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Godła programów wspierają decyzje konsumentów!

Raphacholin C, tabletka drażowana. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: produkt złożony. WSKAZANIA: Tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych 
związanych z nieprawidłową czynnością wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego. 
PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie choroby wątroby, niedrożność dróg żółciowych i przewodu 
pokarmowego. Ostre i przewlekłe zapalenia żołądka i jelit. Nie stosować u dzieci poniżej 10 lat. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wybór milionów Polaków.
Dziękujemy za zaufanie :)

	 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	badawczą,	
czy	reklamową	ten	skrót	może	nie-
wiele	mówić.	W	uproszczeniu	CAPI	
to	metoda	bezpośrednich	wywia-
dów	przeprowadzanych	w	domach	
respondentów	z	udziałem	kompu-
tera.	Wyniki	takich	badań	kodowa-
ne	są	w	trakcie	przeprowadzania	
wywiadu,	a	dane	z	terenu	przesy-
łane	specjalnie	zabezpieczonym	
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	
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.	Obec-
ność	godła	przykuwa	także	uwagę	

osób	wykształconych.	Badanie	wy-
konane	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	 oso-
bom	 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	miaro-
dajne?	Czy	każde	z	nich	znaczy	dla	
konsumenta	dokładnie	to	samo?
	 Z	badania	GFK	Polonia	wynika,	
że	aż	25%	osób	zwraca	przy	zaku-
pach	uwagę	na	znaki	promocyjne,	
z	czego	największym	zaufaniem	
darzone	są	godła	konkursów	Teraz	
Polska	oraz	Laur	Konsumenta.
	 Skoro	tak,	to	skupmy	się	na	
przykład	na	samym	Laurze	Kon-
sumenta.	Nie	trzeba	długo	szukać,	
by	dowiedzieć	się,	że	aż	3	spośród	
9	najbardziej	rozpoznawalnych	
godeł	promocyjnych	w	Polsce	
związane	są	z	programem	Laur	
Konsumenta.	Są	to:	Laur	Klienta/
Laur	Konsumenta	(w	nomenkla-

turze	programu	panuje	swoisty	
dualizm	związany	z	charakterem	
konkretnych	branż,	w	których	me-
dale	są	przyznawane),	Top	Marka	
oraz	Odkrycie	Roku.
	 Czas	w	takim	razie	pochylić	się	
nad	każdym	z	tych	godeł	z	osobna.	
	 Godła	Top	Marka	oraz	Odkrycie	
Roku	w	najmocniejszym	stopniu	
trafiają	do	mieszkańców	dużych	
miast.	Ci,	którzy	wybierają	produk-
ty	opatrzone	godłem	Top	Marki,	
to	najczęściej	mężczyźni.	Panów	
satysfakcjonuje	najwyższe	z	moż-
liwych	odznaczeń,	co	wskazywać	
może	na	odwieczną	samczą	chęć	
współzawodnictwa,	zdobycia	naj-
wyższej	wygranej.	W	tym	przypad-
ku	takim	konsumenckim	świętym	
Graalem	jest	produkt	najbardziej	
rekomendowany	przez	innych,	
marka	nie	opuszczająca	podium	
w	plebiscycie	Laur	Konsumenta,	
czyli	Top	Marka.	Top	Marka	naj-
bardziej	przekonuje	także	osoby	
o	nieco	grubszym	portfelu	i	wyż-
szym	wykształceniu.	Panie	okazują	
się	za	to	zapalonymi	odkrywcami.	
To	one	poszukują	nowych	rozwią-
zań	i	wykazują	się	chęcią	zmiany	
dotychczasowych	zwyczajów	zaku-
powych.	Dlatego	właśnie	godłem,	
które	najbardziej	skłania	je	do	do-
konania	konkretnego	wyboru,	jest 
Odkrycie	Roku.

Dokonując codziennych 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, przytrafiało 
nam się zatrzymać wzrok na charakterystycznym logotypie. 
Czy zastanawialiśmy się co tak naprawdę niesie za sobą 
ów medal? Jaką korzyść odnosi producent decydujący 
się wziąć udział w konkursie popularnościowym, który 
prowadzi do przyznania takiego godła? Nie chodzi o to, 
zapewne by etykieta z godłem promocyjnym po prostu 
ładnie wyglądała... Być może jest to jeden z powodów, 
jednak wierzymy, że nie jest to ten najważniejszy.
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Potrzeba matką innowacji
Podłogowe odpływy łazienkowe z roku na rok 
zdobywają coraz większą popularność. 
Klienci pokochali je za łatwość użytkowania 
i możliwości aranżacyjne. Dzięki odpływom 
podłogowym możesz zrezygnować 
z montażu klasycznego brodzika, a Twoja 
łazienka zyska nowoczesny i elegancki 
charakter. Otwarte strefy kąpielowe to nie 
tylko rozwiązanie wygodne i praktyczne, ale 
również estetyczne, pozwalające na wiele 
ciekawych rozwiązań wnętrzarskich. 
Odpływy łazienkowe stały się również 
estetycznym detalem, który dodaje 
charakteru wystrojowi naszej łazienki.

Kreatywność, Innowacja, 
Funkcjonalność

	 Producenci	doskonale	zdają	
sobie	sprawę	z	rosnącego	zaintere-
sowania	odpływami	podłogowymi,	
dlatego	poświęcają	mnóstwo	pracy	
na	wdrażanie	nowych	rozwiązań.	
Na	rynku	znajdziemy	3	rodzaje	od-
wodnień.	Najpopularniejszym	jest	
odpływ	punktowy,	który	montu-
jemy	na	środku	strefy	kąpielowej	
–	należy	pamiętać	o	zachowaniu	
małego	spadku	w	podłodze,	dzięki	
któremu	woda	będzie	spływać	do	
odpływu.	W	ostatnim	czasie	dużą	
popularność	zdobył	również	odpływ	
liniowy.	Są	to	podłużne	rynienki,	pro-
dukowane	w	różnych	długościach	
i	szerokościach,	które	montujemy	
na	obrzeżu	strefy	kąpielowej.	Ich	
wybór	na	rynku	jest	bardzo	szero-
ki,	jednak	szczególną	uwagę	należy	
zwrócić	na	odpływy	liniowe	polskie-
go	producenta	CED’OR.	W	swojej	
ofercie	posiada	on	bowiem	odpływy	
liniowe	Perfect	Stick	i	Super	Slim,	
które	charakteryzują	się	najniższą	
wysokością	zabudowy.	Wynosi	ona	
zaledwie	49	mm	co	sprawia,	że	pra-
wie	każdy	z	nas	może	zrealizować	
swoje	marzenie	o	otwartej	strefie	
kąpielowej,	bez	brodzika	i	wanny.	

Warto	podkreślić,	że	pomimo	niskiej	
wysokości	zabudowy	przepustowość	
została	zachowana	na	wysokim	po-
ziomie,	dzięki	czemu	nie	musimy	
się	martwić	wizją	mokrej	podłogi	
w	łazience.	Jednak	to	nie	koniec!	
CED’OR	w	swojej	ofercie	posiada	
również	odpływy	ścienne,	które	są	
bardzo	innowacyjnym	rozwiąza-
niem.	To	najlepsza	opcja	dla	osób,	
które	chciałyby	zaoszczędzić	sobie	
wymiany	płytek	podłogowych	i	mają	
małą	możliwość	zabudowy	odpływu.	
Montowany	jest	on	na	styku	podło-
gi	ze	ścianą,	a	jego	elegancka	ma-
skownica	dokładnie	do	niej	przylega. 

Design ma znaczenie!

	 Odpływy	przestały	być	tylko	
systemem	odwodnienia,	stały	się	
również	istotnym	elementem	wy-
kończenia	łazienki.	CED’OR	jako	
marka	 kładzie	 duży	 nacisk	 na	
estetykę	i	wzornictwo.	Zależy	im,	
aby	każdy	mógł	zaaranżować	ła-
zienkę	idealną.	Z	dbałością	o	każdy	
szczegół	opracowano	wiele	wzorów	
maskownic.	W	ich	ofercie	znajdzie-
cie	minimalistyczne	maskownice,	
w	topowych	kolorach:	stal,	czerń,	
złoto,	jednak	to	nie	koniec!	Odpły-
wy	z	serii	Perfect	Stick	są	w	kolorze	

intensywnej	czerwieni,	która	doda	
charakteru	nowoczesnemu	wnętrzu	
oraz	klasycznej	bieli,	która	idealnie	
wpasuje	się	w	łazienkę	wykonaną	
w	stylu	norweskim.	Dodatkowo	
w	ofercie	znajdziecie	szereg	ma-
skownic	z	ażurowymi	wzorami:	
od	prostych	wzorów	geometrycz-
nych,	po	te	z	motywami	roślinnymi.	
Dzięki	tak	szerokiemu	wachlarzowi	
możliwości	każdy	znajdzie	odpływ	
idealnie	pasujący	do	wymarzonej	
aranżacji	łazienki.	Dzięki	opracowa-
nym	technologiom,	które	pozwalają	
na	montaż	odpływu	podłogowego	
nawet	w	przypadku	małej	możli-
wości	zabudowy,	stają	się	one	coraz	
bardziej	dostępne	dla	każdego	z	nas.	
Pionierem	w	odpływach	z	niskim	
poziomem	zabudowy	są	produkty	
marki	CED’OR,	które	poza	wysoką	
funkcjonalnością	i	jakością	charakte-
ryzuje	również	niekonwencjonalny	
design.	CED’OR	posiada	patent	na	
odwodnienia	w	odpływach	z	serii 
Super	Slim,	Wall	Slim	i	Perfect	Stick.	
To	właśnie	dzięki	temu	odpływy	
mają	tak	niski	poziom	zabudowy.	
Marka	stara	się	jak	najbardziej	za-
spokoić	potrzeby	klienta,	a	jej	stara-
nia	zostały	docenione	przez	klientów.	
Producent	zdobył	Laur	Konsumenta	
jako	OdkrycieRoku	2020!
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SONTE ze złotym 
Laurem Klienta 2020
Technologia jutra została doceniona już dzisiaj. 
Firma SONTE wdraża innowacyjne rozwiązanie w postaci 
inteligentnej folii LCD, które pozwala na dynamiczne 
zarządzanie prywatnością, niezależnie od rodzaju 
powierzchni szklanej. Ich działalność i nowatorskie 
rozwiązanie zostały nagrodzone prestiżowym złotym 
godłem w konkursie Laur Klienta 2020 w kategorii 
„Jakość i Innowacyjność Branży Budowlanej”. 

	 SONTE	zostało	uhonorowane	
tym	wyróżnieniem	dzięki	swoje-
mu	innowacyjnemu	produktowi	
i	zdobywaniu	doświadczenia	na	
rynku	budowlanym	od	2014	roku.	
Inteligentna	folia	w	99%	hamuje	
promienie	UV	i	80%	promienie	pod-
czerwone,	co	udowodnione	jest	ba-
daniami	przeprowadzonymi	przez	
laboratoria	SGS.	Steruje	się	nią	za	
pomocą	pilota,	włącznika	na	ścianie	
lub	za	pomocą	systemu	BMS/BAS.	
Właśnie	te	czynniki	sprawiają,	że	jej	
innowacyjność	wyróżnia	się	na	tle	
innych	produktów.	
	 Inteligentna	folia	dedykowana	
jest	przede	wszystkim	dla	właści-
cieli	firm,	którzy	chcą	stworzyć	
w	swoim	biurze	komfortowe	wa-
runki	pracy	oraz	nowocześnie	za-
aranżować	jego	przestrzeń.	Jednak	
jej	szeroka	funkcjonalność	pozwala	
na	zastosowanie	w	każdym	miej-
scu	–	coraz	częściej	decydują	się	

VIFON i TaoTao docenione
przez konsumentów! 
Marki VIFON i TaoTao, których wyłącznym dystrybutorem 
i importerem jest firma Tan-Viet International S.A., zdobyły ponownie 
czołowe miejsca w kolejnej edycji ogólnopolskiego plebiscytu 
popularności Laur Klienta/Konsumenta 2020.

	 Marka	VIFON	otrzymała	złoty	
Laur	Konsumenta	2020	w	kategorii	
„Zupy	instant/błyskawiczne”,	po-
twierdzając	swoją	niezaprzeczalną,	
wysoką	pozycję	na	rynku.	Polacy	
cenią	tę	markę	za	bogatą	gamę	
smaków	oraz	różnorodność	opa-
kowań	(folia,	miski,	kubki,	lunch	
boxy),	co	daje	konsumentowi	sze-
roki	wybór	asortymentu.	Śledząc	
trendy	rynkowe	oraz	odpowia-
dając	na	zapotrzebowanie	klien-
tów,	portfolio	produktów	w	2020	
roku	powiększyła	gama	zup	z	serii	
„Smaki	kuchni	świata”	–	RAMEN,	
PHO,	TOM	YUM,	Indyjskie	curry,	
Marokańska	z	cytryną.	Pod	mar-
ką	VIFON	można	znaleźć	również	
lunch	boxy	oraz	tacki	–	dania	z	ma-
karonem	ryżowym,	pszennym,	
które	po	przygotowaniu	gotowe	
są	do	zjedzenia	prosto	z	pudełka/
tacki.	Oferta	marki	jest	uzupełnia-
na	przez	słodkie,	słodko-pikantne	
i	słodko-kwaśne	sosy	chili	oraz	
chrupiące	prażynki	krewetkowe.	

	 Marka	TaoTao,	która	w	swoim	
asortymencie	ma	bezglutenowe	
makarony	ryżowe,	sosy	sojowe,	
pikantne	sosy	chili,	marynaty,	
mleczko	kokosowe,	grzyby	MUN	
i	wiele	innych	azjatyckich	pro-
duktów,	głosami	badanych	na-
grodzona	została	złotym	Laurem	
Konsumenta	2020	w	kategorii	
„Produkty	orientalne”.	Produkty	
TaoTao	mogą	być	z	powodzeniem	
stosowane	zarówno	w	przygoto-
waniu	dań	orientalnych,	jak	i	coraz	
częściej	i	chętniej	używane	są	do	
dań	i	przekąsek	kuchni	europej-
skiej,	w	szczególności	polskiej.	
Sosu	sojowego	można	używać	
zamiast	soli	do	tradycyjnych	zup	
takich	jak	rosół	lub	ogórkowa	oraz	
sycących	zup	–	kremów.	Szero-
kie	zastosowanie	mają	również	
sosy	chili,	które	z	powodzeniem	
zastępują	keczup	i	mogą	być	do-
datkiem	do	kanapek,	parówek,	
tostów,	pizzy	i	dań	z	grilla.	Stałe	
grono	odbiorców	mają	również	

makarony	ryżowe,	które	ze	wzglę-
du	na	prosty	skład	(woda	i	mąka	
ryżowa)	oraz	będąc	produktem	
bezglutenowym	są	wybierane	
przez	osoby	dbające	o	linię	oraz	
mamy	chcące	urozmaicać	dietę	
swoich	pociech.	
	 Serdecznie	 dziękujemy	
wszystkim	naszym	klientom	za	
zaufanie	i	lojalność	wobec	na-
szych	marek	VIFON	i	TaoTao.	
W	tym	roku	obchodzimy	jubi-
leusz	30-lecia	istnienia	firmy	
Tan-Viet	International	S.A.,	stąd	
jest	nam	niezmiernie	miło,	że	
zdobyliśmy	również	wyjątkową	
nagrodę	konsumentów	–	godło	
Lidera	XV-lecia	w	ogólnopolskim	
konkursie	 Laur	 Konsumenta	
2019.	 Zadowolenie	 klientów	
daje	nam	najwięcej	satysfakcji	
oraz	motywacji	do	tego,	aby	do-
starczać	produkty	jak	najlepszej	
jakości,	zróżnicowane	w	smakach	
i	skierowane	do	szerokiego	grona	
odbiorców.	

Finansowanie
w czterech
prostych krokach

na	nią	osoby	prywatne,	które	chcą	
chronić	przestrzeń	swojego	domu	
lub	mieszkania	przed	przechodnia-
mi	i	sąsiadami,	a	także	w	stylowy	
sposób	wykończyć	wnętrza.	
	 Laur	Klienta	to	jeden	z	najbar-
dziej	rozpoznawalnych	konkursów,	
który	przybiera	postać	zakrojonego	
na	ogólnopolską	skalę	sondażu,	któ-
ry	przynosi	firmom,	producentom	
oraz	usługodawcom	odpowiedź	na	
jedno	z	podstawowych	pytań:	które	
firmy,	produkty	i	usługi	obecnie	są	
liderami	jakości	i	innowacyjności	
w	swojej	branży.	Laur	Klienta	jest	
potwierdzeniem	dobrej	opinii	Pola-
ków	o	produkcie	czy	usłudze,	formą	
jego	zbiorowej	rekomendacji.
	 Chciałbyś	poznać	możliwości	
innowacyjnej	folii,	które	zostały	
docenione	dzięki	swojej	jakości	
i	innowacyjności?	Skontaktuj	się	
mailowo	info@sonte-poland.pl	bądź	
telefonicznie	+48	510	123	029.	

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	nieprzewidywal-
ną	dżunglą	jest	rynek	nowości	
i	to	nie	tylko	kosmetycznych,	czy	
farmaceutycznych,	ale	każdych.	
Firmy	kuszą	 nas	 niczym	wąż	
najlepszymi,	najbardziej	innowa-
cyjnymi	i	najskuteczniejszymi	pro-
duktami.	Jak	odnaleźć	się	w	tym	
gąszczu,	skoro	każdy	producent,	
czy	dystrybutor	twierdzi,	że	jego	
produkt	jest	najcudowniejszy,	
jedyny	i	niepowtarzalny	w	swo-
im	rodzaju?

	 Pomyślmy	 logicznie:	 jeśli	
coś	jest	jedyne,	to	przecież	nie	
może	być	stadne.	Ale	logika	nie	
pomoże,	kiedy	na	opakowaniu	
trzech	różnych	produktów,	z	tego	
samego	segmentu,	różnych	marek,	
zobaczymy	słowa:	„innowacja”,	czy	
„najskuteczniejszy”.	Gdzie	zatem	
szukać	ratunku?	Z	pomocą	oczy-
wiście	przychodzi	niezastąpiony	
przewodnik.	Jego	imię	to	Odkrycie	
Roku,	a	dokładnie	Laur	Klienta/
Konsumenta	Odkrycie	Roku.

Dla kogo/czego?

	 Odkrycie	Roku	to	nagroda	
przyznawana	 innowacyjnym	
produktom	i	usługom,	które	po-
mimo	krótkiego	funkcjonowa-
nia	na	rynku	potrafią	wzbudzić	
zaufanie	konsumentów.	Ale	nie	
tylko.	Dotyczy	ona	również	pro-
duktów	i	usług,	które	objęła	nowa,	
ciekawa	i	skuteczna	kampania	
reklamowa.	To	także	nagroda	dla	
tych	marek,	które	przeszły	lifting	
marketingowy,	relaunch,	bądź	

zostały	po	raz	pierwszy	wskazane	
przez	konsumentów	w	ogólno-
polskim	sondażu	Laur	Klienta/
Konsumenta.

Kto/jak?

	 Nagroda	 jest	 przyznawa-
na	przez	komisję	konkursową	
projektu	 Laur	 Konsumenta/
Klienta.	To	ona	dokonuje	oce-
ny	innowacyjności	produktów,	
perspektyw	 odbioru	 przez	
rynek	oraz	prognozowanej	dy-
namiki	wzrostu	popularności	
i	wybiera	w	 każdej	 kategorii 
(w	konkursie	jest	ich	około	200)	
jeden	z	nich.
	 Komisja	konkursowa	pracuje	
niezależnie,	co	nie	znaczy,	że	nie	
można	do	niej	zgłosić	swojego	
„odkrycia”.	Wręcz	przeciwnie.	
Komisja	z	chęcią	przygląda	się	
i	ocenia	produkty,	które	zgłaszają	
konsumenci	czy	nawet	producen-
ci,	dając	szansę	na	wyjście	z	dżun-
gli	najciekawszemu	z	nich.

Magdalena Ryś
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OPEC Gdynia – partnerstwo buduje!

 – Panie Prezesie, podstawową 
działalnością Państwa organiza-
cji jest produkcja i dostarczanie 
ciepła. Proszę powiedzieć, czy to 
bardziej biznes, czy misja?
	 –	Należy	zacząć	od	tego,	że	firma	
powstała	na	potrzeby	miast	oraz	
gmin,	są	więc	one	wprost	naszymi	
właścicielami.	Naszym	zadaniem	
biznesowym	jest	produkcja,	dystry-
bucja	oraz	przesył	ciepła.	W	kontek-
ście	tych	działań	należy	podkreślić	
prawdziwą	misję,	jaką	jest	ochrona	
środowiska,	szczególnie	pod	kątem	
kontroli	emisji	oraz	ochrony	wody.	
Na	realizowane	inwestycje	nieustan-
nie	i	skutecznie	pozyskujemy	środki	
zewnętrzne.	Ważnym	podkreślenia	
faktem	jest	to,	że	Bank	Światowy,	
który	na	pocz.	lat	90.	XX	w.	udzielił	
nam	kredytu	w	wysokości	25	mln	
USD,	uznał	potem	naszą	firmę	za	
wzorcowo	realizującą	transformację	
technologiczną.	W	XXI	wieku	firma	
przeznaczyła	środki	przewyższa-
jące	kwotę	pół	miliarda	złotych	na	
działania	w	zakresie	modernizacji	
i	rozwoju.	Dziś	śmiało	możemy	
powiedzieć,	że	dysponujemy	no-
woczesnym	systemem,	który	jest	
na	poziomie	ponad	średnią	europej-
ską.	Natomiast	obecnie	niezwykle	
wartościowym	doświadczeniem,	
wymuszonym	poprzez	panującą	

w	kraju	pandemię,	jest	fakt	utrzy-
mania	prac	inwestycyjno-remon-
towych	pomimo	wprowadzenia	
systemu	pracy	zdalnej.	Blisko	250	
osób	wyposażonych	w	służbowe	
komputery	dzięki	wspólnej	sieci	
utrzymuje	wysoki	poziom	działań	
operacyjnych.	Dzięki	zastosowaniu	
takich	rozwiązań	możliwe	jest	za-
dbanie	zarówno	o	bezpieczeństwo	
pracowników,	bezpieczeństwo	or-
ganizacji,	jak	również	odbiorców	
naszego	ciepła.	To	właśnie	wysoko	
zaawansowana	technologia	pozwo-
liła	nam	płynnie	przejść	do	zdalnego	
dostępu	i	dzięki	temu	zmniejszyć	
ryzyko	zakażenia	pracowników.
 – Państwa organizacja zosta-
ła nagrodzona tytułem Solidny 
Pracodawca Roku. Proszę po-
wiedzieć, czym dla Państwa jest 
to wyróżnienie?
	 –	Przede	wszystkim	potwierdze-
niem	słuszności	formuły	działania	
oraz	decyzji,	które	często	podejmo-
wane	są	z	partnerami	społecznymi	
oraz	związkami	zawodowymi.	Na-
sza	solidność	oprócz	niezawodno-
ści	to	także	przewidywalność	cen,	
mimo	zróżnicowanych	czynników	
wpływających	na	koszty	produkcji	
ciepła.	Solidny	Pracodawca	to	ten,	
który	dba	o	swoich	pracowników,	
jest	gwarancją	zaplecza	ekonomicz-

Rozmowa z Januszem Różalskim, Prezesem Zarządu 
firmy OPEC Sp. z o.o. w Gdyni

Warsztaty z fizjoterapeutką Patrycją Ziółkowską, Centrum Na Zdrowie w Gdyni  / fot. D.Czechowski

O tym, jak OPEC w Gdyni radzi sobie z pandemią, 
mówi dr Ewa Zimnowłocka-Łozyk, Główny Specjalista 

ds. Wdrożeń HR

nego,	rozwoju	osobistego,	zdrowia	
i	przyjaznej	atmosfery	w	pracy.
 – Jako organizacja nagrodzo-
na tytułem Solidny Pracodawca 
Roku są Państwo wpisani w po-
czet liderów w obszarze zarzą-
dzania. Czy w związku z tym 
zechciałby się Pan podzielić radą 
dotyczącą tego, jak zarządzać tak 
dużą organizacją?
	 –	Każda	organizacja	jest	inna,	
w	związku	z	czym	trudno	jest	jed-
noznacznie	określić	złoty	środek.	
Z	mojego	punktu	widzenia	bardzo	
ważnym	elementem	jest	stały	roz-
wój	osobowy.	Mamy	to	szczęście,	
że	korzystając	z	sieci	kontaktów	
europejskich	możemy	tworzyć	
projekty,	 które	my	 określamy	
miękkimi.	Są	to	projekty	szkole-
niowe,	w	których	nasi	pracownicy	
wykonawczy	biorą	udział	w	wy-
jazdach,	np.	do	Skandynawii,	gdzie	
mogą	obserwować	swoich	kolegów	
w	trakcie	wdrożeń	oraz	działań	ope-
racyjnych.	Prowadząc	przy	okazji	
burze	mózgów,	tworzymy	wartość	
dodaną	zarówno	dla	nas,	jak	i	na-
szych	partnerów.	Poprzez	wymie-
nione	działania	jeszcze	bardziej 
angażujemy	pracowników	i	zwięk-
szamy	ich	identyfikację	z	firmą.	Ma	
to	wpływ	na	codzienne	procesy	
produkcyjne,	a	wszelkie	problemy	
rozwiązywane	są	na	drodze	posza-
nowania	i	dialogu.
 – Proszę powiedzieć, czym 
Pańskim zdaniem charakteryzuje 
się odpowiedzialny pracodawca?
	 –	Jak	już	mówiłem,	odpowie-
dzialny	pracodawca	dba	o	swoją	
załogę,	co	można	przenieść	na	
wiele	aspektów.	Oczywiście	bar-
dzo	istotną	rolę	odgrywa	godziwe	
wynagrodzenie,	ale	jest	to	tylko	
jeden	z	elementów,	o	który	należy	

 – Pani Ewo, w związku z pa-
nującą w kraju sytuacją zwią-
zaną z koronawirusem wiele 
organizacji musiało zastosować 
szereg działań, by sprawnie 
funkcjonować. Proszę powie-
dzieć, jakie działania wspiera-
jące pracowników zostały przez 
Państwa wprowadzone?
	 –	To,	czego	obecnie	pracownicy	
potrzebują	najbardziej	to	właśnie	
wsparcie	i	poczucie	bezpieczeństwa,	
które	może	być	udzielone	w	wielu	
obszarach.	Jedną	z	najistotniejszych	
kwestii,	o	które	należy	zadbać	to	
zdrowie	i	bezpieczeństwo.	W	za-
kresie	działań,	które	podjęliśmy	
mając	na	uwadze	troskę	o	naszych	
pracowników,	wprowadziliśmy	pra-
cę	w	systemie	rotacyjnym,	pracę	
zdalną,	dyżury	telefoniczne.	
	 Ponadto	zwiększyliśmy	ilość	
stosowanych	środków	dezynfeku-
jących,	codziennie	poddawane	są	
czyszczeniu	powierzchnie	newral-
giczne,	jak	klamki	czy	poręcze.	
	 Klasyczne	formularze	oraz	wnio-
ski	wewnętrzne	zastąpiliśmy	wer-
sjami	elektronicznymi,	by	jeszcze	
bardziej	zadbać	o	bezpieczeństwo	
pracowników.	Ważnym	elemen-
tem	wsparcia,	o	którym	w	naszym	
mniemaniu	należy	pamiętać,	jest	

udzielanie	szczegółowych	infor-
macji	oraz	instrukcji	dotyczących	
np.	możliwości	skorzystania	z	za-
siłku	opiekuńczego	dla	rodziców	
czy	wskazówki	dotyczące	tego,	jak	
w	najlepszy	sposób	zaadaptować	
się	w	pracy	zdalnej.
	 Warto	zaznaczyć	również	wpro-
wadzone	rozwiązania	w	zakresie	
konsultacji	medycznych	oraz	psy-
chologicznych,	by	w	tym	specjalnym	
czasie	zadbać	zarówno	o	zdrowie	
fizyczne,	jak	i	komfort	psychiczny.	
W	temacie	komfortu	psychicznego	
niezwykle	istotną	rolę	odgrywa	kon-
takt	społeczny,	który	szczególnie	
teraz	został	mocno	ograniczony.	
Chcąc	zadbać	również	o	ten	element,	
dążymy	do	tego,	by	pielęgnować	
pracę	zespołową	realizując	ją	np.	
poprzez	videokonferencje.	
	 Adaptując	się	do	nowych	roz-
wiązań	cieszy	nas	fakt,	iż	udało	się	
nam	zrealizować	wiele	ciekawych	
projektów,	w	tym	między	innymi:	
różnego	rodzaju	warsztaty	online,	
jak	język	migowy	czy	warsztaty	
ekologiczne.	
	 Wszystkie	te	działania	pokazują,	
że	firma	działa	stabilnie,	jednocze-
śnie	inwestując	w	swoich	pracow-
ników	podkreśla	 to,	 jak	ważni	
i	potrzebni	są	swojej	organizacji.	

zadbać.	Nasza	załoga	dysponuje	
wieloma	udogodnieniami,	jak	karta	
multisport,	szeroki	pakiet	medycz-
ny	obejmujący	szybki	dostęp	do	
specjalistycznych	badań	jak	m.in.	
rezonans	magnetyczny	oraz	porady	
profesorskie.	Istotną	rolę	odgrywają	
również	pomniejsze	kwestie,	jak	
świeże	jabłka	z	warmińskich	sa-
dów	dla	wszystkich	pracowników,	
czy	miód	z	pasiek	należących	do	
firmy.	Należy	pamiętać	również,	jak	
istotną	rolę	dla	pracownika	odgry-
wa	rekreacja	i	dbając	o	ten	element	
udostępniamy	hale	sportowe	celem	
integrowania	załogi	poprzez	gry	
drużynowe.	W	dobie	panującej	pan-
demii	wiele	organizacji	dostosowuje	
się	do	nowych	warunków.	Chcąc	
zadbać	o	naszych	pracowników	or-
ganizujemy	zajęcia	sportowe	online,	
a	także	pracujemy	nad	ich	zdrowiem	
poprzez	fizjoterapię.	
 – Panie Prezesie, korzystając 
z okazji, czy jest coś, co na forum 
publicznym chciałby Pan powie-
dzieć swoim pracownikom?
	 –	Całej	załodze	OPEC	chciał-
bym	 powiedzieć:	 Partnerstwo	
Buduje,	Zaufanie	Buduje.	Wspól-
nie	osiągnęliśmy	już	wspaniałe	
rezultaty,	zapewniamy	bezpieczne	
ciepło	i	inspirujemy	innych.	Bądź-
my	w	dalszym	ciągu	jedną	drużyną.	
Szczególne	podziękowania	dla	całej	
załogi	kieruję	właśnie	teraz	za	czas	
pandemii,	kiedy	to	zaufanie	zaowo-
cowało.	Świadomość	strategicznej	
roli	 naszego	 przedsiębiorstwa	
wśród	pracowników	jest	bardzo	
wysoka	i	tak	samo	wysokie	jest	po-
czucie	odpowiedzialności	za	firmę	
i	jej	wpływ	na	lokalną	społeczność.	
Z	dumą	patrzę,	jak	moja	załoga	zdaje	
kolejny	egzamin,	który	sprawiło	
nam	życie.	Dziękuję!
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Za pośrednictwem internetu możemy 
dokonywać wielu transakcji. W ostatnim 
czasie każda aktywność życia 
codziennego i biznesowego została 
poddana odpowiedniemu testowi 
na odnalezienie własnego miejsca
w nowej przestrzeni. Działalność
w sieci to bezwzględny kierunek zmian 
dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. 
Fundamentem do budowy nowej 
rzeczywistości gospodarczej może stać 
się polski leasing, który od lat odnosi 
sukcesy dzięki odpowiednim relacjom 
z klientami. Stworzony został przez 
przedsiębiorców dla przedsiębiorców, 
czyli rynek doskonale rozumiejący 
zasady szybkości, pewności i otwartości 
w podejmowanych decyzjach. Dlatego też 
przeniesienie obrotu finansowego przy 
zastosowaniu innowacyjnych technologii 
informatycznych jest przedsięwzięciem 
skazanym na sukces.

Internet jako nowa przestrzeń dla leasingu

 – Działacie na zasadach 
przedstawicielstwa najwięk-
szych firm leasingowych 
w Polsce, jak zatem wygląda 
specyfika waszej działalności 
na co dzień?
	 –	Grupa	FI	Finance	Polska	
specjalizuje	się	w	finansowaniu	
samochodów	osobowych,	pojaz-
dów	ciężarowych,	autobusów,	
maszyn	oraz	urządzeń.	Obecnie	
jesteśmy	jednym	z	największych	
przedstawicielstw	najbardziej	
liczących	się	firm	leasingowych	
w	Polsce.	Nasza	oferta	jest	zróż-
nicowana	i	niezwykle	elastyczna.	
Nie	ograniczamy	się	do	przedsta-
wiania	naszym	klientom	tylko	
jednej	najlepszej	pożyczki	czy	
leasingu.	
	 Wraz	z	propozycją	pożyczki	
leasingowej	lub	leasingu	zainte-
resowane	podmioty	otrzymują	
korzystne	pakiety	ubezpiecze-
niowe.	We	współpracy	z	firmą	
Truck	Polisa	przygotowaliśmy	
unikatowy	program	ubezpiecze-
niowy	nie	tylko	na	finansowane	
auto,	ale	również	na	pozostałe	
pojazdy	będące	w	dyspozycji	
naszych	klientów.
	 Ze	względu	na	duży	wolumen	
zamówień	nasza	firma	wynego-
cjowała	bardzo	wysokie	rabaty	
na	nowe	samochody	osobowe.	
Ceny	aut	dla	klientów	FI	Finance 
Polska	są	najczęściej	dużo	niższe	
niż	te	standardowo	oferowane	
w	autoryzowanych	 salonach.	
Oferta	 dotyczy	 praktycznie	
wszystkich	dostępnych	w	Pol-
sce	modeli	pojazdów	osobowych.
 – W jaki sposób przełożyły 
się na jakość Państwa oferty 
ostatnie inwestycje?
	 –	Przełomowym	punktem	
w	działalności	firmy	było	za-
warcie	 umowy	 współpracy	
z	firmą	Truck	Polisa.	Rok	2019	
to	poszerzenie	oferty	o	prefe-
rencyjne	warunki	ubezpiecze-
nia	dla	 firm	 transportowych	
stanowiących	 znaczną	 część	
naszego	portfela.	W	ostatnim	
czasie	zakończyliśmy	kilkulet-
nie	negocjacje	z	firmami	ubez-
pieczeniowymi	i	jako	nieliczni	
w	Polsce	możemy	zaoferować	
naszym	klientom	ubezpieczenio-
we	pakiety	dealerskie	na	ciągniki	
siodłowe,	samochody	ciężarowe	
oraz	naczepy.	Co	najważniejsze,	
nasze	stawki	są	niezależne	od	
wieku	pojazdu	i	wypracowanych	
zniżek	naszych	klientów.	Z	na-
szego	doświadczenia	wynika,	
że	są	one	znacznie	niższe	niż	
te	oferowane	standardowo	na	
rynku,	a	oszczędności	klientów	

sięgają	często	kilkunastu	tysięcy	
złotych	w	skali	roku.	
	 Nasi	klienci	posiadają	moż-
liwość	ubezpieczenia	nie	tylko	
finansowanych	pojazdów,	ale	
również	 pozostałej	 własnej	
floty,	czy	tej	finansowanej	w	fir-
mach	leasingowych.	W	ubiegłym	
roku	udostępniliśmy	na	stronie	
truckpolisa.pl	nasz	kalkulator	
ubezpieczeniowy,	umożliwiający	
właścicielom	firm	transporto-
wych	w	łatwy	sposób	wyliczenie	
składki	ubezpieczenia.	Całość	
trwa	około	10	sekund	i	nie	wyma-
ga	podawania	danych	osobowych.
	 Zakończyliśmy	negocjacje	
z	siecią	dealerów	sprzedających	
nowe	samochody	osobowe.	Ze	
względu	na	znaczny	wolumen	
zamawianych	samochodów	nasi	
klienci	mogą	zamawiać	auta	za	
naszym	pośrednictwem	otrzy-
mując	wyższe	rabaty	niż	robiąc	
to	 indywidualnie.	 Działa	 to	
w	bardzo	prosty	sposób.	Klien-
ci	przesyłają	nam	konfigurację	
wybranego	auta	(każda	marka	
posiada	konfigurator	na	własnej	
stronie	internetowej),	a	my	naj-
później	w	ciągu	dwóch	dni	pro-
ponujemy	cenę	za	którą	można	je	
kupić	za	naszym	pośrednictwem.	
Wyszukujemy	zarówno	samo-
chody	dostępne	od	ręki,	jak	i	na	
zamówienie	zgodnie	z	okresem	
produkcji.	Auta	zawsze	odbierane	
są	bezpośrednio	od	dealera.
 – Które wydarzenia w histo-
rii istnienia firmy uznaje Pan 
za sukces będący wynikiem 
realizowanych działań?
	 –	Zdobycie	srebrnego	Lauru	
Konsumenta	2020	w	kategorii	
najlepsza	pożyczka	leasingowa.	
W	2018	roku	nasze	działania	zo-
stały	nagrodzone	tytułem	Rynko-
wego	Lidera	Innowacji.	Nagrodę	
uzyskaliśmy	dzięki	współpracy	
z	importerem	autobusów	Oto-
kar,	 firmy	Bus	Trans	Technik 
Sp.	z	o.o.,	u	którego	wdrożyliśmy	
dedykowany	leasing,	specjalnie	
przygotowany	pod	kątem	finan-
sowania	autobusów.	Obecnie	
program	oferowany	jest	również	
przez	dealera	autobusów	produ-
kowanych	na	bazie	Mercedesa	
Sprintera	firmę	ProAuto	Maciej	
Król.	Obie	firmy	z	powodzeniem	
od	kilku	 lat	oferują	produkty	
finansowe	 Grupy	 FI	 Finance 
Polska.	
 – W jakich kierunkach pla-
nowany jest rozwój firmy?
	 –	Wychodząc	naprzeciw	ocze-
kiwaniom	rynku,	dalszy	rozwój	
naszej	firmy	widzimy	w	oferowa-
niu	produktów	online.	Obecnie	

Rozmowa z Pawłem Makarewiczem, Dyrektorem 
Zarządzającym Grupą FI Finance Polska Sp. z o.o. 
o rosnącej popularności pożyczek leasingowych 

i sposobach sfinansowania inwestycji również 
za pomocą platformy internetowej.

trwają	zaawansowane	prace	nad	
wdrożeniem	narzędzia,	za	pomo-
cą	którego	klient	będzie	mógł	
pobrać	ofertę	pożyczki	leasin-
gowej	i	leasingu	bezpośrednio	
z	naszej	strony	internetowej.	Nie	
mam	tu	na	myśli	kolejnego	z	po-
pularnych	kalkulatorów	leasingo-
wych,	w	których	można	wyliczyć	
przybliżoną	ratę	leasingu,	najczę-
ściej	nie	mającej	nic	wspólnego	
z	rzeczywistością.	Założeniem	
projektu	 jest	 przygotowanie	
wiążącej	oferty	uzależnionej	od	
rodzaju	leasingobiorcy/pożycz-
kobiorcy,	okresu	działalności	oraz	
finansowanego	przedmiotu.	Inną	
propozycję	skierujemy	do	firmy	
kupującej	nowe	auto	z	salonu,	
inną	dla	spółki	z	ograniczoną	od-
powiedzialnością	kupującej	uży-
wane	auto	z	komisu,	nie	mówiąc	
już	o	nowo	założonych	firmach	
i	osobach	fizycznych.
	 Każdy	z	potencjalnych	leasin-
gobiorców	będzie	mógł	pobrać	
i	 wydrukować	 swoją	 ofertę,	
dowie	się	o	kosztach	ubezpie-
czenia	komunikacyjnego	oraz	
GAP,	a	następnie	otrzyma	listę	
wymaganych	dokumentów,	jakie	
należy	przygotować,	aby	starać	
się	o	finansowanie.
	 Udostępnimy	moduł,	w	któ-
rym	nasi	klienci	po	pobraniu	
oferty	w	bardzo	intuicyjny	spo-
sób	będą	mogli	zbadać	swoją	
zdolność	kredytową.	Co	ważne,	
system	poinformuje,	czy	uzyska-
nie	finansowania	na	warunkach	
z	oferty	jest	w	ogóle	możliwe.	
Algorytm	bazuje	na	procedurach	
kredytowych	 dostarczonych	
przez	firmy	leasingowe	oraz	na	
naszej	eksperckiej	wiedzy	w	za-
kresie	analizy	finansowej.	Spraw-
dzenie	zdolności	kredytowej	nie	
zabierze	klientowi	więcej	niż	15	
sekund	i	nie	wymaga	podawa-
nia	swoich	danych	osobowych.	
Oczywiście,	w	każdym	momencie,	
można	skontaktować	się	przez	
infolinię	z	jednym	z	naszych	do-
radców.
 – Na czym polega konkuren-
cyjność waszego leasingu?
	 –	Pożyczka	leasingowa	jest	
popularnym	produktem	dzia-
łającym	na	 zasadzie	 kredytu	
samochodowego.	Bardzo	często	
oferowana	 jest	bezpośrednio	
w	komisach	samochodów	używa-
nych	i	to	zarówno	osobowych,	jak	
i	ciężarowych.	Niestety	produkty	
oferowane	w	tych	miejscach	naj-
częściej	są	stosunkowo	drogie.	
Sprzedawcy	wykorzystując	„za-
uroczenie”	nowym	autem	osła-
biają	czujność	swoich	klientów	

inkasując	wysokie	prowizje	le-
asingowe	związane	z	udzieleniem	
pożyczki.	Zdarzają	się	również	
sytuacje,	w	których	dealer	no-
wych	samochodów	uzależnia	ra-
bat	od	swojego	finansowania.	Na	
koniec	okazuje	się,	że	okazyjne	
ceny	samochodu	to	jedynie	trick	
stosowany	przez	sprzedawcę.	Co	
z	tego,	że	auto	kupisz	taniej,	kiedy	
za	pożyczkę	dopłacisz	jeszcze	
więcej.	Warto	to	wziąć	pod	uwa-
gę	i	zawsze	zapytać	sprzedawcę,	
czy	przy	zakupie	możliwe	jest	
skorzystanie	z	własnej	oferty	fi-
nansowania.
	 Jedną	z	najważniejszych	cech	
naszej	pożyczki	jest	jej	niska	cena.	
Specjalnie	użyłem	słowa	„cena”,	
ponieważ	zaciągając	pożyczkę	
kupujemy	„pieniądz”	i	tylko	od	
nas	zależy	ile	zwrócimy	do	ban-
ku	czy	firmy	leasingowej.	Przed	
podpisaniem	umowy	pożyczki	
pracownicy	Grupy	FI	Finance	
Polska	przesyłają	ją	klientowi	do	
wglądu,	aby	dokładnie	zapoznał	
się	z	jej	warunkami.	Zawsze	wy-
szczególnione	są	w	niej	wszystkie	
koszty	ponoszone	przez	klienta,	
a	w	szczególności	oprocentowa-
nie	i	prowizja,	na	którą	koniecz-
nie	należy	zwrócić	uwagę	przed	
podpisaniem	umowy.	Dla	wygody	
naszych	klientów	umowa	podpi-
sywana	jest	w	siedzibie	pożycz-
kobiorcy	lub	innym	dogodnym	
dla	niego	miejscu.
	 Bardzo	istotną	rzeczą	w	przy-
padku	pożyczki	leasingowej	jest	
sposób	nabycia	pojazdu.	Mamy	tu	
kilka	możliwości,	takich	jak	fak-
tura	VAT	23%,	często	spotykana	
faktura	VAT	marża	lub	umowa	
kupna-sprzedaży,	gdy	auto	ku-
powane	jest	od	osoby	fizycznej.	
Tu	najczęściej	pojawia	się	kłopot.	
Większość	firm	leasingowych	nie	
akceptuje	faktur	VAT	marża,	nie	
mówiąc	już	o	finansowaniu	zaku-
pu	od	osoby	fizycznej.	W	takich	
firmach	klient	„na	wejściu”	do-
staje	decyzję	negatywną,	nawet	
gdy	jest	stałym	klientem.	Nasza	
firma	posiada	przynajmniej	kilka	
rozwiązań	na	każdy	z	przytoczo-
nych	przypadków	i	to	niezależnie	
czy	o	pożyczkę	ubiega	się	firma,	
osoba	fizyczna	nieprowadząca	
działalności	gospodarczej,	czy	
spółka	prawa	handlowego.	Dość	
dużym	zaskoczeniem	dla	części	
klientów,	szczególnie	w	branży	
transportowej,	 jest	 przymus	
wpłaty	podatku	VAT	jako	udziału	
własnego.	Wiąże	się	to	z	koniecz-
nością	wpłaty	przynajmniej	23%	
wartości	pojazdu	jeszcze	przed	
podpisaniem	umowy	pożyczki,	

co	dla	wielu	klientów	jest	nie-
osiągalne.	Niektóre	firmy	prze-
suwają	tzw.	płatność	Vatowską	
zwiększając	adekwatnie	drugą	
lub	trzecią	ratę	pożyczki.	Takie	
rozwiązanie	najczęściej	negatyw-
nie	wpływa	na	płynność	przed-
siębiorcy,	który	musi	wycofywać	
środki	z	działalności	w	momen-
cie,	gdy	pojazd	nie	zaczął	jeszcze	
zarabiać.	Szczęśliwie	nasi	klienci	
nie	mają	tego	problemu.	Finan-
sujemy	pojazdy	o	wartości	do	
100	000	zł	bez	jakiegokolwiek	
udziału	własnego	nawet	na	8	lat.	
Takie	rozwiązanie	pozwala	na	
maksymalne	obniżenie	raty	bez	
angażowania	własnych	środków	
finansowych.	Co	więcej,	z	niskim	
udziałem	własnym	sfinansujemy	
również	nowo	założone	firmy	
mające	kłopoty	z	uzyskaniem	
środków	finansowych	na	ryn-
kowych	warunkach.
	 Często	 spotykamy	 się	 ze	
stwierdzeniem:	Nigdy	nie	mia-
łem	AC,	po	co	mi	ono	teraz?	Dla-
czego	wymagacie	ode	mnie	cesji	
z	polisy?	Otóż	nie.	Sfinansujemy	
twoje	auto	bez	konieczności	za-
wierania	ubezpieczenia	AC,	jak	
również	bez	wpisu	przewłaszcze-
nia	w	dowodzie	rejestracyjnym	
auta.	Takie	rozwiązanie	pozwala	
na	ograniczenie	kosztów	pożyczki	
oraz	uniknięcia	niepotrzebnych	
formalności	związanych	z	usu-
waniem	wpisu	przewłaszczenia	
po	spłacie	pożyczki.
Jesteśmy	w	stanie	sfinansować	
praktycznie	każdy	pojazd	bez	
względu	na	wiek	czy	pochodze-
nie.	Nasza	oferta	nie	ogranicza	
się	do	standardowych	rozwiązań.	
Posiadamy	rozwiązania	dla	star-
tupów,	firm	ze	słabymi	wynikami	
finansowymi	czy	spółek	z	kapi-
tałem	zagranicznym.
 – Łatwo można zauważyć, że 
polityka jakości firmy oparta 
jest na założeniach w formie 
drogowskazu do właściwej 
drogi postępowania i zacho-
wania płynności finansowej, 
a przy tym zapewnienia cią-
głości działania biznesu Pań-
stwa klientów.
	 –	Dobre	warunki	i	elastycz-
ność	to	nie	wszystko.	Nasi	klienci	
po	podpisaniu	umowy	nie	są	zo-
stawiani	sami	sobie,	jak	to	zwy-
kle	bywa	po	podpisaniu	umowy	
pożyczki	w	salonie	lub	komisie.	
FI	Finance	Polska	oferuje	stałą	
obsługę	przez	cały	okres	spłat.	
Nasi	klienci	nie	są	skazani	na	za-
łatwianie	spraw	przez	bankowe	
infolinie.	Kontaktują	się	bezpo-
średnio	z	nami,	a	my	wyjaśnia-

my	sprawę	i	przygotowujemy	
stosowne	pisma,	które	należy	
wysłać	do	firmy	finansującej.
	 Bardzo	 istotnym	kosztem	
leasingu	 i	pożyczki	 leasingo-
wej	jest	ubezpieczenie	pojazdu.	
W	pierwszym	roku	finansowania	
składka	ubezpieczenia	najczęściej	
jest	niska	i	dopiero	przy	wzno-
wieniu	polisy	klienci	orientują	
się,	że	składka	ubezpieczeniowa	
wzrasta,	pomimo	utraty	wartości	
finansowanego	pojazdu.	Dlatego	
nasz	back	office	zawsze	kontaktu-
je	się	z	klientem	na	miesiąc	przed	
wygaśnięciem	polisy	i	proponuje	
nasze,	negocjowane	składki	na	
kolejny	rok.	I	to	klient	decyduje,	
czy	kontynuuje	obecną	polisę,	czy	
korzysta	z	naszej	oferty	wznowie-
niowej.
 – Analizując ostatnie zda-
rzenia stanowiące ogromne 
zagrożenie dla funkcjonowa-
nia przedsiębiorców w Polsce. 
Ograniczenia wykonywania 
określonych działalności, nie-
korzystne odczyty wskaźni-
ków rynkowych wprowadzają 
przedsiębiorców w niełatwy 
czas w prowadzeniu działal-
ności. Czy znajdzie Pan kilka 
słów wsparcia dla firm?
	 –	Firmę	FI	Finance	Polska	
cechuje	wysoka	kultura	organi-
zacyjna.	Wiedza	i	doświadczenie	
naszej	kadry	to	ważne	lecz	nie	
jedyne,	co	wpłynęło	na	dzisiejszą	
pozycję	firmy.	To,	co	osiągnęliśmy	
możliwe	było	dzięki	wyjątko-
wemu	zaangażowaniu	każdego	
z	członków	naszego	zespołu.	
Jesteśmy	zgraną,	niesamowitą	
ekipą.	I	życzę	każdemu	przed-
siębiorcy,	żeby	właśnie	teraz	do-
strzegł	potencjał	wśród	swoich	
pracowników.	To	jest	ten	czas.
	 Nasza	 firma	 powstała	
w	kwietniu	2013	roku	jako	jedno-
osobowa	działalność	gospodarcza	
z	siedzibą	w	Warszawie.	Szybko	
rozwinęła	się	poszerzając	dzia-
łalność	o	placówki	w	Katowicach,	
Radomiu,	Białej	Podlaskiej	czy	
Bielsku-Białej.	Obecnie	posiada-
my	ponad	10	przedstawicielstw	
na	terenie	całej	Polski,	a	ich	liczba	
stale	rośnie.	Docelowo	planujemy	
minimum	dwa	przedstawiciel-
stwa	w	każdym	województwie.
 – Dziękuję za rozmowę.

 Obecnie, mimo epidemii ko-
ronawirusa, zarząd spółki pod-
jął decyzję o dalszym rozwoju 
sieci sprzedaży i rozpoczęciu 
rekrutacji osób zdecydowanych 
na poprowadzenie niezależnej 
placówki FI Finance Polska.
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Jednym z najważniejszych elementów profilaktyki nadciśnienia tętniczego jest regularny jego pomiar. 
Dlatego warto posiadać w domowej apteczce ciśnieniomierz do domowego pomiaru ciśnienia.

Ciśnieniomierze pomocne  
w profilaktyce nadciśnienia tętniczego

Pamiętaj o samokontroli  

	 Produkty	do	profilaktyki,	
diagnostyki	i	wspierania	le-
czenia	nadciśnienia	tętnicze-
go	krwi	dostępne	są	w	każdej	
aptece,	 będąc	 produktem	
niezbędnym	w	każdym	domu	
zaraz	obok	termometru.	Na	
rynku	istnieją	różne	typy	apa-
ratów	do	pomiaru	ciśnienia.	
Większość	z	nich	to	produkty	
nowoczesne,	trwałe	i	gruntow-
nie	przetestowane.	Niezawod-
ność,	wysoka	funkcjonalność	
i	przystępna	cena	to	filary,	na	
których	zbudowana	jest	oferta	
Polskiej	Marki	GESS	propo-
nującej	ciśnieniomierze	me-
chaniczne	oraz	automatyczne:	
nadgarstkowe	i	naramienne.	
	 Ciśnieniomierze	automa-
tyczne	GESS	charakteryzują	się	
dużą	intuicyjnością	i	łatwością	
obsługi.	Są	trwałe,	niezawod-
ne	 i	mogą	być	użytkowane	
bezawaryjnie	przez	wiele	lat.	
Automatyzacja	pracy	dotyczy	
wszystkich	aspektów	ich	funk-
cjonowania:	od	pompowania	
powietrza,	poprzez	detekcję	
poziomu	ciśnienia,	aż	po	wy-
świetlanie	wyniku	pomiaru.	
Duże	i	dokładne	wyświetlacze	
pokazują	wyniki	w	czytelny	
sposób.	Każdy	z	oferowanych	
przez	firmę	ciśnieniomierz	po-
siada	funkcję	detektora	arytmii	
i	pamięć	pomiarów.	
	 Wysokiej	klasy	ciśnienio-
mierze	mechaniczne	w	wersji	
standardowej	sprawdzają	się	
w	profilaktyce	zdrowotnej.	
Stosowane	są	w	szpitalach,	
przychodniach	i	gabinetach	
lekarskich,	 ale	 i	w	 zaciszu	
domowym	do	samokontroli	
ciśnienia	krwi.	Każdy	model	
został	wykonany	z	najwyższą	
dokładnością.	Wszystkie	po-
siadają	czytelny	manometr,	
ułatwiający	odczyt	pomiaru.	
Każdy	ciśnieniomierz	mecha-
niczny	 został	 wyposażony	
w	nowoczesny,	wygodny	dla	
pacjenta	mankiet	zapinany	
na	rzep.	W	komplecie	znaj-
duje	się	także	stetoskop	GESS	
(opcjonalnie)	oraz	eleganckie	
i	funkcjonalne	etui.	Wszystkie	
aparaty	do	mierzenia	ciśnienia	

krwi	posiadają	gwarancję	(od	
24	do	60	miesięcy).
	 Profilaktyka	i	zapobieganie	
powstawaniu	dolegliwości	czy	
schorzeń	mogących	przerodzić	
się	w	ciężką	chorobę,	to	naj-
lepsze,	co	możemy	podarować	
sobie	i	swojej	rodzinie.
 
Wysokie ciśnienie krwi?

	 W	Polsce	coraz	więcej	osób	
choruje	na	nadciśnienie	tęt-
nicze.	Wiele	z	nich	nawet	nie	
zdaje	sobie	z	tego	sprawy.	Zda-
rza	się,	że	mimo	rozpoznania	
często	bagatelizuje	problem,	
narażając	się	na	poważne	kon-
sekwencje	zdrowotne.	
	 Według	klasyfikacji	WHO,	
o	nadciśnieniu	mówimy	kiedy	
wartość	ciśnienia	skurczowe-
go	przekracza	140	mmHg,	zaś	
wartość	ciśnienia	rozkurczo-
wego	przekracza	90	mmHg	
i	powyżej.	Jeśli	stan	podwyż-
szonego	ponad	dopuszczalne	
normy	 ciśnienie	 będzie	 się	
utrzymywał	przez	długi	czas,	
nasz	organizm	bardzo	poważ-
nie	na	tym	ucierpi.	
	 Do	czynników	ryzyka	wystą-
pienia	nadciśnienia	tętniczego	
krwi,	spośród	tych,	które	jeste-
śmy	w	stanie	samodzielnie	mo-
dyfikować	należą:	przewlekły	
stres,	palenie	tytoniu,	naduży-
wanie	alkoholu,	otyłość,	a	także	
stosowanie	niektórych	leków.
Należy	zwrócić	uwagę,	że	sama	
kontrola	ciśnienia	nie	wskazuje	
na	adekwatny	stan	rzeczy	do	
chwili	pomiaru.	Osoba	bezobja-
wowa	w	trakcie	pomiaru,	może	
w	przyszłości	zachorować	na	
nadciśnienie.	Dlatego	też,	tak	
ważna	jest	profilaktyka	i	stały	
monitoring	pomiaru,	w	czym	
pomocny	jest	ciśnieniomierz	
w	zaopatrzeniu		domowej	ap-
teczki	każdego	gospodarstwa.
	 Badając	 ciśnienie	 krwi	
bierze	się	pod	uwagę	war-
tość	ciśnienia	skurczowego	
(STC)	oraz	rozkurczowego	
(RCT).	 Optymalnym	 jest,	
gdy	skurczowe	nie	przekra-
cza	120	mm	Hg,	a	skurczowe	
oscyluje	wokół	80	mm	Hg,	
choć	dopuszczalne	są	nie-
wielkie	wahania.

Niedociśnienie:	<100	mm	
Hg	/	<60	mm	Hg	
Ciśnienie prawidłowe:	120	
-	129	mm	Hg	/	80	-	84	mm	Hg	
Ciśnienie wysokie prawidłowe: 
130	-	139	mm	Hg	/	85	-	89	
mm	Hg	
Nadciśnienie tętnicze 1. stopnia: 
140	-	159	mm	Hg	/	90	-	99	
mm	Hg	
Nadciśnienie tętnicze 2. stopnia: 
160	-	179	mm	Hg	/	100	-	109	
mm	Hg	
Nadciśnienie tętnicze 3. stopnia: 
≥	180	mm	Hg	/	≥	110	mm	Hg	

	 Powyższe	normy	opraco-
wane	zostały	przez	Polskie	
Towarzystwo	Nadciśnienia	
Tętniczego.	Zgodnie	z	tymi	
wytycznymi	nadciśnienie	tęt-
nicze	występuje,	gdy	wartości	
z	dwóch	(lub	więcej)	pomia-
rów	są	równe	lub	wyższe	niż	
140	mm	Hg	(STC)	i	90	mm	Hg	
(RTC).
	 Każde	odstępstwo	od	wła-
ściwych	parametrów	wymaga	
konsultacji	lekarskiej	i	zasto-
sowanie	odpowiednich	leków	
stosowanych	w	schorzeniach	
z	nieodpowiednim	ciśnieniem	
tętniczym	wydawanych	wy-
łącznie	z	przepisu	lekarza.
Profilaktyka	jest	skuteczna
Codzienność	wymaga	od	nas	
stałej	samokontroli	i	szcze-
gólnie	teraz	mogliśmy	i	nadal	
przekonujemy	się	jak	wie-
le	 zależy	 od	 nas	 samych.	
Stosowanie	 samych	 leków	
nie	 rozwiązuje	 problemu.	
Konieczne	jest	wprowadza-
nie	zmian	w	naszym	stylu	
życia.	Przy	odrobinie	zdro-
worozsądkowego	podejścia	
możemy	uchronić	się	przed	
rozwojem	choroby.	Wystarczy	
zmiana	sposobu	odżywiania,	
wprowadzenie	odpowiedniej	
aktywności	fizycznej	do	pla-
nu	dnia,	zerwanie	nałogów	
żeby	samemu	móc	uchronić	
się	przed	niekontrolowany-
mi	powikłaniami.
 
	 Pamiętaj:	Tylko	postępo-
wanie	zgodne	z	zaleceniami	
twojego	lekarza	pozwoli	na	
obniżenie	ciśnienia	i	poprawę	
stanu	zdrowia.	

	 Początek	 historii	 firmy	
Admed,	której	założyciela-
mi	są	Adam	i	Dominka	Młot	
sięga	1995	roku.	To	właśnie	
wtedy	rozpoczęty	został	de-
taliczny	handel	artykułami	
medycznymi	na	terenie	Kwi-
dzyna.	W	2000	roku	powsta-
ła	Polska	Marka	GESS.	Jest	to	
czas	dużego	wpływu	firmy	
w	kształtowanie	rozwoju	pol-
skiego	rynku	produktów	me-
dycznych.	Przedsiębiorstwo	
z	polskim	kapitałem	działa	
nie	tylko	na	rynku	rodzimym,	
ale	i	europejskim.	Produkty	
cieszą	się	szczególną	popu-
larnością	u	naszych	sąsiadów	
-	w	Słowacji	czy	w	Czechach.	
Produkcja	sprzętu	medyczne-
go	to	przede	wszystkim	nasza	
misja	i	pasja
	 Bogate	 doświadczenie	
sprzedawcy	pozwoliło	poznać	
potrzeby	klientów	i	wsłuchać	
się	 w	 ich	 sugestie.	 Był	 to	
pierwszy	krok	do	dystrybu-
cji	urządzeń,	które	zaspokoją	
ich	wymagania.	- Spotkaliśmy 
się z ogromnym entuzjazmem, 
ponieważ nasze produkty łączą 
przystępną cenę i wysoką ja-
kość wykonania – mówi Adam 
Młot, Właściciel firmy Admed. - 
Zawsze	kładliśmy	duży	nacisk	
na	satysfakcję	i	zadowolenie	
naszych	klientów.	Zdajemy	
sobie	sprawę,	że	to	właśnie	
oni	są	fundamentem	nasze-
go	sukcesu.

Szanujemy polską tradycję  
i wartości rodzinne 

	 Dystrybutor	posiada	sze-
roką	 gamę	 nowoczesnych	
i	niezwykle	funkcjonalnych	
inhalatorów,	które	przystoso-
wane	zostały	do	tradycyjnej	
inhalacji	 za	pomocą	maski,	
ustnika,	a	nawet	za	pomocą	
specjalnie	zaprojektowanych	
smoczków.	Portfolio	obejmuje	
także	akcesoria	do	inhalato-
rów:	maseczki	w	różnym	roz-
miarze	dla	dzieci	i	dorosłych,	
niezawodne	filtry,	trwałe	prze-
wody,	a	także	ustniki	z	zastaw-
ką.
	 Innowacyjną	propozycją	
jest	 inhalator	 Maja,	 który	

pozwala	na	proces	inhalacji	
w	pozycji	leżącej	–	zapewnia	
to	specjalnie	zaprojektowany	
nebulizator.	Inhalatory	Maja	
i	Oliwia	zostały	nazwane	imio-
nami	córek	właścicieli	Polskiej	
Marki	GESS.	Natomiast	inhala-
tor	Waweluś	nazwą	i	wyglądem	
nawiązuje	do	polskiej	legendy	
o	krakowskim	smoku,	którą	
można	opowiadać	dzieciom	
podczas	inhalacji,	co	znacząco	
umila	proces	i	wpływa	na	po-
głębianie	więzi	między	dziec-
kiem,	a	rodzicem.
	 Inhalatory	GESS	posiadają	
Świadectwo	Badania	Politech-
niki	Warszawskiej,	którego	ce-
lem	było	zmierzenie	natężenie	
przepływu	aerozolu,	rozkład	
wielkości	kropel	opuszczają-
cych	ustnik	inhalatora	oraz	
wyznaczenie	mediany	średnic	
cząstek.	Badania	wykonano	na	
dwóch	rodzajach	leków,	a	ich	
wyniki	potwierdziły	wysoką	
wydajność	i	jakość	inhalato-
rów	oraz	to,	że	mogą	być	wy-
korzystywane	przy	leczeniu	
np.:	mukowiscydozy.	
 
Produkt pomocny w walce 
z koronawirusem

	 W	czasie	epidemii	korona-
wirusa	„bohaterem”	stał	się	
termometr	bezdotykowy	GESS,	
który	od	wielu	miesięcy	sku-
tecznie	„walczy”	na	pierwszej	
linii	 frontu	 i	błyskawicznie	
rozpoznaje	początkowy	objaw	
choroby,	jakim	często	bywa	go-
rączka.	
	 Bezdotykowy	termometr	
na	podczerwień	Polskiej	Marki	
GESS	charakteryzuje	niezwy-
kle	wysoka	precyzja	pomiaru,	
której	błąd	wynosi	zaledwie	
+/-	0,2°C.	Ta	cecha	sprawia,	że	
każdy	pomiar	wykonany	przy	
jego	użyciu	będzie	dokładny	
i	wiarygodny.	Termometr	po-
zwala	na	odczyt	temperatury	
ludzkiego	ciała	w	granicach	
od	35°C	do	42°C.	Powszech-
nie	jest	stosowany	w	domach	
oraz	gabinetach	lekarzy	pierw-
szego	 kontaktu,	 szpitalach	
i	przychodniach.	Urządzenia	
bezdotykowe	są	bardziej	higie-
niczne,	ponieważ	nie	wymaga-

ją	kontaktu	ze	skórą,	przez	co	
ryzyko	przenoszenia	bakterii	
i	wirusów	jest	ograniczone	do	
minimum.	Termometr	można	
bez	obaw	dezynfekować,	zgod-
nie	z	zaleceniami	zawartymi	
w	instrukcji	dołączonej	do	ze-
stawu.
Wszystkie	produkty	zostały	
zarejestrowane	 jako	 urzą-
dzenia	medyczne	w	Urzędzie	
Rejestracji	Produktów	Leczni-
czych,	Wyrobów	Medycznych	
i	Produktów	Biobójczych.
Od	wielu	lat	GESS	jest	obecny	
na	międzynarodowych	Targach	
i	wystawach.	Firma	Admed	
uczestniczy	w	kongresach	oraz	
spotkaniach	z	kadrą	szpital-
ną.	Produkty	są	cenione	przez	
personel	medyczny	za	swoją	
funkcjonalność	i	wytrzymałość.
 
GESS jako narzędzie 
pracy dla lekarza oraz 
pielęgniarki 
	 Propozycja	oferty	dedy-
kowanej	medykom	obejmuje	
najwyższej	jakości	stetosko-
py	o	bardzo	dużej	trwałości:	
pediatryczne,	kardiologiczne	
oraz	internistyczne.	Eleganckie	
i	poręczne	-	zapewniają	dużą	
czystość	dźwięków.	Posiadają	
wysokiej	jakości	dreny	prze-
wodzące,	niezwykle	 trwałe	
sprężyny	liry.	Dodatkowo	są	
wyposażone	w	chromowane	
głowice,	wykonane	z	najlep-
szego	stopu	cynku.	To	gwaran-
tuje,	że	proponowane	przez	
producenta	narzędzia	mogą	
być	wykorzystywane	przez	
wiele	lat	bez	awarii,	a	do	tego	
charakteryzują	się	wysokimi	
parametrami	osłuchowymi.	
	 Do	asortymentu	dedykowa-
nego	lekarzom	i	pielęgniarkom	
zaliczyć	można	bogaty	wybór	
akcesoriów	 medycznych.	
Wśród	których	znajdują	się	ele-
ganckie	zestawy	młotków	neu-
rologicznych,	trwałe	gruszki	do	
ciśnieniomierzy,	wytrzymałe	
manometry	oraz	wiele	specja-
listycznych	modeli	mankietów	
do	ciśnieniomierzy	-	zarówno	
standardowe,	jak	i	powiększo-
ne,	dla	dzieci	oraz	nastolatków	
(naramienne	i	udowe).	


