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Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan? Nakłady finansowe? 
A może po prostu szczęście? Zapewne każdy z tych elementów, ale niewątpliwym 
atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest inwestycja w kapitał ludzki. 
Projekt Solidny Pracodawca Roku powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić, 
uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową 
polityką personalną, która przekłada się na wysoką jakość produktów i usług. 

O programie

 Celem programu Solidny Pra-
codawca Roku jest wyłonienie naj-
lepszych pracodawców w Polsce, 
szczególnie tych, którzy w swojej 
działalności promują najciekaw-
sze rozwiązania z zakresu HR, 
a przy tym dzielą się własnymi 
doświadczeniami na łamach ogól-
nopolskiej prasy. Program Solid-
ny Pracodawca Roku odbywa się 
w kilku równorzędnych kategoriach 
branżowych, regionalnych, oraz ka-
tegorii ogólnopolskiej. Kategorie 
regionalne przeznaczone są dla 
firm, których siedziby znajdują się 
w poszczególnych makroregionach, 
ta ostatnia dotyczy zaś przedsię-
biorstw, których oddziały lub filie 
obecne są na terenie całego kraju.

Weryfikacja

 Spośród tysięcy podmiotów go-
spodarczych działających na terenie 
całego kraju redakcja na podstawie 
zebranych przez siebie informa-

urzędy pracy, urzędy miast czy Pań-
stwowa Inspekcja Pracy). Wysoce 
cenimy również wsparcie, jakiego 
udzielają nam nasi patroni – Stowa-
rzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz 
Stowarzyszenie Pracodawców RP.
 Wyróżnieniem dla firm jest już 
sama nominacja, gdyż w dużej mie-
rze jest ona wynikiem pozytywnych 
rekomendacji oraz opinii zaczerp-
niętych w lokalnym środowisku 
przedsiębiorstw. Zdobycie tytułu 
to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, 
ale również możliwość zaprezento-
wania się na łamach ogólnopolskich 
mediów w ramach zdobytego tytułu.
Współpracujemy z trzema najwięk-
szymi opiniotwórczymi dziennikami 
w Polsce oraz telewizją.
 Część konkursowa nie podlega 
opłacie – firmy biorące udział w pro-
jekcie nie płacą za poszczególne eta-
py weryfikacji, abonament czy samą 
możliwość udziału w konkursie. Jeśli 
firma nie zdobędzie wyróżnienia, 
nie ponosi żadnych kosztów. Jedyna 
opłata obowiązująca to inwestycja 
w wizerunek firmy. 

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

cji selekcjonuje przedsiębiorstwa, 
które mogą zawalczyć o tytuł So-
lidnego Pracodawcy Roku i znaleźć 
się w elitarnym gronie laureatów. 
Wyróżnieniem dla firm jest już sama 
nominacja, gdyż w dużej mierze jest 
ona wynikiem pozytywnych reko-
mendacji oraz opinii zaczerpniętych 
w lokalnym środowisku. Zdobycie 
tytułu to nie tylko prestiżowe wy-
różnienie, ale również możliwość 
zaprezentowania się na łamach 
ogólnopolskich mediów w ramach 
zdobytego tytułu.

Co wyróżnia nasz projekt 
spośród innych?

 Organizatorem programu Solid-
ny Pracodawca Roku jest redakcja 
pracująca nad związanymi z przed-
sięwzięciem tytułami prasowymi. 
W związku ze specyfiką pracy zespo-
łu, podstawą wstępnej weryfikacji 
przedsiębiorstw są standardowe 
działania dziennikarskie (m.in. zbie-
ranie informacji poprzez kontakt 
z instytucjami takimi jak powiatowe 

Gala podsumowująca

 Gale programu Solidny Pra-
codawca Roku są od lat okazją do 
oficjalnego podsumowania kolej-
nych odsłon konkursu. W różnych 
sektorach, w których istotna jest 
branża, zasięg działalności oraz ilość 
zatrudnionych osób wyróżniono 55 
firm. Gala, stanowiąca uroczyste 
zwieńczenie edycji 2017, odbyła 
się w Teatrze Capitol w Warszawie. 
 Podczas uroczystości wyróż-
nione firmy otrzymały tablice pa-
miątkowe potwierdzające słuszność 
dotychczasowych działań z zakresu 
polityki personalnej. Nietuzinkowe 
miejsce, zacne grono laureatów oraz 
oprawa artystyczna sprawiły, iż uro-
czystość wywarła niezapomniane 
wrażenia na przybyłych gościach.

Dobiega końca
XVI edycja projektu 

 Po zakończeniu XVI edycji oraz 
podsumowaniu, jakim będzie uro-
czysta gala, organizatorzy: „Strony 
Biznesu Plus” oraz „Strony Rynku” 
po raz kolejny sukcesywnie będą 
realizować program Solidny Praco-
dawca Roku, wspierając tym samym 
firmy, których polityka personalna 
jest na najwyższym poziomie. – Ży-
wię nadzieję że kolejne lata przyniosą 
wiele pozytywnych zaskoczeń i nowo-
ści w zakresie HR. Co roku przekonu-
jemy 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. Za-
dowalający jest fakt, iż coraz więcej 

pracodawców rozumie, że ludzie to 
fundament dobrze i efektywnie pro-
sperującego biznesu – mówi Tina 
Dej, dyrektor programu Solidny 
Pracodawca Roku. Projekt wspiera 
przedsiębiorstwa, które pozwalają 
zatrudnionym osobom poprzez co-
dzienną pracę realizować zarówno 
swoje, jak i firmowe cele bizneso-
we. Rynek pracy w Polsce stale się 
rozwija. Coraz więcej firm rozumie 
znane wszystkim stwierdzenie, 
że pracownicy są najcenniejszym 
kapitałem każdego przedsiębior-
stwa. Dziś już wiemy, że aby osiągnąć 
sukces w swojej branży, liczy się nie 
tylko dobry biznesplan i nakłady 
finansowe, ale przede wszystkim 
czynnik ludzki.



D2
S T RO N Y  B I Z N E S U

PLUS

FERA.PL – trafny wybór!

Superklimat w domu i superniskie 
rachunki za ogrzewanie

FERA.PL to jeden 
z największych 
internetowych 
zoologicznych sklepów 
w Polsce. Przez dwa 
ostatnie lata sklep 
zdobywał złoty Laur 
Klienta w kategorii 
„Jakość obsługi klienta”. 
W tym roku sklep 
otrzymał prestiżowy 
tytuł złoty Laur 
Konsumenta 2019 
w kategorii „Internetowe 
sklepy zoologiczne”. 

Większość z nas chciałaby mieszkać komfortowo w ciepłym domu zimą oraz przyjemnie chłodnym latem i do tego 
z minimalnymi rachunkami za ogrzewanie czy klimatyzację. Jak to osiągnąć? Odpowiedź jest prosta, wystarczy 
dobrze ocieplić ściany budynku sprawdzonym materiałem izolacyjnym. Jakim? Najlepiej markowym styropianem 
Termo Organiki – najczęściej stosowanym i najbardziej ekonomicznym izolatorem w polskim budownictwie.

 Co sprawia, że FERA.PL jest 
wyjątkowa wśród sklepów zoo-
logicznych i jaki jest przepis na 
sukces, pozwalający utrzymywać 
przez wiele lat markę na naj-
wyższym poziomie zapytaliśmy 
prezes zarządu FERA Sp. z o.o. 
– Sabinę Krupę. 

 – Trzeci rok z rzędu FERA.PL 
otrzymuje jedno z najwięk-
szych wyróżnień na rynku, 
bo przyznawane przez konsu-
mentów. W czym tkwi tajemni-
ca sukcesu?

 – W imieniu sklepu FERA.PL 
chciałabym serdecznie podzięko-
wać przede wszystkim naszym 
dotychczasowym klientom za 
oddane głosy i zaufanie, jakim 
nas obdarzają. To dla nas bar-
dzo ważne, bo jesteśmy sklepem, 
który stale się rozwija, a przy 

 Termo Organika to największy 
producent wyrobów do izolacji ze 
styropianu w kraju oraz jedna z naj-
większych firm w tym segmencie 
rynku w Unii Europejskiej. Założona 
ponad 20 lat temu firma dostar-
cza odbiorcom najwyższej jakości 
płyty styropianowe do ocieplania 
budynków, od 2012 roku również 
Kompletny System Ociepleń ścian 
zewnętrznych (ETICS). – Posiadamy 
4 nowoczesne fabryki styropianu 
oraz najnowszej generacji zakład 
chemii budowlanej. We wszystkich 
fabrykach firmy znajdują się no-
wocześnie wyposażone laboratoria 
kontrolno-badawcze, kompleksowo 
kontrolujące jakość produkcji oraz 
prowadzące prace nad nowymi ma-

tym staramy się sprostać ocze-
kiwaniom coraz większej ilości 
klientów. Wyróżnienie jest dla 
nas potwierdzeniem, że nam się 
to udaje. Dla nas jakość obsłu-
gi klienta, dostępność towarów 
oraz wprowadzanie nowości 
technologicznych ułatwiających 
klientom zakupy od początku 
działalności są priorytetem i stale 
pracujemy nad tym, aby zakupy 
w naszym sklepie były jeszcze 
wygodniejsze. 

 – Dlaczego warto kupować 
w FERA.PL?

 – Dzięki szerokiej ofercie 
można bez wychodzenia z domu 
wybierać spośród ponad 13.000 
produktów dla zwierząt. Takiej 
oferty nie ma żaden sklep stacjo-
narny. Polacy już dawno docenili 
zakupy przez internet – są szybkie 

teriałami i technologiami ociepleń 
– mówi Krzysztof Krzemień, dyr. 
ds. tech. Termo Organiki.
 Jednym z owoców tej pracy było 
wprowadzenie na rynek unikatowe-
go styropianu w kropki tzw. Dalma-
tyńczyka. Kropki na styropianie to 
znak fi rmowy gwarantujący wysoką 
jakość materiału izolacyjnego i od-
różniający produkt Termo Organi-
ki od innych dostępnych na rynku. 
Firma rocznie produkuje prawie 
2 miliony metrów sześciennych 
styropianu, co pozwala skutecznie 
ocieplić od fundamentów aż po dach 
ponad 50 tysięcy domów. Ale Termo 
Organika to nie tylko najlepszy sty-
ropian. Lider rynku dostarcza ponad 
50 najwyższej jakości produktów, 

i wygodne. To istotne, jeśli zamie-
rzamy kupić duży worek karmy 
dla psa lub żwirku dla kota. Przy 
zakupie przez internet produkt 
jest nam dostarczany pod same 
drzwi. 
 Rozwijając nasz sklep, staramy 
się cały czas szukać innowacyj-
nych rozwiązań, aby być krok do 
przodu. W tej chwili nasi klienci 
w większości przypadków zamó-
wiony towar otrzymują już w 24 
godziny po złożeniu zamówienia. 
Przy zamówieniach za ponad 95 
zł dostawa kurierem jest cał-
kowicie darmowa. W tym roku 
jako pierwszy sklep zoologiczny 
w Polsce wprowadziliśmy kilka 
innowacyjnych rozwiązań m.in. 
możliwość płatności Twisto – co 
oznacza, że za zakupy w naszym 
sklepie klient może zapłacić do-
piero po 21 dniach nie ponosząc 
dodatkowych kosztów. 

w tym wielokrotnie nagradzany 
Kompletny System Ociepleń. Jego 
zastosowanie to gwarancja naj-

 – Jakie plany rozwoju ma 
FERA.PL?

 – Przyznane wyróżnienie traktu-
jemy zarówno jako wielki zaszczyt, 
jak i zobowiązanie do nieustającego 
podnoszenia jakości obsługi naszych 
obecnych i przyszłych klientów.  Stale 
się rozwijamy i wnikliwie obserwu-
jemy trendy na rynku zoologicznym 
oraz rynku e-commerce. Wprowa-
dzamy nowe marki do naszej oferty 
i szukamy nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, by móc w pierw-
szej kolejności oferować je naszym 
klientom. Dbamy nie tylko o to, by 
zakupy u nas były przyjemnością, 
ale przede wszystkim cały czas pa-
miętamy o tym, że to nasi klienci i ich 
zwierzaki są najważniejsi. Pozosta-
jemy otwarci na sugestie i potrzeby 
naszych klientów. Naszym celem jest 
stworzenie sklepu, który jest przyja-
zny, innowacyjny i godny zaufania. 

lepszych parametrów docieplenia 
i pokaźnych oszczędności. Termo 
Organika to ciepło, które się opłaca.

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 ba-
dań wykonanych przez instytut 
GFK Polonia, będący oddziałem 
jednej z największych firm ba-
dawczych na świecie. Wywiadów 
konsumenckich dokonano na za-
mówienie holdingu reklamowego 
AEGIS Media. 
 Pod uwagę wzięto preferen-
cje 3000 potencjalnych klientów 
z najbardziej reprezentatywne-
go przedziału wiekowego 15-64 
lat. Sposób badania, na który się 
zdecydowano, w terminologii 
profesjonalnej nazywa się CAPI 
(Computer Aided Personal Inte-
rview). Osobom niezwiązanym 
z branżą badawczą, czy rekla-
mową ten skrót może niewiele 
mówić. W uproszczeniu CAPI to 
metoda bezpośrednich wywia-
dów przeprowadzanych w do-
mach respondentów z udziałem 
komputera. Wyniki takich badań 
kodowane są w trakcie prze-
prowadzania wywiadu, a dane 
z terenu przesyłane specjalnie 
zabezpieczonym łączem. 
 Podczas badań CAPI doty-
czących rozpoznawalności godeł 
promocyjnych kierowano się kil-
koma istotnymi kryteriami, wśród 
których były takie wytyczne jak: 
płeć badanego, dochody, wykształ-
cenie, czy aktywność zawodo-
wa. Sprawdzono również, które 
z wielu obecnych na rynku godeł 
ma największy wpływ na wybór 
opatrzonych nimi produktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki 
okazały się zadziwiająco jedno-
znaczne i wyraźnie wskazujące 
na... skuteczność godeł. Aż 26% 
badanych stwierdziło, iż medal 
(inaczej: godło promocyjne – 
przyp. aut.) zamieszczony na opa-
kowaniu w istotny sposób wpływa 
na wybór oznaczonego nim pro-
duktu. Grupą, która najczęściej 
zwraca uwagę na godła promocyj-
ne okazali się mieszkańcy dużych, 
ponadstutysięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po 
raz kolejny panie okazały się 
bardziej dociekliwe i spostrze-
gawcze. 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 za-
kupach godłami promocyjnymi. 
Na dokonanie zakupu towaru 
oznaczonego godłem ma również 
wpływ zasobność portfela. Osoby 
o wyższych dochodach, dokonu-
jąc zakupu, chętniej sugerują się 
graficzną informacją o zdobyciu 
przez daną markę konkretnego 
tytułu, na przykład Lauru Konsu-

menta. Obecność godła przykuwa 
także uwagę osób wykształco-
nych. Badanie wykonane przez 
GFK Polonia pokazało nam, że 
ci, którzy ukończyli studia, nie-
co 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 oso-
bom aktywnym zawodowo. 
To one chętniej wybierają te mar-
ki, 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 miaro-
dajne? Czy każde z nich znaczy dla 
konsumenta dokładnie to samo?
 Z badania GFK Polonia wynika, 
że aż 25% osób zwraca przy zaku-
pach uwagę na znaki promocyjne, 
z czego największym zaufaniem 
darzone są godła konkursów Te-
raz Polska oraz Laur Konsumenta.
 Skoro tak, to skupmy się na 
przykład na samym Laurze Kon-
sumenta. Nie trzeba długo szukać, 
by dowiedzieć się, że aż 3 spośród 
9 najbardziej rozpoznawalnych 
godeł promocyjnych w Polsce 
związane są z programem Laur 
Konsumenta. Są to: Laur Klienta/
Laur Konsumenta (w nomenkla-
turze programu panuje swoisty 
dualizm związany z charakterem 
konkretnych branż, w których me-
dale są przyznawane), Top Marka 
oraz Odkrycie Roku.
 Czas w takim razie pochylić się 
nad każdym z tych godeł z osobna. 
 Godła Top Marka oraz Od-
krycie 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 wska-
zywać może na odwieczną samczą 
chęć współzawodnictwa, zdoby-
cia najwyższej wygranej. W tym 
przypadku takim konsumenckim 
świętym Graalem jest produkt naj-
bardziej rekomendowany przez 
innych, marka nie opuszczająca 
podium w plebiscycie Laur Kon-
sumenta, 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 dotychczaso-
wych zwyczajów zakupowych. 
Dlatego właśnie godłem, które 
najbardziej skłania je do doko-
nania konkretnego wyboru, jest 
Odkrycie Roku.
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Jak poruszać się 
w dżungli nowości 
rynkowych
Zastanawialiście się kiedyś, jak poruszać się po dżungli 
bez przewodnika? 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 nieprzewidywal-
ną dżunglą jest rynek nowości 
i to nie tylko kosmetycznych, czy 
farmaceutycznych, ale każdych. 
Firmy kuszą nas niczym wąż 
najlepszymi, najbardziej innowa-
cyjnymi i najskuteczniejszymi pro-
duktami. Jak odnaleźć się w tym 
gąszczu, skoro każdy producent, 
czy dystrybutor twierdzi, że jego 
produkt jest najcudowniejszy, 
jedyny i niepowtarzalny w swo-
im 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 oczy-
wiście 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 po-
mimo krótkiego funkcjonowania 

na rynku potrafią wzbudzić zaufa-
nie 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 marketingo-
wy, relaunch, bądź zostały po raz 
pierwszy wskazane przez konsu-
mentów w ogólnopolskim sonda-
żu Laur Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

 Nagroda jest przyznawana 
przez komisję konkursową pro-
jektu Laur Konsumenta/Klienta. 
To ona dokonuje oceny innowa-
cyjności produktów, perspektyw 
odbioru przez rynek oraz pro-
gnozowanej 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 producen-
ci, dając szansę na wyjście z dżun-
gli najciekawszemu z nich.

Magdalena Ryś

pgnig.pl

PGNiG docenione
przez Klientów

Gwarancja jakości i zadowolenia

 – Nasza firma przez ten długi 
czas obecności na rynku wypraco-
wała sobie mocną pozycję – mówi 
Krystian Cebulski, prezes zarządu 
PPUH PERFEXIM Ltd Sp. z o.o. Sp. k. 
– Zainwestowaliśmy sporo środków 
na rozwój i modernizację, gdyż na-
czelną zasadą, którą się kierujemy 
jest pełna kontrola technologiczna, 
jakościowa i wytrzymałościowa, 
od momentu projektu poprzez te-
stowanie, a kończąc na wdrożeniu 
produktu, głównie dzięki własnemu 
zespołowi konstruktorów. Badania 
przed wdrożeniem przeprowadzane 
są we własnym laboratorium wy-
posażonym w nowoczesny sprzęt, 
dzięki czemu możemy je testować 
na każdym etapie projektowania. 
Część wyposażenia została zakupiona 
w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 „Wzmocnienie potencja-
łu innowacyjnego przedsiębiorstw 
Wielkopolski”. Magazyny wysokie-
go składowania, własny transport 

i elektroniczny system realizacji za-
mówień pozwala na optymalizację 
czasu dostaw od momentu złożenia 
zamówienia, dzięki czemu towar 
dostarczamy szybko i bezpłatnie do 
Klientów w całym kraju. Korzystamy 
również z usług sprawdzonych firm 
kurierskich – towar już następnego 
dnia jest do dyspozycji Klienta.
 Najważniejszym celem jest 
dla firmy dobro i zadowolenie 
Klientów. Dlatego też znaczącym 
momentem w historii firmy było 
nawiązanie współpracy z jednostka-
mi badawczymi i naukowymi takimi 
jak: Politechnika Poznańska, INiG, 
OBR Cegielski, OTGS w Radomiu. 
Dzięki temu oferta produktowa jest 
w 100% niezawodna i atestowana. 
– Nasze produkty można znaleźć 
w oprogramowaniu do projektowa-
nia instalacji InstalSoft oraz Sankom 
– dodaje Krystian Cebulski. 
 Jako jedyny w kraju PERFEXIM 
posiada Aprobatę Techniczną na 
złączki mosiężne, co pozwala rozsze-

rzyć zakres ich zastosowań (wyższe 
parametry ciśnieniowe i temperatu-
rowe). – Zespół mieszający do ogrze-
wania podłogowego to jedna z wielu 
nowości produktowych wpisujących 
się w nadchodzący okres sprzedażo-
wy – mówi Krystian Cebulski.
 Zespół mieszający do ogrze-
wania podłogowego z podzespo-
łami renomowanych europejskich 
producentów umożliwia uzyska-
nie i utrzymywanie temperatury 
czynnika grzewczego w układzie 
ogrzewania podłogowego, w którym 
jest instalacja mieszana (składająca 
się z grzejników i ogrzewania płasz-
czyznowego) tzn. kocioł zasilający 
dostarcza czynnik o wysokiej tem-
peraturze.
 Jest to prosty w montażu i ob-
słudze zestaw, który automatycz-
nie dostosuje temperaturę czynnika 
ogrzewania podłogowego zgodnie 
z ustawieniem temperatury na za-
worze trójdrożnym oraz zabezpieczy 
układ przed zbyt wysoką tempera-

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PERFEXIM Ltd Sp. z o.o., Sp. k. 
to polska firma rodzinna, która od blisko 30 lat nieprzerwanie działa na rynku w grupie 
wiodących producentów branży instalacyjno-grzewczej, łazienkowej oraz sanitarnej. 

turą. W skład oferowanego zestawu 
mieszającego wchodzą wyselekcjo-
nowane produkty zaufanych produ-
centów, które na rynku instalacyjnym 
okazały się niezawodne i sprawdzają 
się w wymagających sytuacjach.

PERFEXIM Grzejniki i DOG

 – Fabryka grzejników płytowych 
w Starogardzie Gdańskim, w której na 
przestrzeni lat dokonaliśmy szeregu 
inwestycji, celem usprawnienia i przy-
spieszenia procesów produkcyjnych, 
spełniając przy tym rygorystyczne 
wymagania technologiczne i jako-
ściowe, wzmocniła naszą pozycję 
jako producenta. Grzejniki cieszą 
się dużym powodzeniem, zwłaszcza 
że oferujemy szeroką gamę z jedno-
czesnym krótkim czasem realizacji  
– także moc grzewcza jest większa, 
co potwierdzają badania w renomo-
wanej jednostce badawczej Hiezung 
– Lüftung – Klimatechnik Stuttgart. 
 Do oferty firmy został wprowa-
dzony uproszczony program doboru 
grzejników, którego zaletą jest intu-
icyjne menu, łatwa instalacja dzięki  
czemu w sposób przystępny można 
dobrać parametry grzejników.
 – Każdego dnia poszukujemy no-
wych inspiracji, wzornictwa i techno-
logicznych rozwiązań, by ulepszać 
nasze produkty i kreować własne 
marki, co przy zaangażowaniu całego 
zespołu nam się udaje – mówi prezes. 
– Wprowadzamy także produkty pod 
markami handlowymi Klientów.
 Dodatkowo nasz towar jest obję-
ty ochroną ubezpieczeniową z roz-
szerzeniem o odpowiedzialność za 
produkt oraz oferujemy możliwość 
uzyskania gwarancji obiektowej. 
 Zaufanie do nas jako przedsię-
biorstwa sprawiło, że zostaliśmy 
nagrodzeni złotym Laurem Konsu-
menta 2019 w kategorii „Producent 
i importer branży instalacyjno-
-grzewczej, łazienkowej i sanitarnej”, 
za co dziękujemy. 
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Witamy w przyszłościPolskie smaki
W 2019 r. Europ 
Assistance Polska będzie 
kontynuowała wdrażanie 
zaawansowanych 
technologii obsługi klienta. 
Usługi będą realizowane 
jeszcze szybciej i lepiej.

KABAKO MILK Sp. z o.o. jest kontynuatorem 60-letniej 
tradycji w zakresie produkcji artykułów mleczarskich. 
Za początek powstania spółdzielczości mleczarskiej na 
terenie funkcjonowania firmy przyjmuje się 1924 r. Obecny 
zakład w Opolu Lubelskim oddano do użytku w 1956 r.

 Klienci wszystkich usług ocze-
kują szybkiej i efektywnej obsługi – 
nie inaczej jest w branży assistance. 
Europ Assistance Polska (EAP) stale 
wdraża nowe rozwiązania tech-
nologiczne, a dobiegający końca 
2018 r. przyniósł wiele nowości 
w tym zakresie. 

Dzień dobry, tu wirtualny 
konsultant 

 Jedną z najnowszych propo-
zycji, mających ułatwić klientom 
zgłoszenie sprawy assistance, jest 
wdrożona właśnie funkcja kontaktu 
z wirtualnym konsultantem. Obec-
nie jest ona dostępna w assistance 
samochodowym. Europ Assistan-
ce jest pierwszą firmą z branży na 
polskim rynku oferującą tego typu 
obsługę. 

Bot prawie jak człowiek 

 Klient, dzwoniąc na infolinię 
assistance samochodowego, może 
wybrać połączenie z prawdziwym 
lub wirtualnym konsultantem, który 
jest niczym innym jak… botem. Jeśli 
zdecyduje się na rozmowę z wir-
tualnym konsultantem, pytany 
jest o temat rozmowy. W dalszych 
krokach podaje numer rejestracyjny 
pojazdu, dane teleadresowe, miej-
sce zdarzenia i miejsce holowania. 
Cała rozmowa trwa kilka minut. 
Klienci korzystający z wirtualne-
go konsultanta wysoko oceniają 

 Za wieloletnią praktyką spółki 
idzie znajomość marki wśród klien-
tów nie tylko z lokalnego rynku. Od 
2018 roku został zmieniony model 
biznesowy producenta. Stworzona 
marka „Mleczne ogrody” jest dla 
tych, którzy szukają jakości i wy-
jątkowości w każdym produkcie. 
 Ciekawość do smaków, poparta 
wieloletnim sprawdzaniem i ulep-
szaniem kompozycji składników, 
przyczyniła się do opracowania 
wyjątkowych receptur produkcji 
produktów. 

to narzędzie – przyznając średnio 
7 na 10 punktów. 

Ludzka mowa to już nie 
problem

 Gdzie tkwi tajemnica sukcesu 
wirtualnego konsultanta? Bot ma 
bardzo rozbudowaną bibliotekę 
słów – im większy zasób, tym lep-
sza komunikacja i mniej błędów 
w analizowaniu ludzkiej mowy. Cały 
system opiera się na elementach wy-
korzystujących sztuczną inteligencję. 
„Silniki” przetwarzają mowę na tekst, 
natomiast kontekst jest interpre-
towany przez autorski algorytm. 
Wysoka satysfakcja klientów wynika 
z kilku elementów. Jednym z nich jest 
natychmiastowa obsługa. Klienci 
nie czekają na połączenie, ponieważ 
bot może jednocześnie obsługiwać 
wiele połączeń. Dodatkowo ważnym 
aspektem jest ton głosu, słownictwo 
– w przypadku bota nie ma mowy 
o subiektywnych emocjach, które 
są czymś naturalnym w przypadku 
obsługi przez ludzi. 

Ukłon w stronę klienta

 Kolejnym rozwiązaniem, któ-
re Europ Assistance udostępniło 
swoim klientom w drugiej połowie 
2018 r., jest live chat, dzięki któremu 
możliwe jest skontaktowanie się 
z Centrum Alarmowym EAP. Swoją 
premierę miał także Messenger Bot. 
Jest to automat do obsługi klienta, 

Pasja ma smak

 Stworzona marka „Mleczne 
ogrody” poprzez smaki oddaje pa-
sję do tworzenia mlecznej magii, 
która narodziła się ponad sześć 
dekad temu i trwa nieprzerwa-
nie do chwili obecnej. Wysokiej 
jakości produkty wykonane są 
z pełnym poszanowaniem tradycji 
i zachowaniem cech regionalnych. 
„Mleczne ogrody” opowiadają 
o podróży poprzez tradycyjne 
smaki, odkrywając siebie na 
nowo. Asortyment producenta 
od lat kojarzony jest z nabiałem 
wysokiej jakości za sprawą na-
turalnego bogactwa białka oraz 
wapnia wspierających przyswa-
jalność składników.

osadzony w ramach komunikatora 
Facebook Messenger. 
 Obie usługi są dostępne 24/7. Są 
one przydatne zwłaszcza dla klien-
tów przebywających poza UE, gdzie 
koszty połączeń telefonicznych są 
wysokie. Mając dostęp do WiFi lub 
pakietu danych w roamingu, klienci 
mogą rozmawiać z konsultantami 
bez dodatkowych kosztów. Tę for-
mę kontaktu można wykorzystać 
również przebywając w Polsce, jako 
alternatywę dla połączenia telefo-
nicznego. To rozwiązanie szczegól-
nie sprawdzi się w szczycie sezonu. 

W pełni cyfrowa obsługa

 Ostatnim wdrożonym uspraw-
nieniem jest automatyzacja wyboru 
i zlecenia usługi do wykonawcy 
zewnętrznego. Specjalnie zaprojek-
towany, zaawansowany algorytm 
w czasie rzeczywistym selekcjonuje 
bazę danych usługodawców i przy-
dziela najbardziej optymalnego dla 
danej sytuacji wykonawcę. Zlece-
nie przekazywane jest za pomo-
cą powszechnie używanej przez 
usługodawców aplikacji mobilnej 
GEO Care.
 Zarówno przyjęcie zlecenia 
przez aplikację Messenger BOT lub 
wirtualnego asystenta, a następ-
nie automatyczny wybór i zlecenie 
realizacji usługi oferuje klientom 
Europ Assistance Polska, w pełni 
cyfrowy proces obsługi oraz po-
prawia doświadczenia klienta. 

Odkryj walory smakowe 
dzięki „Mlecznym ogrodom”

 Prawdziwie naturalne masło 
o charakterystycznym i delikatnym 
smaku zostało wyprodukowane 
według tradycyjnej receptury. Jest 
źródłem związków mineralnych 
i witamin z grupy A, D i E, potrzeb-
nych do prawidłowego rozwoju. 
Nie zawiera tłuszczów roślinnych. 
Masło Ekstra to skondensowany 
tłuszcz mleczny, który otrzymuje 
się ze śmietany mleka krowiego.
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Inteligentne usługi finansowe

	 –	EOS	jest	międzynarodowym	
dostawcą	spersonalizowanych	
usług	finansowych.	Na	jakich	
fundamentach	opiera	się	dzia-
łalność	firmy?
 – Głównym przedmiotem 
funkcjonowania EOS Group jest 
zarządzanie wierzytelnościami, 
obejmujące trzy kluczowe segmen-
ty: windykacja powiernicza, skup 
długów i outsourcing procesów 
biznesowych. Mając blisko 7 500 
pracowników i ponad 60 jedno-
stek zależnych, EOS oferuje około 
20 000 klientom B2B w 26 krajach 
na całym świecie bezpieczeństwo 
finansowe. Jest to możliwe dzię-
ki dostosowanym, elastycznym 
usługom w segmentach B2C i B2B. 

Będąc częścią międzynarodowej 
sieci spółek partnerskich EOS 
Group, mamy dostęp do zasobów 
w ponad 180 krajach. Jej główne 
sektory docelowe to bankowość, 
media i telekomunikacja, a także 
sektor publiczny, nieruchomości, 
sprzedaż wysyłkowa, handel elek-
troniczny, a obecnie coraz bardziej 
skupiamy się na wierzytelnościach 
zabezpieczonych. 
	 –	Jakimi	zasadami	w	biznesie	
kieruje	się	EOS	KSI	Polska?
 –Naczelnymi zasadami w ca-
łym EOS Group są dążenie do celu 
i zrozumienie sytuacji. Zapewnia-
my skuteczną realizację działań 
w sposób rzetelny i zaangażowany. 
Do każdej sytuacji podchodzimy 
w sposób indywidualny i otwarty, 
w celu znalezienia optymalnego 
rozwiązania dla wszystkich part-
nerów. Współpracujemy z klienta-
mi w charakterze dostawcy usług 

Rozmowa z Dariuszem 
Petynką, prezesem 
zarządu EOS KSI Polska.

i partnera, zaś dłużników traktu-
jemy jak partnerów biznesowych. 
Nasze dążenie do celu opiera się 
na indywidualnym podejściu do 
każdej sprawy oraz znajdowaniu 
kompromisowych rozwiązań dla 
wszystkich zaangażowanych stron. 
Teraz kiedy jesteśmy w trakcie we-
wnętrznej zmiany kultury organi-
zacyjnej pracy stajemy się coraz 
bardziej świadomi tego w jakim 
kierunku chcemy podążać oraz co 
wpływa na przyszły sukces naszej 
firmy. Mamy zdefiniowane motto 
spółki, wyłoniliśmy 7 najważniej-
szych naszym zdaniem wartości 
jakimi powinna kierować się spółka 
oraz znamy wizję na przyszłość. 
To wszystko można obejrzeć  
w naszym spocie. 
	 –	Kim	dla	 EOS	KSI	 Polska	
są	dłużnicy?
 – Doskonale potrafimy zrozu-
mieć znaczenie istniejących relacji 
biznesowych. Nasza firma pełni 
funkcję mediatora w sytuacji, gdy 
stosunki te zostały nadszarpnięte. 
Traktujemy dłużników tak samo, 
jak inne osoby, z którymi współpra-
cujemy – uczciwie i z szacunkiem. 
Windykacja w naszej spółce jest 
daleka od popularnych uprzedzeń 
dotyczących branży. Radzenie sobie 
z długiem bardzo często oznacza 
radzenie sobie z emocjami. Dlatego 
też, sednem centrów obsługi klienta 
EOS w Polsce jest znalezienie roz-
wiązania dla każdego, kto posiada 

długi. Radzimy sobie z długiem 
w sposób konstruktywny i docho-
dzimy do porozumienia w sprawie 
płatności. EOS KSI Polska zawsze 
przestrzega porozumień osiągnię-
tych z zadłużonymi klientami klien-
tów.
	 –	W	jaki	sposób	prowadząc	
własną	działalność	można	uchro-
nić	się	przed	problemami	z	utrzy-
maniem	płynności	finansowej?
 – Pierwszym etapem procesu 
ochrony firmy przed podmiotami 
uchylającymi się od zapłaty jest 
wstępna ocena i zatwierdzanie 
potencjalnych klientów. Niezwykle 
istotne jest wprowadzenie jasno 
określonego procesu wyboru, aby 
zatwierdzani byli tylko kandydaci 
faktycznie spełniający kryteria.
 Po zatwierdzeniu potencjalnego 
klienta należy monitorować okre-
ślone limity kredytowania i zadbać 
o ich przestrzeganie. Klienci muszą 
również przestrzegać terminów 
płatności. Ważne jest też monito-
rowanie sygnałów ostrzegawczych 
na wczesnym etapie, które mogą 
prowadzić do późniejszych trud-
ności w regulowaniu zobowiązań. 
Mogą one obejmować zmianę 
metod płatności np. z przelewów 
bankowych na płatności gotówką 
lub nowe informacje dotyczące kon-
ta bankowego oraz częste zmiany 
adresu/miejsca pobytu.
 Specjaliści z EOS KSI Polska chęt-
nie pomagają przy opracowywaniu 

skutecznego systemu zarządzania 
informacjami w celu zabezpieczenia 
firmy od samego początku relacji 
z nowym klientem. Zdobyte przez 
nas doświadczenie w zakresie 
zarządzania należnościami jest 
pomocne przy zabezpieczeniu płyn-
ności firmy po niewywiązaniu się 
przez klienta z obowiązku zapłaty. 
Jesteśmy członkami KPF i w swoich 
działaniach przestrzegamy ZDP.
	 –	Dlaczego	warto	jest	zlecić	
innej	firmie	zarządzanie	należno-
ściami	zamiast	samemu	pozwać	
dłużnika	do	sądu?
 – Podstawową korzyścią płynącą 
ze współpracy z wyspecjalizowaną 
firmą windykacyjną, taką jak nasza, 
jest fakt, że są to eksperci w swej 
branży. Jako EOS wykorzystujemy 
nowoczesne metody windykacji 
i dokładamy wszelkich starań w celu 
wypracowywania indywidualnych 
rozwiązań dla klientów. Nawiązując 
współpracę z EOS KSI Polska nasi 
klienci mogą mieć pewność, że wie-
rzytelność znajduje się w rękach 
profesjonalistów. Koszty związane 
z procedurami sądowymi są zwykle 
wysokie, zaś uzyskanie prawomoc-
nego wyroku zazwyczaj trwa dość 
długo. W związku z tym w pierwszej 
kolejności zaleca się podjęcie próby 
rozwiązania sprawy w trybie poza-
sądowym, a jeżeli to nie przyniesie 
pożądanego rezultatu, wówczas 
należy rozważyć możliwość wpro-
wadzenia sprawy na drogę sądową.

	 -	Jakie	mają	Państwo	plany	
na	przyszłość?
 – Dostosowując się do zmienia-
jących się potrzeb klientów zrezy-
gnowaliśmy z wykonywania wąskiej 
oferty usług na rzecz podejścia bar-
dziej kompleksowego. Rozpoczęliśmy 
dostarczanie klientom dodatkowej 
wartości intelektualnej w postaci 
wielopłaszczyznowych analiz doty-
czących specyfiki konsumentów oraz 
obserwowanych długoterminowych 
trendów w zmianach cech portfeli 
wierzytelności. Ograniczenie się tylko 
do windykacji bez wykorzystania 
dostępnej wiedzy byłoby zmarnowa-
niem ogromnego potencjału. Uważa-
my, że takie kompleksowe podejście 
do obsługi klientów może stać się 
unikalnym wyznacznikiem nowej 
jakości, której pionierem chce stać 
się EOS KSI Polska. Nasza organizacja 
kładzie nacisk na aspekt analityczny, 
wykorzystuje także inne narzędzia, 
takie jak modele ewaluacji typu cham-
pion/challenger, oraz stale porównuje 
ofertę z innymi, dostępnymi na ryn-
ku. Dzięki tym działaniom jesteśmy 
w stanie dostosować naszą usługę 
do konkretnego odbiorcy.
Dodatkowo rozszerzyliśmy swoją 
działalność o sprzedaż wierzytelności 
hipotecznych. Dlatego też, na bieżąco 
rozwijamy systemy informatyczne 
pod kątem obsługi tego typu działań 
i zatrudniamy specjalistów doświad-
czonych w tej tematyce. 
	 –	Dziękuję	za	rozmowę.

Więcej informacji o działalności EOS KSI Polska znajduje się na stronie internetowej https://pl.eos-solutions.com/

Stosowanie nowoczesnych metod płatności 
w Polsce i Europie, zachęca społeczeństwo 
do dobrych praktyk płatniczych

 W przeprowadzonej wiosną 
przez Kantar TNS (wcześniej TNS 
Infratest) ankiecie wzięło udział 3400 
firm z 17 krajów. Jak wiadomo, Euro-
pejczycy mają ze sobą więcej wspól-
nego, niż się powszechnie uważa. 
Poza podobieństwami kulturowy-
mi i zamiłowaniem do piłki nożnej, 
Europejczyków łączy również to, że 
preferują tradycyjne środki płatni-
cze. Dlatego też, firmy wychodząc 
naprzeciw preferencjom swoich 
klientów, nadal oferują tradycyjne 
metody płatności. W sumie, firmy 
oferują średnio 4 opcje płatności, 
począwszy od tych tradycyjnych, aż 
po nowoczesne. Przelew bankowy 
osiągając wartość 82 %, jest metodą 
płatności najczęściej oferowaną przez 
firmy europejskie. Kupowanie na 
kredyt (64%) wiedzie prym przede 
wszystkim w Europie Zachodniej 
(73 %), lecz jest znacznie mniej po-
pularne w Europie Wschodniej (59 
%) – jednak co ciekawe, w Polsce jest 
to główna metoda płatności, utrzy-
mująca się na poziomie 90%. Niemcy 
zajmują drugie miejsce z wynikiem 
88 %. Wbrew zasadzie "najpierw kup, 
a potem zapłać", płatność z góry jest 
możliwa w całej Europie, w prawie 
co drugiej firmie (52%), co czyni ją 
trzecim najpopularniejszym spo-

sobem płatności. Jest to najczęściej 
wybierana metoda w Rosji (76 %). 

Dominująca pozycja 
konwencjonalnych metod 
płatności jest bezsporna
  
Tradycyjne metody płatności, takie 
jak zakup na kredyt (90%) czy też 
płatność zaliczkowa (45%), wyraźnie 
przeważają w przypadku polskich 
klientów. Obecnie tylko co czwarta 
firma oferuje swoim klientom możli-
wość płacenia za pomocą cyfrowych 
metod płatności, przede wszystkim 
poprzez przelew bankowy 78 %. 
Konwencjonalne metody płatno-
ści są obecnie na wiodącej pozycji. 
W 39% firm działających w Europie, 
klienci mogą opłacać swoje rachunki 
bezpośrednio przy użyciu gotówki. 
Jedna trzecia firm oferuje płatności 
w ratach, natomiast, 32 % oferuje 
płatności kartą kredytową, a 26 % 
płatności kartą debetową. Obecnie 
tylko około 29 % firm oferuje płat-
ności za pomocą środków cyfrowych. 
Co ciekawe, w najbliższej przyszłości 
większość firm europejskich nie za-
mierza zapewniać szerszego wyboru 
metod płatności. Tylko pięć procent 
firm oferuje swoim klientom opcje 

Badanie wykonane na zlecenie EOS Group pokazuje, że mniej  niż 
jedna trzecia firm europejskich oferuje cyfrowe metody płatności. Co 
trzecie przedsiębiorstwo jest przekonane, że cyfrowe metody płatności 
doprowadziłyby do zmniejszenia liczby opóźnień  w płatnościach i 
przypadków nieuregulowanych zobowiązań. 

korzystania z płatności mobilnych lub 
e-portfeli. Choć kryptowaluty zdają 
się być obecnie gorącym tematem, 
tylko jeden procent firm akceptuje 
je, jako opcję płatności.
 
Zachowawcze metody 
zachodnich sąsiadów

 Tradycyjne metody płatności 
cieszą się popularnością również 
w Niemczech. Firmy niemieckie 
najczęściej oferują zakupy na kredyt 
(88 %) i w formie przelewu banko-
wego (96%) - co plasuje je znacznie 
powyżej średniej europejskiej dla 
tych metod (odpowiednio 64 i 82 %). 
Niemieckie firmy preferują sprawdzo-
ne metody płatności: również takie 
metody jak płatność z góry (76 %), 
polecenie zapłaty (66 %) lub płatno-
ści gotówkowe (52 %) są oferowane 
znacznie częściej w Niemczech niż 
gdzie indziej w Europie. Z kolei, firmy 
niemieckie znajdują się niemal na 
samym dole europejskich rankingów 
płatności kartami kredytowymi (17 
%), za którymi stoją tylko Rosjanie 
(15 %). Pomimo, że obecnie trudno 
wyobrazić sobie Niemcy bez tych 
tradycyjnych metod płatności, wielu 
decydentów biorących udział w an-

kiecie deklarowało, że oferują oni 
już swoim klientom opcje płatności 
cyfrowej (34%). W tym kontekście, 
przelewy elektroniczne za pośrednic-
twem zewnętrznych usługodawców 
są preferowaną metodą plasującą się 
na poziomie 23 %.
 
Zarządzanie należnościami 
przyczynia się do wzrostu 
zadowolenia klientów
 
 Powód do zadowolenia jednych, 
jest przyczyną zmartwień innych. 
Na przykład, popularna metoda 
zakupów na kredyt niesie ze sobą 
największe ryzyko dla firm związa-

ne z opóźnieniami zapłaty, a nawet 
z możliwością jej nieotrzymania. 
Sytuacja ta stawia firmy przed pew-
nym dylematem, ponieważ muszą 
one znaleźć sposób radzenia sobie 
z metodami płatności, które z jednej 
strony są zgodne z preferencjami 
klientów, natomiast z drugiej, zwięk-
szają ryzyko opóźnień w płatno-
ściach. Potencjalne ryzyko można 
zminimalizować dzięki dobrze funk-
cjonującemu zarządzaniu należno-
ściami. Jeśli jest ono odpowiednie, 
mogę jako firma oferować swoim 
klientom także popularne opcje 
płatności, np. zakupy na kredyt, 
a tym samym zwiększyć lojalność 
klientów oraz sprzedaż.

O badaniu EOS "Europejskie 
Praktyki Płatnicze" 2018
  
 Przy współpracy EOS Group z nie-
zależnym instytutem badań rynko-
wych Kantar TNS (wcześniej TNS 
Infratest), wiosną 2018 roku przeba-
dano 3400 firm w 17 krajach europej-
skich: Dania, Niemcy, Wielka Brytania, 
Hiszpania, Francja, Belgia, Szwajcaria, 
Rumunia, Czechy, Chorwacja, Węgry, 
Bułgaria, Słowacja, Słowenia, Polska,  
Rosja i Grecja. Pytania dotyczyły wła-
snych doświadczeń z płatnościami, 
rozwoju gospodarczego w poszcze-
gólnych krajach oraz kwestii zwią-
zanych z zarządzaniem ryzykiem 
i należnościami. 

Więcej informacji na temat Europejskich Praktyk Płatniczych (EPP) można znaleźć na stronie: https://de.eos-solutions.com/surveys
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Pan Orzech – 100% natury

 W rezultacie zmieniła się świa-
domość konsumentów na temat 
zdrowego żywienia i prowadzenia 
innego niż dotychczas trybu życia. 
Asortyment proponowany przez 
sklep Jawo, wychodzi naprzeciw 
naszym oczekiwaniom oferując 
w sprzedaży produkty zdrowej 
żywności najwyższej jakości z naj-
niższymi cenami.  
 – W naszym internetowym sklepie 
ze zdrową żywnością klienci znajdą 
wszystkie podstawowe produkty, 
które mogą stać się normalnymi 
zamiennikami obecnie stosowa-
nych artykułów w kuchni – mówi 
Krzysztof Wierzbanowski, repre-
zentant marki/firmy JAWO. Mowa 
między innymi o zmianie białego 
cukru na ksylitol, zwykłej soli na sól 
himalajską, sztucznych przypraw na 
naturalne i suszone zioła, herbaty 
w torebkach na liściastą, słodyczy 
na bakalie i orzechy albo też do-
datków spożywczych również na 
naturalne. To tylko część artykułów 
spożywczych, które można i warto 
zamienić na alternatywne i zdro-
we produkty. Oferta sklepu posiada 
w swoich zasobach bardzo szeroki 

wybór żywności naturalnej. - Nasze 
produkty zdrowej żywności są nie 
tylko zróżnicowane pod względem 
rodzajów, ale również ceny – dodaje 
Janina Wierzbanowska. - Zapewnia-
my żywność naturalną najwyższej 
jakości, a mimo wszystko nadal 
nasza oferta jest konkurencyjna 
i korzystna dla naszych klientów. 
Nie chcemy, aby chęć zdrowego życia 
była ograniczana i determinowana 
przez warunki finansowe, dlatego 
nasze produkty są optymalne ce-
nowo i bardzo dobre gatunkowo, 
dzięki czemu już od pierwszego 
zastosowania można poczuć różnicę. 
Pan Orzech
 Z pasji do zdrowej i nieprzetwo-
rzonej żywności firma JAWO Kraków 
stworzyła markę Pan Orzech. Pomysł 
do stworzenia maseł orzechowych 
bez żadnych dodatków w postaci 
cukru czy soli lub co najgorsza ole-
ju palmowego narodził się bardzo 
szybko i tak samo szybko został 
wcielony w życie. Drużyna Pana 
Orzecha to osoby, które są spraw-
cami tego zamieszania.  Postanowi-
ły że zrobią wszystko by stworzyć 
masło orzechowe idealne dla osób, 

Zdrowa żywność nieustannie króluje na 
naszych domowych stołach. Jest to jeden  
z najlepszych nawyków jaki mogliśmy nabyć  
w ostatnich czasach. Zdrowy styl życia 
opiera się teraz na wyeliminowaniu 
produktów sztucznie wytwarzanych, a także 
wzmocnionych różnymi konserwantami.

które tak jak większość nie ak-
ceptuje przetworzonej żywności.  
Portfolio produktów marki Pan 
Orzech przeznaczone są dla osób 
dbających o swoje codzienne nawyki 
żywieniowe, pilnujące swojej diety, 
a co najważniejsze uzupełniające ją 
w bogate wartości odżywcze pod 
postacią maseł o różnych smakach 
orzechów i nie tylko. Właściciele 
marki postawili sobie bardzo wysoką 
poprzeczkę w kwestii zadowolenia 
wszystkich tych dla których wartość 
produktu nieulepszonego żadnymi 
zbędnymi składnikami jest ważna. 
Konsumenci docenili starania 
producenta czego dowodem jest 
przyznana nagroda złoty Laur Kon-
sumenta 2019, będąca najlepszym 
odzwierciedleniem zadowolenia ze 
strony kupujących. Pan Orzech został 
laureatem pierwszego miejsca w ka-
tegorii: Kremy i pasty orzechowe.
 
Odchudzasz się? Koniecznie 
sięgnij po pasty orzechowe!

 Wbrew obiegowym opiniom 
naturalne pasty orzechowe nie 
tuczą! Wręcz przeciwnie, zawarte 
w orzechach tłuszcze to w więk-
szości tłuszcze nienasycone, które 
sprzyjają spalaniu tkanki tłuszczo-
wej. Ponadto wysoka zawartość 
błonnika pokarmowego sprawia, 
że uczucie sytości utrzymuje się na 
dłużej. Badania wykazują, że osoby, 
które zrezygnowały ze spożywania 
masła z orzechów na czas diety, wol-
niej traciły na wadze. Orzechy są źró-
dłem wielu składników niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Wytworzone z nich pa-

sty marki Pan Orzech są w 100% 
naturalne. Nie zawierają sztucznych 
barwników bądź konserwantów, 
ponadto posiadają mikroelementy 
i witaminy. Jedną z największych 
zalet pasty wytworzonej z orzechów 
jest wysoka zawartość kwasów ole-
inowych, które korzystnie wpływają 
na poprawę gospodarki lipidowej 
organizmu. Pasta z orzechów zawie-
ra także niezbędne do utrzymania 
prawidłowego krążenia witaminy 
z grupy A, B i E, które pozytywnie 
wpływają na układ kostny, nerwowy 
oraz narządy wzroku. Tost z pastą 
jest więc nie tylko energetycznym 
śniadaniem, ale także prawdziwą 
witaminową bombą. Produkty marki 
Pan Orzech świetnie komponują się 
zarówno ze słodkim, jak i pikantnym 
smakiem. Znane są przede wszyst-
kim jako dodatek do smarowania 
pieczywa śniadaniowego, jednak 
nadają się także do urozmaicania 
lodów, krakersów czy ciastek.
 
Alternatywa dla wegetarian

 Wysoka zawartość substancji 
odżywczych w pastach i kremach 
orzechowych pozytywnie wpływa 
na każdy organizm – niezależnie od 
płci czy wieku. Najbardziej wskaza-
ne są jednak w przypadku wegan 
i wegetarian, ponieważ pozwalają 
dostarczyć odpowiednią porcję 
protein niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania organizmu. 
Włączenie do diety produktów 
zawierających łatwo przyswajalne 
białko roślinne zalecane jest tak-
że dzieciom i młodzieży w okresie 
wzrostu. Pełnowartościowa pasta 

z orzechów ziemnych pozwala za-
spokoić dzienne zapotrzebowanie 
organizmu na niezbędne do prawi-
dłowego funkcjonowania witaminy 
i minerały. Dzięki temu, iż w proce-
sie produkcji wyrobów marki Pan 
Orzech nie użyto konserwantów, 
sztucznych barwników i substan-
cji aromatyzujących, stanowi ono 
doskonały komponent pożywnego 
śniadania czy kolacji – nie tylko roz-
pieszczający podniebienie wyjąt-
kowym, delikatnym smakiem, ale 
także zdrowy oraz dodający energii 
na resztę dnia.

Porcja energii dla osób 
aktywnych fizycznie
 
Pasta orzechowa stanowi świetny 
dodatek do zdrowego, a przede 
wszystkim niezwykle energetycznego 
posiłku. Orzechy nerkowca zawierają 
cenną dla organizmu niacynę, która 
pozytywnie wpływa na pracę i kon-
dycję mięśni, jak również niweluje 
uczucie zmęczenia. Ponadto sprzy-
ja ich regeneracji po wzmożonym 
wysiłku fizycznym, więc spożycie 
orzechów zaleca się osobom upra-
wiającym sporty.

Pan Orzech - 100 % z naturalnych składni-
ków,  

bez dodatku sztucznych konserwantów, barw-
ników i substancji aromatyzujących –  

w skład oferty wchodzi:
- Pasta z orzechów ziemnych kremowa

- Pasta z orzechów ziemnych z kawałkami  
orzechów

- Pasta z orzechów ziemnych z dodatkiem soli
- Pasta z orzechów nerkowca
- Pasta z orzechów laskowych

- Pasta z migdałów
- Pasta z kokosa

- Pasta sezamowa (Tahini)
- Pasta z orzechów piniowych

W pełni naturalne składniki i pasja z którą 
przygotowywany jest każdy słoik pasty Pan 

Orzech, świadczy o wysokiej jakości produk-
tu. Składniki użyte przy produkcji są objęte 
ścisła kontrolą jakości. Z kolei szereg badań 
przeprowadzonych przed wypuszczeniem 

produktu na rynek,  

ODKRYWAMY DLA WAS
ZGŁOŚ SWOJE ODKRYCIE ROKU NA INFO@RZECZOBIZNESIE.EU


