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Soligrano – zboża
w wygodnej odsłonie

Polacy polubili zboża ekspandowane. To zdrowa i wygodna
alternatywa dla coraz bardziej wymagających konsumentów.
Między innymi za sprawą marki Soligrano, która z pszenicy,
żyta czy orkiszu komponuje naturalne mieszanki
do przygotowania potraw i łatwe w użyciu gotowe produkty.

Pod szyldem Soligrano powstają na przykład
Puffinki, Musli oraz zboża z owocami, czyli doskonałe
i zdrowe opcje śniadaniowe. Z kolei Kaszotto,
Gryczotto i Ryżotto to mieszanki do samodzielnego
przygotowania potraw obiadowych. Można z nich
szybko wyczarować dania zaskakujące bogactwem
smaków. Gotowe zestawy z kolekcji zup Soligrano
przypadną do gustu miłośnikom pomidorowej
i krupniku. Jednak wśród zbożowych propozycji
Soligrano znaleźć można też tak niecodzienne zestawienia, jak pachnąca imbirem i trawą cytrynową

ORYGINALNA DUŃSKA RECEPTURA

gryka na sposób tajski. Smakosze kuchni świata
mogą sięgnąć po Vege Burgery jaglane i orkiszowe,
przygotowane po meksykańsku czy indyjsku albo
falafel z ciecierzycą i orkiszem.
– Propozycji mamy znacznie więcej i wciąż szukamy nowych – mówi Kamil Rabenda, Prezes Zarządu
Soligrano. – Zawsze szukamy połączenia smaku,
wartości odżywczych i wygody, która pozwala zaoszczędzić czas na przygotowanie zdrowych i pożywnych
posiłków – dodaje.
Co to oznacza dla klientów? Zdrowie i przyjemność. Proces ekspandowania, czyli działania na
ziarna ciśnieniem i temperaturą, pozwala zachować
składniki odżywcze, a produktom nadaje przyjemny smak.
Pomysłowość w tworzeniu oryginalnych propozycji kulinarnych przyniosła Soligrano uznanie klientów i nagrodę w największym w Polsce
programie konsumenckim. Marka otrzymała złoty
Laur Klienta 2020 w kategorii produkty zbożowe.
Oryginalne receptury, dbałość o najwyższą jakość
i proekologiczną produkcję Soligrano doceniono
też rok temu w Szanghaju, na jednej z największych
światowych imprez spożywczych na świecie – SIAL
China. Firma z Dobronia, jako jedyna z Europy, zajęła
miejsce na podium w konkursie SIAL Innovation.

Zdrowe Skandynawskie Produkty
GRON
/ BALANCE Odkryciem 2020 roku

Marka Grøn Balance została uhonorowana
tytułem Odkrycie Roku 2020 w prestiżowym plebiscycie Laur Klienta/Konsumenta.
To największy program konsumencki w kraju, oceniający popularność marki i jakość
produktów oraz świadczonych usług. Kategoria Odkrycie Roku to prestiżowa nagroda
polskiego klienta i konsumenta, dlatego,
że wyboru najwyżej cenionych produktów
dokonują sami klienci wyróżniając tym
samym produkty, które zdobyły ich serce.

www.gronbalance.pl
www.gron.com.pl
Gron Balance

gronbalance

Tym bardziej to cenne wyróżnienie, ponieważ
Dania to niekwestionowany pionier i lider ekologii.
Duńczycy są wizjonerami i innowatorami, którzy
starają się wprowadzać ulepszenia w wielu dziedzinach. Wszystko segregują i wykorzystują. W Danii
ogromne znaczenie ma nie tyle sam znaczek, ile
fakt czy firma faktycznie coś robi, czy wspiera również proekologiczne działania na świecie.
Wszystkie produkty z serii Grøn Balance są tworzone z szacunku i troski i wyselekcjonowane dla
Ciebie, aby dbać o Twoje zdrowie i wartości w bliskim Ci otoczeniu.

Dla zapewnienia najwyższej jakości, wszystkie
nasze produkty powstają w bliskiej współpracy
z Duńskim Stowarzyszeniem Astmatyków i Alergików. www.astma-allergi.dk/
Nieustannie koncentrujemy się na działaniach
proekologicznych, potwierdzonych licznymi certyfikatami. Grøn Balance to nie tylko marka, to przede
wszystkim zielona równowaga. To poczucie społecznej odpowiedzialności, w stosunku do szeroko pojętej ekologii, zakorzenione w duńskiej kulturze od lat.
W związku z tym niezmiernie istotne są składniki,
tworzące doskonały przepis. Używamy ich najczęściej w codziennym funkcjonowaniu: odżywianiu,
higienie osobistej, pielęgnacji i ochronie całej rodziny,
jak również w zakresie środków czystości. To decyduje o świadomych wyborach konsumpcyjnych.
Grøn Balance to wspaniali pomocnicy domowi.
Dyskretni, bezzapachowi, skuteczni,
uniwersalni. Pozwalają cieszyć się
prawdziwą atmosferą domu,
bez niepotrzebnej chemii.
Jedyna chemia to ta,
która będzie pomiędzy
Wami, a Waszym domem.

Grøn Balance to również kosmetyki dla całej
Rodziny. Bezzapachowe, pielęgnacyjne, aby każdy
dzień był czystą przyjemnością. Przyjazne nie tylko
dla Ciebie, ale również dla Twojego dziecka.
Grøn Balance w oryginalnej duńskiej recepturze
jest o ubiegłego roku dostępne w Polsce. Dokładnie
to samo, co w Skandynawii!
Wszystkie produkty są certyfikowane, aby otoczyć pełną opieką Ciebie, Twoich bliskich i środowisko. Grøn Balance to czysty zysk. Równowaga
pomiędzy zdrowiem, a portfelem.
Chcemy się wzajemnie inspirować w utrzymywaniu zielonej równowagi, aby była to dla Ciebie
czysta przyjemność. To najbardziej naturalna integracja estetyki i funkcjonalności.
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Wsparcie dla biznesu
Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie. Żeby odnieść sukces w biznesie, z jednej
strony trzeba mieć pomysł na prowadzenie swojej firmy, ale trzeba też sprostać trudnościom,
z którymi codziennie spotyka się każdy przedsiębiorca.
Epidemia wirusa COVID-19, wprowadzone ograniczenia, czasowe zamknięcie niektórych gałęzi przemysłu
i znaczne spowolnienie polskiej gospodarki sprawiły, że
ostatni czas nie był łatwy dla tych, którzy prowadzą własny
biznes. – Od prawie 25 lat wspieramy przedsiębiorców i większe firmy w rozwoju ich biznesów – mówi Beata Klonecka,
Wiceprezes ING Lease (Polska). – Na co dzień podążamy
za oczekiwaniami klientów, rozwijamy produkty i dostosowujemy ofertę do potrzeb tak, aby oferować najlepsze, szyte
na miarę rozwiązania. Dostarczamy klientom produkty finansowe, które umożliwiają szybką oraz sprawną realizację
inwestycji. Jednak sytuacja związana z wybuchem epidemii,
ograniczeniami i kryzysem gospodarczym postawiła przed
nami, jak i naszymi klientami nowe wyzwania. Dzisiaj
musimy zmierzyć się z nową rzeczywistością, której nikt się
nie spodziewał na początku 2020 roku. W tym szczególnym
momencie jesteśmy partnerem słuchającym głosu naszych
klientów, tak by jeszcze lepiej ich wspierać, choć czasem
w nieoczywisty sposób.

Bycie online – bezpieczeństwo i wygoda
Możliwość załatwienia różnych spraw przez Internet
okazała się istotnym udogodnieniem dla przedsiębiorców
i  właścicieli firm. Z jednej strony, ze względów bezpieczeństwa i obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.
Z drugiej strony, załatwiając sprawy zdalnie, robimy to
szybciej i sprawniej, a to sprzyja szybszemu powrotowi
do aktywności biznesowej sprzed pandemii. – Zdajemy
sobie sprawę, że prowadzenie firmy w tak niecodziennych
okolicznościach może nie być łatwe, dlatego zachęcamy
klientów do korzystania z rozwiązań zdalnych – dodaje
Beata Klonecka.
Kanały bankowości internetowej i mobilnej  ING dają
możliwość obsługi online umów leasingowych. Tym samym ceniąc swój czas można szybko i wygodnie pobrać
faktury za raty leasingowe, sprawdzić harmonogram
spłat, status rozliczeń, a także inne informacje dotyczące
umów leasingu. Oprócz tego można złożyć wniosek online
dotyczący zmian w umowie lub dotyczący przedmiotu
leasingu. Co więcej, klient może zdalnie  złożyć wniosek
o nowe finansowanie. A dzięki możliwości podpisania
umowy elektronicznym podpisem kwalifikowanym, cały
proces odbywa się w dogodnym dla klienta czasie bez
konieczności wychodzenia z domu czy wizyty w oddziale.

Jak odnaleźć się w pocovidowej
rzeczywistości?

Nie zapominamy o ekologii
i zrównoważonym rozwoju

W przypadku niektórych firm nowa rzeczywistość
wymusiła przemyślenie lub całkowitą zmianę swojego
modelu biznesowego. Czasem było to po prostu przeniesienie biznesu do Internetu, czasem zmiana kierunku
dostaw albo grupy odbiorców swoich towarów, a czasem
nawet przekształcenie swoich linii produkcyjnych. W każdym z tych przypadków warto pomyśleć o firmowych
inwestycjach i możliwościach zewnętrznego finansowania.
– Nowa  maszyna, która umożliwi przekształcenie linii
produkcyjnej, czy też nowy samochód by móc sprawniej
rozwozić towary mogą okazać się kluczem do sukcesu –
podkreśla wiceprezes ING Lease (Polska). – Rozumiemy to
i w tym obszarze również chcemy wspierać przedsiębiorców.
Dlatego, wprowadzamy rozwiązania i udogodnienia tak,
aby klienci mieli wygodny dostęp do naszych usług. I tak
na przykład, obecnie trwają dwie oferty specjalne „Wyślij
raty na wakacje” dla leasingu maszyn i urządzeń oraz „2
raty bez spłaty” dla samochodów osobowych i dostawczych. Klient podpisuje umowę, może korzystać ze sprzętu
lub przedmiotu od razu, a pierwszą ratę zapłaci dopiero
po 2 miesiącach.

Coraz częściej obok oczekiwań związanych
z biznesem klienci mają również oczekiwania społeczne, aby realizować misję ekologicznego, prozdrowotnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów.
ING Lease posiada w swojej ofercie Program ING EKO,
w ramach którego można połączyć te dwa aspekty
i sfinansować leasingiem elektryczne i hybrydowe
samochody osobowe, dostawcze do 3,5 t, a nawet
elektryczne motocykle i skutery. Do tego oferuje swoim klientom finansowanie paneli fotowoltaicznych
na atrakcyjnych warunkach. – Nasz cel to podążanie
z duchem czasu, wdrażanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, aby kompleksowo
odpowiadać na oczekiwania klientów – podsumowuje
Beata Klonecka. – Zrównoważony rozwój i działania
proekologiczne są również, obok celów biznesowych,
elementem naszej strategii. Otrzymana nagroda złotego Lauru Klienta 2020 w kategorii „Ekologiczne
strategie w biznesie i przemyśle” oraz pozytywne
głosy ze strony klientów bardzo nas cieszą i motywują
do kolejnych działań.

Nowe myślenie dla czystego jutra

Wartości, którymi kierujemy się
na co dzień, kształtują sposób
naszego myślenia i wskazują
kierunek działania.
Transmisja międzypokoleniowa odpowiedzialna jest
za przekazywanie młodemu pokoleniu pewnych wzorców, zasad, norm tworzących zasadniczy zrąb wartości.
Obowiązek ten wynika z natury ludzkiej, ale jak przekazać
cenne wartości pokoleniu, któremu wydaje się, że wie
wszystko? Kierunki myślenia i działania powinny ukazać
wybór drogi człowieka w czasie życia i pozostawienia  po
sobie śladu dla następnych pokoleń. Konieczne jest uświadomienie w pytaniu: Co mogę dać Ziemi i funkcjonującej
na niej społeczności, na ile jestem przydatny?

Wzorce ekologiczne

Rozwój cywilizacji, w której występuje zjawisko
naturalnego przywiązania do konsumpcji, w znaczący
sposób uszczupla zasoby środowiska, co w szczególny
sposób odczuwamy w ostatnich latach. Zapomnieliśmy,
że stanowimy nieodłączną część przyrody na rzecz wartości ekonomicznych. Choć większość Polaków deklaruje
segregację odpadów, to wyniki badań wskazują spadek
recyklingowej świadomości. Śledząc ekowydarzenia przed
czasem pandemii COVID-19, zauważalny jest wzrost popularności i poparcia dla działań ekologicznych ze strony
dzieci i młodzieży. Bunt jest działaniem wynikającym
z racjonalnych i naukowych pobudek słusznie utwierdzanych przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.
Młode pokolenie posiada zdolność przekształcenia idei
w misję proekologicznej aktywności, za którą coraz częściej podążają rodzice i dziadkowie.

Gospodarowanie odpadami przemyślane
na nowo

Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym
może okazać się jedną z najbardziej korzystnych rewolucji
współczesnego świata. W obecnym systemie wytwarzamy
coraz większą ilość odpadów, czym wyczerpujemy zasoby
naturalne. A co jeśli zamkniemy system? Gospodarka
o obiegu zamkniętym zakłada, iż wszystkie produkty,
materiały i surowce powinny pozostawać tak długo, jak
jest to możliwe. Natomiast wytwarzanie odpadów jak
najbardziej zminimalizowane. Aby uwolnić ten potencjał,
konieczna jest współpraca w szerokim gronie zarówno
z sektora publicznego, jak i prywatnego.

szkolnej, najmłodsi rozróżniają kolory pojemników,
a wprowadzana  idea: zacznij od siebie! procentuje
w przyszłości. Przykład idzie jednak z góry, a czyste
jutro leży w naszych rękach.

Dlaczego warto segregować odpady?
Razem kreujemy przyszłość

Po pierwsze segregacja odpadów to nadanie im
drugiego życia. Poprawnie wyrzucony odpad stanoDzięki szeroko prowadzonej aktywności proekologicz- wi cenny surowiec i jest wykorzystywany ponownie.
nej i prospołecznej przedsiębiorstw świadczących usługi Z plastikowych butelek PET powstają nie tylko inne
związane z zagospodarowaniem zarówno odpadów opakowania, ale również bluzy polarowe, poduszki czy
komunalnych, jak i przemysłowych obecnych na wielu torby na zakupy. Po drugie, recykling sprawia, że dbamy
ogólnopolskich wydarzeniach poznajemy proekolo- o środowisko i naszą planetę. Oszczędzamy energię i zagiczne zachowania zachęcające nas do szerzenia idei soby naturalne, które są ograniczone. Segregacja to także
czystego jutra.
korzyść dla naszego portfela. Nowe ustawodawstwo
GreenCycle jest jedną z wiodących na świecie firm wprowadziło wysokie kary za złą segregację i wdrożyło
zajmujących się gospodarką odpadami i spółką matką narzędzia, które kontrolują wywóz odpadów. Wniosek
PreZero. Firma jest motorem innowacji i pomysłodawcą jest prosty – segregacja się opłaca, a zasady są proste.
w zakresie nowych technologii, systemów i procesów
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
w dziedzinie surowców wtórnych i zarządzania energią Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w spraoraz innowacji środowiskowych i rozwiązań logistycz- wie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
nych.
wybranych frakcji odpadów rozróżniamy 5 frakcji:
Lata doświadczeń i wykorzystanie najnowocze- metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biośniejszych rozwiązań w spółce PreZero pozwalają na degradowalne i odpady mieszane. Przy segregacji odzarządzanie odpadami efektywnie, wydajnie i spraw- padów musimy pamiętać o wyjątkach. Pamiętajmy, aby
nie. Klienci firmy obniżają dzięki temu koszty utylizacji dokładnie opróżniać opakowania przed wyrzuceniem
i przyczyniają się do zachowania materiałów nadających i nie wyrzucać odpadów zatłuszczonych, zabrudzonych
się do recyklingu. – Jako dostawca usług odbioru, trans- i pokrytych klejem. Ważne jest, aby zgniatać opakowania
portu i zagospodarowania odpadów wspieramy rozwój przed ich wyrzuceniem. Zgnieciona butelka to bowiem
gospodarki obiegu zamkniętego, która pomaga zmniejszać 80% więcej miejsca w pojemniku, mniej kursów pojazpoziom zanieczyszczeń i chronić zasoby naturalne – mówi dów odbierających odpady, a co za tym idzie mniejsza
Thomas Sroka – Prezes PreZero. – Odpady traktujemy emisja substancji do powietrza (redukcja emisji CO ).
²
jak cenne surowce, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Odpady niebezpieczne, do których zaliczają się między
możemy ograniczyć niemal do zera ilość tych odpadów, innymi: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane
których nie można poddać recyklingowi. To nie tylko nasza lekarstwa, zużyte żarówki i chemikalia oraz elektropraca, ale też zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.
odpady (sprzęt RTV i AGD) oddajemy w specjalnie
wyznaczonych punktach w sklepach, aptekach i punktach
Segreguj z PreZero
selektywnej zbiórki odpadów (tzw. PSZOK-ach).
Większość odpadów wykonana jest z tworzyw, które
możemy ponownie wykorzystać. Segregując odpady,
nadajemy im nowe życie – przestają być odpadem, a stają
się cennym surowcem. Wprowadzone w całym kraju
zmiany w zakresie Jednolitego Systemu Segregowania
Odpadów dały odpowiedź na pytanie: Jak segregować
odpady? Mamy więc wytyczne, pozostaje nam działanie
i edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.
Dzięki ogólnopolskim akcjom i edukacji prowadzonej
już od najmłodszych lat świadomość segregacji jest
dzisiaj dużo większa. Zaczynając już od nauki przed-

Dołącz do nas

W Polsce firma PreZero zatrudnia ponad 1000 osób
w 7 spółkach i posiada 13 oddziałów, dzięki czemu działa
na terenie całego kraju. Pracodawca zbudował zespół
kompetentnych, godnych zaufania i świadomych swojej
wartości ludzi. Dzięki nim realizując misję i wizję spółki
zapewnia rozwiązania skrojone na miarę i dostosowane
do potrzeb każdego klienta.
Jeśli jesteś zainteresowany budowaniem czystej
przyszłości – dołącz do PreZero.

Solidni pracodawcy w dobie pandemii
Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan?
Nakłady finansowe? A może po prostu szczęście?
Zapewne każdy z tych elementów, ale niewątpliwym
atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest
inwestycja w kapitał ludzki. Projekt Solidny Pracodawca
Roku powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić,
uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze
cechujące się wzorcową polityką personalną, która
przekłada się na wysoką jakość produktów i usług.
O programie
Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie
tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze
rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy.
Program Solidny Pracodawca Roku odbywa się w kilku
równorzędnych kategoriach branżowych, regionalnych,
oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie regionalne
przeznaczone są dla firm, których siedziby znajdują się
w poszczególnych makroregionach, ta ostatnia dotyczy
zaś przedsiębiorstw, których oddziały lub filie obecne
są na terenie całego kraju. 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. Zdobycie tytułu to nie
tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również możliwość
zaprezentowania się na łamach ogólnopolskich mediów
w ramach zdobytego tytułu.
Nagroda ta stanowi potwierdzenie klarowności oraz
rzetelności działania firm, co niesie za sobą łatwiejsze
nawiązywanie współpracy biznesowej oraz przewagę
nad konkurencją w różnego rodzaju przetargach oraz
konkursach. Czy opłaca się być solidnym pracodawcą?
Czy uczciwe traktowanie pracowników przekłada się
na wymierne korzyści? Tak! Przedsiębiorstwa należące
do elitarnego grona laureatów są bardziej wiarygodne
w oczach innych podmiotów gospodarczych i ludzi.

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, Stowarzyszenie Pracodawców RP oraz Business Center Club.
    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.
Organizatorzy: „Strony Biznesu Plus” oraz „Strony
Rynku” po raz kolejny sukcesywnie realizują program
Solidny Pracodawca Roku, wspierając tym samym firmy, których polityka personalna jest na najwyższym
poziomie. – Żywię nadzieję że kolejne lata przyniosą
wiele pozytywnych zaskoczeń i nowości w zakresie HR. Co
roku przekonujemy się o tym, że kultura organizacji pracy
przedsiębiorstw zarówno tych z 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.

Pandemia

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.
W związku z licznymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia
oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, firmy podjęły
szereg działań mających na celu zmniejszenie ryzyka
dalszych zachorowań. Wielu pracodawców zdecydowało
się na tzw. homeoffice. Dla firm, które dotąd nie korzystały
z pracy zdalnej (lub robiły to sporadycznie), nowa sytuacja
była 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 ochrony podczas kichania oraz kaszlu.
Oprócz zabezpieczenia 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. Uruchomiono szwalnie, które zajęły się szyciem
maseczek ochronnych, a lokalne firmygastronomiczne
zapewniły posiłki dla osób pracujących w szpitalach.
Mimo, że rynek pracy odnotowuje poważne tąpnięcie,
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 krajowej. Wielkie gratulacje
i podziękowania dla tych przedsiębiorstw, 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!

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

O krok przed konkurencją Work-life balance
CCC jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej
rosnących spółek obuwniczych w Europie. Posiada własne fabryki butów
skórzanych, rocznie sprzedaje blisko 60 mln par obuwia oraz zatrudnia prawie
16 000 pracowników w 29 krajach.
Tytuł Solidnego Pracodawcy, jaki spółka CCC otrzy
mała, to składowa wielu czynników. Firma zatrudnia
osoby w każdym wieku – od studentów po osoby starsze,
a także osoby niepełnosprawne. Organizuje staże w porozumieniu z Urzędami Pracy oraz uczelniami wyższymi,
bo jedną z najważniejszych wartości firmy jest rozwój
m.in. młodych talentów i dzielenie się wiedzą. Właśnie
trwa wakacyjny program płatnych staży, do którego
zostało zaproszonych 14 najlepszych studentów oraz
absolwentów, którzy zdobywają cenne doświadczenie
w obszarze IT, e-commerce, HR, Business Intelligence oraz marketing. Pracownicy CCC mają możliwość
rozwoju poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych,
możliwość dofinansowania studiów czy udział w kursie
językowym na terenie firmy. Ponadto firma pozyskuje
środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kształcenie
pracowników nie zeszło na drugi plan nawet w czasie
pandemii, podczas której dla przebywającej w domach
kadry sklepowej prowadzona była Domowa Akademia
Rozwoju, czyli warsztaty z zakresu m.in. radzenia sobie
ze stresem, procedur bezpieczeństwa czy umiejętności
sprzedażowych. W czasie COVID CCC skupiło się na
stworzeniu poczucia bezpieczeństwa pracowników
– wprowadzono wzmożoną komunikację w zakresie

środków prewencyjnych, wdrożono specjalne procedury
wewnętrzne, a także uruchomiono nową formę pracy
– pracę mobilną – która na stałe weszła do wachlarza
możliwości wykonywania obowiązków służbowych.
System motywacyjny w CCC obejmuje szereg świadczeń, takich jak dodatek stażowy, dodatek absencyjny,
nagrody jubileuszowe, prywatna opieka medyczna oraz
możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego. Pracownicy otrzymują również karty rabatowe na produkty
CCC. W firmie istnieje system awansów wewnętrznych,
a każda rekrutacja jest także procesem wewnętrznym
– są przykłady pracowników, którzy trafili ze sklepu do
biura lub osób zaczynających jako sprzedawca, obecnie
pełniących rolę Regionalnych Kierowników Sprzedaży.
Możliwości jest wiele. Niemniej jednak, jak mówią sami
pracownicy, kluczowa jest atmosfera w pracy i zgrany
zespół, a tego w CCC nie brakuje. W firmie uruchomiono
specjalną skrzynkę pomysłów, rozpoczęto także działania
w ramach wolontariatu pracowniczego tak, by aktywnie
zaangażować zatrudnione osoby w działalność dobro
czynną poprzez akcje związane z niesieniem pomocy
osobom potrzebującym, promocją aktywnego trybu życia,
aktywności fizycznej oraz ochroną środowiska. Wszystko
po to, aby stać się jeszcze bardziej Solidnym Pracodawcą.

Z dumą i ogromnym zaszczytem
przyjmujemy kolejny, piąty z rzędu,
tytuł Solidnego Pracodawcy Roku.
Cieszymy się bardzo, że nasza
strategia budowania przyjaznych
miejsc pracy oraz dbania
o pozytywne relacje międzyludzkie
przynosi wymierne efekty.
W ciągu 18 lat działania sieci Media Expert udało nam się wypracować autorskie rozwiązania
w zakresie zarządzania kadrami, a także wdrażać
i udoskonalać standardy, dzięki którym każdy pracownik
ma szansę na zawodowy rozwój, doskonalenie umiejętności oraz realizację ambicji finansowych.
Pomimo zaskakujących wyzwań ostatnich miesięcy
sieć Media Expert stale podąża drogą rozwoju. Do końca
bieżącego roku przekroczymy próg 500 elektromarketów
w całej Polsce. To wynik, który dziś jest poza zasięgiem
naszych konkurentów. Z pewnością czeka nas wciąż wiele
trudnych sprawdzianów, ale przez 18 lat zgromadziliśmy
wiedzę i fantastycznych ludzi, którzy mają entuzjazm
i umiejętność podejmowania trafnych decyzji w skomplikowanych momentach. Wzmacniamy nasze szeregi
młodymi talentami – ludźmi, którzy są na starcie swojej
zawodowej drogi. Powiew świeżości był dla nas zawsze
inspiracją do odkrywania nowych trendów i diagnozowania zmieniających się oczekiwań uczestników rynku
pracy. Obszary te wciąż ewoluują, szczególnie teraz –
w obliczu globalnej pandemii. Rolą odpowiedzialnego
pracodawcy jest pozostać wrażliwym i elastycznym
w procesie zarządzania kadrami oraz dbania o morale
zespołów.
Od wielu lat powtarzam, że bez względu na zmieniające się okoliczności gospodarczo-społeczne, niezmienne
w naszej firmie pozostają dwa aspekty. Wartości i dążenie
do tworzenia przyjaznych miejsc pracy. Uważamy, że pracownik, który czuje się potrzebny, doceniany i szczęśliwy
w gronie współpracowników jest największą wartością
każdego pracodawcy. Nie zapominamy oczywiście o kwestiach tak fundamentalnych, jak poczucie bezpieczeństwa
zawodowego i finansowego. Gwarancja stabilizacji zatrudnienia i przejrzyste jego warunki, umowa o pracę, a także
benefity socjalne to dziś w Media Expert szanowany
standard. Kultywujemy wartości oparte na koncepcji
współdziałania, a nie współzawodnictwa. Tworzymy
indywidualne ścieżki kariery, w których to rozwój i przyszłe awanse zależą wyłącznie od zaangażowania i ambicji
pracownika. Zapewniamy w zasadzie nieograniczony
dostęp do programów rozwoju kompetencji, szkoleń

i pracy z trenerami rozwoju zawodowego. Otwieramy się
również na młodość i innowacyjne pomysły. Od 2 lat, we
współpracy z Politechniką Poznańską, prowadzimy staże
dla uczniów i studentów szkół i uczelni wielkopolskich.
Z dumą mogę potwierdzić, że wielu uczestników tych staży
już dziś zasila szeregi naszych działów logistyki czy IT.
Dbamy o tzw. work-life balance. Zachęcamy naszych
pracowników do dzielenia się swoimi pasjami i tworzenia
bliskich relacji w oparciu o odkrywanie siebie nawzajem.  
Takie zespoły, które się lubią i znają nie tylko z pracy, lepiej
i zgodniej wykonują swoje zadania, cechuje je dobra organizacja i naturalne wykorzystanie najlepszych kompetencji
ich członków. Ten team-spirit szczególnie dobrze widać
w realizowanych programach wolontariatu pracowniczego.
Z niezmienną fascynacją obserwujemy, jak wspólne czynienie dobra na rzecz najbardziej potrzebujących integruje
zespoły, pozwala łączyć je niewidzialną nicią wzajemnego
szacunku i sympatii. W tym roku, oprócz wolontariatu,
wspólnie z działającą przy Media Expert Fundacją „Włącz
się!”, zrealizowaliśmy również projekt wyposażenia 100
szpitalnych oddziałów ratunkowych w urządzenia piorące
i środki czyszczące. Z pomocy skorzystały m.in. wszystkie
szpitale jednoimienne, zajmujące się wyłącznie obsługą
pacjentów chorych na Covid-19. Wewnętrzny odbiór
tego przedsięwzięcia przez pracowników był niezwykle
pozytywny. Wyrazem solidarności i zaangażowania w niesienie pomocy była choćby oddolna inicjatywa organizacji
aukcji przez pracowników, z której dochód przeznaczony
był również na wsparcie placówek służby zdrowia, a także
hospicjum Caritasu. Niesienie dobra i zmienianie świata
na lepsze to nasz wspólny obowiązek.
Elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania na
zmieniające się trendy, szacunek dla pracownika i gwarancja
jego stabilnego zatrudnienia, a także zachęcanie do dzielenia
się dobrem i pasjami – to elementy, które dziś sytuują nas
w gronie solidnych pracodawców i pożądanych miejsc
pracy. Przede wszystkim jednak to, w którym miejscu dziś
jest nasza sieć, to zasługa 9 tysięcy pracowników, których
codzienna praca pozwala skutecznie konkurować na trudnym rynku i w trudnych czasach. Z tego miejsca wszystkim
moim Koleżankom i Kolegom chciałbym podziękować za
ten trud. W imieniu całego mojego zespołu deklaruję, że
konsekwentnie będziemy robić wszystko, aby praca w Media Expert była synonimem bezpieczeństwa, współpracy,
a także poszanowania indywidualności, światopoglądu,
ambicji i życiowych pasji.
Grzegorz Tyluś, Dyrektor HR w Media Expert

Servier Polska Solidnym Pracodawcą Roku 2020
Firma Servier Polska została ponownie nagrodzona tytułem Solidny
Pracodawca Roku. Wyróżnienie przyznano w dwóch kategoriach:
ogólnopolskiej oraz w branży farmaceutycznej. W swojej decyzji kapituła
programu podkreśliła najwyższe standardy pracy, politykę prorozwojową
oraz prorodzinną realizowaną przez Servier.
Wyróżnienie to przyznawane jest przez kapitułę
programu na podstawie wielu wystandaryzowanych
kryteriów, które składają się na postawę godną miana
Solidnego Pracodawcy. Nagroda jest potwierdzeniem
przejrzystości oraz rzetelności działania firmy Servier.
Na pierwszym miejscu zawsze ludzie – to przesłanie,
które towarzyszy firmie Servier od początku działalności w Polsce i nie zmieniło się również w tak trudnym
dla całego rynku czasie. Firma Servier od początku
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 aktywnie wspiera
swoich pracowników, dbając o ich poczucie bezpieczeństwa. W tym wyjątkowym okresie dostosowano
model pracy do zmieniających się warunków, utrzymano także liczbę etatów na niezmienionym poziomie.
Istotnym elementem wyróżniającym działania Servier
była także dbałość o komfort psychiczny pracowników
poprzez organizację spotkań online w formie webinarów z ekspertami, umożliwienie indywidualnych
i anonimowych konsultacji z psychologiem czy zajęcia
zdalne z zumby i zdrowego kręgosłupa.
– Czas pandemii wykorzystaliśmy na rozwinięcie
możliwości pracy zdalnej. Również dzisiaj, po odmrożeniu gospodarki, dajemy pracownikom pełny wybór
co do formy pracy i za każdym razem bierzemy pod
uwagę indywidualną sytuację rodzinną pracownika
(ograniczenia zdrowotne, dzieci w wieku szkolnym
czy przedszkolnym) dbając o jego poczucie komfortu
i bezpieczeństwa – podkreśla Marta Rojek-Czech,
Zastępca Dyrektora Personalnego Servier Polska.
Również przed powrotem do pracy w biurze firma
Servier zadbała o stworzenie komfortowych warunków
dla pracowników, reorganizując pracę w siedzibie,
a także zapewniając każdemu pracownikowi środki
ochrony osobistej czy tworząc bezpieczne stanowiska
pracy. Wsparcie firmy w czasie pandemii kierowane
jest również do pracowników służby zdrowia, dla
których firma zakupiła sprzęt ochrony osobistej za
ponad 1,2 mln zł.
– Tegoroczna weryfikacja podmiotów w ramach
projektu Solidny Pracodawca Roku odbywa się w szczególnych okolicznościach związanych z pandemią w tle.
Wydarzenia, jakie mają miejsce w Polsce i na świecie,
wpływają nie tylko na życie codzienne każdego z nas,

ale również na rynek pracy. W tym szczególnym okresie
pracodawcy muszą wykazać się wzmożonymi działaniami, tak by przetrwać na rynku, zachować miejsca
pracy, a także wykazać się dodatkowymi działaniami
w zakresie ochrony zatrudnionych osób. Firma Servier
Polska to jeden z tych podmiotów, które można stawiać
za wzór nie tylko w zakresie prowadzonej polityki
personalnej na co dzień, ale jako tę firmę, która w kryzysie radzi sobie doskonale – mówi Dyrektor Projektu
Solidny Pracodawca Roku Tina Dej. – Liczne szkolenia i możliwość rozwoju czy awansu to jedne z wielu
aspektów dzięki którym pracownicy firmy zostają w jej
strukturach na lata. Servier wie, że dzięki wsparciu
inicjatyw pracowniczych zatrudnione osoby budują
większą tożsamość z firmą, ponieważ mają realny
wpływ na jej działanie. Wsparcie socjalne, systemy
motywacyjne, polityka prorodzinna czy możliwość
pracy w międzynarodowych strukturach firmy to kolejne
elementy, które zadecydowały o pozytywnej weryfikacji
i wyróżnieniu firmy Servier w projekcie Solidny Pracodawca Roku. Servier Polska to organizacja, która dba
nie tylko o swoich pracowników, działa tak by wspierać
innych poprzez edukowanie, wsparcie finansowe czy
działania mające na celu przeciwdziałanie pandemii. Taka postawa jest godne naśladowania – dodaje
Tina Dej.
Obecnie 80% zatrudnionych osób w firmie
Servier to kobiety, dlatego polityka wspierająca rodziny i rodziców w firmie odgrywa bardzo ważną rolę.
Na mamy wracające po urlopach macierzyńskich
i wychowawczych zawsze czeka stanowisko pracy,
co daje poczucie bezpieczeństwa i komfort nawet
po dłuższej przerwie. Wszyscy pracownicy mogą też
liczyć na pakiety medyczne czy atrakcyjne ubezpieczenia, a także pikniki i wyjazdy firmowe. Dodatkowymi
atutami, które były istotne w przebiegu weryfikacji
i przyczyniły się do pozytywnej oceny firmy Servier, był
wzrost zatrudnienia oraz konsekwentne inwestowanie
w rozwój pracowników.  
– Wierzymy w potencjał pracownika bardziej niż
w jego wcześniejsze doświadczenie – stąd dla większości
pracowników Servier to pierwsze miejsce pracy, gdzie
są możliwości rozwoju zarówno klasyczne, poprzez

awans w danej strukturze, ale również zmieniając obszar
biznesowy. Obsadzając wolne stanowiska, w pierwszej
kolejności staramy się znaleźć kandydatów wewnątrz
organizacji – zaznacza Marta Rojek-Czech.
Kapituła konkursu brała również pod uwagę m.in.
warunki pracy oraz warunki socjalne, terminowość
wypłat, ścieżkę kariery, a także zewnętrzne oraz wewnętrzne opinie o firmie.
– Właśnie mija rok od rozpoczęcia transformacji
firmy. Obraliśmy sobie za cel rozwijanie empowermentu
w organizacji, budując środowisko wzajemnego zaufania, wspierając zaangażowanie każdego pracownika,
umożliwiając samodzielne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji oraz działanie na każdym szczeblu
organizacji. Dajemy przez to każdemu pracownikowi
możliwość rozwoju poprzez udział w grupach roboczych, dając przyzwolenie na kwestionowanie status
quo, pozwalając wziąć sprawy w swoje ręce, dając jako
firma ramy i strukturę rozumiane jako bezpieczeństwo
przy jednoczesnym przyzwoleniu na popełnienie błędu
i naukę z niego płynącą – podkreśla Marta Rojek-Czech.
Strategia społecznej odpowiedzialności towarzyszy
firmie Servier od początku działalności w Polsce i została również doceniona przez kapitułę konkursu. Jej
potwierdzeniem są m.in. długofalowe, ogólnopolskie
kampanie profilaktyczno-edukacyjne, które firma
organizuje od 2003 roku (Servier dla Serca, Forum
Przeciw Depresji, Servier-Wyłącz Raka). Ich celem
jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także
zachęcić wszystkich do wykonywania systematycznych
badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie

schorzeń w ich początkowym stadium. Odpowiedni
tryb życia oraz regularne badania zwiększają szanse
na długie i wysokiej jakości życie. Dziś efektem tych
działań jest ponad 78 tys. osób objętych badaniami
diagnostycznymi. Firma Servier organizuje również
regularne akcje profilaktyczno-edukacyjne dedykowane dla wszystkich pracowników firmy. W ramach
programu „Be healthy, be happy” odbywają się otwarte
wykłady ekspertów na temat zagrożeń związanych
z najpopularniejszymi chorobami cywilizacyjnymi,
takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca, depresja,  
choroby nowotworowe, a także przeprowadzane są
badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie.
– Tytuł Solidny Pracodawca Roku to ogromne wyróżnienie oraz zwieńczenie wieloletnich działań z zakresu odpowiedzialnej polityki personalnej. Nagroda
ta została przyznana naszej firmie już po raz drugi,
co potwierdza, że nie spoczywamy na laurach, za to
każdego dnia staramy się dbać o to, aby naszą pracę
opierać na zaufaniu, rzetelności, ale też otwartości, aby
móc w dalszym ciągu oferować naszym obecnym i przyszłym pracownikom najwyższe standardy pracy, wyróżniające firmę na konkurencyjnym rynku – podkreśla
Marta Rojek-Czech, Zastępca Dyrektora Personalnego
Servier Polska. – Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia,
tym bardziej, że zostało przyznane w tak szczególnym
okresie, jakim jest pandemia COVID-19. Jest to potwierdzenie, że prowadzimy zaplanowane i systematyczne
działania z zakresu Employer Brandingu, dzięki którym
firma jest postrzegana w kategoriach atrakcyjnego środowiska do rozwijania kariery zawodowej, możliwości
i pasji pracownika – dodaje Rojek-Czech.

Work-life balance
Z dumą i ogromnym zaszczytem przyjmujemy kolejny,
piąty z rzędu, tytuł Solidnego Pracodawcy Roku. Cieszymy się
bardzo, że nasza strategia budowania przyjaznych miejsc pracy oraz
dbania o pozytywne relacje międzyludzkie przynosi wymierne efekty.
W ciągu 18 lat działania sieci Media Expert, udało nam się
wypracować autorskie rozwiązania w zakresie zarządzania
kadrami, a także wdrażać i udoskonalać standardy, dzięki którym
każdy pracownik ma szansę na zawodowy rozwój, doskonalenie
umiejętności oraz realizację ambicji finansowych.
Pomimo zaskakujących wyzwań ostatnich miesięcy,
sieć Media Expert stale podąża drogą rozwoju. Do końca
bieżącego roku przekroczymy próg 500 elektromarketów w całej Polsce. To wynik, który dziś jest poza
zasięgiem naszych konkurentów. Z pewnością czeka
nas wciąż wiele trudnych sprawdzianów, ale przez
18 lat zgromadziliśmy wiedzę i fantastycznych ludzi,
którzy mają entuzjazm i umiejętność podejmowania
trafnych decyzji w skomplikowanych momentach.
Wzmacniamy nasze szeregi młodymi talentami –
ludźmi, którzy są na starcie swojej zawodowej drogi.
Powiew świeżości był dla nas zawsze inspiracją do
odkrywania nowych trendów i diagnozowania zmieniających się oczekiwań uczestników rynku pracy.
Obszary te wciąż ewoluują, szczególnie teraz – w obliczu globalnej pandemii. Rolą odpowiedzialnego
pracodawcy jest pozostać wrażliwym i elastycznym
w procesie zarządzania kadrami oraz dbania o morale
zespołów.
Od wielu lat powtarzam, że bez względu na zmieniające się okoliczności gospodarczo-społeczne, niezmienne w naszej firmie pozostają dwa aspekty. Wartości

i dążenie do tworzenia przyjaznych miejsc pracy.
Uważamy, że pracownik, który czuje się potrzebny,
doceniany i szczęśliwy w gronie współpracowników
jest największą wartością każdego pracodawcy. Nie
zapominamy oczywiście o kwestiach tak fundamentalnych, jak poczucie bezpieczeństwa zawodowego
i finansowego. Gwarancja stabilizacji zatrudnienia
i przejrzyste jego warunki, umowa o pracę, a także
benefity socjalne to dziś w Media Expert szanowany
standard. Kultywujemy wartości oparte na koncepcji
współdziałania, a nie współzawodnictwa. Tworzymy
indywidualne ścieżki kariery, w których to rozwój
i przyszłe awanse zależą wyłącznie od zaangażowania
i ambicji pracownika. Zapewniamy w zasadzie nieograniczony dostęp do programów rozwoju kompetencji,
szkoleń i pracy z trenerami rozwoju zawodowego.
Otwieramy się również na młodość i innowacyjne
pomysły. Od 2 lat, we współpracy z Politechniką Poznańską, prowadzimy staże dla uczniów i studentów szkół
i uczelni wielkopolskich. Z dumą mogę potwierdzić, że
wielu uczestników tych staży, już dziś zasila szeregi
naszych działów logistyki, czy IT.

Dbamy o tzw. work-life balance. Zachęcamy naszych pracowników do dzielenia się swoimi pasjami
i tworzenia bliskich relacji w oparciu o odkrywanie
siebie nawzajem.  Takie zespoły, które się lubią i znają
nie tylko „z pracy”, lepiej i zgodniej wykonują swoje
zadania, cechuje je dobra organizacja i naturalne wykorzystanie najlepszych kompetencji ich członków.
Ten team-spirit szczególnie dobrze widać w realizowanych programach wolontariatu pracowniczego.
Z niezmienną fascynacją obserwujemy, jak wspólne
czynienie dobra na rzecz najbardziej potrzebujących
integruje zespoły, pozwala łączyć je niewidzialną nicią
wzajemnego szacunku i sympatii. W tym roku, oprócz
wolontariatu, wspólnie z działającą przy Media Expert
Fundacją „Włącz się!”, zrealizowaliśmy również projekt
wyposażenia 100 szpitalnych oddziałów ratunkowych
w urządzenia piorące i środki czyszczące. Z pomocy
skorzystały m.in. wszystkie szpitale jednoimienne,
zajmujące się wyłącznie obsługą pacjentów chorych
na Covid-19. Wewnętrzny odbiór tego przedsięwzięcia
przez pracowników był niezwykle pozytywny. Wyrazem
solidarności i zaangażowania w niesienie pomocy

była choćby oddolna inicjatywa organizacji aukcji
przez pracowników, z której dochód przeznaczony był
również na wsparcie placówek służby zdrowia, a także
hospicjum Caritasu. Niesienie dobra i zmienianie świata
na lepsze to nasz wspólny obowiązek.
Elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania
na zmieniające się trendy, szacunek dla pracownika
i gwarancja jego stabilnego zatrudnienia, a także zachęcanie do dzielenia się dobrem i pajsami – to elementy,
które dziś sytuują nas w gronie solidnych pracodawców
i pożądanych miejsc pracy. Przede wszystkim jednak
to, w którym miejscu dziś jest nasza sieć, to zasługa
9 tysięcy pracowników, których codzienna praca pozwala skutecznie konkurować na trudnym rynku i w
trudnych czasach. Z tego miejsca wszystkim moim
Koleżankom i Kolegom chciałbym podziękować za ten
trud. W imieniu całego mojego zespołu deklaruję, że
konsekwentnie będziemy robić wszystko, aby praca
w Media Expert była synonimem bezpieczeństwa,
współpracy, a także poszanowania indywidualności,
światopoglądu, ambicji i życiowych pasji.

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.

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

Grzegorz Tyluś, dyrektor HR w Media Expert

Jak poruszać się w dżungli
nowości rynkowych?

ODKRYWAMY DLA WAS

Dr. Schutz radzi jak bez problemu
pielęgnować i czyścić podłogi
Nie ma potrzeby stosowania
specjalistycznych maszyn i urządzeń.
Postępując zgodnie z instrukcją zastosowania
niemieckich środków do podłóg i wykładzin
bez problemu można poradzić sobie
z pielęgnacją podłogi każdego rodzaju.

Firma Dr. Schutz od ponad 60 lat specjalizuje się w produktach do czyszczenia,
konserwacji i renowacji całego zakresu
podłóg. Od elastycznych typu PCW, linoleum, kauczuk, wylewanych epoksydowych i poliuretanowych przez dywanowe,
drewniane do płytek podłogowych i paneli
laminowanych. Ponad to oferta obejmuje
również środki do podłóg tradycyjnego
użytkowania i podłóg specjalnych, sportowych, odpornych na odczynniki chemiczne
i prądoprzewodzących ESD. Obecność na
rynkach całego świata, zdobyta wiedza
i praktyka sytuuje produkty Dr. Schutz
na bardzo wysokim poziomie jakościowym. Ofertę Dr. Schutz charakteryzuje
wysoki poziom zastosowanej technologii. Wiele rozwiązań jest unikatowych na
skalę światową – lakiery ESD czy też lakier o nazwie PU Antykolor. Zastosowanie
nowoczesnych standardów do produkcji
chemii pozwala użytkownikom w pełni
cieszyć się z walorów estetycznych i technicznych zainstalowanych podłóg, a producentom tych podłóg daje gwarancję,
że ich wyroby będą zawsze dobrze oceniane. Szerokie spektrum zastosowania
profesjonalnych preparatów Dr. Schutz
oraz techniki ich nanoszenia na czyszczoną
powierzchnię sprawiają, że produkty mogą
być przeznaczone do użycia w automatach
szorująco-zmywających, szorowarkach jed-

notarczowych, myjkach wysokociśnieniowych, jak również do mycia ręcznego przy
użyciu odpowiedniego sprzętu. W portfolio
produktów szczególne miejsce znajdują środki do czyszczenia podłóg mocno
skoncentrowane, które obniżają koszty
utrzymania czystości. Dzięki zaawansowanym formułom oraz innowacyjnym składnikom chemia do mycia podłóg przewyższa
skutecznością popularne środki dostępne
na polskim rynku. – Nadajemy podłogom
nowy wygląd, kolory, wzory, odtwarzamy,
a nawet poprawiamy jakość podłóg – mówi
Andrzej Zabiega, prezes zarządu Dr. Schutz
Polska sp. z o. o. – Na uwagę zasługuje nasz
System Renowacji podłóg Floor Remake,
który zdecydowanie ogranicza generowanie
odpadów wykładzin podłogowych. Dlatego
też, ważnym kierunkiem rozwoju obranym
w technologii Dr. Schutz jest zmniejszenie
negatywnego wpływu konserwacji podłóg
na środowisko, od procesu produkcji chemii,
poprzez transport, utylizację, konsumpcję
wody i zużycie energii.
To co jest najważniejsze dla klienta
Rekomendowany producent głosem
samych klientów, potwierdza przyznanie
tegorocznego wyróżnienia Laur Klienta –
Odkrycie 2020 dla marki Dr. Schutz w ogólnopolskim plebiscycie Laur Klienta. – Jest

to dla nas dodatkowy impuls, aby jeszcze
bardziej udoskonalać naszą ofertę – komentuje Andrzej Zabiega. – Ten, wydawałoby
się, banalny proces jakim jest mycie podłogi
powoduje niestety bardzo często sporo konfliktów począwszy od producenta podłogi,
poprzez instalatora, a na firmie i osobach
sprzątających skończywszy. Opracowane
przez nas produkty i sposoby czyszczenia
podłóg są bardzo skuteczne, wydajne i łatwe
w stosowaniu. Dają pełną gwarancję sukcesu.
Dodając możliwość renowacji łącznie ze
zmianą koloru podłogi (nie dotyczy wykładzin dywanowych) każdy klient może być
pewny, że będzie użytkował podłogę przez
wiele lat w doskonałej kondycji.
Szerokie spectrum zastosowania

Oferta producenta jest dedykowana użytkownikom podłóg w szkołach, szpitalach,
hotelach, biurach, obiektach sportowych,
halach fabrycznych, mieszkaniach i wielu
innych pomieszczeniach łącznie ze specjalistycznymi np. ESD. Ostatnie badania zrobione w niezależnych instytutach pokazały,
że na powierzchniach podłóg czyszczonych
i pielęgnowanych sposobami opracowanymi
przez firmę Dr. Schutz rozwój mikrobów
jest minimalny (0,5%), a wytrzymałość
podłogi na ścieranie i rysowanie jest nawet
sześciokrotnie wyższa.

Gwarancja skuteczności
Oprócz wielu certyfikatów i wyników
badań firma udziela pisemne gwarancje
na powłoki zabezpieczające oraz utrzymanie czystości wykładzin dywanowych
przy założeniu standardowego użytkowania powierzchni podłóg – Jeżeli mówimy
nie szkodzić to należy mieć świadomość,
że bardzo często zniszczenie podłóg jest
powodowane stosowaniem nieodpowiedniej pielęgnacji – dodaje prezes zarządu
Dr. Schutz Polska sp. z o. o. – Nie dotyczy
to tylko tzw. tradycyjnych czy babcinych
metod czyszczenia, ale też stosowanych
środków przez firmy, które zawodowo
zajmują się czyszczeniem podłóg. Produkty i technologie opracowane przez
Dr. Schutz nie są wynikiem chęci bycia
innym w branży. Jakość i innowacyjność
asortymentu jest wynikiem wieloletnich
badań, ścisłej współpracy z producentami
podłóg, praktyki oraz dostosowania do
współczesnych produktów podłogowych.
Dlatego też, nasze produkty skutecznie
czyszczą oraz pielęgnują, a nie niszczą podłóg.
Pozostałe informacje na temat produktów oraz proponowanych technologii
przez firmę Dr. Schutz Polska sp. z o.o.
dostępne są na stronach www.dr-schutz.eu
oraz www.gwarancja.dr-schutz.eu.
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Planeta Ziemia jakiej nadal nie znamy
Choć nasza relacja z Ziemią jest krótkotrwała, to na stałe pozostawiamy
po sobie ślad ekologiczny.
do kompostowania. „Biówka” wykonana jest
z materiału zgodnego z europejską normą
EN 13432, co oznacza całkowitą kompostowalność i bezpieczeństwo użytkowania.
GreenBag marki Froggy

Worki biokompostowalne wyprodukowane zostały z naturalnych składników. Do
ich produkcji użyto BIO polimerów kompostowalnych oraz dwóch rodzajów skrobi
kukurydzianej oraz ziemniaczanej. Ulegają
biodegradacji na kompostowniku po około
45 dniach. Doskonale nadają się na gromadzenie odpadów BIO.
Wcałości
można umieszczać je w zbiorczym koszu na
odpady BIO bez konieczności wysypywania
z plastikowego worka wsadu.
Należy pamiętać, że bioodpady to odpady
pochodzenia roślinnego i nabiał (resztki serów, skorupki jajek), które należy wrzucać do
odpowiedniego pojemnika oznaczonego kolorem brązowym. Tak oddzielone bioodpady
trafiają do kompostowni, gdzie przerabiane
są na nawóz dla roślin.
Domowe kompostowanie

A czy wiesz, że bioodpady można kompostować również u siebie w domu, firmie albo
w szkole? Popularność nieprzemysłowego
biokompostowania stale rośnie. Odpowiednie
i skuteczne kompostowanie co prawda wymaga pewnej dawki wiedzy oraz narzędzi, jednak
informacja o tym, jak prawidłowo przygotować i utrzymywać domowy kompostownik
jest łatwo dostępna – choćby w internecie.
Bez problemu można również zapisać się na
odpowiednie warsztaty lub zaopatrzyć się
w odpowiednią maszynę kompostującą.
Sposoby przetwarzania bioodpadów:

Kompost – nawóz z tradycyjnego kompostownika to najdawniejszy sposób kompostowania bioodpadów. Po wydzieleniu
w ogrodzie specjalnego miejsca, gdzie wrzuca
się wszystkie bioodpady w wyniku powolnego rozkładu po mniej więcej roku powstaje
pierwszy nawóz.

Człowiek z całą swoją niezwykłą złożonością jest najwyższym wytworem procesu
ewolucyjnego i najbardziej zdumiewającą
istotą świata żywego. Ludzkość eksploatuje
naturalne zasoby z własnego środowiska
w galopującym tempie przy użyciu właściwych swojej jednostce cech charakterystycznych umysłu, narzędzi, maszyn czy
urządzeń eksploatacyjnych.
Niska świadomość własnego
oddziaływania na środowisko

Zmiany klimatyczne, zmniejszanie się
powierzchni lasów, degradacja gleby, kurczenie się zasobów wody pitnej i wymieranie
gatunków to tylko niektóre efekty rosnącego
śladu ekologicznego. W Polsce według światowych danych zużywane jest więcej zasobów,
niż przeciętnie na świecie. Rosnący konsumpcjonizm kierowany naszymi nawykami
posiadania więcej, niż potrzebujemy stawia
aspekt środowiskowy na najniższym poziomie przy dokonywaniu wyboru produktów
codziennego użytku. Polacy kierują się ceną
i składem produktu. Kwestie związane z ekologią pozostawiane są producentom. Wpływ
produktu czy jego opakowania na środowisko
naturalne, są dla większości mało istotne.
W gruncie rzeczy w okresie przyśpieszonego
uprzemysławiania i rozwoju gospodarczego  
rozpoczęta w systemie socjalistycznym idea

została głęboko zakorzeniona w naszym
„systemie wartości”. Edukacja obywateli o środowisku naturalnym powinna być oparta na
wiedzy merytorycznej i kształtować postawę
emocjonalną. Wyłącznie jednostka zdolna
do wartościowania zjawisk zachodzących
w przyrodzie i etycznego postępowania w środowisku jest w stanie aktywnie uczestniczyć
w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
Świadomość ekologiczna producentów

Świadomość ekologiczna Polaków będzie
rosła, gdy na stałe praktyka zostanie wpisana
w naszą codzienność. Narzucone restrykcje
na przedsiębiorców dotyczą głównie strefy
działalności firmy. Dla większości pracowników stanowią zatem funkcję poznawczą obejmującą wiedzę o środowisku, jego ochronie
i zagrożeniach. W naturalny sposób kształtowane są w nich postawy nacechowane
szacunkiem do naszej planety.
A co jeśli firma przełoży tę praktykę na
ofertę produktową skierowaną bezpośrednio
do klienta?
GreenTree edukuje

Fabrykacja w GreenTree Group sp. z o. o.
odbywa się w ramach outsourcingu u największych obecnie producentów produktów kompostowalnych PLA. Przeźroczysty

biodegradowalny termoplastyczny poliester
wytwarzany jest z surowców odnawialnych.
Granulaty PLA i jego blendy stosowane są do
produkcji np. folii, kubków, butelek, włókien
i włóknin. Obecnie jest to najwygodniejsza
forma realizacji, ponieważ spółka może prowadzić projekty dla wielu partnerów korzystając z know-how specjalistów najwyższej
klasy.
BIO Kompostowalne produkty oferowane
przez producenta pod marką Froggy wykonane zostały z polimeru uzyskiwanego
z kukurydzy, a dokładnie  konwersji dekstrozy
kukurydzianej – polilaktyd. Ulegają całkowitej
biodegradacji i nadają się do kompostowania.
W wyniku tego procesu otrzymujemy wodę,
co2 oraz biomasę stanowiący doskonały
środek do nawożenia roślin. Rozkłada się
w glebie po upływie ok 12 miesięcy, a w
przemysłowych kompostownikach po około
6 tygodniach. W skład portfolio marki Froggy
wchodzą jednorazowe produkty m.in. kubki
do napojów zimnych i gorących, talerze, tacki,
sztućce, słomki, reklamówki, worki na śmieci.
BIÓwka … z natury reklamówka

Reklamówki oferowane przez producenta
GreenTree są produktem jednorazowym wykonanym ze skrobi kukurydzianej z domieszką estrów pochodzących z olejów roślinnych.
Ulegają całkowitej biodegradacji i nadają się

Biohumus – nawóz z kompostownika
z dżdżownicami kalifornijskimi. To szczególny sposób kompostowania. Odbywa się
w zamykanym pojemniku, a w kompoście
hoduje się specjalny gatunek dżdżownic,
które żywią się bioodpadami i zamieniają
je w specjalny rodzaj nawozu – biohumus,
który wyjątkowo nadaje się do nawożenia
roślin jadalnych. Pierwszy nawóz powstaje
po około roku.
Prekompost – nawóz z maszyny kompostującej (np. OKLIN). To najnowszy i najszybszy
sposób kompostowania. Proces odbywa się
w specjalnym urządzeniu, gdzie w ciągu kilku
godzin, dzięki dodatkowemu działaniu mikroorganizmów i wyższej temperatury, bioodpady zamieniają się w nawóz – prekompost.
Produkt w obiegu

Urządzenie OKLIN to najnowocześniejszy
proces kompostowania, który sprawdzi się
w biurze, domu albo w szkole. Przetwarza
najszerszą gamę bioodpadów – bezpiecznie
kompostuje resztki mięsa czy skórki cytrusów. Korzystanie z urządzenia to na chwilę
obecną najszybszy sposób kompostowania,
gdzie uzyskanie prekompostu trwa zaledwie
24 godziny. Wymieszany z ziemią lub liśćmi
prekompost (sam jest zbyt stężony) nadaje
się do nawożenia domowych i ogrodowych
roślin ozdobnych. Maszyna kompostująca
OKLIN zdobyła w 2018 roku I nagrodę Ministra środowiska w konkursie „Produkt
w obiegu”.

