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DODATEK PROMOCYJNO-REKLAMOWY

Polska marka na miarę Zaufanie na wagę złota
najwyższych potrzeb
Wiejska Zagroda to polska marka, która powstała z potrzeby podania Psom i Kotom tego,
co najlepsze i najzdrowsze. Karmy są tworzone z najwyższą starannością przy współpracy
z dietetykami. Znajdziecie w nich składniki od lokalnych dostawców, bez dodatku zbóż,
glutenu, soi, sztucznych barwników i konserwantów. To sprawia, że karmy są hipoalergiczne
i zdrowe, a przy tym tak smaczne, że żaden Pies czy Kot nie jest w stanie im się oprzeć.
W ofercie Wiejskiej Zagrody
znajdą Państwo pełnoporcjowe
karmy suche i mokre dla psa,
pełnoporcjowe karmy suche dla
kota, a także przysmaki dla psów
i kotów. Tworząc nasze produkty
postawiliśmy sobie kilka najważniejszych wytycznych: ma być
zdrowo, smakowicie i przede
wszystkim w zgodzie z naturą
zwierząt. Naszą szczególną motywacją do stworzenia takiej
karmy były nasze własne zwierzaki. – Chcieliśmy mieć pewność,
że dostaną od nas to, co dla nich
najlepsze – mówi Paweł Kwiecień,
jeden z założycieli marki.
U podstaw diety psa i kota leży
mięso. To dlatego w karmach suchych uśmieściliśmy min. 65,5%
mięsa lub ryb z dodatkiem tłuszczu
i dobroczynnego oleju z łososia.

Wraz z wykwalifikowanymi dietetykami zadbaliśmy także o zdrowe
dodatki, które wspierają zdrowie
i dobrą kondycję zwierzaka na
każdym etapie życia. Dzięki temu
w karmach nie znajdziecie zbóż,
glutenu, soi, sztucznych barwników
i konserwantów. Sprawia to także,
że karma jest nie tylko zdrowa,
ale także hipoalergiczna – wyeliminowaliśmy bowiem główne
uczulające zwierzaki składniki,
karmy są przyjazne alergikom.
Przygoda naszej marki zaczęła
się od naturalnych przysmaków,
które pokochały tysiące psów i kotów w Polsce. Przysmaki mają formę suszonych kawałeczków mięsa
lub ryb, a jedyny proces jakiemu je
poddajemy to suszenie. To dlatego
są tak pyszne i mają zachęcający
do zabawy zapach.

Naszą zupełną nowością są karmy suche dla kotów. To nawet 77,5%
mięsa z dodatkiem tłuszczu i oleju
z łososia i zredukowaną ilość węglowodanów – karma powstała
w zgodzie z kocią naturą mięsożercy.
Znajdziecie tu mnóstwo wyjątkowych dodatków, m.in. żurawinę, która zadba o wrażliwy układ moczowy
kotów oraz jeden z najważniejszych
składników diety kota – wysoki poziomu tauryny.
Cały zespół Wiejskiej Zagrody
pragnie podziękować za ogromne
wyróżnienie, to dla nas bardzo wiele
znaczy! Z tego miejsca zapewniamy,
że nieustannie poszerzamy naszą
ofertę, chcąc ją ciągle doskonalić.
Przyznane wyróżnienie motywuje
nas, dając nam jeszcze więcej siły
i energii na dalsze działania, na pewno nie spoczniemy na „laurach”!

W MEDISEPT profesjonalną dezynfekcję produkujemy
od wielu lat. Wykorzystujemy nasze doświadczenie
ze współpracy z sektorem medycznym, by dostarczyć
konsumentom nowoczesny produkt, który jest
łagodny dla skóry, a niebezpieczny dla drobnoustrojów
chorobotwórczych. Jesteśmy dumni,
że klienci docenili nasze preparaty,
przyznając nam laur pierwszeństwa
wśród środków do dezynfekcji.
ZŁOTY LAUR KLIENTA 2020 W KATEGORII
URZĄDZENIA I ŚRODKI HIGIENY

COVID-19 zmienił wiele naszych
przyzwyczajeń i nauczył nowych
nawyków, z których duża część zostanie z nami na zawsze. Wcześniej
dezynfekcja według statystycznego
Polaka była zarezerwowana dla sterylnych wnętrz sal operacyjnych,
teraz wiele osób ma stale pod ręką
preparat do odkażania. Co prawda wciąż nie wszyscy zdają sobie
sprawę, że jedynie produkty antywirusowe – w odróżnieniu od żeli
antybakteryjnych – są skutecznym
środkiem w walce z koronawirusem, ale świadomość tych zagadnień
stopniowo się zwiększa.
O jakości dezynfekcji MEDISEPT
decyduje nie tylko jej wysoka
skuteczność bójcza, ale i inne właściwości. Skład naszych produktów projektowaliśmy przez lata,
ponawiając szczegółowe badania
przy opracowywaniu właściwych
proporcji. Nasze preparaty mają
certyfikaty z badań dermatologicznych, co gwarantuje bezpieczeństwo
dla skóry oraz z badań tolerancji
materiałowej, co zapewnia, że nie
uszkodzą powierzchni, z którymi
mają kontakt. Skuteczność bójcza
naszych produktów i ich zgodność z aktualnymi normami jest
potwierdzana badaniami mikrobiologicznymi wykonywanymi
w akredytowanych laboratoriach.

Produkowane przez nas preparaty do dezynfekcji o działaniu bójczym eliminują 99,999% bakterii
oraz 99,99% wirusów i grzybów.
To właśnie te liczby po przecinku
decydują o ich skuteczności. Każdy
produkt MEDISEPT zanim zostanie dopuszczony do obrotu jest
testowany laboratoryjnie. Nasze
procedury weryfikujące zapewniają
wytworzenie możliwie najbardziej
bezpiecznego i skutecznego preparatu, który służy do odkażania
narzędzi chirurgicznych, sal operacyjnych itp. Według standardów
jakościowych dla wyrobów medycznych, wytwarzamy produkty
dezynfekcyjne trafiające do odbiorcy
indywidualnego. Pod względem parametrów skuteczności niczym nie
ustępują one środkom dla placówek
służby zdrowia.
Zawieszenie na początku pandemii rygorystycznych przepisów
dotyczących sposobu rejestracji
środków wirusobójczych wytwarzanych na rynek konsumencki
spowodowało, że wiele firm spoza
branży postanowiło wprowadzić
je do swojego asortymentu. Zniesienie barier legislacyjnych i wymogów
jakościowych, które wprowadzono,
by zapobiec niedoborom środków
do dezynfekcji, zniosło obowiązek
stosowania do ich produkcji wy-

Przemysław Śnieżyński, Prezes
Zarządu MEDISEPT Sp. z o.o.

łącznie certyfikowanych surowców.
W rezultacie można obecnie wykorzystywać do ich wytwarzania alkohol o przeznaczeniu przemysłowym,
a nie farmaceutycznym. Według danych Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych od początku roku zarejestrowano w Polsce
ponad 2 tysiące nowych produktów biobójczych do dezynfekcji.
O ile takie decyzje były potrzebne
na początku pandemii, dziś w obliczu ogromnej nadpodaży tych preparatów powinniśmy przywrócić
pełne zasady rejestracji i ponownie
postawić na jakość środków do dezynfekcji.
Nagroda konsumentów przyznana produktom MEDISEPT pozwala
nam mieć nadzieję, że rynek będzie
się powoli porządkował i pozostaną
na nim poważne firmy, które będą
chciały inwestować w badania
i rozwój. A klienci będą świadomie
sięgać po środki dezynfekcyjne o jakości gwarantowanej certyfikatami
i badaniami mikrobiologicznymi
opracowywane latami, a nie w trzy
dni. W obecnej sytuacji ważne jest, by
każdy z nas miał pod ręką skuteczny
i bezpieczny środek dezynfekujący,
by w pracy i szkole, po wyjściu z komunikacji, czy sklepu móc dokładnie
zdezynfekować dłonie.
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Jak poruszać się
Libet stawia
Jesteśmy
na kompleksowe na dobrej drodze w dżungli nowości
rynkowych
rozwiązania
aranżacyjne

Elastyczne usługi projektowe, dostosowanie
kanałów sprzedażowych do bieżących potrzeb
klientów oraz kompleksowa oferta produktowa
to główne wyróżniki obecnych działań firmy
Libet w ramach realizacji strategii rozwoju.

Jeden z największych polskich
producentów kostki brukowej od lat
konsekwentnie poszerza swoją ofertę, która obok popularnych kostek
i płyt z betonu obejmuje dziś liczne materiały do realizacji obrzeży,
ogrodzeń, schodów i elementów
małej architektury, a także włoską
ceramikę, nowoczesne oświetlenie
zewnętrzne, preparaty do mocowania, pielęgnacji i renowacji betonu,
czy akcesoria oraz narzędzia montażowe.
W tym sezonie notowana na warszawskiej giełdzie spółka wykonała
kolejny ważny krok i rozszerzyła
swoje kanały dystrybucji oparte
na punktach Platinium z ogrodami wystawowymi na terenie całego kraju, o sklep internetowy
www.e-otoczenie.pl. Inauguracja
działalności e-commerce w kwietniu
br. znakomicie wpisała się w rynkowe wyzwania związane z pandemią.
Aktualnie platforma wraz z punktami stacjonarnymi zapewnia łatwość

dotarcia do poszukiwanego asortymentu, praktycznych porad oraz
okazyjnych rabatów. Umożliwia przy
tym szybki dostęp do przydatnych
usług np. projektowych. W tym roku
duży nacisk położono również na ich
rozwój, m.in. poprzez wprowadzanie
wygodnego wariantu realizacji całej
koncepcji w formie wizualizacji 3D.
Produkty wykorzystywane w projektach Libet to nie tylko design
odpowiadający najnowszym trendom aranżacyjnym. W swojej ofercie
firma cały czas stawia na propozycje służące rozwiązywaniu problemów współczesnego budownictwa,
w tym sytuacji hydrologicznej oraz
stanu powietrza: elementy ażurowe
tworzące nawierzchnie przepuszczające wodę, instalacje do zagospodarowania deszczówki czy kostki
o właściwościach antysmogowych.
Innowacyjne podejście oraz troska
o najwyższą jakość przekładają się
na rosnące zainteresowanie klientów ofertą Libet, a także na konkretne wyrazy uznania, jak przyznane
w tym roku złote godło w ogólnopolskim konkursie Laur Klienta 2020.
Więcej informacji o działaniach oraz
asortymencie Libet na www.libet.pl
oraz www.e-otoczenie.pl

– Złoty Laur Klienta
2020 dla Flying Tiger
Copenhagen w kategorii
„Ekologiczne strategie
w biznesie” wiele
dla nas znaczy – mówi
Igor Kostenyuk, Country
Manager Flying Tiger
Copenhagen w Polsce.

– Potwierdza, że klienci dostrzegają i doceniają nasze starania w tym zakresie. W ramach
ewolucji DNA marki Flying Tiger
Copenhagen firma mocno skupia się
na zrównoważonym rozwoju, stale
wprowadzając nowe, bardziej ekologiczne produkty. Kładzie również
większy nacisk na zrównoważony
rozwój w całym łańcuchu swoich
wartości. Podjęta współpraca z duńską organizacją pozarządową „Plastic Change” zaangażowała spółkę
w Global Compact ONZ obierając
kierunek wyznaczony Celami Zrównoważonego Rozwoju. – Chcemy,
aby te wartości zakorzeniły się
na wszystkich poziomach naszego
rozwoju – dodaje Igor Kostenyuk.
– Nasze cele strategiczne na lata
2022-2025 opierają się na ocenie
kluczowych obszarów wpływu i ryzyka w naszym łańcuchu wartości.
Plany poszukiwania przez Flying
Tiger Copenhagen alternatywnych rozwiązań korzystniejszych
dla środowiska dotyczą różnych
obszarów działalności: od designu i opakowań, przez produkcję,
transport, aż po funkcjonowanie
sklepów. Do tej pory udało się firmie
wprowadzić szereg zrównoważonych standardów w sklepach, czego
świadectwem jest certyfikacja FSC™

Zastanawialiście się kiedyś, jak poruszać się
po dżungli bez przewodnika? 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.

na większość produktów drewnianych i papierniczych. Z miesiąca na miesiąc asortyment jest
uzupełniany o produkty w duchu
less-waste, w tym wykonanych
z materiałów takich jak drewno
czy stal nierdzewna oraz szkło
i tworzywo sztuczne z recyklingu.
To dopiero początek drogi, a sytuacja związana z COVID-19 nie zatrzymuje partnera w Polsce. Pilnuje,
aby sklepy funkcjonowały z zachowaniem środków bezpieczeństwa
i zgodnie z przepisami. Podejmowane są inicjatywy, które mają zapewnić bezpieczeństwo pracowników,
a także klientów. – Ocena wpływu
obecnej sytuacji na przyszłe zachowania konsumentów pozostaje
trudna – wtrąca Igor Kostenyuk.
– Jesteśmy przekonani, że silna
koncepcja naszej marki pozostaje
stabilna i może się rozwijać nawet w trudnym, niepewnym czasie.
To dla nas kolejne wyzwanie, któremu sprostamy i które nas wzmocni.

Co roku taką nieprzewidywalną dżunglą jest rynek nowości
i to nie tylko kosmetycznych czy
farmaceutycznych, ale każdych.
Firmy kuszą nas niczym wąż
najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i najskuteczniejszymi produktami. Jak odnaleźć się w tym
gąszczu, skoro każdy producent,
czy dystrybutor twierdzi, że jego
produkt jest najcudowniejszy,
jedyny i niepowtarzalny w swoim 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 oczywiście 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 pomimo krótkiego funkcjonowania

na rynku potrafią wzbudzić zaufanie konsumentów. Ale nie tylko.
Dotyczy ona również produktów
i usług, które objęła nowa, ciekawa
i skuteczna kampania reklamowa.
To także nagroda dla tych marek,
które przeszły lifting marketingowy, relaunch, bądź zostały po raz
pierwszy wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

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
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 producenci, dając szansę na wyjście z dżungli
najciekawszemu z nich.
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Aktywuj swój układ Moda na lustra
odpornościowy
Kiedy jest osłabiony, jego
możliwości obronne spadają.
Stajemy w obliczu zagrożenia
wirusowego i bakteryjnego.
Suplementy diety WOOM Immuno & Beta Glucan zostały stworzone,
aby poprawić nie tylko samopoczucie,
ale również żeby wzmocnić odporność. Stworzone zostały dla osób
cierpiących na nowoczesne schorzenia w celu wzmocnienia układu
obronnego przed atakami wirusów.

Technologia VitaExim®

Preparaty WOOM Immuno &
Beta Glucan zawierają specjalny
składnik – naturalne glikopeptydy
VitaExim®. Technologia VitaExim®
jest wyjątkowa, ponieważ stymuluje
fizjologiczne procesy biochemiczne, w wyniku czego w warunkach
laboratoryjnych powstają substancje potrzebne do aktywacji
układu odpornościowego organizmu. W procesie technologicznym
naturalne glikopeptydy są ekstrahowane z błon bakterii kwasu
mlekowego, które zawierają niezbędne aminokwasy. Glikopeptydy
VitaExim® skutecznie aktywują
układ odpornościowy, ponieważ
organizm ludzki rozpoznaje je jako
niezbędny składnik. Po spożyciu glikopeptydy są wchłaniane i natychmiast trafiają do układu krążenia.

VitaExim® to źródło
niezbędnych aminokwasów
Komórki ludzkiego ciała składają się z aminokwasów. Istnieją
22 aminokwasy, które tworzą komórki różnych narządów, paznokci,
włosów, skóry, mięśni i krwi. Aminokwasy dzieli się na niezbędne
i zbędne aminokwasy. Te zbędne
są syntetyzowane przez organizm
ludzki, natomiast niezbędne muszą
być przyjmowane z pożywieniem.
VitaExim® pozyskiwany jest z naturalnych surowców – bakterii kwasu
mlekowego, dodatkowo zawiera
9 najważniejszych niezbędnych
aminokwasów: Fenyloalanina,
Lizyna, Histydyna, Leucyna, Metionina, Izoleucyna, Treonina, Walina,
Glutamina.

Naturalny surowiec

Stwierdzono, że błona komórkowa bakterii kwasu mlekowego
zawiera kilka aminokwasów, które są niezbędne dla organizmu
człowieka. Dlatego na Łotwie
opracowano zupełnie nową metodologię ekstrakcji glikopeptydu
z surowców naturalnych – bakterii
kwasu mlekowego. Bakterie kwasu
mlekowego należą do normalnej
mikroflory ludzkich jelit i odgrywają
ważną rolę w utrzymaniu zdrowej
równowagi mikroflory w żołądku
i jelitach.

Lustra są idealnym wyposażeniem
każdego wnętrza, a wyposażone
w dodatkowe atrybuty mogą
posiadać dodatkowe funkcje.

ZŁOTY LAUR KONSUMENTA 2020
W KATEGORII JAKOŚĆ I INNOWACJA

RUKE to polski producent nowoczesnych luster, obecny na rynku
od ponad 30. lat. Produkty marki
odznaczają się awangardowym
designem i wysoką jakością wykonania. W portfolio RUKE można
znaleźć szeroką gamę stylowych luster LED, wśród których są zarówno
wzory modernistyczne, składające
się w głównej mierze z oszlifowanej tafli, jak też lustra w stylu skandynawskim i praktyczne modele
z drzwiczkami.
Marka proponuje również niezwykle eleganckie wzory w drewnianych i aluminiowych ramach,
dekoracyjne lustra w stylu glamour
oraz efektowne lustra Hollywood,
które tworzone są dla odbiorców
indywidualnych, a także profesjonalnych salonów fryzjersko-kosmetycznych. W asortymencie RUKE
znajdują się ponadto funkcjonalne
drewniane oraz aluminiowe szafki
z lustrami LED, które tworzone są
na wymiar. Wśród propozycji marki
nie zabrakło luster klasycznych oraz
wielu wyrafinowanych modeli w ramach, zaprojektowanych w oparciu
o aktualne trendy w designie i bar-

dzo często wykańczanych ręcznie,
z dbałością o każdy detal.
Produkty marki RUKE tworzone
są dla wymagających odbiorców,
poszukujących bardzo eleganckich
i nietuzinkowych modeli dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
Klienci mają możliwość kastomizacji zamawianych modeli poprzez
dobór funkcjonalnych atrybutów
w postaci głośników Bluetooth,
ładowarki indukcyjnej czy stacji
pogody. Można także określić barwę
światła, typ przełącznika, a nawet
rodzaj tafli lustra.
Wszystkie artykuły z oferty
RUKE powstają w nowoczesnym,
zaawansowanym technologicznie
zakładzie produkcyjnym w Polsce.
Tworzone są z niezwykłą precyzją,
również rzemieślniczymi metodami, dzięki którym możliwa jest realizacja unikatowych, zachwycających
modeli szytych na miarę.
Produkty RUKE od lat cieszą się
uznaniem wśród klientów w kraju
i za granicą. Marka stawia na jakość
i innowacje, nieustannie tworząc
przepiękne wzory inspirowane
aktualnymi trendami oraz naturą.

Fit-Catering
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100% zdrowia, 100% eko
Nasze diety to coś więcej niż pyszne i świeże
kompozycje posiłków najlepszej jakości,
to zdrowie zamknięte w pudełkach.
Dlaczego Fit-Catering?
• Po pierwsze: pyszna kuchnia
Nasze diety to nie tylko odpowiednio zbilansowane posiłki
dopasowane do Twoich potrzeb,
ale przede wszystkim pyszna
kuchnia potwierdzona opiniami
naszych klientów. W przeciwieństwie do innych diet dostępnych na rynku, w Fit-Catering
otrzymujesz codziennie nowe,
atrakcyjne i bardzo różnorodne
menu pełne smaków, które nigdy
się nie powtórzy.
• Po drugie: świeże, bo lokalne
Nasze pudełka to gwarancja zawsze
świeżych produktów najlepszej jakości. Większość produktów, w tym
warzywa, owoce, mięso, czy jaja wykorzystywanych w naszych daniach
pochodzi od lokalnych rolników.
• Po trzecie: 100% zdrowia
Używamy jedynie naturalnych
przypraw, soli niskosodowej, aby
zmniejszyć zawartość sodu w diecie, oliwy z oliwek wzbogacającej
dietę o kwasy tłuszczowe Omega-3,
a cukier zastępujemy miodem z polskich pasiek lub ksylitolem.

• Po czwarte: najwyższa jakość
Wiemy, że do jego zapewnienia
niezbędna jest najwyższa jakość,
w kwestii której nie uznajemy
kompromisów. Dlatego w naszym
zakładzie przestrzegamy wszelkich
zasad bezpieczeństwa żywności,
korzystając w codziennej produkcji
z wytycznych zasad dobrych praktyk higienicznych GHP oraz dobrych
praktyk produkcyjnych GMP. Do naszego zakładu wdrożyliśmy także
system HACCP zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa
żywności, a naszą działalność prowadzimy w oparciu o pozwolenie
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
nr HŻ.43230.11.2017.DCh.
Doskonałą jakość naszych dań
oraz najwyższy standard obsługi
klienta docenili odbiorcy, którzy
przyznali nam Laur Konsumenta
2020 w kategorii Odkrycie Roku.
To prestiżowe wyróżnienie nie
tylko bardzo nas cieszy, ale przede
wszystkim stanowi motywację
do jeszcze bardziej wzmożonej pracy. Zapraszamy do wypróbowania
naszych posiłków – jesteśmy pewni,
że Ciebie również zachwycą!

Zamów już dziś na: www.fitcatering.pl
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Pozytywny wpływ przez branie odpowiedzialności
Ręcznie dekorowany Torcik Wedlowski, Ptasie Mleczko®, Czekolada Jedyna
– te i inne wedlowskie produkty znają niemal wszyscy. Wedel, który od 1851
roku dostarcza przyjemność płynącą z najwyższej jakości czekolady, kontynuuje
drogę wyznaczoną przez założycieli, także jako odpowiedzialny pracodawca
i producent, włączając w działania swoich pracowników. Siedziba firmy mieści
się w słynnej fabryce, która poza roztaczaniem po warszawskim Kamionku
magicznego zapachu czekolady posiada rozwiązania przyjazne dla środowiska
i jest przykładem realizacji celów wpisanych w strategię CSR. Natomiast
wewnętrzne akcje specjalne zwiększają świadomość ekologiczną oraz
społeczną zatrudnionych i zachęcają ich do inicjowania i realizacji własnych
przedsięwzięć przy wsparciu pracodawcy.

Nowy rozdział
odpowiedzialnej historii
Wedel ma bogatą tradycję społecznej odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby otoczenia.
Emil Wedel – syn założyciela firmy
Karola – wokół ówczesnej siedziby
zakładu przy ul. Szpitalnej sadził
kwiaty i krzewy, a pracowników
postrzegał jak wielką rodzinę, którą
poza pracą łączą wspólne posiłki
i spędzanie czasu wolnego. Takie
podejście przekazał swojemu synowi Janowi, który w latach 30. XX w.
przeniósł produkcję do nowej fabryki przy ul. Zamoyskiego w Warszawie. Jan Wedel już wtedy wspierał
swoich pracowników, zapewniając
im opiekę lekarską i dentystyczną
czy budując żłobek i przedszkole
dla ich dzieci. Zatrudnieni mogli
korzystać też z przyzakładowego
szewca, fryzjera, uczestniczyć w zajęciach w ramach Klubu Sportowego

Rywal, a wakacje spędzać w ośrodku wypoczynkowym w Świdrze.
Jan Wedel aktywnie działał także
na rzecz Warszawy, współfinansując
m.in. budowę pomnika Ignacego
Paderewskiego czy kościoła katolickiego pod Wezwaniem Matki Boskiej
Zwycięskiej na Kamionku. Natomiast
podczas II wojny światowej wspierał mieszkańców oblężonej stolicy,
oferując ciepłe posiłki w stołówce
fabryki i rozdysponowując żywność
z magazynów.
– Wrażliwość na potrzeby pracowników i otoczenia niezmiennie
pozostaje ważną częścią tożsamości
Wedla, a nasza odpowiedzialność
wykracza daleko poza ściany fabryki.
Widać to doskonale w naszej strategii
CSR, która porządkuje dotychczasowe inicjatywy i wyznacza kierunki
na przyszłość według trzech filarów:
Ludzie, Innowacje, Środowisko. Towarzyszy jej hasło „Z przyjemnością dla
przyszłości”, ponieważ troska o oto-

czenie jest dla nas czymś naturalnym,
tak jak uprzyjemnianie codzienności poprzez nasze produkty – mówi
Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej
firmy Wedel.
Pierwszy filar tj. „Ludzie” obejmuje najwięcej projektów, co wynika z misji firmy (tj. „zmieniamy się
nieustannie, by budzić radość w nas
i w naszych klientach”), która w centrum stawia człowieka – pracownika, konsumenta, przedstawiciela
społeczności lokalnej. Filar „Innowacje” zawiera w sobie nie tylko podejście do nowości produktowych, ale
przede wszystkim obejmuje procesy
służące prowadzeniu działalności
w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Natomiast w ramach
obszaru „Środowisko” firma chce
konsekwentnie minimalizować
negatywny i maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie, także
podejmować wyzwania klimatyczne.

Czujesz się solidnym pracodawcą?
Uważasz, że firma, w której pracujesz zasługuje na ten prestiżowy tytuł?
Zgłoś się do nas!
Kontakt:
Tina Dej
Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku
tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470
e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: www.solidnypracodawca.pl

Edukowanie poprzez
doświadczanie
Istotnym elementem odpowiedzialnych i zrównoważonych
działań jest edukacja pracowników. Ma ona na celu nie tylko
informowanie o inicjatywach
podejmowanych przez firmę,
ale także angażowanie zatrudnionych w procesy wewnętrzne.
Dzięki zdobytej wiedzy mogą więc
ulepszać je pod kątem CSRowym
i wdrażać dobre praktyki w swoje prywatne życie. W związku
z tym akcja wycofania z firmowej stołówki plastikowych naczyń
i sztućców (przy jednoczesnym
zastąpieniu ich biodegradowalnymi zamiennikami) nie mogła
odbyć się bez wewnętrznej kampanii pod hasłem „Zero plastiku
na stoliku”. W ramach akcji zrealizowano m.in. wystawę zwracającą
uwagę na problem generowania
zbyt dużej ilości plastikowych odpadów na świecie, a także konkurs, w którym nagrodami były
książki o tematyce ekologicznej
i wymianę plastikowych odpadów na ekologiczny, praktyczny
gadżet. Z kolei podczas zeszłorocznego Wielkiego Dnia Pszczół
pracownicy mogli dowiedzieć się
więcej na temat ich znaczenia dla
środowiska i kupić miód z pasieki
zlokalizowanej na dachu wedlowskiej fabryki. Dochód ze sprzedaży
został przeznaczony na wsparcie
zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia
Serduszko dla Dzieci, którego podopieczni opiekują się wedlowskimi pszczołami. Pracownicy mogą
również dzielić się między sobą
dobrymi praktykami CSR w przełożeniu na codzienne życie dzięki
dedykowanej grupie na wewnętrznej platformie komunikacyjnej
„Podziel się”.

#Wpływ przez pomaganie
Wedel jest wiodącym graczem
branży czekoladowej, a wedlowskie
produkty można znaleźć w niemal
60. krajach na całym świecie. Za sukcesem firmy stoją ludzie – autorzy
zmian, którzy rozwijają firmę, siebie
i innych. Nie tylko tworzą słodycze
i organizują akcje specjalne dostarczające konsumentom przyjemności – z radością angażują się także
w działania dobroczynne. Firma jest
ponadto otwarta na ich pomysły
i inicjatywy w tym zakresie, dzięki
czemu mają oni wpływ na to, kogo
i w jaki sposób wesprzeć.
– Jest to możliwe m.in. dzięki kontynuowanemu od 14. lat programowi
grantowemu „Wedel od Serca – Pomagamy Innym”, w ramach którego
można zgłaszać autorskie projekty
społeczne na rzecz wybranych przez
siebie fundacji czy instytucji. Pomysły
realizowane są w ramach grantów,
najczęściej na rzecz lokalnych społeczności, z których wywodzą się nasi
pracownicy. Do dziś zakończonych
zostało ponad 150 projektów społecznych w całej Polsce, a w tegorocznej
edycji przeznaczymy na nie niemal
100 tys. zł. Od 2019 roku w ramach
nowej formuły programu wszyscy
pracownicy firmy mogą współdecydować o przeznaczeniu grantów
w wewnętrznym głosowaniu – wyjaśnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk.
W firmie funkcjonuje także wolontariat pracowniczy, w ramach
którego część wedlowskiej załogi pomaga w budowie Folwarku
Wawer, powstałej z inicjatywy
wcześniej wspomnianego Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Wpływ
pracowników na kształt i adresatów
odpowiedzialnych działań obrazuje
także szeroki program darowizn
oraz wydarzenia wewnętrzne
tj. zorganizowane w ostatnie świę-

ta Bożego Narodzenia „Targowisko
w słusznej sprawie”. Pracownicy
Wedla sprzedawali wtedy m.in.
upieczone przez siebie pierniczki,
a także gościli zaprzyjaźnione fundacje (które sprzedawały rękodzieła).
Takie działania sprawiają, że jedna
z wartości organizacyjnych firmy
– „biorę odpowiedzialność” – nabiera nowego wymiaru, odnosząc się
także do odpowiedzialnych działań
na rzecz innych.
Obok prowadzonych od lat usystematyzowanych przez strategię
CSR działań realizowane są także
spontaniczne projekty, odpowiadające na aktualne potrzeby otoczenia tu i teraz. Miało to miejsce
w przypadku działań pomocowych
w czasie pandemii, zainicjowanych
oddolnie przez pracowników Wedla.
W ramach akcji #wspieramyidoceniamy przekazano wedlowskie
słodycze służbom medycznym
walczącym z koronawirusem
na pierwszej linii frontu, a także
pracownikom warszawskiego
transportu miejskiego.
– Jako odpowiedzialny pracodawca chcemy nie tylko tworzyć
empatyczne i otwarte środowisko
pracy, w którym każdy głos ma takie
samo znaczenie. To ludzie tworzą
Wedla, dlatego chcemy, aby byli
częścią wszystkich realizowanych
inicjatyw – również tych podejmowanych na rzecz środowiska czy lokalnej
społeczności. Zaangażowanie moich
koleżanek i kolegów oraz efekty dotychczasowych projektów pokazują,
że komunikacja obejmująca działania edukacyjne i bogaty wachlarz
możliwości czynienia dobra są ważną
częścią funkcjonowania odpowiedzialnej społecznie firmy, która wyrosła z dziedzictwa rodziny Wedlów
i dziś rozwija się w zrównoważony
sposób – podsumowuje Aleksandra
Kusz vel Sobczuk.

Prestiżowe wyróżnienie 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.
Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju
selekcjonowane są te przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego
Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów.
Co wyróżnia projekt
spośród innych?
Organizatorem programu
Solidny Pracodawca Roku jest redakcja „Stron Rynku” oraz „Rzecz
o Biznesie”. W związku ze specyfiką pracy zespołu, podstawą wstępnej weryfikacji przedsiębiorstw są
standardowe działania dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji
poprzez kontakt z instytucjami
takimi jak powiatowe urzędy pracy, urzędy miast czy Państwowa
Inspekcja Pracy). Wysoce cenione

jest wsparcie, jakiego udzielają
patroni projektu – SAZ, Business
Centre Club oraz Stowarzyszenie
Pracodawców RP. Wyróżnieniem
dla firm jest już sama nominacja,
gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych rekomendacji
oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym środowisku przedsiębiorstw.
Zdobycie tytułu to nie tylko
prestiżowe wyróżnienie, ale również możliwość zaprezentowania się na łamach ogólnopolskich
mediów. Zwieńczeniem każdej
z edycji projektu jest ogólnopolska

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

