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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 

 Organizatorzy: „Strony Bizne-
su Plus” oraz „Strony Rynku” po 
raz kolejny sukcesywnie realizu-
ją 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 wy-
żej. Zadowalający jest fakt, iż coraz 
więcej pracodawców rozumie, że 
ludzie to fundament dobrze i efek-

tywnie prosperującego biznesu 
– mówi Tina Dej, dyrektor pro-
gramu Solidny Pracodawca Roku. 
Projekt wspiera przedsiębiorstwa, 
które pozwalają zatrudnionym 
osobom poprzez codzienną pra-
cę realizować zarówno swoje, jak 
i firmowe cele biznesowe. Rynek 
pracy w Polsce stale się rozwija. 
Coraz więcej firm rozumie znane 
wszystkim stwierdzenie, że pra-
cownicy są najcenniejszym kapi-
tałem każdego przedsiębiorstwa. 
Dziś już wiemy, że aby osiągnąć 
sukces w swojej branży, liczy się nie 
tylko dobry biznesplan i nakłady 
finansowe, ale przede wszystkim 
czynnik ludzki.

 Zdrowie nie zna kompro-
misów – to dewiza, która od lat 
towarzyszy marce ARmedical, 
wyróżnionej Laurem Klienta 
2020. Cieszy fakt, że w dobie 
wzrostu zapotrzebowania na 
produkty ortopedyczne, reha-
bilitacyjne oraz środki pomoc-
nicze dla osób starszych bądź 
niepełnosprawnych klienci tak 

chętnie wybierają rodzimą mar-
kę, obdarzając ją niesłabnącym 
zaufaniem. Dzięki wysokiej ja-
kości, konkurencyjnym cenom 
oraz obsłudze na najwyższym 
poziomie, firma obecna jest w po-
nad 1500 sklepach medycznych 
w całej Polsce. Ofertę ARmedical 
doceniają również klienci na wie-
lu rynkach zagranicznych.

stabilnie najlepsi

MFP 5433EP 
Poduszka ortopedyczna 
profilowana dwustronna 
„Ergonomic Dream” 

al. Zwycięstwa 75
42-520 Dąbrowa Górnicza
Polska

tel./fax: +48 (32) 261 71 36
mob: +48 783 001 111

biuro@armedical.pl
www.armedical.pl

Jeden z wielu wyjątkowych produktów:

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

 Nie osiadamy na laurach, a zdo-
byte wyróżnienia umacniają naszą 
pozycję na rynku. Zainwestowa-
liśmy sporo środków na rozwój 
i modernizację, gdyż na czelną za-
sadą, którą się kierujemy, jest pełna 
kontrola technologiczna, jakościowa 
i wytrzymałościowa, od momen-
tu projektu, poprzez te stowanie, 
a kończąc na wdrożeniu produktu, 
głównie dzięki własnemu zespołowi 
konstruktorów. Badania produktu 
przed wdrożeniem przeprowadzane 
są we własnym laboratorium wy-
posażonym w nowoczesny sprzęt, 
dzięki czemu możemy je testować 
na każdym etapie projektowania. 
Część wyposażenia zostało zaku-
pione w ramach Wielkopolskiego 
Regional nego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020 „Wzmoc-
nienie potencja łu innowacyjnego 
przedsiębiorstw Wielkopolski”. Fa-
bryka grzejników płytowych w Sta-
rogardzie Gdańskim, w której na 
przestrzeni lat dokonaliśmy szere-
gu inwestycji, celem usprawnienia 
i przyspieszenia procesów produk-
cyjnych, spełniając przy tym rygory-
styczne wymagania technologiczne 
i jakościowe, wzmocniła naszą po-
zycję jako producenta – mówi Artur  
Cebulski, wiceprezes przedsię-
biorstwa PERFEXIM. Grzejniki 
cieszą się dużym powodzeniem, 
zwłaszcza że oferujemy szeroką 
gamę z jednoczesnym krótkim 
czasem realizacji. Zwiększoną 
moc grzewczą potwierdzają ba-
dania w renomowanej jednostce 
badawczej Heizung - Lüftung -  
Klimatechnik Stuttgart - Germany.    
 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.
 Najważniejszym celem dla 
firmy jest dobro i zadowolenie 
klientów. Dlatego też, znaczą-
cym momentem w historii firmy 
było nawiązanie współpracy 
z jednostka mi badawczymi i na-
ukowymi 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 opro-
gramowaniu do projektowa nia 
instalacji InstalSoft oraz Sankom.
 Nasz towar jest obję ty ochroną 
ubezpieczeniową z roz szerzeniem 
o odpowiedzialność za produkt 

oraz oferujemy możliwość uzyska-
nia gwarancji obiektowej. Zaufanie 
do nas jako przedsię biorstwa oraz 
docenienie marki i produktów 
sprawiło, że zostaliśmy kolejny raz 
nagrodzeni złotym Laurem Konsu-
menta 2020 w kategorii Producent 
i importer branży instalacyjno -
grzewczej, łazienkowej i sanitarnej, 
za co dziękujemy.  
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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 różnych pro-
duktów, z tego samego segmentu, 
różnych marek, zobaczymy słowa: 
„innowacja”, czy „najskuteczniej-
szy”. Gdzie zatem szukać ratunku? 
Z pomocą oczywiście przychodzi 
niezastąpiony przewodnik. Jego 
imię to Odkrycie Roku, a dokładnie 
Laur Klienta/Konsumenta Odkry-
cie Roku.

Dla kogo/czego?

 Odkrycie Roku to nagroda 
przyznawana innowacyjnym pro-
duktom i usługom, które pomimo 
krótkiego funkcjonowania na rynku 
potrafią wzbudzić zaufanie konsu-
mentów. Ale nie tylko. Dotyczy ona 
również produktów i usług, które 
objęła nowa, ciekawa i skuteczna 
kampania reklamowa. To także na-
groda dla tych marek, które przeszły 
lifting marketingowy, relaunch, bądź 

zostały po raz pierwszy wskazane 
przez konsumentów w ogólnopol-
skim sondażu Laur Klienta/Konsu-
menta.

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 popularno-
ści 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

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.
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Jakość materiałów budowlanych
ma znaczenie
Budując dom szukamy materiałów budowlanych spełniających obowiązujące normy, 
które chronią konsumentów przed wyrobami niskiej jakości.

 Jakość materiałów budow-
lanych ma bezpośrednie prze-
łożenie nie tylko na solidność 
i trwałość budynku, ale także na 
jego izolację termiczną. Zmiany 
w przepisach dotyczących termo-
modernizacji oraz towarzyszący 
im program rządowy wpływają na 
zwiększenie świadomości odbior-
ców w zakresie energooszczędno-
ści. Przed właścicielami domów 
jednorodzinnych i producentami 
materiałów budowlanych stoi nie 
lada wyzwanie. Coraz ostrzejsze 
normy dotyczące wymagań tech-
nicznych mogą całkowicie zmienić 
proces podejmowania decyzji oraz 
wyboru konkretnych rozwiązań.
 
Dlaczego warto skorzystać  
z oferty firmy STYROPMIN?

 Producent w swoich zasobach 
produktowych posiada komplek-
sową ofertę nowoczesnych ma-
teriałów izolacyjnych regularnie 
poddawanych rygorystycznym 
badaniom, które zapewniają 
utrzymanie najwyższej jakości 
wyrobów. – Pomaga nam w tym 
wykwalifikowana i profesjonalna 

załoga personelu korzystająca 
z nowoczesnego parku maszynowe-
go oraz laboratorium badawczego 
– mówi Krzysztof Słaby, dyrektor 
generalny ds. sprzedaży firmy 
STYROPMIN Sp. z o.o. – Dzięki 
takiemu rozwiązaniu posiadamy 
możliwość badania wyrobów na 
każdym etapie produkcji. W dzia-
łalności produkcyjnej używamy 
surowców najwyższej jakości 
w oparciu o obowiązujące normy 
i przepisy. Produkty naszej firmy 
dostępne są w kilkuset punktach 
sprzedaży na terenie całej Polski 

oraz w niektórych krajach Unii Eu-
ropejskiej. Nasi regionalni szefowie 
sprzedaży wraz z doradcami tech-
nicznymi chętnie służą pomocą i fa-
chową wiedzą dotyczącą wszelkich 
zastosowań naszych wyrobów. Nie 
są to tylko styropiany standardo-
we, ale także styropiany specjali-
styczne: pasywne, perymetryczne, 
ekstrudowane, ognioodporne, 
laminowane papą, akustyczne 
oraz do ogrzewania podłogowego. 
Przy porównywalnych cenach na 
rynku otrzymujemy pod marką 
STYROPMIN towar o gwaranto-

wanej jakości, estetycznie opako-
wany i prawidłowo oznakowany, 
dostarczony na miejsce i na czas. 
Możemy również liczyć na pro-
fesjonalną obsługę przed- i po-
-sprzedażową. 
 
Nowe rozwiązania 
do termoizolacji 

 Bogate portfolio marki 
STYROPMIN jest wciąż modyfiko-
wane, ulepszane i dostosowywane 
do zmieniających się, coraz bar-
dziej restrykcyjnych przepisów 
budowlanych oraz oczekiwań 
i potrzeb klientów. Skalę i zakres 
działalności firmy obrazuje licz-
ba wyprodukowanych metrów 
sześciennych styropianu – blisko 
20 milionów od początku istnie-
nia spółki.
 Praca rozwojowego działu 
badawczego producenta nad no-
wymi styropianami trwała aż dwa 
lata. Celem działań laboratorium 
było stworzenie innowacyjnych 
produktów izolacyjnych dla ener-
gooszczędnego budownictwa. 
Niektóre z nich wciąż pozostają 

tajemnicą i jeszcze nie są dostępne 
na rynku. Już teraz wprowadzone 
zostały do obrotu płyty styropia-
nowe, które uzupełniają linię DP 

CS PRO o produkty grafitowe. 
Nowe produkty PASSIVE DP CS 
PRO 80 oraz PASSIVE DP CS PRO 
100 są idealnym rozwiązaniem 
dla osób dbających o długofalowy 
efekt termoizolacji. Przy maksy-
malnym zmniejszeniu współczyn-
nika przenikania ciepła zachowują 
wysokie wartości naprężenia ści-
skającego. Co to oznacza w prak-
tyce? Jest to rozwiązanie, dzięki 
któremu styropian o grubości 
zaledwie 100-300 mm ma najwyż-
sze właściwości termoizolacyjne 
na rynku. To idealne rozwiązanie 
wszędzie tam, gdzie potrzebny 
jest towar o najlepszych parame-
trach, a ważna jest jak najmniej-
sza grubość docieplenia. Płyty 
PASSIVE DP CS PRO 80 oraz PASSI-
VE DP CS PRO 100 znajdują zasto-
sowanie w termoizolacji podłóg 
(również w systemie ogrzewania 
podłogowego), dachów płaskich 
i krokwiowych, stropodachów, 
a także tarasów i balkonów.



D4
S T RO N Y  B I Z N E S U

PLUS

Godła programów wspierają decyzje konsumentów!

 Odpowiedź na te i szereg innych 
pytań przyniosły nam ogłoszone 
niedawno wyniki badań wykona-
nych przez instytut GFK Polonia, 
będący oddziałem jednej z najwięk-
szych firm badawczych na świecie. 
Wywiadów konsumenckich do-
konano na zamówienie holdingu 
reklamowego AEGIS Media. 
 Pod uwagę wzięto preferen-
cje 3000 potencjalnych klientów 
z najbardziej reprezentatywnego 
przedziału wiekowego 15-64 lat. 
Sposób badania, na który się zde-
cydowano, w terminologii profesjo-
nalnej nazywa się CAPI (Computer 
Aided Personal Interview). Osobom 
niezwiązanym z branżą badaw-
czą, czy reklamową ten skrót może 
niewiele mówić. W uproszczeniu, 
CAPI to metoda bezpośrednich wy-
wiadów przeprowadzanych w do-
mach respondentów z udziałem 

komputera. Wyniki takich badań 
kodowane są w trakcie przeprowa-
dzania wywiadu, a dane z terenu 
przesyłane specjalnie zabezpieczo-
nym łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczą-
cych rozpoznawalności godeł pro-
mocyjnych kierowano się kilkoma 
istotnymi kryteriami, wśród któ-
rych były takie wytyczne jak: płeć 
badanego, dochody, wykształcenie, 
czy aktywność zawodowa. Spraw-
dzono również, które z wielu obec-
nych na rynku godeł ma największy 
wpływ na wybór opatrzonych nimi  
produktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki oka-
zały się zadziwiająco jednoznaczne 
i wyraźnie wskazujące na... sku-
teczność godeł. Aż 26% badanych 
stwierdziło, iż medal (inaczej: godło 
promocyjne – przyp. aut.) zamiesz-
czony na opakowaniu w istotny 

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.

sposób wpływa na wybór oznaczo-
nego 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 bar-
dziej dociekliwe i spostrzegawcze. 
Z badań jasno wynika, że to właśnie 
kobiety przywiązują większą wagę 
do tego, co widnieje na opakowaniu 
produktu. W ten sposób dowiedzie-
liśmy się, że to właśnie one, nieco 
częściej niż mężczyźni, kierują się 
przy zakupach godłami promocyj-
nymi. Na dokonanie zakupu towaru 
oznaczonego godłem ma również 
wpływ zasobność portfela. Osoby 
o wyższych dochodach, dokonując 
zakupu, chętniej sugerują się gra-
ficzną informacją o zdobyciu przez 
daną markę konkretnego tytułu, na 
przykład Lauru Konsumenta. 

 Obecność godła przykuwa także 
uwagę osób wykształconych. Bada-
nie wykonane przez GFK Polonia 
pokazało nam, że ci, którzy ukończyli 
studia, nieco częściej zwracają uwa-
gę na obecność godeł promocyjnych 
przy logotypie wybieranej marki.
 Śledząc dalej wyniki badań, da 
się zauważyć, że obecność logoty-
pów konkursowych nie jest obojętna 
również osobom aktywnym zawo-
dowo. To one chętniej wybierają te 
marki, które znalazły uznanie rów-
nież wśród innych użytkowników.
 No dobrze, ale przecież godeł, 
którymi opatrzone są rozmaite pro-
dukty, jest kilka. Czy w takim razie 
wszystkie są tak samo miarodajne? 
Czy każde z nich znaczy dla konsu-
menta 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 Teraz 
Polska oraz Laur Konsumenta.
 Skoro tak, to skupmy się na 
przykład na samym Laurze Konsu-
menta. 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 Konsu-
menta (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 pochy-
lić 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 wska-
zywać może na odwieczną samczą 
chęć współzawodnictwa, zdoby-
cia najwyższej wygranej. W tym 
przypadku takim konsumenckim 
świętym Graalem jest produkt 
najbardziej rekomendowany 
przez innych, marka nie opusz-
czająca 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 od-
krywcami. To one poszukują no-
wych rozwiązań i wykazują się 
chęcią zmiany dotychczasowych 
zwyczajów zakupowych. Dlatego 
właśnie godłem, które najbardziej 
skłania je do dokonania konkret-
nego wyboru jest Odkrycie Roku.


