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STRONY RYNKU

MOYA jest to najszybciej rozwijająca się ogólnopolska sieć stacji paliw. Pierwsza stacja pod tą marką powstała w 2009 r. Na 
przestrzeni nieco ponad 12 lat sieć weszła do branżowej ekstraklasy, stając się liderem pod względem tempa rozwoju. Stacje 
prezentują najwyższy europejski standard jeżeli chodzi o ofertę i jakość obsługi. Grupa Anwim, właściciel marki MOYA, zakończyła 
2022 rok z imponującym wynikiem ponad 400 punktów w sieci. Firma nie chce zwalniać tempa i zakłada, że do końca 2024 roku 
będzie minimum 500 stacji w niebiesko-czerwonych barwach.  

Pierwsze niebiesko-czerwone stacje
  
	 Pierwsza	stacja	w	barwach	MOYA	została	otwarta	
w	Mińsku	Mazowieckim	w	2009	r.	Do	końca	tamtego	
roku	działały	cztery	punkty	MOYA,	w	2010	-	17,	a	w	2011	
już	43.	Kilkadziesiąt	stacji	w	najwyższym	standardzie	
jakości	i	obsługi,	doskonałe	relacje	z	partnerami	oraz	
dobrze	rozwijający	się	program	dla	flot	były	dobrymi	
fundamentami	do	rozwoju	także	pod	względem	asor-
tymentu.	Firma	stworzyła	produkty	marki	własnej	
–	napój	energetyczny	MOYA	energia	oraz	oryginalne	
paliwo	premium,	ON	MOYA	Power.	To	był	jednak	dopiero	
początek	dynamicznych	zmian	w	obszarze	pozapaliwo-
wym	–	w	sklepach	oraz	koncepcie	gastronomicznym	
Caffe	MOYA.

Silny wiatr w żagle 
  
	 Istotnym	kamieniem	milowym	w	rozwoju	spółki	
Anwim	i	sieci	stacji	paliw	MOYA	było	objęcie	mniejszo-
ściowego	pakietu	udziałów	przez	Enterprise	Investors,	
które	miało	miejsce	w	listopadzie	2018	r.	Już	wówczas	
sieć	MOYA	rozwijała	się	najszybciej	na	rynku	–	w	tempie	

MOYA – droga do sukcesu niezależnej 
polskiej marki

kilkudziesięciu	stacji	paliw	na	rok,	a	wejście	strate-
gicznego	partnera	dało	grupie	silny,	dodatkowy	wiatr	
w	żagle,	by	kontynuować	rozwój.		Firma	w	tym	samym	
roku	podjęła	strategiczną	decyzję	o	rozpoczęciu	importu	
paliw	–	oleju	napędowego,	benzyn	oraz	LPG.	Zwiększyło	
to	znacznie	bezpieczeństwo	zaopatrzenia	sieci	MOYA	
i	przyczyniło	do	zwiększenia	płynności	dostaw.	

Odważne decyzje biznesowe
 
	 2020	rok	był	dla	sieci	MOYA	kolejnym	przełomem.	
Wtedy	otwarta	została	stacja	numer	300.	Aby	zintensy-
fikować	rozwój,	firma	pozyskała	fundusze	z	kredytów	
oraz	emisji	obligacji.	W	tym	samym	roku	zakupiła	od	
DM	Reflex	sie		samoobsługowych	stacji	paliw	eMILA.	
Sieć	zasiliło	30	obiektów	i	powstał	nowy	format	stacji	
oraz	submarka	–	MOYA	express.	Dzięki	korzystnym	
lokalizacjom	i	niższym	cenom	samoobsługowe	stacje	
odniosły	rynkowy	sukces.	
	 To	jednak	nie	koniec	zmian,	które	miały	miejsce	
w	2020	r.	Większościowym	akcjonariuszem	Anwim	S.A.	
stał	się	wtedy	fundusz	Polish	Enterprise	Funds,	który	
posiadł	łącznie	66%	udziałów	spółki.	Inwestor	słusznie	
dostrzegł	ogromny	potencjał	rozwoju	Anwim.	W	ramach	
nowej	strategii	ustalono	również	kolejny	kamień	milowy	–	 
minimum	500	stacji	MOYA	do	końca	2024	r.

400 stacji w 2022 roku
 
	 Pod	koniec	2022	roku	firma	przekroczyła	liczbę	
400	stacji.	Stacje	MOYA	znajdują	się	w	całej	Polsce,	
zarówno	przy	głównych	drogach	krajowych,	jak	
i	lokalnych,	w	dużych	miastach	i	mniejszych	miej-
scowościach.	Zdecydowaną	większość	stanowią	
stacje	obsługowe	z	przystacyjnym	sklepem	i	Caffe	
MOYA,	ale	w	portfolio	są	także	stacje	automatyczne	
–	wyłącznie	dla	flot	–	oraz	samoobsługowe	MOYA	

express	zarówno	dla	klientów	biznesowych,	jak	
i	indywidualnych.	Wszystkie	łączy	najwyższa	jakość	
i	standardy	obsługi.	
	 Spółka	Anwim	jest	dziś	silnym,	stabilnym	przed-
siębiorstwem,	które	nie	zwolniło	tempa	rozwoju	
nawet	w	czasie	pandemii	COVID-19	czy	wojny	na	
Ukrainie.	MOYA	z	kolei	jest	dzisiaj	w	ścisłej	czołówce	
funkcjonujących	w	Polsce	sieci	stacji	paliw	zarówno	
pod	względem	zagęszczenia	sieci,	jak	i	jakości	ofe-
rowanych	usług.	Ciągłe	innowacje	i	świetne	relacje	
z	klientami	pozwalają	grupie	rozwijać		tożsamość	
marki	oferującej	najwyższe	standardy	dla	klienta	
końcowego	na	rynku	lokalnym.	Na	ten	sukces	pra-
cują	także	partnerzy	-	70%	stacji	w	sieci	MOYA	to	
placówki	franczyzowe.	

Przyszłość i ekologia
 
	 Anwim	z	optymizmem	patrzy	w	przyszłość.	
500	stacji	w	sieci	do	końca	2024	r.	jest	realnym	
celem.	Firma	skupia	się	także	na	wyzwaniach,	
jakie	stoją	przed	całą	branżą	paliwową,	czyli	
transformacji	energetycznej	i	zwiększaniu	udziału	
w	miksie	energetycznym	odnawialnych	źródeł	
energii.	
	 Spółka	sukcesywnie	wprowadza	proekolo-
giczne	rozwiązania	w	ramach	sieci	stacji	paliw	
MOYA,	które	pozwalają	m.in.	obniżyć	ślad	węglowy	
produkowany	przez	stacje.	W	tym	celu	wybrane	
placówki	wyposażane	są	m.in.	w	ekologiczne	źró-
dła	ogrzewania,	jak	pompy	ciepła,	innowacyjne,	
energooszczędne	systemy	oświetlenia	czy	panele	
fotowoltaiczne.	Cała	energia	wykorzystywana	
na	stacjach	MOYA	należących	do	Anwim	S.A.	
pochodzi	ze	źródeł	odnawialnych.	W	tym	roku	
ponadto,	powstaną	w	sieci	MOYA	pierwsze	punkty	
ładowania	pojazdów	elektrycznych.	Innym	rozwią-

zaniem	wprowadzonym	z	troską	o	środowisko	są	
ekologiczne	karty	paliwowe	MOYA,	które	zostały	
nagrodzone	złotym	Laurem	Konsumenta.	

Ekologiczne innowacje docenione przez klientów
 
	 Anwim	już	od	ponad	dziesięciu	lat	z	sukcesem	roz-
wija	program	flotowy	dla	klientów	biznesowych	–	MOYA	
firma.	Najważniejszym	jego	zadaniem	jest	umożliwienie	
użytkownikom	optymalizacji	kosztów	poprzez	atrakcyjne	
rabaty	na	paliwa	oraz	zbiorcze	faktury	upraszczające	
proces	rozliczania	tankowania.	Stosowanie	kart	MOYA	
firma	zapewnia	ponadto	pełną	kontrolę	nad	dokonanymi	
tankowaniami.	
	 Anwim	zachęca	do	korzystania	z	aplikacji	mobilnej	
i	wirtualnych	kart,	ale	dla	grupy	klientów,	którzy	preferują	
tradycyjne	metody	płatności,	firma	przygotowała	specjalne	
ekologiczne	karty.	Zostały	one	wykonane	z	materiału	
pochodzącego	z	recyklingu.	Co	ciekawe,	dodatek,	który	
został	użyty	w	produkcji	tego	materiału,	przyspiesza	ich	
biodegradację.	Proces	biodegradacji	materiału,	z	którego	
zostały	wyprodukowane	karty,	zachodzi	w	środowiskach	
bogatych	w	mikroby,	takich	jak	biologicznie	aktywne	
składowiska	odpadów.	Materiał	przyciąga	mikroby	do	
produktu,	pozwalając	im	kolonizować	swoją	powierzchnię.	
Gdy	bakterie	założą	kolonię,	wydzielają	kwasy	rozkła-
dające	łańcuch	polimeru.	Drobnoustroje	wykorzystują	
szkielet	węglowy	łańcucha	polimerowego	jako	źródło	
energii	i	traktują	tworzywo	jako	pożywienie.	
	 Konsumentom	bardzo	spodobało	się	to	innowa-
cyjne	rozwiązanie	i	w	prestiżowym	plebiscycie	Laur	
Konsumenta	aż	42%	głosów	w	kategorii	ekologiczne	
strategie	w	biznesie	(rynek	paliw)	oddano	na	karty	
paliwowe	MOYA.	Wyróżnienie	daje	jeszcze	większą	
motywację	do	wprowadzania	kolejnych	innowacji	
oraz	jest	dowodem	na	proekologiczną	wrażliwość	
konsumentów.	

 Kursy	walut,	co	pewnie	jest	banałem,	zależą	od	
tego,	ile	osób	chce	daną	walutę	kupić,	a	ile	sprzedać.	
Różne	wydarzenia	mają	wpływ	na	te	liczby,	dlatego	
kursy	walut	ciągle	się	zmieniają.	Gdybyśmy	spodziewa-
li	się	spokojnego	roku,	można	by	pokusić	się	o	dokład-
niejsze	prognozy.	W	świecie,	gdzie	jednego	z	naszych	
sąsiadów	najechał	drugi,	zbliża	się	spowolnienie	go-
spodarcze,	wciąż	walczymy	z	inflacją,	a	w	kraju	szykują	
się	wybory,	nie	brakuje	jednak	pojedynczych	bodźców,	
które	mogą	wywrócić	do	góry	nogami	te	prognozy.
	 Patrząc	na	postępy	militarne	Rosjan	w	atakowaniu	
Ukrainy,	można	się	domyślać,	że	będą	oni	chcieli	w	końcu	
spróbować	sił	w	dyplomacji.	Biorąc	pod	uwagę	obecną	
sytuację,	musieliby	się	pogodzić	z	utratą	znacznie	więk-
szej	części	terytorium	niż	chcieli	zająć,	co	powoduje,	że	
scenariusz	ten	nie	wydaje	się	w	najbliższych	tygodniach	
realny.	Z	drugiej	strony	sezon	grzewczy,	który	miał	być	
piekłem	dla	Europy	Zachodniej,	okazuje	się	wyjątkowo	
łaskawy.	Pomimo	embarga	ceny	surowców	od	dawna	
nie	przypominają	tych	z	początku	rosyjskiej	inwazji.	
W	rezultacie,	jeżeli	miałoby	dojść	do	zawieszenia	broni,	

z	pewnością	pomoże	to	złotemu.	Na	Ukrainę	trafi	dużo	
pieniędzy,	a	te	po	części	jednak	trafią	do	polskich	bizne-
sów.	Zniknie	też	strach	zachodnich	inwestorów	przed	
inwestowaniem	w	kraju	tuż	przy	linii	frontu.

Sytuacja w kraju
 
	 Inwestorzy	lubią	dwie	rzeczy	w	polityce.	Stabilność	
i	zmiany	rządów,	którym	nie	ufają.	Obecna	władza	wy-
konała	wiele	ruchów,	by	ten	drugi	element	był	znacznie	
silniejszy.	W	rezultacie	należy	się	spodziewać,	że	hipo-
tetyczne	zwycięstwo	opozycji	będzie	umacniać	złotego.	
Gdyby	jednak	nie	udało	się	utworzyć	zgodnej	większości,	
czar	może	szybko	prysnąć.	Patrząc	na	różnice	programowe	
w	polskiej	opozycji,	można	wyobrazić	sobie	taki	scena-
riusz.	W	szczególności	biorąc	pod	uwagę	umiarkowaną	
zdolność	do	współdzielenia	władzy	u	niektórych	liderów.

Czy to koniec?

	 Lista	potencjalnych	wydarzeń	jest	oczywiście	znacznie	
dłuższa.	Wszystko	generalnie	sprowadza	się	do	jednego	
podstawowego	wniosku.	Im	w	Polsce	będą	lepsze	oko-
liczności	do	zainwestowania	pieniędzy,	czy	to	z	powodu	
spokoju,	czy	np.	wysokich	stóp	procentowych,	tym	polski	
złoty	będzie	cenniejszy.	Z	kolei,	jeżeli	na	rynki	wróci	nie-
pokój	czy	to	globalnie,	czy	lokalnie,	bo	np.	znów	pójdziemy	
na	konflikt	z	UE,	to	być	może	znów	będziemy	oglądać	
kurs	dolara	czy	euro	powyżej	5	zł.

autor: Maciej Przygórzewski – główny ekspert walutowy 
serwisów Walutomat i InternetowyKantor.pl

Początek roku to zwykle moment planowania. Czynność ta byłaby znacznie prostsza, 
gdybyśmy wiedzieli, ile będą wynosić kursy walut obcych. Patrząc na miniony rok, 
różnica 25% pomiędzy 4 zł a 5 zł na dolarze, to różnica między stratą a solidną marżą. 
Główny ekspert walutowy serwisu Walutomat.pl spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak 
waluty zareagują na najważniejsze wydarzenia 2023 roku.

Prognozy walutowe na 2023



	 KiK	wraz	z	końcem	2022	roku	osiągnął	licz-
bę	blisko	450	sklepów	w	Polsce.	Sieć	jest	obecna	
w	Polsce	przeszło	10	lat	i	konsekwentnie	rozwija	
swoją	pozycję	na	rynku.	Jednym	z	głównych	celów	
firmy	jest	ekspansja	na	polskim	rynku,	utrzymana	
w	tempie	około	50	nowych	sklepów	rocznie.	
 – Pomimo że mamy już blisko 450 sklepów KiK 
w całej Polsce, chcemy powiększać naszą sieć. Wie-
my, że na polskim rynku wciąż jest jeszcze miejsce 
na kolejne sklepy KiK, co wynika z naszych analiz, 
ale jest też potwierdzane przez zapytania klientów, 
które pojawiają się w mediach społecznościowych KiK. 
Aktualnie dążymy do osiągnięcia liczby 650 sklepów 
w Polsce, chociaż już dzisiaj mogę powiedzieć, że nie 
jest to liczba docelowa, a jedynie kierunek dalszej 
ekspansji –	komentuje	Robert	Boguszewski,	dyrektor	
generalny	sieci	sklepów	KiK.	

„Stale niskie ceny”

	 Założenia	ekspansyjne	KiK	odnoszą	się	nie	tylko	
do	ilości	nowych	sklepów,	ale	także	do	warunków,	
jakie	musi	spełnić	dana	lokalizacja.	Wśród	nich	po-
wierzchnia	lokalu	–	preferowana	to	około	650	mkw.,	
komfortowy	dostęp	do	minimum	15	miejsc	parkin-
gowych,	a	także	możliwość	atrakcyjnej	zewnętrznej	
ekspozycji	towaru.	Istotne	jest	również	sąsiedztwo	

operatorów	spożywczych,	drogerii	lub	popularnych	
sklepów	branżowych.	Tak	jak	niezmienne	pozostają	
oczekiwania	wobec	obiektów,	tak	nie	zmienia	się	
też	misja	KiK	oferowania	dobrej	jakości	produktów	
w	atrakcyjnych	cenach.
 – Jestem dumny, że KiK jest ważną częścią polskiego 
rynku dyskontów niespożywczych i nie boję się mówić 
o tym, że przyczyniliśmy się do wzrostu popularności 
tego formatu. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniły 
się oczekiwania i świadomość polskiego klienta, do 
których staramy się dostosowywać, pozostając przy 
tym wiernym zasadzie oferowania dobrych jakościowo 
produktów w korzystnych cenach. Poprzez naszą po-
litykę cenową, która zawiera się w haśle „stale niskie 
ceny”, nie zmuszamy klienta do kompromisów – w KiK 
można kupić to, co modne, dobrej jakości, a w dodatku 
niedrogie. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji 
gospodarczej, wskutek której robienie tańszych zaku-
pów dla wielu osób już nie jest „łowieniem” okazji, tylko 
koniecznością – podsumowuje	Robert	Boguszewski.
	 KiK	nie	zamierza	się	zatrzymywać	i	deklaruje,	
że	w	kolejnych	miesiącach	usłyszymy	o	nowych	
otwarciach	i	kolejnych	punktach	na	mapie	Polski.	
Sieć	sklepów	KiK	ma	na	swoim	koncie	dwa	złote	
wyróżnienia	Laur	Klienta	(2016	i	2017),	a	otrzymana	
właśnie	Top	Marka	jest	piątą	tego	typu	nagrodą	dla	
marki	KiK	(2018,	2020	i	2021,	2022	i	2023).

Sieć sklepów KiK dzięki niesłabnącym działaniom ekspansyjnym 
może pochwalić się liczbą blisko 450 lokalizacji w całej Polsce. 
Jaki był dla firmy KiK poprzedni rok i jak prezentują się plany sieci, 
która po raz kolejny otrzymała wyróżnienie „Top Marka”? O tym 
poniżej.

Nowy rok,  
nowe wyróżnienie

	 Termo	Organika	to	największy	producent	wyrobów	do	
izolacji	ze	styropianu	w	Polsce	oraz	jedna	z	największych	
firm	w	tym	segmencie	rynku	w	Unii	Europejskiej.	Posiada	
rozbudowaną	sieć	sprzedaży	kompletnego	systemu	
ociepleń	ścian	zewnętrznych	(System	ETICS)	własnej	
produkcji	,	w	skład	którego	wchodzą	kleje	do	styropianu,	
styropian,	siatki,	grunty,	tynki	i	farby.

Termo Organika wieloletnia gwarancja jakości
 
	 Nieprzerwanie	od	ponad	dekady	najwyższa	
jakość	oferty	potwierdzana	jest	rekomendacjami	
technicznymi	Instytutu	Techniki	Budowlanej,	co	
daje	gwarancję	klientom	zastosowania	wyrobów	
o	odpowiednim	poziomie	izolacyjności	budyn-
ku.	Kompletny	System	Ociepleń	Termo	Organika	
to	ciepły	dom	i	gwarantowane	oszczędności.	To	
zestaw	materiałów,	który	pozwala	na	wykonanie	
optymalnej	izolacji	cieplnej	budynku.	To	również	
gwarancja	oszczędności	na	ogrzewaniu	i	szybkiego	
zwrotu	pieniędzy	zainwestowanych	w	ocieplenie.	
Wyjątkowa	jakość	produktów	Termo	Organika	jest	
zasługą	najwyższych	standardów	technologicznych	
oraz	własnego,	rozbudowanego	i	rygorystycznego	

systemu	kontroli	jakości	TOQ	(Termo	Organika	
Quality).	W	każdej	z	fabryk	działają	laboratoria,	
których	obsługą	zajmuje	się	profesjonalny	personel.

Termo Organika oferuje rozwiązania odpo-
wiednie dla wszystkich typów budynków
  
	 Płyty	styropianowe	i	systemy	ociepleń	Termo	
Organika	znajdują	zastosowanie	w	domach	jedno-
rodzinnych,	wielorodzinnych,	kamienicach	i	apar-
tamentowcach,	budynkach	użyteczności	publicznej	
czy	halach	przemysłowych.	Do	każdej	przegrody	
wymagającej	ocieplenia	przewidziano	konkret-
ne,	idealnie	dopasowane	do	potrzeb	rozwiązanie,	
w	zależności	od	przeznaczenia	dzieląc	produkty	
na	pięć	podstawowych	grup:	fasada,	dach-podłoga,	
fundament,	parking	oraz	płyty	specjalne.

Profesjonalne wykonanie termoizolacji to 
realne korzyści
 
	 Ochrona	cieplna	budynku	choć	nie	jest	widoczna	
odgrywa	bardzo	ważną	rolę.	Większość	kosztów	
utrzymania	pomieszczeń	skupia	się	na	ogrzewaniu.	

W ofercie której znajdziemy kompletny system ociepleń gwarantujący niezawodny  
i dopasowany standard produktów do ekstremalnych warunków.

Myślisz: ciepło, mówisz: Termo Organika

Szczególnie	teraz	jest	to	wydatek,	który	odczuwa	
każdy	z	nas.	Zaczynamy	uważniej	przyglądać	się	
przestrzeni	mieszkalnej	i	szukamy	oszczędności	
„w	każdym	kącie”.	Zauważamy	uciekające	bardzo	
często	nam	złotówki	przez	ściany	naszych	domów.	
Widzimy,	jak	ważną	rolę	ogrywa	zastosowanie	
odpowiedniej	grubości,	a	przede	wszystkim	jako-
ści	styropianu.	Słaba	izolacja	cieplna	nie	zapewni	
nam	odpowiedniej	temperatury,	wilgotności	oraz	
wentylacji,	a	to	stale	będzie	wpływało	na	zubożenie	

naszych	portfeli.	Opłacalność	inwestycji	w	podnie-
sienie	standardów	ogrzewania	naszych	domów	
zapewni	nam	wybór	wysokiej	jakości	materiałów	
termoizolacyjnych	jednego	producenta	skomple-
towanych	w	pełnym	systemie	ociepleń.	W	takim	
rozwiązaniu	komponenty	systemu	wzajemnie	się	
uzupełniają,	dając	najlepsze	efekty.	Budowlanym	
hitem	obecnego	sezonu	budowlanego	staje	się	
kompletny	system	ociepleń	Termonium	Termo	 
Organika.



	 Marki	dostępne	tylko	w	Lidl	Polska	stanowią	istotną	
część	oferty	sieci.	Celem	Lidl	Polska	jest	zapewnianie	
społeczeństwu	produktów	spożywczych	i	najpotrzeb-
niejszych	artykułów	wysokiej	jakości,	w	niskiej,	lidlowej	
cenie,	wyprodukowanych	w	sposób	zrównoważony.	
Firma	realizuje	tę	misję	każdego	dnia,	również	dzięki	
markom	własnym,	których	jest	w	asortymencie	Lidl	
Polska	około	200,	w	ramach	oferty	stałej	oraz	akcyjnej.	
W	każdej	grupie	produktowej	klienci	znajdą	artykuły	
marek	dostępnych	tylko	w	Lidl	Polska.	Do	najpopu-
larniejszych	należą	m.in.	nabiał	Pilos,	wędliny	Pikok,	
środki	czystości	W5,	kosmetyki	marki	Cien	i	Cien	Men,	
a	także	produkty	do	higieny	jamy	ustnej	Dentalux.	Marki	
dostępne	tylko	w	Lidl	Polska	to	także	ubrania	damskie	
Esmara,	tekstylia	dla	dzieci	Lupilu,	a	także	sprzęt	AGD	
Silvercrest	oraz	narzędzia	Parkside.	Co	ważne,	marki	
Parkside	i	Silvercrest	w	2022	roku	uzyskały	pierwsze	
miejsca	w	plebiscycie	Laur	Klienta.	
	 Produkty	Silvercrest	to	artykuły	do	całego	domu	–	
to	sprzęty	kuchenne,	sprzątające,	pielęgnacyjne	lub	te	
umilające	czas	w	domu	i	poza	nim.	Bogaty	wachlarz	pro-

Jakościowi pomocnicy w domu, 
ogrodzie oraz przy majsterkowaniu

duktów	Silvecrest	charakteryzuje	jedno	–	wysoka	jakość	
i	niska,	konkurencyjna	cena.	Ponadto	są	wszechstronne,	
a	dzięki	nowoczesnemu	i	atrakcyjnemu	wzornictwu	
są	miłe	dla	oka,	są	także	intuicyjne	w		obsłudze.		
	 Jednym	z	cieszących	się	największym	zaintere-
sowaniem	produktów	marki	Silvercrest	jest	wielo-
funkcyjny	robot	kuchenny	Monsieur	Cuisine	Smart	
z	funkcją	Wi-Fi,	który	jest	nieocenionym	pomocnikiem	
w	kuchni.	Wyłącznie	w	jednym	urządzeniu	znajdzie-
my	aż	11	różnych	funkcji:	gotowania,	gotowania	na	
parze,	siekania,	ważenia,	emulgowania,	zagniatania,	
rozdrabniania,	mieszania,	smażenia,	sous	vide	oraz	
wolnego	gotowania.	
	 Model	nowej	generacji	Monsieur	Cuisine	Smart	
różni	się	od	poprzednich	wersji	–	ma	jeszcze	większą	
moc	(1050	W	–	moc	gotowania	+	1000	W	–	moc	mik-
sowania),	jest	bardziej	intuicyjny	w		obsłudze,	posiada	
większy	8-calowy	wyświetlacz	o	lepszej	rozdzielczości,	
a	także	daje	nowe	możliwości:	pozwala	tworzyć	tygo-
dniowe	plany	posiłków	z	funkcją	dostosowania	porcji	
oraz	przygotowywać	listy	zakupów.	Urządzenie	można	

również	sterować	głosem,	komunikując	się	w	języku	
angielskim	za	pomocą	Asystenta	Google	(przy	aktyw-
nym	połączeniu	WLAN).	
	 Robot	może	być	też	źródłem	kulinarnych	inspiracji,	
a	samo	gotowanie	staje	się	naprawdę	łatwe,	dzięki	
dostępowi	do	ponad	600	przepisów	z	instrukcją	video	
krok	po	kroku.	Co	więcej,	przepisy	można	udostępniać	
w	social	mediach	–	Facebooku	i	Instagramie.		
Robot	składa	się	z	kilku	części:	pokrywy,	wkładki	do	
gotowania	na	parze,	nasadki	do	gotowania	na	parze,	
wkładu	do	gotowania,	pojemnika	ze	stali	szlachetnej	
do	mieszania,	nowego,	ergonomicznego	uchwytu,	który	
umożliwia	trzymanie	pojemnika	jedną	ręką.	Ponadto	
w	zestawie	znajdziemy	szpatułkę	ze	zdejmowaną	
silikonową	końcówką,	pokrywkę	z	otworem	do	na-
pełniania	i	dozownikiem,	a	także	wkładkę	z	ostrzami	
i	nasadkę	do	mieszania.
	 Z	kolei	marka	Parkside	to	wszelkie	narzędzia,	elek-
tronarzędzia,	narzędzia	pneumatyczne,	manualne,	aku-
mulatorowe	oraz	szeroka	gama	akcesoriów.	W	produkcji	
każdego	z	nich	wykorzystywane	są	innowacyjne	techno-

logie	oraz	wysokiej	jakości	materiały.	Narzędzia	marki	
Parkside	to	gwarancja	wysokiej	jakości	i	atrakcyjnej	
ceny.	Wybierając	z	palety	produktów	Parkside,	klienci	
mają	szansę	stworzyć	swój	domowy	warsztat	–	wśród	
najpopularniejszych	narzędzi	znajdują	się	wiertarki,	
wkrętarki,	narzędzia	wielofunkcyjne	czy	szlifierki.
	 Marka	Parkside	ma	liczne	grono	usatysfakcjono-
wanych	użytkowników,	którzy	cenią	jej	narzędzia	za	
wysoką	jakość.	W	jesiennej	odsłonie	Parkside	znaj-
dziemy	wiele	produktów,	które	pomogą	przygotować	
nam	dom	i		ogród	na	zimę,	jak	np.	odkurzacz	Parkside	
3w1	40		V,	akumulatorowa	podkrzesywarka	20	V	czy	
akumulatorowy	pistolet	do	malowania	20	V.	Razem	
z	marką	Parkside	poradzimy	sobie	z	niezbędnymi	
naprawami	czy	pracami	remontowymi	związanymi	
np.	z	mieszkaniem.	Te	działania	nie	będą	trudne	z	aku-
mulatorową	wiertarkowkrętarką	20		V		Parkside	czy	
akumulatorową	wiertarką	udarową	20	V.		
	 Produkty	marki	Silvercrest	oraz	Parkside	są	dostępne	
w	sklepach	Lidl	Polska	oraz	w	sklepie	internetowym	na	
https://www.lidl.pl/.	

W sklepach Lidl Polska klienci znajdą szeroki wybór produktów spożywczych 
oraz przemysłowych. Mogą przebierać w atrakcyjnych ofertach, nowościach 
produktowych oraz licznych promocjach. Sieć dba o to, aby oferowane przez 
nią produkty wyróżniały się wysoką jakością. Starania sieci zostały docenione 
– marki Silvercrest oraz Parkside po raz kolejny zostały wyróżnione przez 
klientów złotymi Laurami Klienta.

 Wyróżnienie	cieszy	nas	szczególnie,	ponieważ	
ponad	1/3	respondentów	wybrała	nasze	paliwa	Shell	 
V-Power	i	Shell	FuelSave	jako	najlepsze,	co	czyni	
nas	tegorocznym	liderem	w	branży	paliw.
	 Zaufanie	i	zadowolenie	klientów	jest	dla	nas	
najważniejszym	priorytetem.	Oferujemy	naszym	
klientom	najwyższej	jakości	paliwa,	a	naszym	szcze-
gólnym	wyróżnikiem	są	paliwa	premium	z	rodziny	
Shell	V-Power.

Jakość premium dla każdego

	 Każdy	kierowca	tankujący	na	Shell	może	sko-
rzystać,	z	trwającej	już	ponad	dwa	lata	i	docenianej	
przez	klientów,	promocji	„Wtorki	i	czwartki	z	Shell	
V-Power”.	W	ramach	oferty	specjalnej	paliwa	pre-

mium	są	dostępne	w	cenach	paliw	podstawowych.	
We	wtorki	można	kupić	taniej	benzynę	Shell	V-Power	95,	
a	w	czwartki	olej	napędowy	Shell	V-Power	Diesel.	

Większa efektywność i lepsze osiągi

	 Nasze	paliwa	premium	pomagają	uzyskać	lepszą	
wydajność	spalania	i	poprawę	osiągów.	Zawarte	
w	nich	składniki	wspierają	usuwanie	zanieczyszczeń	
z	silnika	i	dodatkowo	pomagają	redukować	tarcie,	
aby	jego	kluczowe	elementy	poruszały	się	płynnie.	
Dzięki	temu	energia	powstała	ze	spalania	paliwa	
może	być	efektywniej	zamieniona	na	generowaną	
przez	jednostkę	moc	napędową.	

Motorsport częścią naszego DNA

	 Nie	 każdy	 wie,	 że	 paliwo	 wyścigowe	 
Shell	V-Power	używane	przez	zespół	Scuderia	
Ferrari	zawiera	99	proc.	tych	samych	składników	
co	paliwa	premium	dostępne	dla	klientów	Shell	
na	całym	świecie.	Shell	jest	polecany	przez	pre-
stiżowych	partnerów,	do	których	należą,	obok	
wspomnianej	już	Scuderia	Ferrari,	także	BMW	
Motorsport,	Hyundai	Motorsport,	Ford,	Nissan	
oraz	Ducati.	Współpraca	z	tymi	partnerami	trwa	
nieprzerwanie	od	wielu	lat.	

Shell zdobył złoty Laur Klienta w kategorii „paliwa”  
w ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług 
Laur Klienta. Firma została wyróżniona już po raz szósty  
z rzędu.

Paliwa Shell najchętniej 
wybierane przez klientów!

W ramach oferty specjalnej 
paliwa premium są dostępne  
w cenach paliw podstawowych. 
We wtorki można kupić taniej 
benzynę Shell V-Power 95,  
a w czwartki olej napędowy 
Shell V-Power Diesel. 

Monika Kielak-Łokietek, prezeska Shell Mobility, 
członkini zarządu Shell Polska



Cel projektu

 Nasze	cele	nadrzędne	pozostają	niezmienne,	
gdyż	są	to	wartośći	uniwersalne.	W	tej	kwestii	od	
lat	wspieramy	pracodawców,	którzy	są	liderami	
w	dziedzinie	HR.	Celem	projektu	jest	wyłonie-
nie,	wyróżnienie	oraz	wsparcie	EB	podmio-
tów,	których	działania	
w	zakresie	prowadzonej	
polityki	personalnej	są	
godne	 naśladowania.	
Wyróżnienie	 tytułem	
Solidnego	Pracodawcy	
Roku	daje	 jasny	prze-
kaz,	że	dana	firma	jest	
liderem	w	dziedzinie	za-
rządzania	najistotniej-
szym	kapitałem	każdej	
organizacji,	czyli	ludźmi.	
	 W	konkurencyjnym	otoczeniu	nie	ma	istot-
niejszej	cechy	niż	solidność.	Świadomość,	iż	dany	
podmiot	uzyskała	takie	wyróżnienie	utwierdza	
w	przekonaniu,	że	będzie	ona	nie	tylko	świetnym	
pracodawcą,	ale	również	partnerem	biznesowym.	

Solidny Pracodawca Roku –
Zmieniamy się dla Was

Zmiany
   
	 Oczywiście	kryteria	i	idea	projektu	pozostaje	bez	
zmian.	Jednak	rozszerzamy	swoje	działania	i	możliwo-
ści	EB.	Nasz	kanał	na	youtube	zostaje	udostępniony		
laureatom.	Oznacza	to	możliwość	prezentacji	medial-
nej	poprzez	zamieszczanie	filmów	korporacyjnych,	

wywiadów	czy	innych	form	
video	prezentacji.	Na	stałe	
wprowadziliśmy	do	naszych	
działań	LinkedIn,	gdzie	solid-
ny	pracodawcy	również	będą	
mogli	zabrać	głos.
Dodatkowo	pojawi	się	moż-
liwość	 udostępniania	 na	
stronie	projektu	ogłoszeń	
laureatów	o	wolnych	wa-
katach.	Będzie	to	doskonałe	

miejsce	dla	pracodawców	jak	również	osób	zaintereso-
wanych	praca	w	pewnym	i	zweryfikowanym	podmiocie.	
	 Kolejna	zmiana	to	rebranding	naszego	logotypu.	
W	XXI	edycję	wchodzimy	już	z	nową	-	nowoczesną	
i	zapadającą	w	pamięć	-	szatą	graficzną.	Ruszamy	
z	nową	energią,	by	wyłonić	po	raz	dwudziesty	pierwszy	
liderów	w	dziedzinie	zarządzania	personelem	w	Polsce!	

XX edycja projektu to czas podsumowań i zmian. Na przestrzeni lat transformacji uległ nie tylko rynek pracy  
w Polsce, ale również pracodawcy i ich podejście do pracowników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  
i dostosowując się do nowych czasów projekt Solidny Pracodawca Roku również przechodzi przeobrażenie.

„Mamy	różne	poglądy,	odmien-
ną	pracę.	Lecz	kiedy	się	nad	tym	
zastanowić,	 jest	 jedna	 rzecz	
wspólna	dla	całej	organizacji	–	
człowiek.”	Thomas	Watson	

– Czujesz się solidnym pracodawcą?
 
– Uważasz, że firma, w której pracujesz zasługuje 
na ten prestiżowy tytuł?

– Zgłoś się do nas!

KONTAKT:

Tina	Dej	-	Dyrektor	projektu	Solidny	Pracodawca	Roku
tel.	736-343-470
e-mail:	t.dej@solidnypracodawca.pl
www.solidnypracodawca.pl

ODKRYWAMY DLA WAS


