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Tristone Flowtech Polska – rozwój w niesamowitym stylu
Tristone Flowtech Poland istnieje w Wałbrzychu już od 20. lat. Zakład produkcyjny
elementów chłodzenia silnika spalinowego w samochodach oraz silnika i baterii
w napędach hybrydowych i elektrycznych rozpoczął swoją działalność w Polsce
w 1998 roku i od tego czasu rozwija się w niesamowitym tempie, ale i stylu. Nic dziwnego
więc, że cieszy się zaufaniem swoich pracowników. W tym roku firma otrzymała tytuł
Solidnego Pracodawcy Roku. A plany na następne lata pokazują, że będzie jeszcze lepiej.
Rozmowa z prezesem zarządu
Robertem Proce
i kierownikiem zarządzania
zasobami ludzkimi
Aurelią Ajchel-Chętnik
– Serdecznie gratuluję zdobycia tytułu Solidny Pracodawca
Roku. Co dla Państwa oznacza
takie wyróżnienie?
– Wyróżnienie Solidny Pracodawca to sukces całego zespołu
Tristone, za co bardzo dziękuję
wszystkim pracownikom. To również powód do dumy, ponieważ
niezwykle trudno jest zdobyć zaufanie. Ta nagroda to wyraz docenienia i jednocześnie zwieńczenie
20 lat wdrażania nowoczesnych,
ale transparentnych rozwiązań
w obszarze HR. Dzięki dialogowi
i partnerstwu stworzyliśmy niepowtarzalną kulturę organizacyjną
firmy. Tytuł Solidnego Pracodawcy
Roku to możliwość promowania
w regionie Tristone jako solidnego,
atrakcyjnego miejsca pracy.
– Nagradzanie firm dbających
o jakość prowadzonej polityki

personalnej to najważniejszy
cel projektu Solidny Pracodawca
Roku. Jakie są wobec tego założenia tej polityki w przypadku
Państwa firmy?
– W chwili obecnej polityka
personalna Tristone to  jeden z filarów sukcesu biznesowego. Cele
biznesowe osiągane są dzięki umiejscowieniu polityki personalnej na
pierwszym miejscu priorytetów
w naszej firmie. Osiągnięcie naszych
celów biznesowych możliwe jest
dzięki kulturze opartej na dialogu oraz odpowiednim ustawieniu
priorytetów – pracownik jako
współtwórca sukcesu musi być na
najwyższym miejscu. W Tristone
stawiamy na komunikację, wzajemne zaufanie i otwartość relacji. Proponujemy wszystkim pracownikom
aktywne uczestnictwo w procesie
podejmowania decyzji oraz wysokie standardy pracy związane
ze środowiskiem pracy. Podobnie
jak w latach ubiegłych, zamierzamy
wspierać pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.  
– Możliwość indywidualnego
rozwoju pracowników jest klu-

czem do ciągłego rozwoju firmy.
W jaki sposób pomagacie Waszym pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych?
Komu przysługują oferowane
przez Państwa firmę szkolenia i jakim zainteresowaniem
się cieszą?
– Pracownicy to bezcenny kapitał firmy, dlatego wspieramy i inicjujemy podnoszenie kwalifikacji
zawodowych. W trosce o rozwój
pracowników planujemy szkolenia techniczne oraz poprawiające
kompetencje miękkie, a także pozwalające na nabycie konkretnych
umiejętności czy uzyskanie specjalistycznych uprawnień potrzebnych
w Tristone. W oferowanych przez
naszą firmę szkoleniach uczestniczą osoby zatrudnione na każdym
szczeblu organizacji. W 2018 roku
uruchomiliśmy program Akademia
Przywództwa. Z programu skorzystało ponad 30 osób, doskonaląc
umiejętności z zakresu zarządzania, komunikacji, motywowania
i prowadzenia trudnych rozmów.
W Tristone zespoły projektowe
integrowane są oraz inspirowa-

ne poprzez grywalizację, co daje
pozytywne rezultaty. Pracownicy
chętnie uczestniczą w  programach
rozwojowych dostępnych w naszej firmie. Ponadto wspieramy
inicjatywy własne pracowników
w tym zakresie, dofinansowując
podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych.
– Pracownicy stanowią najcenniejszy kapitał każdego
przedsiębiorstwa. Jak wygląda
obecnie struktura zatrudnienia
w Państwa firmie?
– Nasz najcenniejszy kapitał jest
różnorodny pod każdym względem:
wieku, stażu pracy, płci, światopoglądu i narodowości – i dlatego jest
bezcenny.

– Dotychczasowa strategia
funkcjonowania Państwa firmy
dawała znakomite rezultaty. Jaki
jest Państwa sekret?
– To nie sekret – to coś, czego
można doświadczyć dołączając
do nas, to nasza kultura organizacyjna oparta na dialogu oraz
tolerancji, ponieważ różnorodność i szacunek do niej sprawiają, że idziemy razem, a dzięki
temu sukces napędza się sam.
– Jak zatem będzie wyglądać
przyszłość Państwa firmy? Jak
wyglądają Państwa plany na najbliższe lata?
– Zamierzamy wzmacniać naszą
kulturę organizacyjną oraz podejmować działania budujące zaufanie

do Tristone jako wiarygodnego pracodawcy, ponieważ to pozwoli nam
realizować nasze cele biznesowe
w najbliższych latach. Potwierdzone
przez naszych klientów inwestycje
na najbliższe lata pozwalają nam
oczekiwać dynamicznego wzrostu
wartości sprzedaży, a także asortymentu oferowanych wyrobów
zgodnie z trendami na światowym
rynku motoryzacyjnym.
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Godła programów wspierają decyzje konsumentów!
Dokonując codziennych, mniejszych bądź większych, zakupów, niejednokrotnie
zdarzyło nam się natknąć na godła obecne na opakowaniach wielu produktów.
Obracając w ręku słoiczek z majonezem lub butelkę szamponu, kupując materiały
budowlane, a nawet korzystając z poważnych usług biznesowych, niejednokrotnie
zdarzyło nam się zatrzymać wzrok na charakterystycznym logotypie.
Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, co tak naprawdę niesie za sobą ów medal?
Czy zapytaliśmy w myślach siebie samych, jaką korzyść odnosi producent
decydujący się wziąć udział w konkursie popularnościowym, który prowadzi
do przyznania takiego godła? Bo przecież nie chodzi o to,
by etykieta z godłem promocyjnym po prostu ładnie wyglądała...
No, być może jest to jeden z powodów szczycenia się godłem promocyjnym,
jednak wierzymy, że tym najmniejszym.

Odpowiedź na te i szereg innych
pytań przyniosły nam ogłoszone
niedawno wyniki badań wykonanych przez instytut GFK Polonia,
będący oddziałem jednej z największych firm badawczych na świecie.
Wywiadów konsumenckich dokonano na zamówienie holdingu
reklamowego AEGIS Media.
Pod uwagę wzięto preferencje 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.
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Broadway Beauty
– szkolenia ze znakiem jakości!
Broadway Beauty należy do
elitarnego grona najlepszych
w Polsce ośrodków szkoleniowych, zajmujących się kształceniem profesjonalistów z zakresu
nowoczesnej kosmetologii, medycyny estetycznej i makijażu permanentnego. Choć nie brakowało
znaczących sukcesów, jakie firma
odnosiła w okresie 11 lat obecności
na rynku szkoleń profesjonalnych,
rok 2018 stał się przełomowy we
wszystkich obszarach jej działalności.
W styczniu 2018 roku Broadway
Beauty uzyskała certyfikat
„Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm
Szkoleniowych (SUS 2.0)” nadany przez DEKRA Certification, co
pozwoliło firmie na wprowadzenie oferty kursów i szkoleń do
Bazy Usług Rozwojowych PARP,
a uczestnikom i słuchaczom uzyskanie do 80% dofinansowania na
udział w tych szkoleniach. Do października 2018 z prowadzonych
przez Broadway Beauty szkoleń
dofinansowanych skorzystało
340 słuchaczy, którzy przyznali
firmie średnią ocenę na poziomie
4,7, co stanowi aż 94% ocen pozytywnych.
W lipcu 2018 roku Broadway
Beauty, jako pierwsza firma w Polsce prowadząca szkolenia z zakresu kosmetyki profesjonalnej,
kosmetologii, makijażu permanentnego i medycyny estetycznej
oraz prowadząca sprzedaż hurtową i detaliczną kosmetyków oraz
sprzętu do wykonywania zabiegów
kosmetycznych, uzyskała w tym
zakresie swojej działalności certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, nadany przez
DEKRA Certification.  

Autorskie programy
szkoleniowe
Oferta szkoleniowa firmy obejmuje blisko 100 różnego rodzaju
kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Znaczna ich część ma charakter unikatowy, oparty na autorskich programach nauczania opracowywanych
przez kadrę szkoleniową Broadway
Beauty. Liderem w zakresie tworzenia i wprowadzania do oferty
nowatorskich form szkoleniowych
jest założycielka firmy Broadway
Beauty – Żaneta Stanisławska: wykładowca akademicki, trener biznesu, szkoleniowiec z zakresu makijażu
permanentnego i mikropigmentacji
medycznej, członek SPCP USA oraz
Polskiego Towarzystwa Trenerów
Biznesu, należąca do grona najbardziej rozpoznawalnych postaci
branży beauty w Polsce.

Wiodąca oferta handlowa

Oprócz działalności szkoleniowej, Broadway Beauty prowadzi
działalność handlową, oferując  produkty profesjonalne przeznaczone
dla klientów zajmujących się zawodowo świadczeniem usług z zakresu
kosmetyki, kosmetologii, makijażu
permanentnego oraz medycyny estetycznej. Wiele produktów oferowanych przez firmę stanowi jej marki
własne, jak np. wiodąca na polskim
rynku linia kosmetyków opartych na
nanotechnologii: NANOMEDIC, lub
pochodzi z własnego importu, jak np.
urządzenie do makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej „I’m Ink”, które uzyskało tytuł
Innowacji 36. Kongresu i Targów
LNE oraz tytuł Inspiracji Roku 2017

nadany przez magazyn „Beauty
Inspiration”, laser Q-Switch, który
otrzymał nagrodę Beauty Award
XVI Branżowych Targów Kosmetycznych w Katowicach jako najlepszy
produkt 2016 roku.
Misja Broadway Beauty ujęta
w słowach: „Ciągły rozwój i nieustanne doskonalenie”, nie jest jedynie
hasłem, lecz przekłada się na rzeczywiste realizacje, których przykładem są nowe formy szkoleniowe
wprowadzone w 2018 roku, wśród
których można wymienić m.in. szkolenie „Pigmentologia – kolor w makijażu permanentnym” lub „Clear
eyes” – szkolenie z zakresu dermopigmentacji (kamuflaż przebarwień
wokół oczu), a także nowe marki
produktów profesjonalnych, które
zostały włączone do oferty handlowej, jak np. linia preparatów do
innowacyjnego zabiegu BB GLOW,
pozwalającego na równoczesną
regenerację skóry, jej rozjaśnienie
i zniwelowanie przebarwień.
Zwieńczeniem tegorocznych
sukcesów Broadway Beauty jest uzyskanie w ogólnopolskim plebiscycie
popularności marek i usług Laur
Konsumenta zaszczytnego tytułu
Odkrycie Roku 2018, potwierdzającego nie tylko wysoką pozycję firmy
w branży, ale także jej innowacyjność
i dynamikę rozwoju we wszystkich
obszarach działalności.

D3

STRONY BIZNESU

D4

Jak poruszać się
w dżungli nowości
rynkowych
Zastanawialiście się kiedyś, jak poruszać się
po dżungli bez przewodnika? Oczywiście, gdybyśmy
wszyscy byli jak Bear Grylls, byłoby to bajecznie
proste, ale niestety nie jesteśmy. Dżungla jest
nieprzewidywalna. Nigdy nie wiadomo w co
wdepniemy lub w które kłącze się zaplączemy, nie
jest także pewne, czy nie zaatakuje nas jakaś dzika
zwierzyna czyhająca na nasze zdrowie, bądź życie.
Co roku taką nieprzewidywalną dżunglą jest rynek nowości
i to nie tylko kosmetycznych, czy
farmaceutycznych, ale każdych.
Firmy kuszą nas niczym wąż
najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i najskuteczniejszymi produktami. Jak odnaleźć się
w tym gąszczu, skoro każdy producent, czy dystrybutor twierdzi,
że jego produkt jest najcudowniejszy, jedyny i niepowtarzalny
w swoim rodzaju?
Pomyślmy logicznie: jeśli coś
jest jedyne, to przecież nie może
być stadne. Ale logika nie pomoże, kiedy na opakowaniu trzech
różnych produktów, z tego samego segmentu, różnych marek,
zobaczymy słowa: „innowacja”,
czy „najskuteczniejszy”. Gdzie
zatem szukać ratunku? Z pomocą oczywiście przychodzi niezastąpiony przewodnik. Jego imię
to Odkrycie Roku, a dokładnie
Laur Klienta/Konsumenta Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

Odkrycie Roku to nagroda
przyznawana innowacyjnym produktom i usługom, które pomimo krótkiego funkcjonowania na

rynku potrafią wzbudzić zaufanie konsumentów. Ale nie tylko.
Dotyczy ona również produktów i usług, które objęła nowa,
ciekawa i skuteczna kampania
reklamowa. To także nagroda
dla tych marek, które przeszły
lifting marketingowy, relaunch,
bądź zostały po raz pierwszy
wskazane przez konsumentów
w ogólnopolskim sondażu Laur
Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

Nagroda jest przyznawana
przez komisję konkursową projektu Laur Konsumenta/Klienta.
To ona dokonuje oceny innowacyjności produktów, perspektyw
odbioru przez rynek oraz prognozowanej dynamiki wzrostu
popularności i wybiera w każdej
kategorii (w konkursie jest ich
około 200) jeden z nich.
Komisja konkursowa pracuje
niezależnie, co nie znaczy, że nie
można do niej zgłosić swojego
„odkrycia”. Wręcz przeciwnie.
Komisja z chęcią przygląda się
i ocenia produkty, które zgłaszają
konsumenci czy nawet producenci, dając szansę na wyjście
z dżungli najciekawszemu z nich.
Magdalena Ryś
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