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DODATEK PROMOCYJNO-REKLAMOWY

Godła programów wspierają decyzje konsumentów!
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.

Odpowiedź na te i szereg innych
pytań przyniosły nam ogłoszone
niedawno wyniki badań wykonanych przez instytut GFK Polonia,
będący oddziałem jednej z największych firm badawczych na świecie.
Wywiadów konsumenckich dokonano na zamówienie holdingu
reklamowego AEGIS Media.
Pod uwagę wzięto preferencje 3000 potencjalnych klientów
z najbardziej reprezentatywnego
przedziału wiekowego 15-64 lat.
Sposób badania, na który się zdecydowano, w terminologii profesjonalnej nazywa się CAPI (Computer
Aided Personal Interview). Osobom
niezwiązanym z branżą badawczą,
czy reklamową ten skrót może niewiele mówić. W uproszczeniu CAPI
to metoda bezpośrednich wywiadów przeprowadzanych w domach
respondentów z udziałem komputera. Wyniki takich badań kodowane są w trakcie przeprowadzania
wywiadu, a dane z terenu przesyłane specjalnie zabezpieczonym
łączem.
Podczas badań CAPI dotyczących rozpoznawalności godeł promocyjnych kierowano się kilkoma
istotnymi kryteriami, wśród których były takie wytyczne jak: płeć
badanego, dochody, wykształcenie,
czy aktywność zawodowa. Spraw-

dzono również, które z wielu obecnych na rynku godeł ma największy
wpływ na wybór opatrzonych nimi
produktów.
Przyznać trzeba, że wyniki okazały się zadziwiająco jednoznaczne
i wyraźnie wskazujące na... skuteczność godeł. Aż 26% badanych
stwierdziło, iż medal (inaczej: godło
promocyjne – przyp. aut.) zamieszczony na opakowaniu w istotny
sposób wpływa na wybór oznaczonego 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 bardziej dociekliwe i spostrzegawcze.
Z badań jasno wynika, że to właśnie
kobiety przywiązują większą wagę
do tego, co widnieje na opakowaniu
produktu. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że to właśnie one, nieco
częściej niż mężczyźni, kierują się
przy zakupach godłami promocyjnymi. Na dokonanie zakupu towaru
oznaczonego godłem ma również
wpływ zasobność portfela. Osoby
o wyższych dochodach, dokonując
zakupu, chętniej sugerują się graficzną informacją o zdobyciu przez
daną markę konkretnego tytułu, na
przykład Lauru Konsumenta. Obecność godła przykuwa także uwagę

osób wykształconych. Badanie wykonane 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 osobom
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 miarodajne? Czy każde z nich znaczy dla
konsumenta dokładnie to samo?
Z badania GFK Polonia wynika,
że aż 25% osób zwraca przy zakupach 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 Konsumenta. 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 medale 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 produkty opatrzone godłem Top Marki,
to najczęściej mężczyźni. Panów
satysfakcjonuje najwyższe z możliwych odznaczeń, co wskazywać
może na odwieczną samczą chęć
współzawodnictwa, zdobycia najwyższej wygranej. W tym przypadku takim konsumenckim świętym
Graalem jest produkt najbardziej
rekomendowany przez innych,
marka nie opuszczająca 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 odkrywcami.
To one poszukują nowych rozwiązań i wykazują się chęcią zmiany
dotychczasowych zwyczajów zakupowych. Dlatego właśnie godłem,
które najbardziej skłania je do dokonania konkretnego wyboru, jest
Odkrycie Roku.
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Marka Saiko-Med – szybka, Jakość urządzeń
skuteczna i bezpieczna
potwierdzają klienci
dezynfekcja

Saiko-Med to profesjonalna linia preparatów medycznych
do dezynfekcji rąk, powierzchni, narzędzi oraz różnych przedmiotów.
Nasze produkty są sprawdzone, skuteczne, bezpieczne
oraz spełniają wymagania sanepidu.
Preparaty Saiko-Med są przebadane i skuteczne na wirusy, bakterie i grzyby, co w dobie pandemii
ma niezwykłe znaczenie. Nasze
preparaty są produkowane z największą starannością z najlepszych na rynku produktów.
Wiemy, jak ważne jest utrzymanie czystości i sterylnych
warunków w placówkach medycznych, salonach fryzjerskich,

strefach spa, wszelkiego rodzaju
obiektach użyteczności publicznej, a także domach i mieszkaniach. Dlatego stworzyliśmy
serię preparatów, które uporają
się z różnego rodzaju drobnoustrojami chorobotwórczymi.
Wśród proponowanych przez nas
preparatów znajdują się płyny,
koncentraty, żele i inne środki
dezynfekujące do rąk, narzędzi,

podłóg, mebli i nie tylko. Są one
przystosowane do powierzchni
metalowych, plastikowych, skórzanych i innych.
Nasz bestsellerowy płyn Saiko
Zid przeznaczony do dezynfekcji powierzchni na bazie dwóch
alkoholi bez aldehydów i fenoli,
może być stosowany na wielu
powierzchniach, również tych,
które mają kontakt z żywnością.

Pro-Vent Systemy
Wentylacyjne została
laureatem I miejsca
w plebiscycie Laur
Konsumenta /
Laur Klienta 2021.
Firma została
wyróżniona przede
wszystkim za wysoką
jakość produktów,
które są również
najpopularniejsze
w swojej grupie
w kraju!

Firma Pro-Vent to polski
producent urządzeń do wentylacji budynków wpływających
na znaczną poprawę jakości powietrza w budynkach. W ofercie
posiada ponad 50 typów rekuperatorów MISTRAL. Są to urządzenia energooszczędne, które
generują bardzo niskie zużycie
energii, a co za tym idzie dają
duże oszczędności użytkownikom,
a to wszystko dzięki wysokiemu
stopniowi odzysku ciepła. Ich dodatkowymi atutami są również:
mała waga, kompaktowa budowa,
konfigurowalne króćce  czy łatwy
dostęp serwisowy. Na wyróżnienie zasługuje także przyjemna dla
oka estetyka wykonania,  szerokie
możliwości automatyki urządzeń
oraz wprowadzenie technologii
Stopfield®.

Opatentowanie i zastosowanie innowacyjnej technologii
Stopfield® umożliwiło stworzenie niezwykle skutecznego filtra
antysmogowego CLEAN R, który
pozwala wyeliminować jedną
z największych bolączek dużych
miast – zanieczyszczone powietrze. Dzięki niemu możliwe jest
odfiltrowanie z napływającego do
wnętrza domu powietrza cząstek
stałych nawet o średnicy 1 μm.
Redukcja pyłów zawieszonych
na poziomie aż 99,95% wywiera
dobroczynny wpływ na zdrowie
i samopoczucie, gwarantując świeże i czyste powietrze zarówno
we wnętrzach domowych, jak
i publicznych.
Idealnym uzupełnieniem wentylacji mechanicznej (rekuperacji)
jest zastosowanie gruntowego

wymiennika ciepła. Urządzenia,
które wykorzystując energię płytkich warstw gruntu obniża zapotrzebowanie na ciepło budynku.
Dodatkowo, w okresie letnim
dostarcza do budynku chłodne
powietrze. I to wszystko praktycznie bezkosztowo.
Wyróżnienie firmy Pro-Vent
w ogólnopolskim konkursie
i przyznanie I miejsca w plebiscycie Laur Konsumenta / Laur
Klienta 2021 to sygnał, że kierunek rozwoju firmy jest zgodny
z oczekiwaniami klientów. – Cieszy
nas, że starania, które podejmujemy są doceniane przez klientów
– zarówno firmy instalacyjne, jak
i użytkowników naszych urządzeń
– reasumuje Magdalena Skórska,
projektant instalacji sanitarnych
Pro-Vent.
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Avanti Leasing Broker
– doświadczenie,
pasja, doradztwo,
wysoka jakość
świadczonych usług
finansowych
Avanti to broker leasingowy, który wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom każdego klienta poszukującego
finansowania w swojej działalności niezależnie
od branży czy finansowanego przedmiotu leasingu.
Jako niezależny broker leasingowy współpracuje z wieloma instytucjami leasingowymi
i kredytowymi działającymi na
terenie Polski. Finansuje zakup
pojazdów, jak też środków trwałych. Wybiera dla klienta najlepsze
rozwiązania dostosowane do jego
aktualnych potrzeb, przeprowadza przez wszystkie formalności.
Służy pomocą w trakcie trwania
umowy oraz po jej zakończeniu.
Dzięki stałej współpracy z dealerami oraz dystrybutorami broker
oferuje wsparcie i pomaga uzyskać

najlepsze ceny pojazdów i przedmiotów leasingu z różnych branż.
Doświadczony zespół i wyspecjalizowani ludzie pracujący
w Avanti na co dzień pomagają dobrać każdemu klientowi najlepszą
formę finansowania. Pomimo czasu w jakim się znaleźliśmy, gdzie
rynek zwolnił, Avanti Finance nie
zwalnia i jest dla klienta, by pomóc
z finansowaniem. Klienci docenili brokera, czego konsekwencją
jest otrzymanie przez niego już po
raz kolejny wyróżnienia w postaci
złoty Laur Klienta 2021.

www.avanti-finance.pl

Zdrowo znaczy szczęśliwie
Stajemy się
pasjonatami
zdrowego trybu
życia, a także
podnosimy
standardy zdrowego
odżywiania. Efektem
utrzymującej się
mody na dietę oraz
aktualnej sytuacji
epidemiologicznej
jest nieustający
wzrost popularności
sprzętów domowych.

LAUR KONSUMENTA
TOP MARKA 2021
DLA MARKI I-WATER

ZŁOTY LAUR KONSUMENTA 2021
W KATEGORII
PRASY DO TŁOCZENIA OLEJU

SREBRNY LAUR KONSUMENTA 2021
W KATEGORII
WYCISKARKI DO SOKÓW

Jednymi z najbardziej popularnych sprzętów domowych
są wyciskarki wolnoobrotowe. Holenderska firma Byzoo
otrzymała srebrne godło Laur
Konsumenta 2021 w tej kategorii. Produkty producenta cieszą
się popularnością i zaufaniem
Polaków już od pięciu lat. Najczęściej kupowana wyciskarka
pozioma byzoo Rhino dzięki
mocnemu silnikowi rewelacyjnie
wyciska sok nawet z najbardziej
wymagających owoców, warzyw
i zieleniny, a jej niska prędkość
obrotowa pozwala zachować
wszystkie witaminy, minerały
oraz enzymy w wyciskanym soku.
Soki świeżo wyciskane są zdrowe,
smaczne, a przy tym robi się je

szybko. Wzmacniają odporność
organizmu, korzystnie wpływają
na system immunologiczny, a także oczyszczają ciało z toksyn. Do
ich przygotowania wybierajmy
sezonowe owoce i warzywa. Zimą
i wiosną bombę witaminową dostarczy nam marchewka, jabłko,
burak lub seler naciowy. W domowym zaciszu bez trudu przygotujemy świeżo wyciśnięty sok pełen
witamin i składników odżywczych
dzięki najlepszemu kuchennemu
wynalazkowi, jakim jest wyciskarka do soków i warzyw.
Kolejnym wyróżnionym
produktem w plebiscycie Laur
Konsumenta 2021 jest prasa
do tłoczenia oleju polskiej firmy
Yoda. Marka zdobyła złote godło

jako producent najlepszej domowej prasy do tłoczenia oleju na
zimno. Sprzęt jest niezawodny,
wydajny i prosty w obsłudze. Za
pomocą tej prasy możemy tłoczyć olej z nasion lnu, czarnuszki,
słonecznika, konopi, chia, z większości orzechów, a nawet z wiórków kokosowych.
Prestiżową nagrodę Top Marka
zdobyła firma I-water – jedyny
w Polsce dystrybutor koreańskich
butelek do jonizacji, oczyszczania
i mineralizacji wody. Trzy butelki
o różnej pojemności (380 ml, 600
ml oraz 1400 ml) filtrują wodę,
alkalizują ją i wzbogacają w niezbędne minerały, a nawet w aktywny wodór nadający wodzie
właściwości przeciwutleniające.
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Prestiżowe wyróżnienie HR

Grupa Virtu nie zwalnia tempa

Projekt Solidny Pracodawca Roku wyłania i promuje 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.

Rozmowa
z Arkadiuszem Rzepką,
HR Managerem
Grupy Virtu

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.

– Grupa Virtu została laureatem tytułu Solidny Pracodawca
Roku, potwierdzającego słuszność
kierunku obranego w firmowej
polityce personalnej. Jak Państwo
skomentują otrzymanie tytułu?
– Wyróżnienie to jest dla nas potwierdzeniem, że efekty naszej pracy
zaczynają być zauważalne w coraz
szerszych kręgach, to dobry znak. Nie
zwalniamy tempa i działamy dalej.
Wiemy, co chcemy osiągnąć i kroczymy konsekwentnie obraną ścieżką.
– Mówi się, że firma to ludzie.
Jak trudno jest dziś znaleźć odpowiedniego pracownika i jak
Państwo podchodzicie do tego
tematu?
– Trudność w pozyskaniu pracowników obserwują wszystkie
firmy już od kilku lat. Slogan „rynek
pracownika” dobrze już się zadomowił w mass mediach i świadomości
ludzi.
Działania trzeba zaplanować na
różnych obszarach, nie należy 100%
uwagi poświęcić wyłącznie na pozyskanie. Jeśli jest trudność w znalezieniu nowych, wykwalifikowanych
osób, to trzeba przekierować część
środków na wyłonienie talentów
wewnątrz organizacji i zapewnienie odpowiednich szkoleń. Ale to
w zasadzie nic odkrywczego.
Co jednak warte uwagi, pracownicy inaczej patrzą dziś na stabilność
zatrudnienia i pozycję firmy, te 2 elementy zyskały na wartości w oczach
kandydatów. Coraz częściej słyszymy,
że pewne branże postrzegane są jako
„mało pewne”, bo ich usługi w czasie pandemii sprzedają się słabiej,

gdzieś w przestrzeni wisi potencjalna wizja redukcji lub bankructwa.
Firmy, których produkty lub usługi
w czasie kryzysu sprzedają się nadal
dobrze, nie mają przestojów, zyskują
mocno na atrakcyjności. Ludzie chcą
pracować w takich miejscach, upatrują w nich przede wszystkim bezpieczeństwa.
– Jak Państwa zdaniem zmienił
się rynek HR w obliczu pandemii,
i jakie rozwiązania okazały się
najskuteczniejsze w tej sytuacji ?
– Z naszej perspektywy największe zmiany możemy zaobserwować
w 4 obszarach:
1. Komunikacja z kandydatami
– większość rozmów z kandydatami
staramy się przeprowadzać wykorzystując do tego celu komunikatory
internetowe. Jest to wygodniejsze
dla kandydata, nie ma konieczności
osobistej wizyty w naszym biurze
dopóki obie strony nie zdecydują
się na współpracę.
2. Zatrudnienie obcokrajowców – przy planowaniu zatrudnienia np. obywateli Ukrainy należy
uwzględnić możliwość ewentualnej kwarantanny po przekroczeniu
granicy, a zatem założyć czasowy
margines błędu, i to spory margines,
ponieważ wytyczne urzędów w tej
kwestii zmieniają się niemalże z dnia
na dzień. Trzeba o tym pamiętać
i śledzić codziennie.
3. Źródła pozyskiwania kandydatów – w czasie pandemii tracą na
wartości oferty pracy publikowane
w przestrzeni publicznej. Ludzie
ograniczają przemieszczanie się,
niechętnie uczestniczą w więk-

szych zbiorowiskach, nawet takich
jak targi pracy, zatem skuteczność
takich miejsc dla HRowca znacząco
spadła. Nadal jeszcze nie należy definitywnie ich przekreślać, ale raczej
nie stawiać na nie w 1 kolejności.
Prym wiodą źródła w Internecie
i programy poleceń pracowniczych.
4. Praca zdalna – w odniesieniu
do stanowisk biurowych to bardzo
częste usprawnienie stosowane dziś
przez firmy. To rozwiązanie w dłuższej perspektywie sprawi, że za jakiś
czas pojawi się nowe wyzwanie –
relacje. Jak budować relacje z pracownikami (zwłaszcza z nowymi
pracownikami) i poczucie przynależności do firmowej społeczności
na odległość? Będzie to stanowiło
wyzwanie w niedalekiej przyszłości.
Warto już zacząć o tym myśleć.
– Wdrażana przez Państwa polityka personalna od lat przynosi
widoczne efekty. Czy możemy spodziewać się zatem jakichś zmian,
nowości, czy raczej ulepszenia
tego co już dobrze działa?
– Zwykło się mawiać, że jedyną
pewną rzeczą w życiu jest zmiana
– maksyma, która mimo upływu
czasu nie traci na aktualności. Czy
to w życiu, czy w biznesie trzeba
być bystrym obserwatorem i szybko
reagować na zmiany. Cieszy nas to,
że aktualne rozwiązania dobrze się
sprawdzają, jednak my nadal będziemy je udoskonalać, ewentualne
poprawki zawsze będą wynikały
z chęci dotrzymywania kroku oczekiwaniom zmieniającego się rynku.
Nowości i innowacje to absolutna konieczność, pojawią się one na pewno.

We wtorki i czwartki paliwa
premium w cenie paliw
podstawowych

nym miejscu załatwić większość
codziennych spraw - zrobić zakupy,
nabyć środki do dezynfekcji czy
odebrać przesyłkę. Na większości
stacji Shell istnieje możliwość odbierania przesyłek DHL Parcel, a na
terenie ok. 80 stacji Shell znajdują
się paczkomaty InPost. Cały czas
poszukujemy nowych rozwiązań,
które pomogą ułatwić życie klientów. Kilka miesięcy temu nawiązaliśmy współpracę z Uber Eats,
dzięki której nasi klienci mogą bez
wychodzenia z domu zamawiać ponad 100 produktów z naszej oferty
m.in. hot-dogi, panini czy słodycze.
Od niedawna klienci odwiedzający
wybrane stacje Shell mają również
możliwość skorzystania z preferencyjnej oferty Banku BNP Paribas,
dającej szanse otrzymania 10%
zwrotu za zakupy na stacjach Shell.

Filtrujemy pozytywną energię Złoty Laur Klienta 2020
za paliwa Shell V-Power
Rok 2020 zmienił niewątpliwie rzeczywistość
wokół nas. Nastała tzw. nowa normalność, z którą
większość podmiotów gospodarczych musiała
się zmierzyć. Widmo kryzysu gospodarczego
wymusiło we wszystkich firmach wielkie zmiany.

Rynek narzucił spółce
Denckermann aktualizację
dotychczasowego podejścia
do organizacji pracy, metod
szybkiej komunikacji oraz sposobu myślenia pracowników
pracujących w rozproszonych
zespołach w systemie home
office. Najtrudniejszym zadaniem było wsparcie działów
produkcyjno-logistycznych,
których praca, czyli zapewnienie ciągłości operacji, stała się
najważniejszym ogniwem firmy.
Priorytetem stały się wyzwania jak dbać o pracowników, jak
zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji w czasie
turbulencji ekonomiczno-gospodarczych wywołanych pandemią.
Wdrożone strategie oraz
procedury sanitarne sprawiły,
iż udało się utrzymać 100% stanu zatrudnienia, co było jednym
z priorytetów spółki. Dzięki temu
firma mogła i może nadal konsekwentnie dążyć do wyznaczonego biznesowego celu. Firma
Denckermann w dalszym ciągu
realizuje swoje projekty rozwojowe, tak aby wszyscy klienci
czuli się usatysfakcjonowani.
Wdraża nowe linie produktowe
i nieustannie rozwija obecne,
po to aby nie stracić powierzonego jej zaufania.
– Nie jest dla nas zaskoczeniem, ale jest za to powodem
do dumy fakt, że po raz czwarty
otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Solidnego Pracodawcy Roku
– mówi Aleksandra Wolszczak
– Dyrektor operacyjny i HR –
pokazuje ona to, iż tworzymy
warunki, które dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa
i przynależności i że wspólnie
pracujemy na sukces.

Rafał Molenda,
dyrektor działu stacji paliw
i rozwoju sieci detalicznej
Shell Polska
Shell V-Power – paliwo
rekomendowane przez
Scuderia Ferrari
Już trzeci rok z rzędu nasze paliwo premium Shell V-Power zostało wyróżnione złotym Laurem
Klienta. Za wyjątkowością tego
paliwa stoi unikalna, wzmocniona
formuła czyszcząca DYNAFLEX,
która pomaga uzyskać lepszą wydajność spalania i poprawę osiągów.
Zawarte w niej składniki usuwają
zanieczyszczenia z silnika i w benzynach V-Power dodatkowo pomagają
redukować tarcie na każdym litrze
paliwa. Dzięki temu energia powstała ze spalania paliwa może być efektywniej zamieniona na generowaną
przez silnik moc. Nasze paliwa są
regularnie weryfikowane przez niezależne badania prowadzone przez
UOKiK jak i te zlecane przez Shell.
Dowodzą one, że oferujemy paliwa
najlepszej jakości. Shell V-Power
to jedyne paliwo rekomendowane
i wykorzystywane przez naszych
globalnych partnerów: Scuderia
Ferrari, BMW M i Ducati.  

W tym roku w ramach akcji
„Wtorki i Czwartki z Shell V-Power”
zachęcamy naszych klientów do
wypróbowania, a następnie regularnego korzystania z naszych paliw
premium Shell V-Power 95 oraz
Shell V-Power Diesel. We wtorki
oraz w czwartki obniżamy ceny
tych paliw do poziomu ceny paliw
podstawowych Shell FuelSave: we
wtorki mogą kupić Shell V-Power
95, a w czwartki Shell V-Power
Diesel. Możemy się pochwalić, że
już co trzeci klient stacji paliw Shell
wybiera paliwa premium.
Tej jesieni rozszerzyliśmy akcję
„Wtorki i czwartki z Shell V-Power”
o kampanię „Moc okazji we wtorki
i czwartki”. W jej ramach klienci
Shell mają możliwość skorzystania
z wyjątkowych promocji pozapaliwowych min. we wspomniane dni
klienci mogą kupić kawę deli by
Shell w cenie 5 zł. Przy okazji konsumenci mogą przekonać się o korzyściach wynikających z uczestnictwa
w programie lojalnościowym Shell
ClubSmart. Obecnie program ma
blisko milion zarejestrowanych
uczestników Shell ClubSmart,
którzy zbierają punkty za zakupy
i wymieniają je na atrakcyjne nagrody.

Na stacje nie tylko po paliwo

Zauważyliśmy, że stacje paliw
już od dawna przestały być tylko
miejscem do tankowania paliwa.
Obecnie pełnią one rolę wielofunkcyjnych obiektów usługowych,
oferujących całą gamę usług pozapaliwowych. Klienci mogą w jed-

Energooszczędne
rozwiązania i inwestycje
w paliwa alternatywne

Od początku 2020 roku 97%
stacji własnych Shell w Polsce używa energii elektrycznej wyłącznie
ze źródeł odnawialnych.  Ponadto
na 22 stacjach testowane są ogniwa fotowoltaiczne. Wewnątrz 80%
stacji Shell jest wykorzystywane
oświetlenie LED. Firma wdraża
też w zamykane lodówki, które
obniżają zużycie energii. Shell inwestuje również w rozwój paliw
alternatywnych. Jednym z najważniejszych wydarzeń w tym roku
było otwarcie pierwszej stacji Shell
LNG w Bielanach Wrocławskich.
To jedna z ośmiu stacji Shell LNG,
które zostaną zbudowane w Polsce
w najbliższych latach. W przyszłości
powstaną również punkty szybkiego ładowania samochodów Ionity.
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Innowacyjne produkty firmy Aronpharma
zdobywają uznanie konsumentów
Linia produktów OxiPAC
to preparaty istotnie
poprawiające jakość
i komfort życia. Dzięki
wszechstronnemu
działaniu i wysokiej
jakości składnikom
zostały docenione
przez konsumentów
uzyskując nagrodę –
Laur Klienta Odkrycie
Roku 2020.
Lepiej zapobiegać niż leczyć
Styl życia ma ogromny wpływ
na kondycję i potencjał regeneracyjny organizmu. Odpowiednia
ilość snu, umiejętność radzenia
sobie ze stresem, aktywność
fizyczna i zbilansowana dieta
warunkują prawidłowe reakcje
obronne organizmu i wspierają
go w walce z infekcjami. Szybkie
tempo życia, chroniczny stres,
przetworzona żywność, używki
oraz zanieczyszczenie środowiska prowadzą do zaburzeń
prawidłowego przebiegu procesów życiowych, stresu oksydacyjnego, a w konsekwencji do
licznych chorób. Coraz trudniej
jest zadbać o równowagę pomiędzy potrzebami a dostarczanymi w codziennej diecie
składnikami odżywczymi, aby
organizm sprawnie funkcjonował i radził sobie ze szkodliwym
działaniem wolnych rodników.  
Dlatego często musimy wspomagać się suplementacją, której
celem jest zabezpieczenie przed
deficytami wynikającymi z tych
dysproporcji.

Aronpharma – młoda firma
z dużym potencjałem
Firma Aronpharma jest
przedsięwzięciem, które powstało w 2018 roku w odpowiedzi na rosnącą potrzebę
wprowadzenia na rynek polski
i zagraniczny nowoczesnych
rozwiązań wspierających
zdrowie, zwłaszcza osób zmagających się z chorobami metabolicznymi (np. chorobami
układu krążenia, cukrzycą) oraz
pacjentów onkologicznych, którzy odczuwają efekty uboczne
stosowania standardowego
leczenia, m.in. chemio- i radioterapii. Dzięki partnerstwu
z firmami technologicznymi
GreenVit i Bart firma ma mocne zaplecze produkcyjne i pełną
kontrolę nad jakością kluczowych składników od surowca
roślinnego, poprzez ekstrakcję,
do produktu finalnego.
– Celem naszej firmy jest
stworzenie jak najlepszych,
przebadanych nutraceutyków,
suplementów diety o potwierdzonym klinicznie efekcie – mówi
dr inż. Krzysztof Lemke, współzałożyciel firmy Aronpharma.
– Opracowaliśmy unikatową
technologię obróbki czarnego
bzu i aronii, aby wydobyć z nich
jak najbardziej biologicznie aktywną frakcję związków. Badania nad produktami są istotnym
wyróżnikiem naszej działalności.
W dalszym ciągu zamierzamy
powiększać grupę produktów
zawierających kompleks różnych
substancji aktywnych obecnych
w owocach aronii, w tym antocyjanów, procyjanidyn, flawonoidów i kwasów organicznych.

Dr inż. Krzysztof Lemke,
Prezes Aronpharma

Wyróżnienie Laur Klienta Odkrycie Roku 2020 jest dla nas
nie tylko nobilitacją, ale również
dodatkową motywacją do kontynuowania i rozwijania naszych
działań w zakresie tworzenia
unikalnych formuł wspierających zdrowie.

Wykorzystanie natury
i polskich składników
W Polsce jest wiele roślin
i ziół, których potencjał nie został wykorzystany i doceniony,
a które mają szereg właściwości
prozdrowotnych. Właśnie po ich
moc sięga w swoich badaniach
i produktach firma Aronpharma. – Wierzymy w profilaktykę
i właściwe wybory, które mają
realny wpływ na zachowanie
zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i umysłowej – mówi dr inż.
Krzysztof Lemke. – Badania
dowodzą, że skutecznym sposobem radzenia sobie ze stresem
oksydacyjnym są polifenole,
antocyjany i flawonoidy, a ich
największe stężenie dostępne jest
właśnie w aronii.
Aronia jest bogatym źródłem antyoksydantów, które
mają wszechstronne działanie,
m.in. wspierają przetwarzanie i usuwanie z organizmu
wolnych rodników oraz przeciwdziałają stanom zapalnym.
Wykazują również właściwości
przeciwwirusowe oraz pomagają
w obniżeniu ryzyka wystąpienia
zdarzeń sercowo-naczyniowych
i w funkcjonowaniu wzroku.
Wykorzystaliśmy tę wiedzę
i stworzyliśmy podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców aronii czarnoowocowej,

Nasza firma prowadzi szereg projektów badawczych,
które mają doprowadzić do
wprowadzenia na rynek produktów poprawiających jakość
życia w aspekcie zdrowia i kondycji fizycznej oraz umysłowej.
Pracujemy nad stworzeniem
produktów wspierających
leczenie osób z cukrzycą
przyjmujących metforminę
oraz osób zmagających się ze
skutkami ubocznymi leczenia
radio- i chemioterapią w chorobach onkologicznych.

który pomaga utrzymać właściwy status oksydoredukcyjny
w organizmie – wyjaśnia dr
Krzysztof Lemke. – Wykorzystujemy go w naszych produktach. Prozdrowotne właściwości
aronii połączyliśmy z działaniem
czarnego bzu tworząc autorską
mieszaninę ekstraktów z owoców
jagodowych FENACTIVE™ wystandaryzowanych na wysoką
zawartość polifenoli i antocyjanów.

OxiPAC® produkty mające
istotny wpływ na poprawę
jakości życia
Produkty OxiPAC® pierwotnie powstały z myślą
o sportowcach, których organizm potrzebuje szczególnej
regeneracji i wparcia w czasie intensywnych treningów.
Szybko okazało się, że ich korzystne właściwości doceniają
również konsumenci, którzy
nie uprawiają sportu na co
dzień. W skład linii wchodzą
OxiPAC ® FORTE, OxiPAC ®
3BIOTIC, OxiPAC ® FIBER
oraz OxiPAC® LIPO-C.
OxiPAC® FORTE to wysokiej
klasy nutraceutyk, w którego
skład wchodzą naturalny silny
przeciwutleniacz oraz witaminy. Bazowym składnikiem jest
podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców aronii, wspierający utrzymanie właściwego
statusu oksydoredukcyjnego
i wykazujący działanie przeciwzapalne. OxiPAC® FORTE
wzbogacony został witaminami z grupy B, które łagodzą
napięcie nerwowe i odpowiadają m.in. za prawidłowe

Będąc beneficjentem dotacji unijnych z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju
(program POIR1.1.1. – szybka
ścieżka) oraz Agencji Rozwoju Pomorza, możemy rozwinąć produkty na najwyższym
poziomie, potwierdzając ich
skuteczność działania nie tylko
w badaniach przedklinicznych,
ale również przeprowadzając
badania kliniczne z udziałem
pacjentów. Na początku 2021
rozpoczynamy kolejny projekt,
który zakłada opracowanie

działanie układu nerwowego
oraz sprawność intelektualną.
Ponadto wpływają na regenerację mięśni i włókien nerwowych. Witamina A jest
niezbędna do prawidłowego
widzenia oraz przyczynia się
do prawidłowego metabolizmu
żelaza. Tak opracowana kompozycja jest solidnym wsparciem układu metabolicznego
i odpornościowego. Dbając
o wysoką jakość produktu
Aronpharma prowadzi badania,
w tym badania kliniczne, które mają na celu potwierdzenie
efektywności działania składników aktywnych na regenerację
i wydolność organizmów sportowców.
OxiPAC® 3-BIOTIC, synbiotyk
stworzony w celu kompleksowego oddziaływania na organizm
i wsparcia prawidłowego poziomu flory bakteryjnej układu
pokarmowego oraz prawidłowej pracy jelit. Bardzo wysoka
zawartość bakterii probiotycznych (łącznie 2x10^10 AFU)
w połączeniu z FENACTIVE™autorską mieszaniną ekstraktów z owoców jagodowych oraz
prebiotykiem tworzy unikatową
na rynku kompozycję bakterii
i związków biologicznie aktywnych, działając wielotorowo
na organizm, m.in. regulując
mikrobiom w jelitach, uszczelniając ściany jelit oraz działając przeciwzapalnie. Istotną
rolę w skuteczności działania
OxiPAC® 3-BIOTIC odgrywa
transport celowany, który jest
możliwy dzięki zastosowaniu
kapsułek dojelitowych oraz specjalnemu otoczkowaniu bakterii
probiotycznych (mikrokapsuł-

skutecznej terapii naturalnego wzmacniania układu odpornościowego jako sposobu
zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 oraz
łagodzenia powikłań związanych z przebiegiem choroby
COVID-19. Dodatkowym ważnym dla nas kierunkiem rozwoju jest wsparcie organizmów
sportowców, szczególnie w procesie regeneracji powysiłkowej,
jak również w zwiększaniu wydolności podczas intensywnego treningu i zawodów. Dla tej

kowaniu) w celu zabezpieczenia
ich żywotności.
OxiPAC® FIBER jest wysoce stabilnym w różnych
środowiskach błonnikiem
rozpuszczalnym. Dzięki ekstrakcji żywicy z akacji otrzymano pozbawiony zapachu,
smaku i koloru produkt o czystym składzie. OxiPAC® FIBER
wykazuje silne właściwości
prebiotyczne, przez co stanowi
pożywkę dla bakterii probiotycznych, które odpowiadają za prawidłowe trawienie i odporność
organizmu, regulują pracę jelit
i zapewniają komfort trawienny.
Badania wykazują, że spożywanie rozpuszczalnych błonników
ma wpływ na wzrost wrażliwości komórek na insulinę, obniża
poposiłkową glikemię i insulinemię. Polecany jest również
osobom, które chcą wspomóc
metabolizm, pracę jelit i dążą
do utrzymania prawidłowej
wagi albo ze względu na indywidualne potrzeby dietetyczne
mają problemy z dostarczaniem
błonnika w codziennej diecie.
OxiPAC® LIPO-C jest liposomalną formą witaminy C.
Produkt powstał dzięki połączeniu najwyższej jakości surowca i wykorzystaniu najnowszej
technologii obróbki tej witaminy
opracowanej w celu przełamania barier absorpcyjnych organizmu. Zamknięcie cząsteczek
w osłonce lipidowej zabezpiecza
witaminę C przed utlenianiem
oraz zwiększa jej stabilność
i biodostępność. Liposomalna
forma umożliwia transport
celowany, który zapewnia łatwiejszą penetrację witaminy
C do komórek.

grupy opracowany został produkt OxiPAC® FORTE. Zawiera
on wysokie stężenie ekstraktu
z aronii AronVit® uzyskanego
dzięki wykorzystaniu złożonej
technologii ekstrakcji oraz separacji związków aktywnych
na złożu chromatograficznym
w celu izolacji oraz koncentracji
frakcji polifenolowej z rośliny.
Tę samą technologię zastosowaliśmy przy stworzeniu formuły FENACTIVE™ obecnej m.in.
w syropie Berroxin® Immuno
i OxiPAC® 3-BIOTIC.

