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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
�irm, których siedziby znajdują się
w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały lub �ilie
obecne są na terenie całego kraju.

Wery�ikacja

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.
Wyróżnieniem dla �irm jest już sama
nominacja, gdyż w dużej mierze jest
ona wynikiem pozytywnych rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych
w lokalnym środowisku. Zdobycie
tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również możliwość
zaprezentowania się na łamach
ogólnopolskich mediów w ramach
zdobytego tytułu.

Co wyróżnia nasz projekt
spośród innych?

Organizatorem programu Solidny Pracodawca Roku jest redakcja
pracująca nad związanymi z przed-

sięwzięciem tytułami prasowymi.
W związku ze specy�iką pracy zespołu, podstawą wstępnej wery�ikacji
przedsiębiorstw są standardowe
działania dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji poprzez kontakt
z instytucjami takimi jak powiatowe
urzędy pracy, urzędy miast czy Państwowa Inspekcja Pracy). Wysoce
cenimy również wsparcie, jakiego
udzielają nam nasi patroni – Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz
Stowarzyszenie Pracodawców RP.
Wyróżnieniem dla �irm jest
już sama nominacja, gdyż w dużej
mierze jest ona wynikiem pozytywnych rekomendacji oraz opinii
zaczerpniętych w lokalnym środowisku przedsiębiorstw.
Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również
możliwość zaprezentowania się
na łamach ogólnopolskich mediów
w ramach zdobytego tytułu.
Współpracujemy z trzema największymi opiniotwórczymi dziennikami w Polsce oraz telewizją.
Część konkursowa nie podlega
opłacie – �irmy biorące udział w projekcie nie płacą za poszczególne etapy wery�ikacji, abonament czy samą
możliwość udziału w konkursie. Jeśli
�irma nie zdobędzie wyróżnienia,
nie ponosi żadnych kosztów. Jedyna
opłata obowiązująca to inwestycja
w wizerunek �irmy.

Gala podsumowująca

Gale programu Solidny Pracodawca Roku są od lat okazją do
o�icjalnego podsumowania kolejnych odsłon konkursu. W różnych
sektorach, w których istotna jest
branża, zasięg działalności oraz ilość
zatrudnionych osób wyróżniono 55
�irm. Gala, stanowiąca uroczyste
zwieńczenie edycji 2017, odbyła
się w Teatrze Capitol w Warszawie.

Podczas uroczystości wyróżnione �irmy otrzymały tablice pamiątkowe potwierdzające słuszność
dotychczasowych działań z zakresu
polityki personalnej. Nietuzinkowe
miejsce, zacne grono laureatów oraz
oprawa artystyczna sprawiły, iż uroczystość wywarła niezapomniane
wrażenia na przybyłych gościach.

XVI edycja projektu

Organizatorzy: „Rzecz o Biznesie” oraz „Strony Rynku” po raz
kolejny sukcesywnie realizują program Solidny Pracodawca Roku,
wspierając �irmy, których polityka
personalna jest na najwyższym
poziomie. – Trwa XVI edycja, która mam nadzieję przyniesie 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 �irmowe cele biznesowe. Podsumowując całe przedsięwzięcie, można śmiało przyznać,
że rynek pracy w Polsce stale się
rozwija. Coraz więcej �irm 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
�inansowe, ale przede wszystkim
czynnik ludzki.

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

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: www.solidnypracodawca.pl
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Marcopol buduje pozycję lidera

Marcopol uznany został za jedną z najpopularniejszych marek produktowych w branży. Tym samym dołączył
do elitarnego grona ﬁrm zasługujących na specjalne wyróżnienie Top Marka 2018. Godło Top Marka potwierdza
wysoką rozpoznawalność i uznaną wartość wśród polskich odbiorców. Uzyskany tytuł to głosy konsumentów,
będące najwyższą aprobatą i rekomendacją.
– W procesie wery�ikacji szczególnie ważne były aktualna pozycja
rynkowa, rekomendacje ze strony
partnerów biznesowych oraz innowacyjne, autorskie rozwiązania,
jakie �irma sukcesywnie wdraża
– m.in. system składów konsygnacyjnych. Dlatego dziękujemy
tym, których opinia i zaufanie
potwierdza, że zasłużyliśmy na to
wyróżnienie – naszym Klientom –

mówi Piotr Pierowicz, Dyrektor
Zarządzający Marcopol Sp. z o.o.

Ponad 30 lat na rynku

Marcopol Sp. z o.o. to wiodący
producent i dostawca elementów
złącznych dla wielu gałęzi przemysłu
w Polsce i na świecie. Firma posiada
12 oddziałów w Polsce oraz �ilie zagraniczne. Dostarcza swoje produkty

dla wielu branż – od przemysłu meblarskiego po stoczniowy. Dzięki
wykorzystywaniu nowoczesnych
systemów zarządzania pomaga
swoim klientom zmniejszać koszty
zamówień, obsługi i magazynowania. Kierunek rozwoju naszej �irmy jest dokładnie sprecyzowany
– stawiamy na intensywny rozwój
odpowiedzialnego biznesu opartego na szerokiej ofercie produktów

i usług, oferując jednocześnie naszym
klientom ponadprzeciętny poziom
obsługi – podkreśla Piotr Pierowicz.
Firma Marcopol to marka
dobrze rozpoznawalna nie tylko
w Polsce, ale również na rynkach
zagranicznych. Produkty �irmy
Marcopol są eksportowane do 32
krajów, w tym do Rosji, Niemiec,
Ukrainy, Białorusi oraz Skandynawii.
www.marcopol.pl
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Top Marka, która stawia
na jakość i innowacyjność
Rozmowa z Andrzejem
Meronkiem – Dyrektorem
Handlowym ﬁrmy RÖBEN.
– Gratuluję, marka RÖBEN
została wyróżniona Laurem
Konsumenta w kategorii Top
Marka 2018. To projekt, którego
celem jest wyłonienie produktów, marek i usług o szczególnej
pozycji na rynku, liderów w swojej kategorii. Jak przyjmuje Pan
to wyróżnienie?
– Jest to dla nas bez wątpienia
wyjątkowa nagroda. Nasze produkty zostały docenione nie tylko
przez samych klientów, oceniono
również rozwój marki oraz jakość
produktów znajdujących się w portfolio. Przy tak wielu kryteriach oraz
testach, wyróżnienie jest tym bardziej prestiżowe. Nasza �irma dba
o jakość produktów na każdym
etapie produkcji, m.in. poprzez
stałą kontrolę ich parametrów
technicznych. Ten dowód uznania
jest dla nas szczególnie ważny. Oznacza bowiem, że dobrze rozumiemy
potrzeby i oczekiwania klientów,
a obrane przez nas kierunki rozwoju są słuszne. Umacnia to naszą
pozycję lidera wśród producentów
ceramiki budowlanej.
– RÖBEN to ponad 160 lat
tradycji i doświadczenia, a także prawie 25 lat działalności
w Polsce. Wiedza i umiejętności
z pewnością mają wpływ na to,
jakie dziś produkty są produkowane w Państwa �irmie.
– To prawda. Wieloletnie doświadczenie nie tylko pozwala nam
stale udoskonalać nasze produkty, ale i lepiej rozumieć potrzeby
naszych klientów. Staramy się
dostosowywać nasz asortyment
do wymagań rynku, jednocześnie

pamiętając o tym, czego nauczyliśmy
się przez długie lata. Korzystamy
jedynie z naturalnych, tradycyjnych
surowców, jednak mamy świadomość, że to musi iść w parze
z innowacyjnością. Cały czas się
rozwijamy.
– Wprowadzając na rynek
kolejne nowości marka RÖBEN
bryluje wśród pozostałych producentów ceramiki budowlanej. Jakie mają Państwo plany
na przyszłość?
– Nagroda to dla nas świadectwo
tego, że na każdym etapie produkcji
dobrze wykonujemy swoją pracę,
jednak wciąż chcemy się rozwijać i ulepszać nasze produkty. Już
w przyszłym roku pojawią się u nas
nowe, najnowocześniejsze maszyny,
wyprodukowane specjalnie na potrzeby �irmy RÖBEN w Niemczech.
To inwestycja w rozwiązania najnowszej generacji, które pozwolą
nam jeszcze bardziej dbać o jakość
naszych produktów, a dzięki swojej
wydajności poprawią ergonomię
pracy i będą znacznym ułatwieniem
dla naszych pracowników. Nie zapominamy również o ekologicznym
aspekcie naszej działalności, który
jest niezwykle istotny dla środowiska naturalnego, a także w świetle
obowiązujących przepisów.
– RÖBEN to szeroka gama
produktów dedykowanych do
wykończenia dachu, elewacji
czy elementów wokół domu. Czy
może Pan powiedzieć coś więcej
o Państwa ofercie?
– W naszej ofercie można znaleźć
cegły i płytki klinkierowe, dachówki
ceramiczne i akcesoria dachowe,
a także gotowe elementy ogrodzeniowe, kostki brukowe i gotowe systemy schodowe, które umożliwiają
stworzenie spójnego, estetycznego
i trwałego projektu nie tylko na ze-

wnątrz, ale i we wnętrzu. Sam budynek i jego otoczenie, zaprojektowane
z zastosowaniem klinkieru, tworzą
naprawdę imponujące wrażenie.
Płytki klinkierowe z kolei doskonale
odnajdują się także w aranżacjach
pomieszczeń – salonów, kuchni czy
łazienek, dodając im unikatowego
wykończenia.
– Dlaczego we współczesnym
budownictwie warto stawiać
na klinkier?
– Współczesne budownictwo nie
daje się scharakteryzować. Nie ma tu
wytycznych czy koncepcji, które by
je opisywały. I taki właśnie jest klinkier – w zależności od wybranego
wykończenia czy wybarwienia możemy uzyskać za każdym razem inny
efekt. Bez względu na trendy – klinkier sprawdza się zarówno w projektach tradycyjnych, nowoczesnych
czy np. w stylu skandynawskim lub
industrialnym. Jednak to nie tylko
estetyka przemawia za zastosowaniem klinkieru we współczesnym
budownictwie. Materiał ten jest
wyjątkowo trwały, dzięki czemu
przetrwa próbę czasu i nie straci
swoich właściwości. Odporność na
uszkodzenia mechaniczne, mróz
czy ogień i czynniki atmosferyczne
to tylko niektóre z zalet klinkieru,
a jest ich naprawdę wiele.

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?

Dla kogo/czego?

Odkrycie Roku to nagroda
przyznawana innowacyjnym produktom i usługom, które pomimo
krótkiego funkcjonowania na rynku
potra�ią 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

Sposób prezentacji leasingu przez Avanti Finance Leasing Broker wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, poszukujących ﬁnansowania
na różnych etapach swojej działalności.
Avanti Finance Leasing Broker
jest niestandardową �irmą kreującą potrzeby leasingowe swoich
Klientów. Posiada ogromny zbiór
wartości zgromadzonych w wyspecjalizowanym zespole ludzi
z wieloletnim doświadczeniem
w branży �inansowej. Na co dzień
pracownikom towarzyszy dbałość o szczegóły w całym procesie obsługi Klienta. Począwszy od
pierwszego spotkania, doboru
odpowiedniego �inansowania,
poprzez poszczególne etapy
do ostatniej raty �inansowania. Oferta usług brokera jest

odpowiedzią na zmieniające
się otoczenie rynkowe i zmiany preferencji leasingobiorców.
Specjalnie dla swoich Klientów broker przygotował ofertę
sprzedaży aut bezpośrednio od
dealerów. Doświadczenie i pasja
do motoryzacji pozwala mu na
przygotowanie najciekawszych
propozycji w atrakcyjnych cenach
na rynku. Samochody są sprawdzane i testowane razem z Klientami.
Biorąc pod uwagę aktualne
oferty produktowe �irm leasingowych Avanti Finance Leasing
Broker szybko i sprawnie �inansuje

Kontakt:
Infolinia 12 346 52 15
www.facebook.com/avantiﬁnance
www.avanti-ﬁnance.pl

Jak poruszać się
w dżungli nowości
rynkowych

Pomyślmy logicznie: jeśli coś
jest jedyne, to przecież nie może być
stadne. Ale logika nie pomoże, kiedy
na opakowaniu trzech różnych produktów, z tego samego segmentu,
różnych marek, zobaczymy słowa:
„innowacja”, czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem szukać ratunku?
Z pomocą oczywiście przychodzi
niezastąpiony przewodnik. Jego
imię to Odkrycie Roku, a dokładnie
Laur Klienta/Konsumenta Odkrycie Roku.

Jakość usług poparta pasją
i doświadczeniem

zostały po raz pierwszy wskazane
przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

Nagroda jest przyznawana
przez komisję konkursową projektu
Laur Konsumenta/Klienta. To ona
dokonuje oceny innowacyjności
produktów, perspektyw odbioru
przez rynek oraz prognozowanej
dynamiki wzrostu popularności i wybiera w każdej kategorii
(w konkursie jest ich około 200)
jeden z nich.
Komisja konkursowa pracuje
niezależnie, co nie znaczy, że nie
można do niej zgłosić swojego „odkrycia”. Wręcz przeciwnie. Komisja
z chęcią przygląda się i ocenia produkty, które zgłaszają konsumenci
czy nawet producenci, dając szansę
na wyjście z dżungli najciekawszemu z nich.
Magdalena Ryś
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również inne przedmioty niezbędne w prowadzeniu �irmy. Zakres
przedmiotów �inansowanych jest
pełen, czyli od przedmiotów nisko
wartościowych po maszyny, linie
produkcyjne czy samoloty. Broker
posiada również w swojej ofercie
�inansowanie nieruchomości.
Doskonała jakość obsługi
Klienta i popularność marki odzwierciedla się we wskazaniach
konsumentów w ogólnopolskim
sondażu Laur Konsumenta 2018.
Avanti Finance Leasing Broker
został doceniony i nagrodzony godłami Laur Konsumenta 2018.
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Godła programów wspierają decyzje
konsumentów!
Dokonując codziennych, mniejszych bądź większych, zakupów, niejednokrotnie zdarzyło nam się natknąć na godła
obecne na opakowaniach wielu produktów. Obracając w ręku słoiczek z majonezem lub butelkę szamponu, kupując
materiały budowlane, a nawet korzystając z poważnych usług biznesowych, niejednokrotnie zdarzyło nam się zatrzymać
wzrok na charakterystycznym logotypie.
Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, co tak naprawdę niesie za sobą ów medal? Czy zapytaliśmy w myślach siebie
samych, jaką korzyść odnosi producent decydujący się wziąć udział w konkursie popularnościowym, który prowadzi
do przyznania takiego godła? Bo przecież nie chodzi o to, by etykieta z godłem promocyjnym po prostu ładnie wyglądała...
No, być może jest to jeden z powodów szczycenia się godłem promocyjnym, jednak wierzymy, że tym najmniejszym.

O

dpowiedź 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 3000 potencjalnych
klientów z najbardziej reprezentatywnego przedziału
wiekowego 15-64 lat. Sposób
badania, na który się zdecydowano, w terminologii profesjonalnej nazywa się CAPI
(Computer Aided Personal
Interview). Osobom niezwiązanym z branżą badawczą, czy
reklamową ten skrót może niewiele mówić. W uproszczeniu
CAPI to metoda bezpośrednich
wywiadów przeprowadzanych
w domach respondentów
z udziałem komputera. Wyniki takich badań kodowane
są w trakcie przeprowadzania
wywiadu, a dane z terenu przesyłane specjalnie zabezpieczonym łączem.
Podczas badań CAPI dotyczących rozpoznawalności
godeł promocyjnych kierowano
się kilkoma istotnymi kryteriami, wśród których były takie
wytyczne jak: płeć badanego,
dochody, wykształcenie, czy
aktywność zawodowa. Sprawdzono również, które z wielu
obecnych na rynku godeł ma
największy wpływ na wybór
opatrzonych nimi produktów.
Przyznać trzeba, że wyniki
okazały się zadziwiająco jednoznaczne i wyraźnie wskazujące
na... skuteczność godeł. Aż 26%

badanych stwierdziło, iż medal
(inaczej: godło promocyjne –
przyp. aut.) zamieszczony na
opakowaniu w istotny sposób
wpływa na wybór oznaczonego nim produktu. Grupą, która
najczęściej zwraca uwagę na
godła promocyjne okazali się
mieszkańcy dużych, ponadstutysięcznych miast.
Zaintrygował nas fakt,
że po raz kolejny panie okazały się bardziej dociekliwe
i spostrzegawcze. Z badań
jasno wynika, że to właśnie
kobiety przywiązują większą
wagę do tego, co widnieje na
opakowaniu produktu. W ten
sposób dowiedzieliśmy się, że
to właśnie one, nieco częściej
niż mężczyźni, kierują się przy
zakupach godłami promocyjnymi. Na dokonanie zakupu
towaru oznaczonego godłem
ma również wpływ zasobność portfela. Osoby o wyższych dochodach, dokonując
zakupu, chętniej sugerują się
graficzną informacją o zdobyciu przez daną markę konkretnego tytułu, na przykład
Lauru Konsumenta. Obecność
godła przykuwa także uwagę
osób wykształconych. Badanie
wykonane przez GFK Polonia
pokazało nam, że ci, którzy
ukończyli studia, nieco częściej
zwracają uwagę na obecność
godeł promocyjnych przy
logotypie wybieranej marki.
Śledząc dalej wyniki badań,
da się zauważyć, że obecność
logotypów konkursowych nie
jest obojętna również osobom aktywnym zawodowo.
To one chętniej wybierają te
marki, które znalazły uznanie
również wśród innych użytkowników.

No dobrze, ale przecież godeł, którymi opatrzone są rozmaite produkty, jest kilka. Czy
w takim razie wszystkie są tak
samo miarodajne? Czy każde
z nich znaczy dla konsumenta
dokładnie to samo?
Z badania GFK Polonia wynika, że aż 25% osób zwraca przy
zakupach uwagę na znaki promocyjne, z czego największym
zaufaniem darzone są godła
konkursów Teraz Polska oraz
Laur Konsumenta.
Skoro tak, to skupmy się
na przykład na samym Laurze

Konsumenta. Nie trzeba długo szukać, by dowiedzieć się,
że aż 3 spośród 9 najbardziej
rozpoznawalnych godeł promocyjnych w Polsce związane
są z programem Laur Konsumenta. Są to: Laur Klienta/Laur
Konsumenta (w nomenklaturze
programu panuje swoisty dualizm związany z charakterem
konkretnych branż, w których
medale są przyznawane), Top
Marka oraz Odkrycie Roku.
Czas w takim razie pochylić
się nad każdym z tych godeł
z osobna.

Godła Top Marka oraz
Odkrycie Roku w najmocniejszym stopniu trafiają do
mieszkańców dużych miast.
Ci, którzy wybierają produkty
opatrzone godłem Top Marki,
to najczęściej mężczyźni. Panów satysfakcjonuje najwyższe z możliwych odznaczeń, co
wskazywać może na odwieczną samczą chęć współzawodnictwa, zdobycia najwyższej
wygranej. W tym przypadku
takim konsumenckim świętym
Graalem jest produkt najbardziej rekomendowany przez

innych, marka nie opuszczająca podium w plebiscycie
Laur Konsumenta, czyli Top
Marka. Top Marka najbardziej
przekonuje także osoby o nieco grubszym portfelu i wyższym wykształceniu. Panie
okazują się za to zapalonymi
odkrywcami. To one poszukują
nowych rozwiązań i wykazują
się chęcią zmiany dotychczasowych zwyczajów zakupowych.
Dlatego właśnie godłem, które
najbardziej skłania je do dokonania konkretnego wyboru, jest
Odkrycie Roku.

