jednym	
z	wielu	przykładów	jest	wieloletni	rozwój	pracownika	
magazynu,	który	obecnie	jest	kierownikiem	ds.	supply	
chain	management.	Staramy	się	też,	by	nasi	pracownicy	
zdobywali	jak	najwięcej	doświadczenia	we	współpracy	
ze	środowiskiem	medycznym,	co	otwiera	przed	nimi	
wiele	perspektyw.

Z	Grażyną	 
Żeromską-Tiszler,	 
Członkiem	Zarządu	 
PAUL	HARTMANN	
Polska	Sp.	z	o.o.	

rozmawia	Tina	Dej

W obliczu  pandemii COVID-19 oraz restrykcji nałożonych przez 
rząd Polski, mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, obserwujemy jak Polacy jednoczą się  i odpowiedzialnie 
podchodzą do nowej rzeczywistości. 

	 Jak	sytuacja	wygląda	z	perspektywy	firmy	zajmującej	
się	logistyką,	zatrudniającej	ponad	650	pracowników?	
W	Logwin	Poland	wielokrotnie	podkreślane	podzięko-
wania	dla	pracowników,	nabierają	nowego	znaczenia.	Ela-
styczność	w	stosunku	do	realizacji	zamówień	i	spełnienie	
potrzeb	renomowanych	klientów,	w	tym	czasie	w	sposób	
szczególny	należy	przełożyć	na	specyfikę	pracy	w	oddzia-
łach	dedykowanych	zarówno	logistyce	kontraktowej,	jak	
i	produktom	spedycyjnym.		Logwin	Poland	podejmuje	
wszelkie	środki,	by	chronić	swoich	pracowników.	Na	
stanowiskach,	na	których		jest	to	możliwe,	pracownicy	
świadczą	pracę	zdalnie.	Jednak	w	branży	TSL	(Transport,	
Spedycja,	Logistyka)	czynnik	ludzki	jest	niezastąpiony.	 
Tak,	jak	realizacja	biznesu	klientów	przez	Logwin	Poland	
jest	bezpieczna,	tak	poczucie	bezpieczeństwa	firma	stara	
się	dać	wszystkim	pracownikom,	których	obecność	nie-
zbędna	jest	do	realizacji	codziennych	zamówień.	Logwin	
popiera	akcję	#zostańwdomu,	jednakże	bez	części	pracow-
ników	świadczących	pracę	realizacja	zamówień	on-line	
nie	byłaby	możliwa.	Wprowadzono	dodatkowe	działania	
mające	za	zadanie	ochronę:	pomiar	temperatury	ciała,	
udostępnienie	płynów	do	dezynfekcji,	szczególna	uważ-
ność	na	samopoczucie	swoje	oraz	współpracowników.	
Ponadto	staranne	planowanie	grafików	z	uwzględnieniem	
potrzeb	pracowników-rodziców,	ograniczenie	kontaktu	

Solidny Pracodawca w obliczu 
ekstremalnych wyzwań

z	dostawcami,	kurierami	itd.	Logwin	nieustannie	stara	
się	wprowadzać	optymalizację	procesów	i	procedur	
w	taki	sposób,	by	nowe	rozwiązania	nie	zakłócały	dobrze	
prosperujących	obszarów.	Firma	słucha	tego,	co	mają	do	
powiedzenia	pracownicy,	dlatego	funkcjonuje	program	
Idea.	Polega	on	na	nagradzaniu	najbardziej	innowacyj-
nych	rozwiązań,	które	usprawniają	codzienną	pracę	
zarówno	w	obszarach	biurowych,	jak	i	magazynowych.	
Filozofia	firmy	skupia	się	na	podejściu,	że	czasem	małe	
rzeczy	niewidoczne	w	skali	makro	robią	ogromną	róż-
nicę	w	środowisku	mikro.	Inne	ustawienie	pojemników	
do	pakowania	towaru,	dodanie	jednego	dokumentu	
do	obiegu	-	to	proste	przykłady	tego,	jak	pracownicy	
sprawiają,	że	praca	staje	się	bardziej	efektywna	i	często	
zwyczajnie	prostsza.	
 Obecny	rynek	pracy	-	jak	nigdy	dotąd	-	stawia	wy-
zwania	pracodawcom,	którzy	chcą	zachować	najwyższe	
standardy.	Aby	temu	sprostać,	należy	bezwzględnie	propa-
gować,	wdrażać	i	ulepszać	praktyki,	które	przyczyniają	się	
do	zwiększenia	komfortu	i	bezpieczeństwa	pracowników.
 – Uhonorowanie Logwin Poland kolejny rok z rzędu 
tytułem Solidnego Pracodawcy w kategorii ogólnopolskiej 
i branżowej jest dla nas kolejnym bodźcem do baczne-
go przyglądania się temu, jak funkcjonujemy jako firma 
oraz jak postrzegają nas obecni oraz przyszli pracownicy. 
Z optymizmem stawiamy na dalsze rozwijanie pozytyw-
nych relacji zarówno z pracownikami, jak i klientami. 
Wiemy, że wspólnymi siłami osiągamy najwięcej –	mówi	 
Piotr	Sprzęczka,	Managing	Director.

Jaka jest firma Franke  

	 Kogokolwiek,	kto	wejdzie	do	siedziby	Franke	Food-
service	Systems,	od	progu	witają	kwiaty.	W	budynku,	
który	otrzymał	wyróżnienie	Przewodniczącej	Rady	Mia-
sta,	łączące	kategorie	ARCHITEKTURA	i	INWESTYCJA,	
dominuje	łagodny	błękitny	kolor.	O	charakterze	firmy	
nie	decydują	jednak	biura,	ale	atmosfera.	Otwartość	na	
potrzeby	pracowników	sprzyja	budowaniu	zespołów,	
w	których	każdy	głos	może	być	równie	istotny.	W	jaki	
sposób	pracownicy	Franke	dbają	o	atmosferę?
 
Najważniejsze jest indywidualne podejście.
	 Powszechnie	powtarzamy	tezę,	że	największą	war-
tością	firmy	są	jej	pracownicy.	Mówimy	o	tym	na	spotka-
niach,	szkoleniach	i	prezentacjach.	Nie	zawsze	jednak	
zastanawiamy	się	co	to	oznacza	w	praktyce.
	 We	Franke	rozumiemy	to	jako	umiejętność	słuchania	
o	potrzebach	każdego	pracownika.	Każdy	z	nas	jest	
w	innej	sytuacji	życiowej,	innym	wyzwaniom	stawia	
czoło.	Sztuką	jest,	aby	rozpoznać	w	jakim	momencie	
życia	jest	pracownik	i	wesprzeć	go	w		rozwoju,	ale	także	
w	pokonywaniu	codziennych	trudności.	Od	lat	wspieramy	
takie	wartości	i	styl	zarządzania.
 
Indywidualne podejście do pracowników 
wspiera grę zespołową.
  
	 Wszyscy	we	Franke	wiemy,	że	gramy	do	jednej	bramki.	
Hasłem	naszej	strategii	jest	„Winning	together”.	Zdaje-
my	sobie	sprawę,	że	współdziałanie	wszystkich	osób	
umożliwia	osiągnąć	cele	firmy.	Na	takich	założeniach	
opiera	się	zarządzanie	firmą.	Gdy	pomocy	potrzebuje	

Franke Foodservice Systems 
– gramy zespołowo

ważny	w	danym	momencie	dział,	wspieramy	go	wszyscy.	
Dzięki	temu	jesteśmy	w	stanie	być	na	tyle	elastyczni,	aby	
w	dzisiejszym	szybko	zmieniającym	się	świecie	stale	
podążać	za	potrzebami	klientów.
 
Szacunek i uważność.
	 Każdy	z	nas	jest	inny.	Ta	różnorodność	jest	dla	nas	
zaletą,	która	decyduje	o	przewadze	Franke	jako	praco-
dawcy.	Masz	inne	zdanie	na	jakiś	temat?	Odważ	się	o	tym	
powiedzieć,	ale	zrób	to	z	szacunkiem.	Doceniamy	siebie	
jako	pracowników,	ale	nie	zapominamy,	że	jesteśmy	ludź-
mi	z	różnymi	bagażami	doświadczeń,	przyzwyczajeniami.	
Jesteś	ekstrawertykiem?	Cudownie!	Introwertykiem?	
Również	wspaniale.	Każdy	znajdzie	tu	swoje	miejsce	
i	poczuje	się	dobrze.	Każdego	powitamy	z		otwartymi	
ramionami.	
	 Taka	atmosfera	pozwala	skoncentrować	się	na	zadaniu,	
które	w	danej	chwili	wykonuje	pracownik.	Uważność	
podnosi	poziom	komunikacji	i	pozwala	skutecznie	działać	
zwłaszcza		gdy	zadania	są	ambitne.
 
Co jeszcze?
	 Dbamy	o	siebie	nawzajem.	Nie	tylko	dlatego,	że	nie	ma	
innego	wyboru,	ale	dlatego,	że	jest	to	dla	nas	korzystne.	
Chcemy,	aby	pracownicy	codziennie	przychodzili	rano	
do	pracy	z	przyjemnością.	Takim	pracodawcą	jesteśmy.	
To	nasz	wybór.

Franke Foodservice Systems Poland jest częścią korporacji Franke – 
wiodącego dostawcy inteligentnych systemów kuchennych dla sieci 
restauracji szybkiej obsługi.Jako globalny dostawca najwyższej jakości 
produktów, usług oraz indywidualnych rozwiązań, firma oferuje pełne 
wyposażenie kuchenne. 

Prestiżowe wyróżnienie HR
Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan? Nakłady finansowe?
A może po prostu szczęście? Zapewne każdy z tych elementów, ale 
niewątpliwym atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest 
inwestycja w kapitał ludzki. Projekt Solidny Pracodawca Roku powstał 
przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować 
podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, 
która przekłada się na wysoką jakość produktów i usług. Spośród 
tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju 
selekcjonowane są te przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł 
Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów.

	 Organizatorem	programu	Solidny	Pracodawca	 
Roku	 jest	 redakcja	 „Stron	Rynku”	oraz	 „Stron	
Biznesu+”.	W	 związku	 ze	 specyfiką	 pracy	 ze-
społu,	podstawą	wstępnej	weryfikacji	przedsię-
biorstw	są	standardowe	działania	dziennikarskie	 
(m.in.	zbieranie	informacji	poprzez	kontakt	z	insty-
tucjami	takimi	jak	powiatowe	urzędy	pracy,	urzędy	
miast	czy	Państwowa	Inspekcja	Pracy).	Wysoce	ce-
nione	jest	wsparcie,	jakiego	udzielają	patroni	projek-
tu	–	SAZ,	Business	Centre	Club	oraz	Stowarzyszenie	 
Pracodawców	RP.	Wyróżnieniem	dla	firm	jest	już	
sama	nominacja,	gdyż	w	dużej	mierze	jest	ona	wyni-
kiem	pozytywnych	rekomendacji	oraz	opinii	zaczerp-
niętych	w	lokalnym	środowisku	przedsiębiorstw.

	 Zdobycie	tytułu	to	nie	tylko	prestiżowe	wyróż-
nienie,	ale	również	możliwość	zaprezentowania	się	
na	łamach	ogólnopolskich	mediów.	Zwieńczeniem	
każdej	z	edycji	projektu	jest	ogólnopolska	gala,	na	
którą	zaproszeni	zostają	wszyscy	laureaci	tytułu.	
Podczas	uroczystości	wyróżnione	firmy	otrzymują	
tablice	pamiątkowe	potwierdzające	słuszność	do-
tychczasowych	działań	z	zakresu	polityki	personal-
nej.	Wydarzenie	jest	również	wspaniałą	okazją	do	
wymiany	doświadczeń	i	pomysłów	z	obszaru	HR.
	 Zapraszamy	na	stronę	internetową,	gdzie	mogą	
się	Państwo	zapoznać	z	wypowiedziami	laure-
atów	na	temat	projektu,	które	są	wizytówką	tego	 
przedsięwzięcia.

 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



	 Funkcjonalne	produkty	są	wynikiem	wieloletniej	
pracy	nad	jakością	i	wysokimi	standardami	oferty.	
Świadectwem	zadowolenia	odbiorców	jest	przyznany	
producentowi	głosem	klientów	złoty	Laur	Klienta	2020	
w	kategorii	Jakość	i	innowacyjność	branży	budowla-
nej	-	automatyka	i	ochrona	domu.	– Przyznana nam 
nagroda w ramach ogólnopolskiego plebiscytu jest dla 
nas bardzo ważną informacją	–	mówi	Robert	Hodurek,	
właściciel	Ropam	Elektronik.	– Docenione zostały nasze 
dotychczasowe działania w kierunku zagwarantowania 
klientom wysokiej jakości towaru. A co za tym idzie 
zadowolenia z ich użytkowania. Laur Klienta jest dla 
nas swego rodzaju papierkiem lakmusowym rynku 
i pozwala zainteresowanym dokonać prawidłowego, 
a zarazem udanego wyboru w danej kategorii. 
	 Branża,	w	której	firma	została	wyróżniona	po-
siada	dużą	konkurencję.	Dlatego	też	tak	ważna	jest	
innowacyjność	rozwiązań	produktowych.	To	co	wy-
różnia	systemy	Ropam	Elektronik	na	tle	pozostałych	
marek	to	duża	elastyczność	i	funkcjonalność	urządzeń	
stwarzających	duże	możliwości	działania	systemów	
w	automatyce	domowej.	Przykładem	są	centrale	alar-
mowe	serii	NeoGSM-IP,	obsługiwane	za	pomocą	paneli	
dotykowych,	aplikacji	mobilnych	na	smartfony	i	tablety	
z	Android	lub	iOS.	Na	systemie	można	zrealizować	
funkcjonalną,	bardzo	łatwą	i	intuicyjną	w	obsłudze	
automatykę	domową.	Sterować	można	za	ich	pomocą	

Innowacyjne systemy 
automatyki domowej

alarmem,	oświetleniem,	roletami,	bramami,	ogrzewa-
niem,	wentylacją	itd.	Oczywiście	klient	może	sterować	
tym	wszystkim	przez	internet	z	dowolnego	miejsca	
na	świecie.

Na rynku systemów ochrony i automatyki domowej wyróżnia się 
polski producent - Ropam Elektronik. Klienci docenili firmę  
w tegorocznym plebiscycie Laur Klienta. 

www.ochronadladomu.pl


