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Zmiany wprowadzamy 
produkt za produktem

 – Przechadzka po naszym sklepie 
to jak szukanie skarbów – mówi Igor 
Kostenyuk, Managing Director Flying 
Tiger Copenhagen w Polsce. – Flying 
Tiger Copenhagen to labirynt pełen 
zabawy, niespodzianek i kolorowych 
produktów. Lubimy sprawiać, by każ-
dy dzień był wyjątkowy i wywoływać 
uśmiech na twarzach naszych klien-
tów. Przyznana nam nagroda złoty 
Laur Konsumenta 2020, jaką ostatnio 
zostaliśmy wyróżnieni, udowodniła 
nam, że idziemy w dobrą stronę.
	 Ubiegły	rok	upłynął	spółce	jed-
nak	pod	znakiem	zmian	na	wszyst-
kich	płaszczyznach:	od	struktury	
firmy	do	ideologii	marki.	Znani	
z	niekonwencjonalnych	rozwią-
zań	i	przystępnych	cen,	postano-
wili	wyjść	naprzeciw	oczekiwaniom	
klientów,	którzy	coraz	częściej	
zwracają	uwagę	na	to,	jaki	wpływ	
na	środowisko	mają	ich	zakupy,	szu-
kając	rozwiązania	w	produktach	bez	
tworzyw	sztucznych	czy	zbędnych	
chemikaliów.	Właśnie	dlatego	we	
Flying	Tiger	Copenhagen	rozpoczęta	
została	transformacja,	w	której	na-
cisk	kładziony	jest	na	bardziej	zrów-
noważoną	produkcję	oraz	trwałość	
produktów.	W	2017	Flying	Tiger	
Copenhagen	dołączył	do	organizacji	
FSC	(Forest	Stewardship	Council),	
dzięki	czemu	wszystkie	papiero-
we	produkty,	a	wkrótce	również	
drewniane	i	bambusowe,	powstają	

z	drewna	ze	zrównoważonych	źró-
deł.	W	procesie	wytwarzania	używa-
ne	są	surowce	odnawialne,	takie	jak:	
wodorosty,	słoma	pszenicy,	bawełna	
czy	wspomniane	już	drewno	i	bam-
bus.	Od	2018	r.	wszystkie	plastikowe	
torby	na	zakupy	są	wykonywane	
w	80%	z	materiałów	z	recyklingu 
i	o	wysokiej	jakości,	co	pozwala	na	
ich	wielokrotne	używanie.	W	ubie-
głym	roku	rozpoczęto	również	pro-
ces	optymalizacji	i	zmniejszania	
wielkości	opakowań.	Pierwsze	tę	
metamorfozę	przeszły	opakowa-
nia	osłonek	na	telefony,	w	których	
całkowicie	zrezygnowano	z	plastiku	
oraz	zminimalizowano	zużycie	tek-
tury.	Dzięki	temu	zabiegowi	produ-
cent	zmniejszył	zużycie	tworzyw	
sztucznych	o	8	ton	w	ciągu	roku.	
Jeszcze	w	tym	roku	planowane	jest	
wycofanie	ze	sprzedaży	wszystkich	
plastikowych	produktów	jednora-
zowego	użytku.	W	zamian	w	ofercie	
pojawiły	się	cztery	rodzaje	słomek	
wielokrotnego	użytku,	wykonane	
z	silikonu,	stali	nierdzewnej,	bam-
busa	oraz	szkła,	jak	i	drewniane	ta-
lerze	i	sztućce	z	certyfikatem	FSC. 
– Chcemy, aby nasi klienci mieli pew-
ność, że kiedy kupują produkt we 
Flying Tiger Copenhagen, został on 
wyprodukowany w zgodzie z nor-
mami etycznymi, środowiskowymi 
i socjalnymi, oraz że jest bezpieczny 
–	dodaje	Igor	Kostenyuk.

Pierwsze polskie sklepy 
duńskiej marki Flying 
Tiger Copenhagen w 
Polsce zagościły w 2011 
roku i dzięki szybkiej 
ekspansji dzisiaj liczą 
45 punktów handlowych 
w największych 
miastach Polski.  

Wyposaż swoje 
wnętrze będąc online

 – Jak wygląda specyfika wa-
szego sklepu na rynku aranża-
cji wnętrz?
	 –	Marka	Decoratore	stworzona	
została	z	pasji	do	klasycznych	i	ele-
ganckich	wnętrz	w	stylu	nowojor-
skim.	Celem	naszej	działalności	jest	
zbudowanie	marki,	która	w	swojej	
ofercie	będzie	miała	szeroki	wy-
bór	wysmakowanych	przedmiotów,	
które	pozwolą	zbudować	wygodną	
i	stylową	przestrzeń.	Naszym	celem	
było	otwarcie	na	polskim	rynku	ta-
kiego	sklepu,	w	którym	znaleźć	bę-
dzie	można	asortyment	nawiązujący	
do	ponadczasowego	stylu	nowojor-
skiego	w	wydaniu	modern	classic. 
Decoratore to nie tylko sklep, to 
również	miejsce,	gdzie	każdy	znaj-
dzie	inspiracje,	pomysły	i	rady	na	
urządzenie	własnego	mieszkania	
czy	domu.
	 Pomysł	na	powstanie	naszej	
marki	zrodził	się	z	fascynacji	róż-
nymi	stylami	wnętrzarskimi,	które	
z	kolei	są	wynikiem	licznych	po-
dróży.	Kochamy	piękne	wnętrza	
i	uwielbiamy	otaczać	się	pięknymi	
przedmiotami	w	klasycznej,	a	zara-
zem	nowoczesnej	formie.	Specjalnie	
dla	naszych	klientów	selekcjonu-
jemy	ofertę,	wybierając	takie	pro-
dukty,	które	sprawią,	że	wnętrze	
stanie	się	eleganckie,	indywidualne	
i	wyjątkowe,	zachowując	przy	tym	
komfort	użytkowania	i	racjonalną	
półkę	cenową.	W	naszej	ofercie	

można	znaleźć	unikatowe	meble,	
lustra,	dywany,	lampy,	a	także	tek-
stylia	i	artykuły	dekoracyjne	oraz	
wiele	przedmiotów	idealnych	na	
prezent.	Każdy	klient	naszego	ser-
wisu	może	liczyć	na	indywidualną	
i	profesjonalną	obsługę	w	zakresie	
wyposażenia,	a	także	fachowe	do-
radztwo	i	pomoc	przy	projektowa-
niu	swojego	wnętrza.	
 – W jakich kierunkach plano-
wany jest rozwój działalności?
	 –	Wychodząc	naprzeciw	rosnące-
mu	zapotrzebowaniu	rynku	w	2019	
roku	stworzyliśmy	własną	300	m2 
przestrzeń,	w	której	każdy	z	naszych	
klientów	może	poczuć	atmosferę	
i	zobaczyć	koncept	wnętrz	przez	
nas	kreowanych.	Nasz	showroom	
znajduje	się	na	południu	Polski,	kilka	
kilometrów	od	Bielska-Białej.	Była	to	
strategiczna	i	odważna	decyzja	z	my-
ślą	o	naszych	klientach,	także	tych	
online,	ponieważ	duża	przestrzeń	
daje	więcej	możliwości	nie	tylko	dla	
klientów	stacjonarnych,	ale	także	
dla	coraz	bardziej	wymagających	
kupujących	online.
 – Jak wygląda dystrybucja 
waszego asortymentu?
	 –	Ciągły	rozwój	marki,	a	także	
nasza	obecność	w	mediach	społecz-
nościowych	pozwoliła	nam	posze-
rzyć	zakres	terytorialny	działalności	
na	obszar	Europy	Zachodniej	oraz	
Środkowo-Wschodniej.	Mamy	ciągle	
rosnącą	liczbę	zapytań	od	osób	pry-

watnych,	jak	również	architektów,	
stylistów,	czy	dekoratorów,	właści-
cieli	hoteli,	restauracji,	którzy	chcą	
stworzyć	spójną	przestrzeń	z	dba-
łością	o	każdy	szczegół.	Cieszy	nas	
to	bardzo,	że	Polacy	coraz	większą	
wagę	przykładają	do	tego,	w	jakich	
wnętrzach	mieszkają,	a	faktycznie	
mieszkamy	coraz	piękniej.
 – Jakie działania powodują 
zadowolenie klientów, którzy 
pozostają wierni waszej marce?
	 –	Od	zawsze	dbaliśmy	o	to,	aby	
nasze	produkty	cechowała	dobra	
jakość,	a	obsługa	klienta	była	na	
najwyższym	poziomie,	co	potwier-
dza	otrzymany	Laur	Konsumenta	
–	Odkrycie	Roku	2020	i	stawia	nas	
w	gronie	najbardziej	liczących	się	
marek	na	rynku	polskim	w	branży	
wyposażenia	wnętrz.	Potwierdze-
niem	tego	jest	fakt,	że	mamy	bardzo	
dużą	bazę	klientów,	którzy	zaufali	
nam	ponownie,	a	także	polecili	nas	
swoim	znajomym.	To	bardzo	bu-
dujące	i	daje	energię	do	dalszego	
rozwoju	marki.
 – Co zatem pozostaje w strefie 
dalszych planów na rozwój firmy?
	 –	Stale	poszerzamy	nasz	asor-
tyment	śledząc	najnowsze	trendy	
w	branży	wyposażenia	wnętrz	
oraz	kreując	też	własny,	unikatowy	
styl.	Staramy	się	koncentrować	na	
stworzeniu	w	przyszłości	swojej	
indywidualnej	linii	produktów,	
firmowanych	naszą	marką.

Sklepy z wyposażeniem wnętrz na większą skalę 
odnotowują zainteresowanie ze strony Polaków 
aranżacją przestrzeni, w której mieszkają i pracują.
Rozmowa z Krzysztofem Sordylem, właścicielem 
sklepu Decoratore.pl o miejscu, w którym znajdziemy 
inspirację i pomysł na urządzenie własnej przestrzeni.

Odkryj lane 
perfumy AMBRA
Perfumy marki AMBRA podbiły serca wielu klientów i coraz mocniej 
dominują na rynku perfum lanych. Zaskakujący stosunek ceny do jakości 
sprawia, że raz zakupione perfumy goszczą na półkach i w torebkach 
na długi czas. Od tych zapachów po prostu można się uzależnić, 
o czym świadczy duża ilość pozytywnych opinii w Internecie.

	 Wszystkie	zapachy	rozlewane	są	
do	jednolitych	flakonów	o	trzech	po-
jemnościach:	35	ml,	60	ml	i	108	ml.	
Mniejsze	butelki	doskonale	nadają	
się	do	noszenia	przy	sobie	oraz	testo-
wania	nowych	zapachów,	natomiast	
po	większe	klienci	sięgają	zazwyczaj	
wtedy,	gdy	kupują	sprawdzony	za-
pach	i	chcą,	by	wystarczył	na	dłużej.	
Ceny	dla	wszystkich	zapachów	są	
jednakowe	i	zależą	jedynie	od	po-
jemności.	Najmniejszy	flakon	można	
kupić	już	za	14	zł,	a	pozostałe	po	
22	zł	i	32	zł.
	 Na	etykietach	perfum	znajdują	
się	różne	numery	oznaczające	kon-
kretny	zapach.	Kupując	produkt,	
klient	otrzyma	go	w	eleganckim,	
zafoliowanym	pudełku,	dzięki	cze-
mu	perfumy	często	nabywane	są	na	
prezent.	Maksymalnie	uproszczona	
i	klasyczna	forma	wszystkich	zapa-

chów	oraz	sprzedaż	skupiona	głów-
nie	w	Internecie	sprawia,	że	perfumy	
można	kupić	w	bardzo	atrakcyjnych	
cenach.	Marka	AMBRA	w	pełni	po-
mija	budżety	na	twarze	celebrytów,	
reklamy	w	telewizji	czy	wymyślne	
opakowania.	Dociera	bezpośrednio	
do	klientów	z	tym	co	najważniejsze,	
czyli	pięknym	i	trwałym	zapachem,	
w	cenie	dosłownie	na	każdą	kieszeń.
	 Perfumy	AMBRA	to	luksus	na	
wyciągnięcie	ręki.	Taka	też	misja	
przyświeca	firmie	i	jest	konsekwent-
nie	realizowana	poprzez	dostarcza-
nie	wysokiej	jakości	produktów	dla	
każdego,	niezależnie	od	poziomu	
dochodów.	W	sklepie	internetowym	
można	odnaleźć	prawie	300	różnych	
zapachów.	Firma	zachęca	do	zabawy	
zapachem,	sprawdzania	nowych	
kompozycji,	dobierania	perfum	
do	okazji,	nastroju,	pory	roku	itp.	

Przy	tak	niskich	cenach	nie	trzeba	
się	ograniczać.
	 Klienci	docenili	markę	wyróż-
niając	ją	Odkryciem	Roku	2020.	
W	podziękowaniu	za	to	zaszczytne	
miano	AMBRA	przygotowała	5%	
rabatu	na	zakupy	w	swoim	sklepie	
internetowym.	Wystarczy	wejść	na	
stronę	www.laneperfumy.pl,	wybrać	
interesujące	zapachy	i	w	koszyku	
wpisać	kupon:	ODKRYCIE.	Promocja	
ważna	jest	do	20.04.2020	r.,	obowią-
zuje	tylko	na	perfumy	marki	AMBRA 
i	nie	łączy	się	z	innymi.	Zakupy	
w	sklepie	są	bardzo	intuicyjne	i	moż-
na	w	nim	odnaleźć	wiele	różnych	
promocji,	a	stali	klienci	premiowani	
są	poprzez	program	lojalnościowy.	
Przy	marce	powstała	społeczność	
skupiona w ramach grupy na 
Facebooku,	której	członkowie	mogą	
korzystać	z	dodatkowych	rabatów. 

Rynek chemii budowlanej zyskał 
nowego, ale znanego gracza 

	 CEKOL	GS-250	dała	się	poznać	
jako	doskonały	wybór	do	wykony-
wania	gładzi	na	ścianach	i	sufitach	
wewnątrz	budynków.	Jest	to	pro-
dukt	charakteryzujący	się	wysoką	
przyczepnością,	ekologiczny,	nie-
toksyczny	oraz	możliwy	do	obróbki	
„na	mokro”	–	oprócz,	oczywiście,	kla-
sycznego	szlifowania.	Cechy	te	zna-
cząco	zmniejszają	ilość	pyłu	podczas	
remontów	i	w	nowej	odsłonie	nadal	
wyróżniają	CEKOL	GS-250.	Jednak	
dzięki	zmianie	w	podstawowym	
surowcu	–	w	gipsie	–	materiał	stał	
się	bielszy	i	gładszy,	a	wykorzystanie	
nowoczesnych	dodatków	modyfi-
kujących	sprawia,	że	aplikacja	pro-
duktu	–	również	za	pomocą	wałka	
–	nigdy	nie	była	tak	łatwa.	
	 Po	 odświeżeniu	 formuły	
Bezpyłowa	 Gładź	 Szpachlowa 
CEKOL	GS-250	zyskała	kolejny 
atrybut	–	jest	to	możliwość	nakła-
dania	„mokro	na	mokro”.	Położenie	
kilku	warstw	w	ciągu	jednego	dnia	
roboczego,	bezpośrednio,	niemal-
że	po	sobie,	zdecydowanie	skraca	
czas	pracy.	Dodatkowo,	produkt	ten	
można	obrabiać	przy	użyciu	gąbki	
i	metodą	polegającą	na	zroszeniu	
wybranej	powierzchni	wodą	z	ato-
mizera,	a	następnie	–	wyciąganiu	
„mleczka”	za	pomocą	gąbki.	Na-
stępnie	wystarczy	przystąpić	pracą	
fasadową	do	„koszenia	mleczka”,	co	
finalnie	daje	gładką	powierzchnię.	
Oczywiście,	jeżeli	ktoś	preferuje	kla-
syczne	szlifowanie	–	CEKOL	GS-250 
również	się	sprawdzi	przy	tej	meto-
dzie,	zwłaszcza	że	w	nowej	odsłonie	
działanie	to	jest	znacznie	prostsze.	
W	razie	potrzeby,	na	niewielkich	
obszarach	można	użyć	kostki	do	

szlifowania	lub	papieru,	aby	wy-
równać	gładź.	
	 Korzystanie	 z	 Bezpyłowej 
Gładzi	Szpachlowej	CEKOL	GS-250 
jest	wyjątkowo	łatwe.	Podłoże,	na	
które	chcemy	stosować	produkt,	
musi	być	czyste,	zwarte	i	wolne	
od	zatłuszczeń,	a	miejsca	chłonne	
–	zagruntowane	Gruntem	Głębo-
kopenetrującym	CEKOL	DL-80.	
Zaprawę	przygotowuje	się	sto-
sując	około	9	litrów	wody	na	20	
kilogramów	 suchego	 proszku,	
przy	czym	proszek	należy	wsypać	
do	wody	i	dokładnie	wymieszać. 
CEKOL	GS-250	należy	zużyć	w	prze-
ciągu	60	minut,	nakładając	na	ścia-
nę	za	pomocą	gładkiej	pacy	(ze	
stali	nierdzewnej	lub	plastiku)	lub	
wałka.	Zaprawę	można	nałożyć	na	
powierzchnię	także	przy	pomocy	
agregatu	(w	tym	wypadku	ilość	
wody	należy	dobrać	do	uzyskania	
odpowiedniej	konsystencji)	i	nie	sto-
sować	przestojów	pracy	maszyny	
dłuższych	niż	15	minut.	
	 CEKOL	 GS-250	 daje	 moż-
liwość	 nakładania	 warstw	
bezpośrednio	po	 sobie	 i	w	 za-
leżności	od	potrzeb	czynność	tę	
można	powtórzyć	kilkukrotnie.	
Produkt	należy	szlifować	następ-
nego	dnia	roboczego.	Po	całkowi-
tym	wyschnięciu	CEKOL	GS-250 
tworzy	białą	powierzchnię	i	nadaje	
się	do	malowania	wszystkimi	ro-
dzajami	farb.	
	 Bezpyłowa	Gładź	Szpachlowa	
CEKOL	GS-250	to	zatem	synonim	
progresu,	tak	ważnego	dla	szybko	
zmieniającego	się	świata,	oraz	trady-
cji,	będącej	przecież	fundamentem	
wszelkiego	rozwoju.	

CEKOL od lat łączy w sobie ideę nowoczesności, 
która wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, 
jednocześnie nie rezygnując ze sprawdzonych, 
trwałych i lubianych rozwiązań. Nowa odsłona 
Bezpyłowej Gładzi Szpachlowej CEKOL GS-250 
to dowód na to, że ewolucja nie oznacza rewolucji.

Czyli	udoskonalona	formuła	CEKOL	GS-250
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Pakersi –
franczyza 
kurierska 
sprawdzona 
w 100 
punktach
Już 100 partnerów 
prowadzących Punkty 
Kurierskie doceniło 
markę Pakersi
i system franczyzowy, 
który Pakersi 
rozwinęli przez 10 lat 
działalności.

	 Z	pomocą	Pakersów	można	
wysłać	wszystko	–	od	zwykłej	
paczki,	przez	lodówkę	do	mate-
riału	genetycznego	przewożonego	
samolotem	w	suchym	lodzie.
	 To	wyróżnia	profesjonalne	
Punkty	Kurierskie	z	tysięcy	in-
nych	miejsc,	w	których	można	
nadać	paczkę	przy	okazji	codzien-
nych	zakupów.
	 W	efekcie	91%	przebada-
nych	klientów	poleciłoby	usługi 
Pakersów	swoim	znajomym,	jak	
wynika	z	badania	przeprowa-
dzonego	metodą	NPS	w	dniach	
02-23.02.2020.

Pakersi 
w służbie klientów
	 Skąd	tak	wysokie	zadowo-
lenie? Pracownicy sieci Pakersi 
wykorzystują	wieloletnie	do-
świadczenie	przede	wszystkim	
służąc	 klientom.	Na	 co	 dzień	
słuchają	ich	potrzeb	i	prezentują	
skuteczne	rozwiązania.
	 Służba	klientom	zaowoco-
wała	głęboką	segmentacją	ryn-
ku	i	dostosowaniem	rozwiązań	
logistycznych	z	szerokiej	oferty	
kurierskiej	i	usług	dodatkowych,	
docenianych	przede	wszystkim	
przez	klientów	biznesowych.

Franczyza, która działa
	 Dużym	krokiem	w	rozwoju	
firmy	było	przygotowanie	systemu	
szkoleń	dla	partnerów.	Dzięki	nim	

przyszli	partnerzy	przyjemnie	i	od	
podstaw	wdrażają	się	w	zasady	
rządzące	rynkiem	kurierskim,	ob-
sługę	Punktu	i	kontaktów	z	klien-
tami	biznesowymi.	Pełen	trening	
praktyczny	trwa	miesiąc,	co	zde-
cydowanie	wyróżnia	Pakersów	na	
tle	innych	sieci	franczyzowych.
	 Efekty	budzą	podziw.	Przy	
inwestycji	10	razy	mniejszej	niż	
kwota	potrzebna	na	uruchomienie	
np.	sklepu,	restauracji	czy	stacji	
paliw.	Partnerzy	Pakersów	każ-
dego	miesiąca	generują	solidne	
zyski.	Punkt	Kurierski	prowadzo-
ny	zgodnie	z	zaleceniami	Paker-
sów	przynosi	miesięcznie	od	5	do	
20	tys.	zł	zysku.

Otwarty Model 
Franczyzowy
	 Na	uwagę	zasługuje	również	
Otwarty	Model	Franczyzy	sto-
sowany	przez	Pakersów,	który	
gwarantuje	uczciwe	podejście	do	
partnerów	prowadzących	Punkty	
Kurierskie.	Zgodnie	z	jego	zało-
żeniami,	partnerzy	mają	dużą	
swobodę	działania	–	mogą	sa-
modzielnie	ustalać	cenniki	czy	
zdobywać	klientów	również	poza	
swoim	rejonem.	
	 Wszystko	to	pozwala	zapre-
zentować	najlepszą	ofertę	usług	
kurierskich,	 docenianą	 przez	
klientów.	Godła	takie	jak	Solid-
ny	Kurier	 i	Laur	Konsumenta	
–	Odkrycie	2020	są	tego	najlep-
szym	potwierdzeniem.

pgnig.pl
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Grupa	Viessmann	jest	wiodącym	producentem	systemów	grzewczych,	
przemysłowych	i	chłodniczych	na	arenie	międzynarodowej.	Kompleksowa	
oferta	firmy	Viessmann	zawiera	indywidualne	rozwiązania	wykorzystują-
ce	efektywne	systemy	o	mocy	od	1,5	do	120	000	kilowatów,	przeznaczone	
do	wszystkich	obszarów	zastosowania	i	wszystkich	nośników	energii.

Etyka i bezpieczeństwo filarem 
zaufania i dobrej atmosfery

	 Coraz	częściej	organizacje	do-
strzegają	zależność	między	atmos-
ferą	miejsca	pracy	a	efektywnością	
funkcjonowania.	W	tym	zakresie	
firma	Wild	Polska	już	u	podstaw	
tworzenia	zakładu	zdawała	sobie	
sprawę,	jak	ważną	rolę	w	kontek-
ście	rozwoju	odgrywa	człowiek.	
W	 efekcie	 działań,	 które	 były	
wdrażane	od	początku	budowania	
strategii	rozwoju,	firma	Wild	może	
poszczycić	się	tym,	że	większość	
jej	najważniejszego	kapitału,	czyli	
załoga	jest	w	organizacji	od	samego	
początku.	Natomiast	osoby,	które	
zdecydowały	się	rozwijać	swoją	
karierę	w	innych	miejscach,	chętnie	
wracają,	by	wspólnie	kontynuować	
rozpoczętą	podróż	w	kierunku	
rozwoju	zarówno	osobistego,	jak	
i	organizacyjnego.	
 – O tym, jak istotnym kapita-
łem dla całej organizacji są ludzie 
– mówi	Mirosław	Michnowicz,	
Managing Director. – Jednym z fi-
larów, na których opiera się sukces 
firmy Wild Polska są nasi pracow-
nicy. Uważam, że tak zwany ludzki 
aspekt organizacji w znacznym 
stopniu pomaga nam w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej.
	 Jasnym	wnioskiem	wynikają-
cym	z	tych	słów	jest	zaufanie,	ja-
kim	dyrektor	zarządzający	darzy	

zespół	pracowników.	Świadomość	
budowania	organizacji	opartej	na	
ludziach	wymaga	przyjęcia	odpo-
wiednio	dobranej	strategii	działa-
nia,	skupiającej	się	na	zapewnieniu	
pracownikom warunków, w których 
będą	mogli	w	najlepszy	możliwy	
sposób	wykorzystać	swoje	talenty.	
W	tym	zakresie	organizacja	przy-
jęła	amerykańską		filozofię	biznesu	
opartą	między	innymi	na	bezpie-
czeństwie	pracy	pracowników.	Po-
twierdzeniem	jakości	wdrożonej	
strategii	bezsprzecznie	jest	fakt,	że	
firma	Wild	Polska	uzyskała	II	miej-
sce	w	konkursie	organizowanym	
przez	Państwową	Inspekcję	Pracy	
„Pracodawca	–	organizator	bez-
piecznej	pracy”.	Duże	znaczenie	
w	kontekście	oceny	organizacji	jako	
wspierającej	pracowników	miał	
wynik	stuprocentowej	zgodności	
ze	standardami	uzyskany	podczas	
Audytu	Etyki	Zawodowej	SEDEX	
(SMETA).	Audyt	obejmował	aspekty	
środowiskowe,	zdrowotne,	bez-
pieczeństwo	w	miejscu	pracy	oraz	
etykę	i	standardy	pracy.
	 Certyfikaty,	w	 tym	zdobyty	
w	ostatnim	czasie	tytuł	Solidny	
Pracodawca	2019,	w	jasny	sposób	
potwierdzają,	że	działania	oraz	
idee,	które	przyświecają	firmie	
Wild	Polska	Sp.	z	o.o.	są	doceniane,	

a	organizacja	staje	się	wizytówką	
swojego	regionu	w	kontekście	miej-
sca,	w	którym	pracuje	się	z	pasją,	
a	pracodawca	jest	nie	tyle	szefem,	
ile partnerem. 
	 Warto	podkreślić,	że	prowa-
dzona	w	firmie	polityka	zakłada	
szereg	działań	propracowniczych,	
w	których	poczet	zaliczyć	można	
szkolenia	zarówno	wewnętrzne,	
jak	i	zewnętrzne.	W	ramach	szkoleń	
pracownicy,	w	zależności	od	działów	
oraz	obranej	ścieżki	rozwoju,	mają	
szansę	poszerzać	swoją	wiedzę,	jed-
nocześnie	zyskać	nowe	kwalifikacje,	
w	efekcie	czego	mogą	awansować,	
jak	również	w	jeszcze	lepszy	sposób	
przyczyniać	się	do	rozwoju	organi-
zacji.	Bardzo	ważnym	elementem,	
o	którym	firma	Wild	Polska	pamię-
ta	i	za	co	zasługuje	na	szczególne	
docenienie,	jest	fakt	dzielenia	się	
wiedzą.	Współpracując	z	Uniwer-
sytetem	Warmińsko-Mazurskim	
oraz	Centrum	Doskonalenia	Zawo-
dowego	poprzez	organizowanie	
praktyk	zapewnia	szansę	zdobycia	
tak	cennego	w	dzisiejszych	czasach	
doświadczenia	zawodowego.	W	ten	
sposób	zdobytą	wiedzę,	wyznawane	
idee	oraz	pozytywne	praktyki	prze-
kazuje	młodzieży,	która	w	przyszło-
ści	będzie	mogła	skorzystać	z	nich	
w	rozwoju	swojej	kariery.	

Do grona laureatów projektu Solidny Pracodawca 
Roku dołączyła firma Wild Polska Sp. z o.o. 
będąca częścią amerykańskiej grupy ADM. 
Osiągnięcie zdobyte przez warmińsko-mazurską 
firmę z branży rolno-spożywczej jednoznacznie 
potwierdza, że obrane kierunki działań 
są doceniane przez podmioty zewnętrzne, 
partnerów biznesowych oraz przez pracowników. 

Wartości organizacyjne 
drogowskazem sukcesu 

Solidne fundamenty i biznes 
oparty na wartościach

	 W	Polsce	Mastermedia	ma	dwa	
magazyny	(Lublin	i	Wysogotowo	
k.Poznania)	oraz	magazyny	typu	
cross-dock	w	DeMeern	(Niderlandy),	
w	Southall,	Sheffield,	Glasgow	(UK)	
oraz	w	Dublinie	(Irlandia).	Spółka	
jest	też	twórcą	i	właścicielem	sieci	
franczyzowej	Food	Plus,	zrzeszającej	
blisko	200	sklepów	w	UK,	Irlandii,	
Niderlandach	i	Niemczech.	
	 W	Mastermedia	uważamy,	że	
firma	to	przede	wszystkim	pracu-
jący	w	niej	ludzie.	To	oni	stanowią	
o	jej	sile,	o	tym	jak	postrzegana	jest	
na	rynku	zarówno	przez	poten-
cjalnych	pracowników,	jak	i	klien-
tów	czy	partnerów	biznesowych.	
Firma	zatrudnia	obecnie	ok.	750	
osób,	w	tym	ponad	60%	w	spółce	
polskiej.	Podczas	rekrutacji	i	selek-
cji	kandydatów	największy	nacisk	
kładziemy	na	zgodność	na	poziomie	
wartości,	gotowość	do	kultywowania	
kultury	organizacyjnej	spółki,	choć	
oczywiście	istotne	są	także	zdolności	
interpersonalne	i	kompetencje.
	 Dzięki	temu,	że	pracownicy	
i	właściciele	wyznają	podobne	
wartości	–	zarówno	w	życiu	pry-
watnym,	jak	i	służbowym	–	udaje	
się	osiągać	porozumienie	w	imię	
rozwoju	firmy	i	ludzi.	Kultywowa-
nie	podstawowych	wartości	kultu-

	 Od	początku	działalności	polski	
oddział	firmy	Viessmann	angażu-
je	się	w	projekty,	które	pozwalają	
zmodernizować	i	usprawnić	jakość	
energetyczną	i	ekonomiczną	branży	
grzewczej	w	Polsce.	Konsekwencja,	
przełamywanie	barier	w	myśleniu	
oraz	wiara	w	sukces	przynoszą	wy-
mierne	rezultaty	w	postaci	wiodące-
go	miejsca	w	branży	oraz	zaufania,	
jakim	obdarzają	firmę	partnerzy	
i klienci. – Bardzo się cieszymy, że kon-
sumenci w Polsce rozpoznają naszą 
markę i niezmiennie obdarzają nas 
zaufaniem. Dzięki temu już po raz 
kolejny możemy cieszyć się wspaniałą 
nagrodą, jaką jest Laur Konsumenta. 
To dla nas wyjątkowe wyróżnienie, 
ponieważ przyznawane jest przez 
obiektywne i niezależne jury. Dzięku-
jemy za każdy głos oddany na firmę 
Viessmann. Tytuł jest dla nas zachętą 
do dalszej wytężonej pracy i realizo-
wania kolejnych innowacyjnych pro-
jektów –	dodał	Sebastian	Walerysiak,	
prezes	Viessmann	Polska.
	 Sytuacja	w	branży	grzewczej	
to	okres	dynamicznego	rozwoju.	
Zmienia	się	jednak	nie	tylko	rynek,	
ale	również	sam	klient.	Społeczeń-
stwo	polskie	staje	się	coraz	bardziej	
otwarte	na	nowe	technologie	oraz	
coraz	bardziej	chętne	do	zmiany	
nawyków.	Firma	Viessmann	propo-
nuje	swoim	klientom	rozwiązania,	
które	nie	tylko	odpowiadają	na	ich	
potrzeby,	ale	w	globalnym	kon-
tekście	mają	prowadzić	do	zmian	
polityki	klimatycznej	i	poprawy	
jakości	życia.

ry	organizacyjnej	spółki:	szacunku,	
otwartej	i	uczciwej	komunikacji	oraz	
lojalności,	sprzyja	powstawaniu	do-
brych,	często	koleżeńskich	relacji	
między	pracodawcami	a	pracow-
nikami.	Impulsem	do	działania	są	
zaufanie	i	dzielenie	się	decyzyjnością	
właścicieli	z	kadrą	managerską	i	pra-
cownikami	oraz	możliwość	praco-
wania	przy	różnorodnych,	złożonych	
projektach	handlowych	czy	IT.
	 Mastermedia	dba	również	o	mo-
tywację	pracowników,	ważne	jest	
nie	tylko	wynagrodzenie,	stabilność	
pracy	czy	szkolenia,	ale	również	
utrzymanie	równowagi	między	
życiem	zawodowym	a	prywatnym.	
Umożliwiają	to:	elastyczność	godzin	
pracy,	dostępne	karty	sportowe,	do-
datkowo	ubezpieczenie	na	życie	czy	
prywatna	opieka	medyczna.	Ludzie	
cenią	sobie	również	uczestnictwo	
w	spotkaniach	integracyjnych,	otrzy-
mywanie	bonusu	świątecznego	oraz	
okazjonalne	prezenty.
	 Od	kilku	lat	zmienia	się	podejście	
do	rozwoju	pracownika,	nie	jest	on	
biernym	odbiorcą	działań	firmy,	ale	
ma	wpływ	na	kształt	swojej	kariery. 
W	Mastermedia	aktualnie	reali-
zowany	jest	program	rozwojowy	
w	oparciu	o	metodologię	DISC	D3.	
Diagnozujemy	potencjał,	wskazu-
jemy	mocne	strony	i	obszary	do	
rozwoju,	wykorzystujemy	te	infor-
macje	do	budowania	efektywnych	
zespołów	i	usprawniania	komuni-
kacji.	W	trakcie	szkoleń	wskazuje-
my	na	elementy	odpowiedzialności	
osobistej	i	empatii	w	codziennych	

	 Jako	pionier	ochrony	środowi-
ska	Viessmann	dostarcza	systemy	
grzewcze	o	wyjątkowo	niskiej	emi-
sji	substancji	szkodliwych	i	dużej	
sprawności	energetycznej.	Topowe	
produkty	to	pompy	ciepła,	systemy	
solarne,	systemy	chłodnicze,	panele	
fotowoltaiczne	oraz	kotły	kondensa-
cyjne	nowej	generacji.	–	Działanie 
z troską o przyszłe pokolenia jest 
częścią naszej filozofii. Wspólnie z na-
szymi partnerami i rzemiosłem insta-
latorskim chcemy skoncentrować się 
na nowoczesnym zarządzaniu energią 
gospodarstw domowych w oparciu 
o nowe technologie oraz digitalizację 
i informatyzację komunikacji. W za-
kresie systemów grzewczych oznacza 
to kompletną kontrolę i zarządzanie 
energią cieplną w budynkach –	tłu-
maczy	Sebastian	Walerysiak,	prezes	
Viessmann	Polska.
	 Przez	 lata	 firma	Viessmann	
Sp.	z	o.o.	wprowadziła	wiele	inno-
wacyjnych	przedsięwzięć.	Obok	
usługi	24-godzinnej	infolinii	tech-
niczno-serwisowej,	to	również	po-
wołanie	do	życia	Fundacji	„Świadomi	
Klimatu”,	której	celem	jest	budo-

relacjach.	Dodatkowo	inwestujemy	
w	szkolenia	zewnętrzne,	mające	na	
celu	rozwój	kompetencji	niezbęd-
nych	do	realizacji	zadań	zarówno	
z	obszaru	interpersonalnego,	jak	
i	tzw.	umiejętności	twardych.	Kolej-
nym	obszarem	działań	rozwojowych	
jest	wsparcie	kadry	w	postaci	roz-
mów	o	charakterze	coachingowym.
	 Aktywizujemy	też	naszych	pra-
cowników.	Organizowane	są	akcje,	
w	których	pracownicy	mogą	dzielić	
się	swoimi	pomysłami	na	rozwój	
firmy.	Utworzono	przestrzeń	do	
bezpośredniej	komunikacji	z	Za-
rządem	–	Akcja	rozmawiaMy!	–	
gdzie	pracownicy	niezależnie	od	
odbywających	 się	 konkursów	
mogą	zgłaszać	swoje	inicjatywy.	
Jednocześnie	każdy	pracownik	ma	
możliwość	zgłoszenia	pomysłu	
czy	planu	udoskonalenia	jakiegoś	
procesu	bezpośrednio	do	swojego	
przełożonego.	Na	potrzeby	rozwoju	
systemów	wewnętrznych	powstają	
też	grupy	projektowe,	udoskona-
lające	działanie	wybranych	części	
biznesu.	
	 Przyznanie	Mastermedia	tytułu	
Solidny	Pracodawca	Roku	2019	
w	kategorii	ogólnopolskiej	jest	
zwieńczeniem	dotychczasowych	
działań	HR	w	firmie.	Wśród	najważ-
niejszych	kryteriów,	decydujących	
o	wyborze	laureatów	programu,	
znajdują	się	m.in.:	przestrzeganie	
prawa	pracy	i	przepisów	BHP,	jasna	
ścieżka	kariery,	szkolenia	i	możli-
wości	rozwoju	zawodowego	oraz	
systemy	motywacyjne.	

wanie	świadomości	ekologicznej	
i	zapobieganie	niskiej	emisji,	a	także	
prowadzona	od	2003	roku	Szkoła	
Policealna	Nowoczesnych	Technik	
Grzewczych	Akademii	Viessmann.	
Są	to	jedyne	takie	przedsięwzięcia	
w	branży	grzewczej	w	Polsce,	a	także	
jedyne	tego	typu	prowadzone	przez	
firmę	na	świecie.	
	 Firma	Viessmann	to	przede	
wszystkim	ludzie,	którzy	ją	tworzą.	
– Niezmiennie wierzę w to, że umie-
jętność budowania długotrwałych 
relacji opartych na obopólnym za-
ufaniu i szacunku to klucz do sukcesu 
firmy. Przez lata zarządzania polskim 
oddziałem Viessmann udało mi się 
zbudować znakomity zespół pracow-
ników i zadbać o przyjazne otoczenie 
rynkowe. Wspólnie wprowadziliśmy 
kilka innowacyjnych rozwiązań, które 
stały się obowiązującymi normami 
dla całego koncernu. Dzięki temu 
obecnie posiadamy zaplecze, które 
pozwala nam zaoferować komplek-
sową ofertę dla każdego klienta – 
od inwestora indywidualnego, po 
klienta przemysłowego	–	dodaje	
Sebastian Walerysiak.

Mastermedia to notujący najszybszy wzrost sprzedaży eksporter polskiej 
żywności do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niderlandów i Niemiec. Spółka z Lublina 
to firma rodzinna, powstała w 2006 r., założycielami jest troje wspólników: 
Katarzyna Zdybicka-Wójciak, Paweł Wójciak i Grzegorz Cioczek. 

Branża grzewcza odnotowuje okres dynamicznego rozwoju. Zmienia się 
rynek, pojawiają się nowe technologie, rozwiązania ustępują miejsca bardziej 
ekologicznym i energooszczędnym. Przedsiębiorstwem, które od lat angażuje 
się w projekty, mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego jest 
firma Viessmann, lider produkcji systemów grzewczych i chłodniczych 
na najwyższym poziomie technologicznym. 

Wsłuchując się w potrzeby skóry

	 Marka	PIBU	Beauty	powstała	
w	Seulu,	w	laboratoriach	jedne-
go	z	największych	wytwórców	
koreańskich	masek	w	płachcie.	
Założycielka	marki,	zafascyno-
wana	K-Beauty,	poświęciła	kilka	
lat	na	dokładne	zbadanie	rynku	
kosmetycznego,	poznanie	naj-
nowszych	trendów	i	innowacji.	
Ten	czas	został	drobiazgowo	wy-
korzystany.	Dzięki	podróżom	do	
Korei,	konsultacjom	z	najlepszymi	
producentami,	próbom	połączenia	
najlepszych	składników	i	receptur,	
otrzymaliśmy	pełnię	szczęścia,	
którą	chcemy	się	z	Wami	podzielić!

Nasze motto „Let the skin do the talking” oznacza, że to właśnie skóra powinna 
mówić, a my, wsłuchując się w jej potrzeby, możemy dostarczyć jej niezbędnych 
składników odżywczych i poprawić jej kondycję. Cera jest naszą wizytówką, dbanie 
o nią powinno stać się naszym rytuałem, jeśli chcemy zachować jej piękno.

•	 Innowacyjne	koreańskie	maski	klasy	premium	bogate	
w	aktywne	składniki	najwyższej	jakości.	

•	 Produkty	z	certyfikatem	PETA	Cruelty	Free.
•	 Wygodna,	szybka	i	skuteczna	pielęgnacja	na	co	dzień.
•	 Zachwycający	prezent	w	wyjątkowym	opakowaniu.
•	 Niezbędnik	w	każdej	podróży.
•	 Produkty	idealnie	wpisujące	się	w	trendy	mediów	
społecznościowych.	
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Cukier trzcinowy nierafinowany 
sante - gwarancja smaku i jakości.  

By życie było słodsze!
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Cukier trzcinowy Sante
– Laur Konsumenta 2020

	 Cukier	trzcinowy	Sante	to	
cukier	nierafinowany,	ma	natu-
ralny	brązowy	kolor	i	karmelowy	
aromat,	dzięki	zawartości	mela-
sy	z	trzciny	cukrowej.	Choć	jest	
brązowy,	nie	jest	tym	samym,	
co	tzw.	cukier	brązowy,	którego	
barwa	pochodzi	od	barwników	
karmelowych.	Nierafinowany	
cukier	trzcinowy	wyróżnia	się	
również	nieco	mniejszą	kalorycz-
nością	niż	cukier	biały	i	zawiera	
niewielką	ilość	składników	od-
żywczych,	co	jednak	nie	może	
być	zachętą	do	jego	spożywania.	
Małą	chwila	przyjemności,	jaką	
zapewni	aromatyczna	herbata	
z	cukrem	trzcinowym,	domowe	
ciasto	lub	konfitura,	a	może	–	
coś	zupełnie	specjalnego,	 jak	
kurczak	 w	 glazurze	 z	 cukru	
trzcinowego,	sprawiła,	że	Pola-
cy	ceniący	smaczne	menu	coraz	
częściej	wybierają	cukier	trzci-
nowy	Sante.	W	ofercie	 firmy	
znajdują	się	trzy	rodzaje	niera-
finowanego	cukru	trzcinowego: 
Demerara, Demerara – cukier 
drobny	 i	 Golden	 Granulated	
o	większych	kryształkach	złotej	
barwy.	Nierafinowany	cukier	
trzcinowy	dodaje	smaku	i	szla-
chetności	daniom	i	deserom,	
pozwalając	tworzyć	kulinarne	
dzieła	sztuki	i	celebrować	wspól-
ny	czas.

RODZAJE CUKRU TRZCINOWEGO SANTE 

  Cukier trzcinowy nierafinowany Demerara

https://sklep.sante.pl/Cukier-trzcinowy-500g

 Cukier trzcinowy Demerara, drobny 

https://www.sante.pl/sklep/Cukier-trzcinowy-nierafinowany-
brazowy-drobny-500g

Cukier trzcinowy złocisty Golden Granulated

https://www.sante.pl/sklep/Cukier-trzcinowy-Golden-
Granulated-1kg

Przepisy na ciasta, desery i inne dania z cukrem trzcinowym 
znajdziesz w naszej zakładce PRZEPISY 

https://sante.pl/przepisy/. 
Zapraszamy do słodkich zakupów!

Nierafinowany cukier trzcinowy Sante otrzymał właśnie prestiżową nagrodę – Laur Konsumenta. 
Wyprodukowany z trzciny cukrowej i zawierający melasę – naturalny syrop nadający mu piękną, 
brązową barwę i wyjątkowy aromat, już od dawna cieszył się wielkim uznaniem konsumentów. 
Laur Konsumenta to nagroda, którą otrzymują produkty wyjątkowe, innowacyjne i cieszące się 
zaufaniem społeczeństwa. Za co klienci pokochali cukier trzcinowy Sante?

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.


