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Prestiżowe wyróżnienie HR Omron zdobywcą złotego
Lauru Konsumenta
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.
Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju
selekcjonowane są te przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego
Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów.

Co wyróżnia projekt
spośród innych?
Organizatorem programu
Solidny Pracodawca Roku jest redakcja „Stron Rynku” oraz „Rzecz
o Biznesie”. 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 cenione

jest wsparcie, jakiego udzielają
patroni projektu – SAZ, Business
Centre Club 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. Zwieńczeniem każdej
z edycji projektu jest ogólnopolska

gala, na którą zaproszeni zostają
wszyscy laureaci tytułu. Podczas
uroczystości wyróżnione �irmy
otrzymują tablice pamiątkowe
potwierdzające słuszność dotychczasowych działań z zakresu
polityki personalnej. Wydarzenie
jest również wspaniałą okazją do
wymiany doświadczeń i pomysłów
z obszaru HR.
Zapraszamy na stronę internetową, gdzie mogą się Państwo
zapoznać z wypowiedziami laureatów na temat projektu, które są
wizytówką tego przedsięwzięcia.

Omron – marka nr 1 na świecie w kategorii ciśnieniomierzy i nebulizatorów
– od ponad 80 lat cieszy się zaufaniem konsumentów i jest rekomendowana
przez lekarzy i farmaceutów.
W tym roku marka Omron
otrzymała kolejne wyróżnienie.
Polscy konsumenci nagrodzili
ciśnieniomierze Omron prestiżowym tytułem złoty Laur Konsumenta 2019.
Omron stawia konsumenta
w centrum wszystkich swoich działań. Misją �irmy jest pomóc ludziom
na całym świecie wieść zdrowe
i komfortowe życie, tak aby mogli
cieszyć się nim w pełni bez kompromisów dla kondycji zdrowotnej.
Przyświecające �irmie założenie –
Going for zero – realizowane jest na
każdym kroku poprzez tworzenie
innowacyjnych technologii i udoskonalanie produktów po to, aby
wyeliminować ataki serca i udar.
Od ponad 40 lat, kiedy stworzony został pierwszy ciśnieniomierz, producent z pasją zachęca
ludzi do regularnego monitorowania stanu zdrowia w domu, dostarczając precyzyjne urządzenia
i unikalne technologie.

Aby dodatkowo wyeliminować
błędy pomiaru wynikające z nieprawidłowego założenia mankietu
przez pacjenta, Omron stworzył
specjalny preformowany mankiet
Intelli Wrap Cuff, który zapewnia
360o dokładności pomiaru w dowolnej pozycji dookoła ramienia.
Ciśnieniomierze wyposażone
w ten mankiet to Omron M3 Comfort, Omron M6 Comfort i Omron
M7 Intelli IT (z funkcją Bluetooth).

Konsumenci cenią produkty
Omron także za duży wyświetlacz, funkcje monitorowania
nadciśnienia porannego i wieczornego, a także za Bluetooth
obecny w niektórych modelach.
Dzięki specjalnej aplikacji
OmronConnect pacjenci mogą
śledzić wyniki pomiarów na
smartfonie, a także z łatwością przekazywać je lekarzowi
lub bliskim.

cztery kadencje wspierał biznes
jeszcze jako wójt gminy Ostróda.
Na tym terenie był to wówczas czas
wielkiego budowania, samorząd
gminy pracował nad planami zagospodarowania, uzbrajania terenu
i wprowadzania ulgi podatkowej
dla przedsiębiorców. Dzięki temu
powstało tam wiele miejsc pracy;
na przykład przy skrzyżowaniu
dróg krajowych nr 7 i 16 zbudowano zakład przerabiający mięso
wołowe , gdzie zatrudniono ponad
200 osób. Nie licząc dostawców
i przetwórców wołowiny oraz
�irm wykonujących dla tej fabryki
różne usługi. Kolejno doceniamy
samorządowców z innych miast
i gmin, gdzie przedsiębiorcy lokalizują swoją działalność, jak gminy
Iława, Kurzętnik, Wydminy.
– Kapituła docenia także postaci życia gospodarczego także
spoza regionu?
– Nadajemy im tytuły honorowe Naczelnika Przedsiębiorczości
Polskiej. Bo skoro są kosynierzy
to musi być naczelnik, który – niekoniecznie symbolicznie – nimi
kieruje, prowadzi ich do walki,
wyznacza kierunki strategiczne.
W tym gronie znaleźli się tacy
ludzie jak prezes BCC Marek
Goliszewski, były wiceminister
�inansów prof. Witold Modzelewski, prof. Witold Orłowski, doradca prezydenta RP Aleksandra

Kwaśniewskiego ds. Ekonomicznych oraz Jerzy Kwieciński, minister rozwoju w rządzie Mateusza
Morawieckiego czy były Wicepremier Janusz Piechociński.
– Co pan uważa za najważniejszy atut honorowanych przez
BCC rodzimych �irm z polskim
kapitałem?
– Fenomenem tych podmiotów
gospodarczych jest to, że ich sukces
nie pojawił się nagle, ale był konsekwentnie i systematycznie wypracowywany latami. Właścicielom
tych �irm kasza manna sama nie
spadła z nieba, nie przejęli majątku
po zmarłej w Ameryce ciotce, ale zaczynali często od zera, uparcie pnąc
się w górę. Co więcej, wiedzą doskonale, że stojąc w miejscu cofają się,
więc ciągle poszerzają swą wiedzę,
doskonalą strategię zarządzania,
a wielu przedsiębiorców z Warmii
i Mazur zdobywa zachodnie rynki,
zaś część – nawiązuje współpracę
z odbiorcami na rynkach wschodnich, widząc tam duży potencjał
eksportowy. Świadczy to o ich determinacji, skuteczności, ale także
elastyczności i opanowaniu zasad
biznesu. Polskie marki są coraz bardziej rozpoznawalne za granicą,
a badania wykazują, że również
w kraju klienci coraz częściej sięgają
po nasze wyroby, co jest nie tyle
oznaką patriotyzmu, ile świetnej
jakości polskich produktów.

Co sprawia, że konsumenci
wybierają produkty Omron?

Niewątpliwą przewagą ciśnieniomierzy Omron jest precyzja
pomiaru potwierdzona w rygorystycznych testach zakończonych walidacją kliniczną według
międzynarodowego protokołu
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia. Wszystkie ciśnieniomierze Omron posiadają walidację
kliniczną, a niektóre modele zostały zwalidowane także dla kobiet
w ciąży, diabetyków i osób otyłych.

Kosynierzy polskiego kapitalizmu

Rozmowa
z Wiesławem Łubińskim,
kanclerzem
Loży Olsztyńskiej BCC
– Kojarzący się jednoznacznie z insurekcją kościuszkowską
kosynierzy chyba nie za bardzo
przystają do dzisiejszej rzeczywistości, a wy na dodatek łączycie
ich z polskim kapitalizmem?
– Spokojnie, na pewno nikogo
z kosami w dłoniach nie zaatakują,
nawet najbardziej krwiożerczego kapitalisty... Chociaż w nazwie
Kosynierzy Przedsiębiorczości
można doszukiwać się pewnego
paradoksu, to od kilku ładnych lat
Loża Olsztyńska Business Centre
Club udowadnia, że taki tytuł pro-

muje �irmy z polskim kapitałem,
jednocześnie honorując ich właścicieli.
– Za co?
– Za to, że nie wyjeżdżają za
granicę, nie idą pracować u zagranicznego kapitalisty, ale na miejscu,
w Polsce, często w swoim rodzinnym „gnieździe” tworzą własne
przedsiębiorstwa i ciężką pracą
dochodzą do sukcesów gospodarczych. Takim klasycznym już przykładem jest Jan Szynaka z Lubawy,
wiodący producent mebli w Polsce,
który zaczynał biznes z stolarni
swego ojca i to jeszcze w czasach
rządów gen. Jaruzelskiego. Po
transformacji gospodarczej rozwijał
działalność, mierząc się z różnymi
przeciwnościami losu , podejmując
odważne decyzje. Był moment, że
musiał wyprzedać „srebra rodowe”,
czyli samochód, działkę budowlaną,
meble i nawet telewizor, żeby wyjść
z pułapki kredytowej i uratować �irmę. Jego wieloletnia walka wymaga
upamiętnienia, powinna być wzorem dla innych. Dziś w zakładach
grupy Szynaka Meble pracuje kilka
tysięcy ludzi, więc czy nie zasługuje
na miano narodowego bohatera
mniej niż wojownicy z przeszłości?
Jak ci waleczni kosynierzy, którzy co
prawda jako formacja zbrojna może
niewiele osiągnęli, ale utrwalili się
w naszej świadomości. Jako ci, co
walczą do upadłego, nie składają

broni po utracie niepodległości,
tym samym – mówiąc nieco patetycznie – pokazują społeczeństwu,
że „Jeszcze Polska nie zginęła”. Taka
była siła ich patriotyzmu i taką
w znakomitej większości prezentują rodzimi przedsiębiorcy!
– Dlatego takim patriotom
nadajecie tytuł Kosyniera Przedsiębiorczości?
– Nagradzamy lokalnych i z poza
regionu, przedsiębiorców, doceniając ich działalność ponadregionalną,
ba, ponad krajową, zdobywanie
rynków zagranicznych. Ważne są
nie tylko wskaźniki ekonomiczne ich �irm, ale również, a może
przede wszystkim patriotyzm gospodarczy. Można się sprzeczać,
czy kapitał rozróżnia granice, ale
jeśli weźmiemy pod uwagę, że
miejscowy właściciel zakładu jest
tutejszy, zna środowisko i ludzi,
których zatrudnia, że wreszcie
zostawia podatki w regionie, to
nikt nie może zaprzeczyć, że taka
tożsamość patriotycznego przedsiębiorcy odgrywa przecież istotną
rolę. Galę pod nazwą „Kosynierzy
przedsiębiorczości polskiej” organizujemy od 2013 roku, przyznając
odpowiednie tytuły ludziom, którzy potra�ili odnaleźć się w naszej
skomplikowanej rzeczywistości
gospodarczej, nie łamią się, a co
więcej – rozwijają swoje �irmy i dają
miejsca pracy rodakom. W tym

miejscu zacytuję wspomnianego
Jana Szynakę, współorganizatora
gali: „Przedsiębiorca to ktoś, kto
tworzy rzeczy wielkie. Wstaje codziennie rano i myśli, co dalej. Na
pewno charakteryzuje go głowa
pełna zatroskania. Dziś szczególnie
przywołuje się odpowiedzialność
biznesu, bo przedsiębiorca to ten,
który potra�i również wspierać lokalną społeczność”. Od siebie dodam, że właściciele polskich �irm,
co wydaje się zrozumiałe, wykazują
większą wrażliwość społeczną, bo
po prostu żyją w lokalnych środowiskach, częstokroć sąsiadują z mieszkańcami gminy czy miasteczka.
– Wsparciem dla przedsiębiorców jest również samorząd,
co także doceniacie?
– Od drugiej gali, nasze statuetki
Kosyniera Przedsiębiorczości wręczamy również przedstawicielom
samorządu lokalnego. Bo od działaczy samorządowych zależy, czy
na swoim terenie potra�ią stworzyć
jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.
Pierwszym nagrodzonym był Jan
Harhaj, który zanim został starostą lidzbarskim, prowadził własny
biznes i dlatego świetnie rozumiał
przedsiębiorców. Rok później statuetkę przyznaliśmy Gustawowi
Markowi Brzezinowi, marszałkowi
województwa warmińsko- mazurskiego, ale głównie za to, że przez
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Blow zrywa z kablami Ceramizer.pl – polska
Obecne trendy w segmencie głośników są jasne
– triumf święci technologia bezprzewodowa. Rozwiązania
zastosowane w głośnikach przenośnych Blow charakteryzują
się najnowocześniejszymi standardami przesyłu danych
poprzez Bluetooth.
Technologia Bluetooth to
gwarancja wolności w dowolnej formie, w dowolnym miejscu
– zgodnie z trzema wytycznymi: odpowiednim zasięgiem,
niską ceną oraz małym poborem energii elektrycznej. Łatwość kon�iguracji i możliwość
personalizowania ustawień to
atut, a zastosowane materiały
powodują, że głośniki są niezwykle
lekkie, dzięki czemu użytkownik
zyskuje dodatkową
mobilność. Długi
czas pracy na jednym naładowaniu
zapewnia ergonomię użytkowania.
Wybór głośników
z Bluetooth stwarza możliwość łączenia między sobą
różnych zestawów
urządzeń. W zależności od preferencji
użytkownika wzajemną komunikację uzyskają laptop,
smartfon, telewizor,
a także sprzęt audio w samochodzie.
Głośnik Bluetooth może pełnić
rolę zestawu głośnomówiącego
podczas kierowania pojazdem
– brak konieczności trzymania
w ręku telefonu zapewni ocze-

kiwane bezpieczeństwo dla kierowcy i współpasażerów.
Wprowadzone przez Blow
na rynek modele głośników
Bluetooth to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów
– charakteryzują się niewielkimi wymiarami, a wysoka jakość komponentów sprawia, że
dźwięk jest czysty i donośny. To

wygoda dla melomanów – wystarczy wgrać muzykę do pamięci
telefonu lub skorzystać z serwisu muzycznego, aby cieszyć się
ulubionymi utworami podczas

podróży. Warto wspomnieć, że
doskonale sprawdzają się podczas imprez plenerowych. Entuzjaści literatury mogą używać ich
do odtwarzania audiobooków.
Głośniki znajdujące się w ofercie posiadają wysoki stopień
ochrony IP oraz szereg zabezpieczeń przed urazami mechanicznymi, są również odporne na
wpływ czynników
środowiskowych
– nadają się do
zabrania ze sobą
zarówno w góry,
jak i na plażę. Jednocześnie dobrze
prezentują się
w domu, zastępując
duże głośniki czy
soundbary. Szeroki
wachlarz zastosowań i funkcjonalności sprawia, że
cieszą się niezwykłą popularnością
wśród miłośników
rozrywki i multimediów.
Głośniki
bezprzewodowe
Bluetooth oferowane przez Blow
to rozwiązanie dla osób, które
chcą zerwać z kablami!
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chemia motoryzacyjna
Polski producent dodatków do oleju silnikowego i paliwa uhonorowany
nagrodą Laur Konsumenta 2019 Grand Prix.
Co to jest Ceramizer?
Ceramizer to polska marka preparatów do regeneracji mechanizmów w samochodzie.
Na rynku Ceramizer istnieje
od ponad 16. lat. Jest produktem
polskim z całkowicie rodzimą recepturą i myślą techniczną oraz
jedynie polskim kapitałem. Produkcja również ma miejsce w Polsce.

Jak działa Ceramizer?

Ceramizery to preparaty dodawane do oleju, które pod wpływem
temperatury (tarcia) łączą się z cząsteczkami metalu i odbudowują
zużyte powierzchnie tarcia.
Utworzona warstwa ceramiczno-metalowa charakteryzuje się
niskim współczynnikiem tarcia,
a powierzchnia jest bardziej odporna na ścieranie, niż w przypadku
kontaktu metalu z metalem.
Taka warstwa ceramiczno-metalowa chroni silnik przy normalnej eksploatacji. Namacalnym

skutkiem działania preparatów jest
podniesienie i wyrównanie ciśnień
sprężania na poszczególnych cylindrach silnika.
Analogiczny proces ma miejsce
przy zastosowaniu Ceramizera dedykowanego do innych układów, takich
jak skrzynia biegów manualna czy
układ wspomagania lub tylny most.

Kiedy warto zastosować
Ceramizer?

Preparaty Ceramizer nie są
skuteczne w każdym przypadku.
Mają pewne spektrum stosowania, w którym ich skuteczność jest
maksymalna. Jeśli silnik, skrzynia
biegów czy układ wspomagania nie
znajdują się w stanie awaryjnym,
aplikacja Ceramizera jest uzasadniona. Jest bowiem szansa, że
słabsza wydajność podzespołu wynika ze zużycia eksploatacyjnego
i wówczas Ceramizer spełni swoją
rolę regeneracyjną. Jeśli natomiast
mechanizm jest w stanie przedawaryjnym, Ceramizer nie pomoże.

Dlaczego zastosować
Ceramizer?
Wśród ogólnie zaobserwowanych przez użytkowników korzyści ze stosowania
Ceramizerów wymienić można:
– zmniejszenie zużycia paliwa
(od 3 do 15 %),
– łatwiejszy rozruch zimnego silnika – co jest szczególnie
istotne dla parkujących zimą
na zewnątrz,
– zmniejszenie zużycia oleju
(redukcja dymienia),
– wyciszenie i wyrównanie pracy silnika,
– wyrównanie ciśnień sprężania
we wszystkich cylindrach,
– w skrzyni biegów: wyeliminowanie trudności ze zmianą biegów
(szczególnie zgrzytów),
– w układzie wspomagania kierowniczego: redukcja oporów.
więcej na: www.ceramizer.pl/sklep
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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.

