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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. 

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 65 
firm. Gala, stanowiąca uroczyste 
zwieńczenie edycji 2018, 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
XVII edycja projektu 

 Po zakończeniu XVI edycji oraz 
podsumowaniu, jakim była uro-
czysta gala, organizatorzy: „Strony 
Biznesu Plus” oraz „Strony Rynku” 
po raz kolejny sukcesywnie realizo-
wali program Solidny Pracodawca 
Roku, wspierając tym samym firmy, 
których polityka personalna jest na 
najwyższym poziomie. – Tegorocz-
na edycja przyniosła również wiele 
pozytywnych zaskoczeń i nowości 
w zakresie HR. Co roku przekonuje-
my 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.
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Nowa siła napędowa rynku winiarskiego

 – Mówi się, że wino im starsze, 
tym lepsze. Czy innowacje w bran-
ży winiarskiej mają więc przy-
szłość?
 – Innowacje pozwalają skutecz-
nie konkurować na rynku, dzięki 
czemu stanowią siłę napędową 
niemal każdej branży. Również wi-
niarskiej. Dlatego JNT Group dyna-
micznie wdraża innowacje w niemal 
wszystkich obszarach swojej działal-
ności. Koncentrujemy się nie tylko na 
rozwijaniu marek i rozbudowaniu 
ich o nowe linie czy warianty, ale 
także na tworzeniu zupełnie nowych 
kategorii. Aby efektywnie rozwijać 
portfolio produktowe, stale moder-
nizujemy zakład produkcyjny oraz 
inwestujemy w centrum logistyczne. 
Rozwijamy także strukturę grupy 
oraz sieć dystrybucji. Wszystkie te 
działania pozwolą nam na zbudo-
wanie silnej firmy o międzynaro-
dowym zasięgu.
 – Polska przez wiele lat plaso-
wała się na ostatnich miejscach 
wśród państw Unii Europejskiej 
pod względem ilości spożywane-
go wina na osobę. Skąd pomysł na 
inwestycje w tę kategorię?
 – Rzeczywiście, przez wiele lat 
rynek win gronowych w Polsce od-
notowywał niewielkie, choć stałe 
wzrosty. Tendencja odwróciła się 
w ubiegłym roku, kiedy widoczny 
stał się trend premiumizacji i wzro-

sła średnia cena, którą Polacy są sko-
rzy zapłacić za butelkę wina. Stajemy 
się coraz bogatsi, podróżujemy, 
odkrywamy smaki wina z różnych 
stron świata, w związku z czym ro-
śnie nasze zainteresowanie winami 
jakościowymi. Coraz chętniej zama-
wiamy również wino w restauracji. 
W JNT Group przewidzieliśmy ten 
trend i dwa lata temu rozpoczęliśmy 
konsolidację rynku, a także rozbu-
dowaliśmy sieć dystrybucji w kanale 
HoReCa oraz poczyniliśmy znaczące 
inwestycje w zakup wyposażenia dla 
lokali gastronomicznych, umożliwia-
jącego serwowanie w nich naszych 
produktów. 
 – JNT Group dokonała nie-
zwykle dynamicznej ofensywy 
na rynku, jeśli chodzi o przejęcia, 
jednak była w tym odosobniona. 
Czy inwestycje te nie okazały się 
zbyt ryzykowne? Które z nich były 
dla firmy kluczowe?
 – Pierwszym krokiem spółki było 
przejęcie marki Grzaniec Galicyjski, 
które okazało się wielkim sukcesem. 
Sprzedaż tego trunku została w ciągu 
roku podwojona, a spółka uzyska-
ła ponad 80-procentowe udziały 
w rynku w kategorii win grzanych, 
stając się jej liderem. Z kolei dzięki 
akwizycjom w kategorii win grono-
wych spółka JNT Group dynamicznie 
rozbudowała portfolio produktowe 
w tym zakresie. Jesienią 2018 roku 

przejęliśmy działalność operacyj-
ną spółki Wino Makłowicz Roberta 
i Mikołaja Makłowiczów, a następ-
nie - jednego z kluczowych polskich 
importerów i dystrybutorów win 
gronowych, spółki Platinium Wines. 
W krótkim czasie firma podpisała 
dwie pionierskie na naszym rynku 
umowy z polskimi winnicami Miłosz 
i Silesian na wyłączność. Dzięki nim 
JNT Group zapewnia restauratorom 
dostęp do wysokiej jakości polskich 
win przez cały rok. Obecnie oferta 
grupy w kategorii win gronowych 
stała się kompleksowa i unikatowa, 
co ma zapewnić jej osiągnięcie po-
zycji lidera również w tym zakresie. 
Wróćmy do innowacji produkto-
wych. 
 – Rynek alkoholi rozwija 
się bardzo dynamicznie, wciąż 
wprowadzane są nowe kategorie. 
W jaki sposób – poza przejęciami 
– JNT Group rozwija swoje port-
folio produktowe? 
 – Rynek jest niezwykle otwarty, 
dlatego spółka bezustannie pracuje 
nad rozwojem swojego portfolio 
produktowego, śledząc światowe 
trendy, zmiany na rodzimym rynku 
i zachowania konsumenckie. W tym 
roku wprowadziliśmy jako pierwsi 
w Europie, niezwykle popularną 
w Stanach Zjednoczonych, kategorię 
musujących seltzerów pod marką 
Cool Wave. Jako pierwsi w Polsce 
zaoferowaliśmy na masową skalę 
lemoniadę z dodatkiem alkoholu, 
czyli Leemon Demon. O nowe wa-
rianty smakowe JNT Group rozwija 
również swoje popularne marki. Po-
stawiliśmy mocno na kategorię win 
aromatyzowanych, która odnotowu-
je na polskim rynku bardzo wysokie 
wzrosty, tuż za winami musującymi. 
Wino Monte Santi zostało rozbu-
dowane o nowe linie produktowe 
z wieloma wariantami smakowymi, 
takie jak: Smoothsecco, Fruttisecco, 
Spritz czy La Perla. Obecnie w port-
folio tej marki znajdują się zarówno 

wina musujące, koktajle, jak i wina 
spokojne. Oprócz klasycznego  
Cydru Dobrońskiego, który co roku 
zyskuje nowe warianty smakowe, fir-
ma oferuje Cydr Jabłoński oraz nową 
linię Cidersecco o niepowtarzalnym 
smaku. Nie spoczęliśmy na laurach 
również w kategorii win grzanych 
i wprowadzamy na rynek nowe 
warianty Grzańca Galicyjskiego 
i Zbójeckiego Grzanego. Nowe 
linie smakowe zyskują również 
systematycznie marki Barmańska 
i Dobrońska. Przy tak intensywnym 
rozwoju portfolio konieczne jest 
zwiększanie trialu produktowego. 
Osiągamy to dzięki wprowadzaniu 
małych formatów, po które chętnie 
sięgają konsumenci.
 – Innowacje wymagają wy-
sokiej dynamiki ich wdrażania. 
W dużych firmach nie zawsze się 
to udaje. 
 – Oczywiście, strategia zakła-
dająca osiągnięcie w stosunkowo 
krótkim czasie pozycji rynkowe-
go lidera wymaga od firmy dużej 
elastyczności. Aby spółka mogła 
efektywnie konkurować na rynku, 
powołany został zespół wysokiej 
klasy managerów, którzy - jako 
eksperci w swoich dziedzinach - 
aktywnie rozwijają poszczególne 
obszary firmy. Dzięki skróceniu do 
minimum procesów decyzyjnych, 
możemy dynamicznie reagować na 
potrzeby rynku. JNT Group stale też 
inwestuje w zakład produkcyjny 
w Dobroniu, aby znacząco zwiększyć 
jego moce, szczególnie w segmencie 
produkcji win musujących, rozlewu 
win gronowych oraz realizacji za-
mówień eksportowych. Najnowszej 
generacji linie do produkcji wyso-
kogatunkowych win pozwalają fir-
mie na dużo większą elastyczność 
w realizacji zamówień. Jak widać, 
strategia naszej firmy i jej rozwoju 
oparta jest na innowacjach, które 
rozwijają nie tylko JNT Group, ale 
wyznaczają kierunek całej branży.

Rozmowa z Jakubem Nowakiem, Prezesem Zarządu JNT Group

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 farma-
ceutycznych, ale każdych. Firmy 
kuszą nas niczym wąż najlepszymi, 
najbardziej innowacyjnymi i naj-
skuteczniejszymi produktami. Jak 
odnaleźć się w tym gąszczu, skoro 
każdy producent, czy dystrybutor 
twierdzi, że jego produkt jest naj-
cudowniejszy, jedyny i niepowta-
rzalny w swoim rodzaju?
 Pomyślmy logicznie: jeśli coś 
jest jedyne, to przecież nie może 
być stadne. Ale logika nie pomoże, 
kiedy na opakowaniu trzech róż-
nych produktów, z tego samego 
segmentu, różnych marek, zoba-
czymy 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 za-

ufanie 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 sondażu 
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 „od-
krycia”. Wręcz przeciwnie. Komisja 
z chęcią przygląda się i ocenia pro-
dukty, które zgłaszają konsumenci 
czy nawet producenci, dając szansę 
na wyjście z dżungli najciekawsze-
mu z nich.

Magdalena Ryś
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Dystrybutor  
z tytułem lidera

Biznes prowadzony z odpowiedzialnością
– Lidl Polska publikuje pierwszy raport wpływu 

MIMARI to dystrybutor wysokiej jakości urządzeń 
kosmetologicznych i medycznych.

Lidl Polska publikuje swój pierwszy raport wpływu (zgodny ze standardami GRI), w którym koncentruje się na ostatnich dwóch latach obrotowych. 
Sieć sprawdza, w jaki sposób prowadzona przez nią działalność, wpływa na tak ważne obszary jak zasoby i rolnictwo, przetwarzanie i łańcuch dostaw 
oraz klienci i społeczeństwo. Firma jako pierwsza sieć handlowa w Polsce przygotowała raport wpływu w standardzie GRI.

 Firma powstała z myślą o zaopa-
trywaniu w najnowsze urządzenia 
medyczne oraz kosmetyczne nowo 
powstałe, jak i istniejące gabinety 
medycyny estetycznej, salony czy 
gabinety kosmetyczne oraz SPA. Od 
samego początku swojego istnie-
nia MIMARI zdecydowany nacisk 
kładzie na produkty najwyższej 
jakości oraz najnowocześniejsze 
technologie dostępne na świecie. 
W ofercie hurtowni znajdują się 
innowacyjne technologie wykorzy-
stywane do zabiegów na twarz, np. 
fale radiowe, infuzja tlenowa, zimny 
laser diodowy, radiotermoliza, jak 
również modelujących ciało, np. 
liposukcja ultradźwiękowa, krioli-
poliza, lipolaser, masaż podciśnie-

 W Lidl Polska cele zrówno-
ważonego rozwoju realizowane 
są w ramach strategii, a społeczna 
odpowiedzialność wpisana jest 
w kulturę organizacyjną i tożsamość 
firmy. CSR opiera się na 5 filarach 
działań na rzecz: pracowników, 
asortymentu, ekologii, społeczności 
lokalnych oraz dostawców. Funda-
mentem podejścia do zarządzania 
opartego na zasadach odpowie-
dzialnego biznesu jest wnikliwa 
analiza wpływów społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych 
oraz jakość i charakter relacji firmy 
z jej interesariuszami. Według Lidl 
Polska, takie podejście przynosi 
korzyści zarówno samej firmie, jak 
i jej otoczeniu. Sukces firmy wiąże 
się z licznymi relacjami społecznymi 
i biznesowymi. Firma wpływa na 
otoczenie i vice versa. W branży, 
w jakiej działa Lidl skala relacji jest 
naprawdę szeroka. 
 Lidl Polska postanowił spraw-
dzić, w jaki sposób prowadzona 
przez sieć działalność wpływa na jej 
otoczenie. W swoim pierwszym ra-
porcie odpowiedzialności społecz-
nej firma koncentruje się na dwóch 
ostatnich latach obrotowych oraz na 
tematach wyłonionych w procesie 
analizy wpływu, analizy istotności 
oraz badań opinii jej interesariuszy, 
którą mogli wyrazić osobiście lub 
za pośrednictwem ankiety. Oznacza 
to, że to nie sama firma decydowa-

niowy i wiele innych. Firma oferuje 
również szeroką gamę laserów ko-
smetycznych i medycznych, a także 
innych fotooptycznych urządzeń, 
które posiadają certyfikaty potwier-
dzające ich najwyższą jakość.
 Firma posiada szeroką ofertę 
specjalistycznych  szkoleń ko-
smetycznych z zakresu medycyny 
estetycznej oraz kursy makijażu 
permanentnego. Dodatkowo do 
każdego urządzenia klienci otrzy-
mują profesjonalne szkolenie 
obejmujące część teoretyczną 
i praktyczną oraz materiały dy-
daktyczne. Każdy klient staje się 
uczestnikiem programu lojalno-
ściowego, który gwarantuje po-
sprzedażową opiekę w postaci 

doradztwa dotyczącego procedur 
zabiegowych podczas pracy na za-
kupionym sprzęcie. Klienci mają 
zapewniony serwis urządzeń oraz 
naprawy pogwarancyjne. W przy-
padku urządzeń kosmetycznych 
o dużej wartości firma zapewnia 
nieodpłatnie urządzenie zastępcze 
na czas naprawy, aby klient nie po-
nosił dodatkowych kosztów z tytułu 
utraconej sprzedaży.
 MIMARI to firma, która cieszy 
się bardzo dużym zaufaniem wśród 
klientów. A w tym roku świętuje 
swoje zwycięstwo otrzymania tytu-
łu lidera XV-lecia w ogólnopolskim 
konkursie Laur Konsumenta 2019.
 Pełna oferta firmy dostępna jest 
na stronie: www.mimari.com.pl 

ła, które obszary zostały poddane 
analizie, lecz każdy, kto zabrał głos 
w rozpoczętej przez nią dyskusji. 
 W analizowanych dwóch la-
tach obrotowych pojawiło się na 
rynku wiele nowych wyzwań. 
Lidl Polska jest siecią sklepów 
spożywczych i jej głównym celem 
jest zawsze oferowanie wysokiej, 
powtarzalnej jakości oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa żywności, 
odpowiedzialne kształtowanie 
asortymentu oraz przeciwdziała-
nie marnowaniu zasobów. Jednak 

na tym jej odpowiedzialność się nie 
kończy. Zrównoważony łańcuch 
dostaw, ekologiczne rozwiązania 
w budownictwie, odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów, ochrona 
bioróżnorodności, gospodarka 
obiegu zamkniętego, współpraca 
z organizacjami pozarządowymi, 
akcje edukacyjne dla klientów, 
działalność charytatywna – to tylko 
część wyzwań, które Lidl podejmuje 
na co dzień.
 – Przygotowanie raportu wpły-
wu, zgodnego ze standardami GRI to 

duże wyzwanie i ogrom wytężonej 
pracy całego zespołu. Raportowa-
nie niefinansowe to proces, podczas 
którego analizie została poddana 
cała firma, ale nie tylko, bo również 
nasi dostawcy i organizacje pożytku 
publicznego, z którymi współpracu-
jemy. To skomplikowane zadanie 
pozwoliło nam jednoznacznie zro-
zumieć, w którym miejscu jesteśmy 
jako organizacja i określić nasze cele, 
tak by być pewnym, że znajdujemy 
się na dobrze wytyczonej ścieżce 
CSR – podsumowuje Aleksandra 
Robaszkiewicz, Comunications 
Manager Lidl Polska.
 Cele do osiągnięcia w per-
spektywie najbliższych kilku lat 
Lidl podzielił na te środowiskowe 
i społeczne. W środowiskowych 
zostało określone m.in., że do końca 
2025 roku całkowicie ze sprzedaży 
zostaną wyeliminowane jaja z cho-
wu klatkowego, również do 2025 
roku o 20% zredukowana zosta-
nie średnia ważona ilość dodanej 
soli i cukru do produktów marek 
własnych. Celem społecznym jest 
m.in. zwiększenie albo przynajmniej 
utrzymanie dotychczasowej satys-
fakcji pracowników, czy kontynu-
acja zaangażowania we współpracę 
z lokalnymi organizacjami.
 Cały raport dostępny jest na 
stronie internetowej www.lidl.pl 
w zakładce: Nasza odpowiedzial-
ność.

W poszukiwaniu 
wyjątkowego efektu
Jako konsumenci często stajemy przed dylematem, czy wybrać droższy 
– skuteczniejszy produkt, czy zdecydować się na tańszy – często 
o gorszej jakości. Wyboru nie ułatwiają nam producenci, wprowadzając 
na rynek doskonałej jakości produkty, często w rozsądnych cenach. 
 Oferta w segmencie kosmetycz-
nym jest bardzo, bardzo szeroka. 
Czym kierować się podejmując 
decyzje, skoro każdy z produktów 
wg producenta jest najlepszy? Po 
pierwsze, należy zdać sobie sprawę, 
że to, co mówi producent jest przede 
wszystkim reklamą. Dlatego w po-
szukiwaniu opinii warto zapoznać się 
z ocenami konsumentek. A tych jest 
wiele zarówno w sieci, jak i poza nią.  
 Jest wiele portali internetowych, 
na których można przeczytać re-
cenzje produktów, na wielu z nich 
można dodać swoją. Tworzona w ten 
sposób baza jest doskonałym kom-
pendium wiedzy. Szukając opinii, 
należy jednak zachować ostrożność, 
ponieważ producenci bądź firmy 
marketingowe na ich zlecenie tak-
że dodają tam recenzje, co zaburza 

rzetelny obraz danego produktu. 
Kolejnym źródłem opinii w sieci są 
wpisy blogerek. Ich zadaniem jest 
testowanie produktu oraz wyrażenie 
swojej opinii. Dostają za to wynagro-
dzenie i produkty na własność, tylko 
czy taka opinia będzie obiektywna?
 A co poza siecią? „ Analogową” 
formą rekomendacji są nagrody, 
jakie otrzymuje dany kosmetyk. 
Warto zwrócić na nie uwagę, po-
nieważ producenci umieszczają je 
na opakowaniach swoich produktów 
oraz w ich reklamach. Dla konsu-
mentów, którzy szybko potrzebują 
zdecydować się na zakup, a także 
tych którzy nie mają czasu szukać 
opinii w internecie lub po prosu nie 
mają aktualnie dostępu do internetu 
stanowią one doskonałą wskazów-
kę. Jedną z takich nagród jest Laur 

Konsumenta. Można go znaleźć na 
opakowaniach polskiej marki Kola-
styna czy amerykańskiej Palmer’s. 
Laur Konsumenta jest jedną z cie-
kawszych form rekomendacji, ponie-
waż jest to plebiscyt popularności, 
w którym to sami klienci, na różnych 
portalach głosują na ulubione marki.
 Rynek kosmetyczny niewąt-
pliwie stale rośnie. Wzrost ten jest 
spowodowany coraz większymi 
oczekiwaniami, a także rosnącą 
świadomością zakupową. Nie za-
wsze oczekujemy, by kosmetyki 
działały cuda. Chcemy, by po prostu 
dobrze działały i czasem po prosu 
potrzebujemy pomocnej dłoni, która 
przeprowadzi nas przez ten gąszcz 
produktów, a czy będzie to Laur 
Konsumenta, czy wpis na forum – 
nieważne.


