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Naszym głównym celem jest satysfakcja klientów
Rozmowa z Iwoną 

Zacharczuk, Wiceprezes 
Zarządu, Dyrektor 
Finansową z firmy 

WOKAS Spółka Akcyjna

 – Produkty firmy WOKAS 
– podłoża ogrodnicze WOKAS 
Smart – zostały w tym roku uho-
norowane wyróżnieniem Laur 
Konsumenta – Odkrycie Roku 
2021. Jak przyjęliście informację 
o otrzymaniu tego prestiżowego 
odznaczenia? 
 – Laur Konsumenta jest szcze-
gólnym wyróżnieniem, ponieważ 
przyznawany jest na podstawie 
ogólnopolskiego sondażu przepro-
wadzonego wśród klientów – final-
nych użytkowników produktów 
i usług. Fakt, że ziemie ogrodnicze 
z linii WOKAS Smart zostały nim 
uhonorowane bardzo nas cieszy. 
Oznacza, że stworzone przez nasz 
zespół z ogromnym zaangażowa-
niem podłoża sprawdzają się w do-
mowych i ogrodowych uprawach 
i są doceniane przez ludzi, z którymi 
dzielimy pasję, jaką jest miłość do 
roślin. Pracując nad recepturami 
Smart, celowaliśmy w stworzenie 
produktów najwyższej jakości, 
dostosowanych do potrzeb roz-
wojowych poszczególnych gatun-
ków i tym samym spełniających 
oczekiwania wykorzystujących je 
w swoich uprawach użytkowni-
ków. Cieszymy się, że to się udało. 
Satysfakcja klientów jest naszym 
największym osiągnięciem.  
 – Czym są podłoża ogrodnicze 
WOKAS Smart? 
 – Linia WOKAS Smart to 15 
specjalistycznych podłoży ogrod-
niczych, opracowanych pod kątem 
wymagań i potrzeb rozwojowych 
różnych typów roślin uprawia-
nych zarówno w przydomowych 

ogrodach, na balkonach, jak i we 
wnętrzach naszych domów czy 
biur. Na linię składa się ziemia 
do trawników, traw ozdobnych, 
iglaków, paproci, palm, kaktusów, 
cytrusów i roślin śródziemnomor-
skich, lawendy, roślin balkonowych, 
hortensji niebieskiej i kolejna do 
charakteryzujących się innymi pre-
ferencjami hortensji różowej i białej, 
podłoże do storczyków, ziemia uni-
wersalna i do roślin kwaśnolubnych 
oraz mulcz do ściółkowania. Każda 
z nich to specjalnie skomponowana 
mieszanka odpowiednio dobranego 
do indywidualnych wymagań rośli-
ny torfu i innych składników. 
 Torf jest ważnym elementem 
naszych podłoży ogrodniczych, po-
nieważ przede wszystkim pozwala 
dostosować odczyn pH danej mie-
szanki do poziomu optymalnego dla 
odmian, którym jest ona dedykowa-
na. Wykorzystując charakteryzujący 
się kwaśnym pH torf wysoki, obo-
jętnym torf niski lub odpowiednio 
zbilansowane kompozycje obydwu, 
byliśmy w stanie opracować gamę 
podłoży, których odpowiednie 
użycie zapewni większości rośli-
nom uprawianym w Polsce, ale też 
w innych miejscach świata zdro-
wy rozwój i bujny wzrost. Poza 
wsparciem w regulacji pH naszych 
produktów torf pozwolił nam tak-
że, dzięki swoim strukturalnym 
właściwościom, na zapewnienie 
roślinom odpowiedniego napowie-
trzenia systemu korzeniowego oraz 
stałego dostępu do wody, a dzięki 
swoim właściwościom chemicz-
nym – na dostarczenie składników 
odżywczych. 
 Oprócz torfu w produktach 
WOKAS Smart znajdują się przede 
wszystkim inne nawozy organiczne 
oraz długodziałające nawozy mi-
neralne. Spośród dodatków warto 
wymienić perlit, zapewniający do-

datkową porowatość, a co za tym 
idzie napowietrzenie i chłonność 
ziemi oraz zeolit.
 – Co wyróżnia linię WOKAS 
Smart na tle innych podłoży 
ogrodniczych dostępnych na 
rynku? Czemu nowe mieszan-
ki ziemi WOKAS zawdzięczają 
swoją nazwę?
 – Warto zacząć od wykorzysta-
nego w produktach WOKAS Smart 
nowatorskiego systemu odżywiania 
roślin. Opiera się on na trzech ele-
mentach: nawozach organicznych, 
do których należy kompost zielony, 
mineralnych nawozach długodzia-
łających i zeolicie, który jest kropką 
nad „i” opracowanego przez nas 
systemu. Nawozy długodziała-
jące, dzięki którym odżywianie 
roślin daje się przedłużyć nawet 
do 9 miesięcy, mogą się rozkładać 
w warunkach przechowywania, 
zanim trafią do gleby lub doniczki. 
Dzieje się tak zwykle pod wpływem 
wilgoci i wysokiej temperatury. Ze-
olit, dzięki swoim fizyczno-chemicz-
nym właściwościom, zabezpiecza 
nasze ziemie przed utratą cennych 
nawozów, bo po prostu je wchła-
nia. Dzięki temu podłoża WOKAS 
Smart są pełnowartościowe przez 
cały okres swojej przydatności do 
użycia, co przekłada się na nieza-
wodną skuteczność w zapewnieniu 
roślinom doskonałych warunków 
do rozwoju i wzrostu. System ten 
mieliśmy okazję przetestować 
w ramach współpracy z Instytutem 
Ogrodnictwa w Skierniewicach. 
Instytut przeprowadził dla nas 
badania w warunkach szklarnio-
wych, w testowej uprawie dwóch 
gatunków roślin: m.in. pelargonii 
i poinsecji, szerzej znanej jako 
gwiazda betlejemska. W obydwu 
przypadkach opracowana przez nas 
metoda odżywiania udowodniła 
swoją skuteczność. 

 Inną kwestią, której linia WOKAS  
Smart zawdzięcza swoją nazwę 
jest fakt, iż wypuszczeniu na ry-
nek mieszanek z serii towarzyszyło 
udostępnienie darmowej aplikacji 
na urządzenia mobilne pod tą samą 
nazwą. Jest ona czymś w rodzaju 
elektronicznego asystenta, który 
służy radą w zakresie pielęgnacji ro-
ślin. W aplikacji znajdziemy szeroką 
bazę różnorodnych gatunków ogro-
dowych: iglaków, ziół, krzewów, 
a także popularne rośliny donicz-
kowe do uprawy w domu. Każda 
z roślin została dokładnie opisana 
pod kątem potrzeb rozwojowych 
oraz optymalnych warunków akli-
matyzacji. Po wyborze interesującej 
nas rośliny poznamy jej przyna-
leżność gatunkową, pochodzenie 
geograficzne, a także rady dotyczące 
podlewania, temperatury i podłoża. 
Dodatkowo, aplikacja podpowie 
nam, której  ziemi firmy WOKAS 
użyć, by roślina mogła się zdrowo 
rozwijać. Aplikację bezpłatnie po-

brać można na stronie: https://
wokas.pl/aplikacja.
 Trzecim powodem stojącym za 
nazwą jest zróżnicowanie możliwej 
do nabycia ilości produktów pod ką-
tem potrzeb nabywcy, są to między 
innymi małe opakowania z wygodną 
rączką. 
 – Czym, oprócz dążenia do 
uzyskania wysokiej jakości, firma 
WOKAS kieruje się w pracy nad 
swoimi produktami? 
 – Bardzo ważna jest dla nas 
transparentność. Działamy zgodnie 
z najwyższymi standardami profe-
sjonalizmu i chętnie zapraszamy 
zainteresowanych za przysłowiowe 
kulisy oraz opowiadamy o każdym 
etapie naszej pracy. Inną wartością, 
którą się kierujemy jest szacunek 
dla przyrody. Torf, który wykorzy-
stujemy do produkcji naszych pod-
łoży ogrodniczych, ale także okryw 
stosowanych w uprawie pieczarek 
wydobywamy samodzielnie w 10 
prowadzonych przez nas kopalniach 

tego surowca. W każdym przypadku 
złoża eksploatujemy najmniej inwa-
zyjną metodą „spod wody”, a więc 
koparką hydrauliczną, bez uprzed-
niego wysuszania terenu. Dzięki 
temu nie zaburzamy gospodarki 
hydrologicznej okolicy, czyli nie 
wysuszamy jej. Pozyskany tą tech-
niką torf charakteryzuje się dużą 
wilgotnością, na poziomie ok. 80 
%, ale nie suszymy go, tylko w takiej 
formie wykorzystujemy w procesie 
przetwórstwa. Pozwala nam to na 
ograniczenie do minimum emisji 
CO2 zarówno na etapie wydobycia 
torfu, jak i dalszych prac produk-
cyjnych. Bardzo ważne jest dla nas 
także, by wyeksploatowane złoża 
zostały na nowo zagospodarowane 
jako nowe zielone enklawy – siedli-
ska różnych gatunków fauny i flory. 
Dlatego też każdorazowo starannie 
rekultywujemy dawne miejsca wy-
dobycia torfu, które stają się stawa-
mi rybnymi czy gospodarstwami 
agroturystycznymi. 
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Zrównoważony rozwój stanowi integralną część 
wszystkich obszarów funkcjonowania Hochland Polska. 
W dotychczasowej działalności firma zrealizowała 
już szereg istotnych elementów z opracowanej strategii. 

 Dokonano między innymi 
weryfikacji możliwości optymali-
zacji opakowań, dążąc do redukcji 
użytych surowców, w tym tworzyw 
sztucznych czy papieru. W latach 
2018-2019 dzięki optymalizacji 
opakowań oraz poprzez procesy 
inwestycyjne uzyskano redukcję 
tworzyw sztucznych o 110 ton/rok 
i papieru o 418 ton/rok, a w roku 
2020 zmniejszono ilość wprowa-
dzanego papieru o 46 ton.
	 –	Zapisane	szczegółowo	w	naszej	
strategii	cele	są	celami	całej	organi-
zacji,	każdego	pracownika	Hochland	
Polska,	niezależnie	od	miejsca	pracy.	
Chcemy	rozwijać	nasz	biznes	tak,	aby	
on	istniał	i	funkcjonował	w	zgodzie	
z	naturą	i	społeczeństwem,	aby	na-
szymi	wyrobami	mogło	cieszyć	się	
jeszcze	wiele	pokoleń	konsumentów	
– podkreśla Piotr Knauer, Dyrektor 
Generalny, Prezes Zarządu Hochland 
Polska. 
 W ramach opracowanej strate-
gii w Hochland Polska przyjęto naj-
ważniejsze kierunki zmian i działań 
wraz z potrzebnymi narzędziami 
oraz jasno określonymi miernikami. 
Firma zobowiązała się do osiągnię-
cia w okresie do 2025 roku 50% 
redukcji emisji dwutlenku węgla, 
a już od 2021 roku – neutralności kli-
matycznej zakładów produkcyjnych. 
Zadeklarowane zostało również 
liderstwo branżowe w kwestiach 
dobrostanu zwierząt i  konkretny 
cel, aby 70% dostawców mleka 
znalazło się w najwyższej kategorii 
ocen dobrostanu zwierząt. Nie mniej 

istotne dla Hochland jest, aby 100% 
opakowań do produktów nadawało 
się do recyklingu. Aby zrealizować 
ten cel, wypracowano mapę drogo-
wą dla zrównoważonych opakowań, 
której założenia są systematycznie 
wdrażane. Poruszono również kwe-
stie szerokiego zastosowania zasad 
gospodarki cyrkularnej z naciskiem 
na redukcję ilości odpadów oraz zu-
żywanych mediów. 
 – Dziś	i	w	najbliższych	latach	nad-
rzędnym	celem	jest	dla	nas	zmniej-
szenie	śladu	węglowego	i	uzyskanie	
neutralności	klimatycznej	zakła-
dów.	Każdego	roku	Hochland	chce	
redukować	wpływ	na	środowisko	
o	1,5% – mówi Joanna Kamińska, 
Kierownik ds. Inwestycji i Zrów-
noważonego Rozwoju w Hochland 
Polska. – Dzięki	zaangażowaniu	
pracowników	wszystkich	działów	
oraz	precyzyjnie	określonym	celom	
każdego	dnia	realizujemy	w	praktyce	
misję	zrównoważonego	rozwoju	–	dla	
Hochland	to	powód	do	wielkiej	dumy	
i	satysfakcji.	Poszukujemy	również	
możliwości	synergii	działań	w	zakre-
sie	zrównoważonego	rozwoju	z	naszy-
mi	partnerami	biznesowymi,	chcemy	
się	wzajemnie	inspirować,	dzielić	do-
brymi	praktykami	i	wspierać	w	zakre-
sie	celów	zrównoważonego	rozwoju. 
 Miniony 2020 rok pokazał, 
że Hochland Polska w obszarze 
zrównoważonego rozwoju może 
pochwalić się wieloma dobrymi 
praktykami. Mimo trwającej pan-
demii, która skierowała oczy bizne-
su na optymalizację kosztów, firma 

Hochland ma strategię 
zrównoważonego rozwoju

pozostała wierna przyjętej strategii 
i nie zrezygnowała z misji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Wręcz 
przeciwnie. 
 – Krzewiąc	kulturę	zrównowa-
żonego	rozwoju	Hochland	Polska	
angażuje	wszystkich	pracowników,	
aby	dbali	o	środowisko	naturalne	
i	społeczne	–	dziś	i	jutro.	Działania	te	
zostały	docenione	m.in.	przez	konsu-
mentów	i	klientów	w	ogólnopolskim	
plebiscycie	Laur	Konsumenta/Laur	
Klienta	2021.	W	tegorocznej	edycji	
konkursu	firma	Hochland	otrzymała	
prestiżowe	wyróżnienie	złoty	Laur	
Klienta	2021	w	kategorii	Ekologicz-
ne	strategie	w	biznesie/przemyśle,	
uzyskując	ponad	20%	głosów.	Szero-
kie	aktywności	Hochland	Polska	na	
polu	proekologicznym	i	wdrażanie	
innowacyjnych	działań	w	kierunku	
zrównoważonego	rozwoju	stanowią	
wyznacznik	trendów	dla	całej	branży	
i	określają	kierunek,	w	jakim	powinien	
podążać	dojrzały,	świadomy	biznes	– 
podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, 
PR & Marketing Services Manager 
w Hochland Polska.

Hochland	istnieje	na	polskim	ryn-
ku	od	początku	lat	90.	W	Polsce	
działają	dwa	zakłady	produkcyjne	
–	w	Kaźmierzu	i	Węgrowie.	Hochland, 
Almette,	Valbon	to	wiodące	na	ryn-
ku	marki,	pod	którymi	kryje	się	cała	
gama	produktów,	dostępna	także	dla	
rynku	HoReCa.	Wszystkie	produkty	
z	oferty	Hochland	wyróżnia	dosko-
nały	smak	i	najwyższa	jakość	dzięki	
najlepszym	surowcom	i	technologiom.

Każdy z nas ma takie dni, 
że 24 godziny nie 
wystarczają na wszystkie 
aktywności, które sobie 
zaplanowaliśmy. A co jeśli 
powiemy Wam, że jednym 
sposobem możemy nie 
tylko oszczędzić 8 godzin 
tygodniowo, ale zdjąć 
ze swoich barków część 
codziennych obowiązków? 
Taką możliwość daje
dieta pudełkowa 
Nice To Fit You.
 Przygotowanie posiłków to nie 
tylko sam proces, ale również cała 
otoczka, która temu towarzyszy. 
Planowanie, wreszcie pójście do 
sklepu po produkty, żeby na koniec 
przyrządzić sobie danie. Do tego 
dochodzi nam zmywanie, układanie 
naczyń… Te wszystkie czynności 
z osobna wydają się niezbyt czaso-
chłonnymi, jednak jeśli popatrzymy 
na badania – wniosek jest prosty. 
Tygodniowo tracimy około 8 godzin 
na przyrządzanie swoich posiłków.
 Wszystko oczywiście się sumuje 
– w skali miesiąca tracimy 30 go-
dzin, a w skali roku – aż 360. Nie ma 
co ukrywać – cały ten czas można 
wykorzystać na zdecydowanie cie-
kawsze rzeczy. 360 godzin to 15 dni, 
które możemy przeznaczyć na na-
prawdę długi urlop z rodziną, który 
pozwoli nam odetchnąć od codzien-
nego zgiełku. Brzmi to ciekawiej niż 
stanie w kolejce w sklepie (i jest na 
pewno bezpieczniejsze z uwagi na 
panującą pandemię), prawda?

Wygoda, szeroki wybór 
i jakość. A to wszystko 
w jednym miejscu

 No dobrze, ale z czym się to 
wszystko je? Nice To Fit You sta-

wia na wygodę. Wystarczy apli-
kacja mobilna i możemy zaczynać 
przygodę, która oszczędzi nam nie 
tylko czas – ale też zredukuje liczbę 
codziennych obowiązków. Codzien-
nie możesz wybierać z 30 różnych 
dań, podejrzeć prawdziwe zdjęcia 
podglądowe, przeczytać ich opisy, 
a może nawet się sugerować tym, 
jak jedli inni – wystarczy szybki rzut 
oka na oceny innych klientów.
 Pamiętaj, że masz pełną kontrolę 
nad dniami dostaw i ilością dań, 
które zamawiasz na dany dzień. 
Pewne jest to, że o ustalonej godzi-
nie znajdziesz pod swoimi drzwiami 
torbę z dietą. A wybór jest spory, bo 
dostępne są 3 pakiety, w obrębie 
których możemy żonglować między 
6 różnymi dietami. Na pewno nie 
zawieje nudą, a zaoszczędzony czas 
na pewno docenimy.

Pozwól sobie zaserwować 
dania, a zaoszczędzony czas 
spędź na przyjemnościach

 Podczas gdy dietetycy ułożą 
dla Ciebie zdrową dietę, kucharze 
w pocie czoła przyrządzą ciekawe 
dania, a kurierzy podrzucą Ci torbę 
z dietą tam gdzie chcesz – Ty zaj-
mij się w tym czasie sobą. Nowa 

Miesiąc dłuższy o 30 godzin?
dieta – nowi my, więc dlaczego 
nie zacząć rozwijać swojej pasji, 
na którą zawsze brakowało czasu? 
30 godzin miesięcznie daje nam 
sporo możliwości. Zbliża się wiosna, 
więc dlaczego nie oddać się swojej 
sportowej pasji i zacząć codziennie, 
po godzinie ćwiczyć?
 Masz jakiś język, którego zawsze 
pragnąłeś się nauczyć? Stołując się 
z Nice To Fit You zdecydowanie 
znajdziesz na to czas. I kto wie, 
może włoskie danie, które Ci po-
smakowało, da impuls do rozpo-
częcia nauki włoskiego? Nawet się 
nie obejrzysz, a po pół roku (180 za-
oszczędzonych godzinach) będziesz 
w stanie mówić tym językiem.
 A może wykorzystasz ten czas 
po prostu na chwilę ulgi, odpoczyn-
ku i relaksu? Naukowcy są zgodni 
– relaks jest niezwykle ważny dla 
naszego stanu zdrowia zarówno 
fizycznego, jak i psychicznego. 
Pomaga rozładować stres i napię-
cie. Wszyscy jednak wiemy, że nie 
zawsze jesteśmy w stanie znaleźć 
czas na chwilę wytchnienia. Oszczę-
dzając czas z dietą Nice To Fit You 
ta chwila się pojawia. A nawet parę 
chwil – 8 godzin tygodniowo spę-
dzonych na relaksie zdecydowanie 
wyjdzie nam na zdrowie. Każdy 
chyba się zgodzi, że lepiej spędzić 
godzinę z dobrą książką na ulu-
bionej kanapie niż poświęcając ją 
na stanie w sklepowej kolejce czy 
noszenie siatek z zakupami.
 Nie oszczędzamy tylko czasu 
– program lojalnościowy Nice To 
Fit You pozwala zbierać punkty 
do naszej wirtualnej Skarbonki. 
Na przykład podczas oceniania 
posiłków, a im dłużej korzystasz 
z cateringu – tym zarabiasz więcej 
punktów. W dłuższej perspekty-
wie oszczędzasz nie tylko wiele 
godzin miesięcznie, ale też pie-
niądze. 1 punkt w Skarbonce 
zmniejsza wartość następnego 
zamówienia o 1 zł.

Z dumą drugi rok z rzędu przyjmujemy wyróżnienie 
złoty Laur Klienta w kategorii Jakość i innowacyjność 
branży budowlanej – innowacyjne technologie. 
Fakt wyboru naszej firmy w ogólnopolskim głosowaniu 
klientów i sympatyków oraz towarzystwo znamienitych 
laureatów wcześniejszych edycji czynią to wyróżnienie 
szczególnie cennym i pożądanym. Jako załoga Rohhe 
jesteśmy wdzięczni i dumni, że zostaliśmy zaliczeni do 
tak znakomitego grona. Przyczynę najgłębszą naszego 
zadowolenia wyraża myśl Cycerona: „Wszystkie 
dobre czyny chcą być wystawione na światło”. 

 W niespełna 4 lata obecności 
na rynku stworzyliśmy kulturę 
organizacyjną, która w równym 
stopniu służy wszystkim naszym 
klientom, kooperantom i pracow-
nikom. Wysoce zaawansowany, 
autorski system zarządzania po-
zwala na przyjmowaną z uzna-
niem pełną realizację naszej misji 
– wizji. Głęboka znajomość rynku 
i tendencji jego rozwoju umoż-
liwia systematyczne wdrażanie 
proaktywnej strategii funkcjo-
nowania. Stworzyliśmy system, 
którego immanentną częścią 
jest promowanie i czerpanie 
korzyści z ciągłej nauki w pro-

Innowacje Rohhe zostały 
wyróżnione

cesach komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej. Dbamy o budo-
wanie rynkowej pozycji firmy 
podnosząc wartość jej reputacji. 
Interesariuszy przedsiębiorstwa 
uważamy za współtwórców na-
szych sukcesów. Troska o śro-
dowisko naturalne realizowana 
zgodnie z wdrożonym systemem 
ISO 14001 jest miarą naszego 
zaangażowania społecznego 
i świadomości obowiązków wo-
bec rozwijającej się cywilizacji. 
Kategoria, w której zostaliśmy 
wyróżnieni Jakość i innowacyj-
ność branży budowlanej – in-
nowacyjne technologie jest dla 

nas szczególnie ważna i cenna. 
Jako firma produkcyjna obie te 
wartości stanowią nieusuwalne 
warunki brzegowe dla naszej 
pracy i aktywności. Systemo-
wa dbałość o jakość osadzona 
jest w ramach wdrożonego ISO 
9001. Jesteśmy przekonani, że 
podnoszenie jakości produktów 
i usług poprzez nieustanne wdra-
żanie innowacji służy nie tylko 
satysfakcji klientów. Jest również 
naszym – Rohhe – skromnym 
wkładem w jakość życia tych 
i przyszłych pokoleń. Dzisiaj, tu 
i teraz tworzymy świat dla nas 
i naszych potomnych.

JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ BRANŻY BUDOWLANEJ
– INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
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 Niezależnie od obranych prio-
rytetów w centrum zaintereso-
wania zawsze znajduje się klient 
i jego oczekiwania oraz preferen-
cje. To właśnie dzięki kreatywności 
i wprowadzaniu nowatorskich pro-
duktów możemy w pełni cieszyć się 
z przyznawanych wyróżnień. 
 Ochrona nawierzchni Perlon® 

Lamino® czy wielkoformatowe pły-
ty bru kowe na podjazd i taras to 
tylko niektóre przykłady nowator-
skich rozwiązań, jakie marka Bruk-
-Bet® wdrożyła w ostatnich latach. 
Pro dukty Bruk-Bet® regularnie są 
doceniane w wielu prestiżowych 
konkursach branżowych. 
 W 2018 roku zdobyliśmy dwie 
szczególnie istotne dla nas nagro-
dy – złote godła TOP MARKA oraz 
Konsumencki Lider Jakości. Rok 
2019 zaczął się dla nas równie 
pomyślnie, ponieważ zostaliśmy 
docenieni i otrzymali śmy złoty 
Laur Konsumenta, a w 2020 roku 
ponownie nagrodzono nas złotym 
Konsumenckim Liderem Jakości. 
Wszystkie nagrody zostały przy-

znane marce Bruk-Bet® w kategorii 
kostka brukowa. 
 Laur Klienta to jeden z najbar-
dziej prestiżowych ogól nopolskich 
projektów konsu menckich. Co roku 
wybierane są najpopularniejsze 
i godne zaufania marki, produk-
ty i usługi z branży budowlanej. 
W konkursie uwzględ niane są m.in. 
takie aspekty jak dynamika wzrostu 
popularności czy innowacyjność 
produktów/usług. Zwycięstwo 
w tegorocznym plebiscycie i złote 
godło Laur Klienta 2021 jest wyróż-
nieniem, które świadczy o unikal-
nym charakterze marki Bruk-Bet®, 
gwarancji jakości oraz sile wielolet-
niej więzi z klientami. To właśnie te 
wartości od lat plasują nas na wio-
dącej pozycji na rynku mate riałów 
budowlanych. Podstawą konkursu 
jest popularność i gło sy przyzna-
wane przez klientów w plebiscycie 
Laur Klienta oraz w pozostałych 
rankingach dostępnych na rynku. 
Dzięki gło som klientów zdobyliśmy 
pierwsze miejsce, uzyskując aż 35% 
wszyst kich oddanych głosów. 

Bruk-Bet® ponownie 
wyróżniony przez klientów! 
W firmie Bruk-Bet® nieustannie dążymy do tego, 
aby nasze produkty były innowa cyjne, wpisywały się 
w aktualnie obowiązujące trendy, ale jednocześnie 
były wykonane z należytą starannością i odznaczały 
się bardzo dobrą jakością. 

 Przyznane wyróżnienia przez 
klientów nie tylko pozytywnie 
wpływają na nasz wizerunek, ale 
przede wszystkim potwier dzają 
jakość oferowanych przez nas pro-
duktów. Są realnym do wodem na 
to, że podążamy we właściwym 
kierunku. 
 Oferujemy szeroki wybór 
kostek, wielkoformatowych płyt 
brukowych oraz płyt tarasowych, 
które świetnie nadają się na ta ras 
lub podjazd do domu. Dzięki szero-
kiej gamie kolorystycznej i różnym 
rodzajom wykończeń powierzchni 
z łatwością będą Pań stwo mogli 
połączyć poszczególne produkty. 
Dodatkowo w naszej ofercie znaj-
dują się murki, palisady, obrze-
gowania oraz stopnie scho dowe, 
które pozwolą na eleganckie i kom-
plementarne wykończenie wokół 
nawierzchni brukowanych. 
 W dalszym ciągu będziemy do-
kładać wszelkich starań, by nasz 
asortyment spełniał wymagania 
stawiane przez konsumentów i w 
pełni odpowiadał ich potrzebom.

www.bruk-bet.pl 

Kosmetyki brązujące 
polecane przez gwiazdy
Sprzedaż wysokiej jakości kosmetyków brązujących do użytku domowego, sprzętu i mgiełek do opalania 
natryskowego. Do tego profesjonalna organizacja szkoleń tematycznych oraz bliska współpraca 
z gwiazdami dużego formatu. Tak można w skrócie opisać TanExpert, czyli nowoczesną i prężnie działającą 
firmę, która jest oficjalnym dystrybutorem renomowanej oraz znanej na całym świecie marki MineTan.

 TanExpert przebojem wdarł 
się na polski rynek i błyskawicz-
nie zyskał nie tylko popularność, 
ale i zaufanie zadowolonych 
klientów. Firma oferuje produkty 
stanowiące zdrową alternatywę 
dla wszystkich osób, które lubią 
efekt zmysłowo opalonej skóry, 
a jednocześnie nie chcą wysta-
wiać ciała na promienie słonecz-
ne lub korzystać z solarium.
 W obrębie działalności 
TanExpert znajduje się jednak nie 

tylko sprzedaż produktów brązu-
jących do użytku domowego czy 
opalania natryskowego, ale też 
fachowa organizacja profesjonal-
nych szkoleń z tej tematyki. Każde 
z nich kończy się otrzymaniem 
prestiżowego certyfikatu, który 
potwierdza umiejętności teore-
tyczne oraz praktyczne, nabyte 
właśnie podczas trwania nauki.
 Jako wyłączny dystrybutor 
produktów marki MineTan 
w Polsce TanExpert posiada 

także własną, regularnie roz-
budowywaną linię wysokiej 
klasy kosmetyków. O poziomie 
ich jakości świadczy stale ro-
snące zainteresowanie marką 
oraz codzienne opinie kolejnych 
zadowolonych klientów. Renomę 
TanExpert swoimi nazwiskami 
firmują także gwiazdy oraz wy-
bitne postaci z branży beauty. 
Szeroka współpraca z tą pre-
stiżową grupą jest jedną z wi-
zytówek marki i stanowi ważny 

element jej rozwoju na krajo-
wym rynku kosmetyków brą-
zujących.
 TanExpert to tak naprawdę 
krok w kierunku jakości, nowo-
czesności oraz innowacji. Firma 
stopniowo buduje pozycję lidera, 
coraz mocniej akcentując swoją 
obecność w branży. TanExpert jest 
firmą przyszłości, która stanowi 
precyzyjną odpowiedź na wy-
zwania, jakie niesie współczesny 
świat konkurencyjnego rynku.

Zaufaj polskiemu 
producentowi 
wyróżnionemu 
w ogólnopolskim plebiscycie 
w kategorii domowe 
odnawialne źródła energii

 Olsztyńska firma Corab istnieją-
ca od 30. lat doceniona została nie 
tylko za wysokiej jakości produk-
ty, ale również świadczone usługi 
w ramach sieci Corab Partner. 
 Technologia pozwalająca na 
produkcję prądu ze słońca znana 
nam była dotychczas z zasilania 
wysyłanych na orbitę satelitów, 
kalkulatorów czy lamp ogrodo-
wych. Rozwój tej technologii po-
zwolił na efektywniejszą produkcję 
i obniżenie kosztów instalacji. Fo-
towoltaika stała się powszechnie 
dostępna. Każdy może stać się 
prosumentem, czyli producentem 
i konsumentem prądu z własnej, 
małej elektrowni. Fotowoltaika 
pozwala na realne zmniejszenie ra-
chunków za prąd i pozwala zyskać 
niezależność energetyczną w domu 
i w firmie. Energia ze słońca rów-
nież przekonuje do siebie osoby, 
które dbają o ekologię.

Jak wybrać korzystną 
ofertę spośród dostępnych 
na rynku?

 Sieć Corab Partner zrzesza naj-
lepsze firmy instalacyjne z całej 
Polski. Nie każdy może do sieci 
przystąpić. Wymagania są wysokie 
i rygorystycznie weryfikowane. 
Przede wszystkim firmy należą-
ce do Corab Partner wyróżniają 
się rzetelnością i wysoką jakością 
usług. Wykwalifikowani instalato-
rzy muszą przejść specjalistyczne 

szkolenia i kursy. Firmy mogą in-
stalować wyłącznie komponent 
najwyższej jakości, objęty pewną 
i długoletnią gwarancją sprzęt. Po-
nadto firma musi mieć stabilną 
sytuację finansową sprawdzaną 
przez niezależnych audytorów, 
co pozwala na pewność realizacji 
długoletnich gwarancji. To ważne, 
ponieważ instalacje fotowoltaicz-
ne mogą produkować prąd przez 
długie lata. Niektóre komponenty 
instalacji mają gwarancję nawet 
do 25 lat. Tak wysokie wymagania 
powodują, że klient ma pewność, 
że instalacje wykonuje mu naj-
lepszy instalator wykorzystujący 
najlepsze komponenty za rozsądne 
pieniądze. – Porozumienie	między	
Corab	a	Partnerami	powstało	wła-
śnie	z	potrzeby	zapewnienia	jako-
ści – mówi Wiesław Szałkowski, 
Dyrektor Działu Sprzedaży Corab. 
– Od	wielu	lat	dokładamy	starań,	
aby	nasze	systemy	montażowe	były	
szybkie	w	montażu	i	bezpieczne	
przez	długie	lata.	Mając	tę	świa-
domość,	postanowiliśmy	nawiązać	
bliższą	współpracę	z	firmami	in-
stalatorskimi.	Polecając	je,	wiemy	
że	klient	otrzyma	profesjonalne	
wsparcie	i	bezpieczną	instalację.

Myślisz o fotowoltaice 
dla domu czy firmy?

Kompleksowa oferta

 Corab Partner to nie tylko insta-
lacja najwyższej jakości. To również 
szeroki pakiet usług. Instalatorzy 
pomogą w kalkulacji potrzeb ener-
getycznych, doborze optymalnej 
instalacji oraz pomogą w pozyska-
niu finansowania instalacji. Dzięki 
zaufaniu największych polskich in-
stytucji finansowych Corab Partner 
może przedstawić ofertę w zakresie 
kredytowania, leasingu czy dotacji 
instalacji fotowoltaicznych. Dzięki 
temu własna elektrownia słoneczna 
jest na wyciągnięcie ręki.
 Corab to marka z tradycją i mi-
sją. Od początku działalności naj-
ważniejsze było bezpieczeństwo, 
wysoka jakość i satysfakcja klienta. 
– Dziękujemy	za	to	wyróżnienie	–	
podsumowuje Henryk Biały, Prezes 
Corab. – To	tak	naprawdę	docenienie	
ciężkiej	pracy	kilkuset	najlepszych	
instalatorów	w	Polsce	zrzeszonych	
w	sieci	Corab	Partner.	To	wyróżnie-
nie	jest	dla	nas	szczególnie	ważne,	że	
pochodzi	od	tysięcy	zadowolonych	
klientów.	Cieszymy	się,	że	konsumenci	
są	świadomi	jak	ważna	jest	dobra	
jakość,	która	zapewni	długoletnią	
produkcję	prądu	w	bezpieczny	sposób.

Jak	znaleźć	najlepszego	instalatora	fotowoltaiki?	Wystarczy	wejść	na	stronę	
corab-partner.pl	i	odszukać	instalatora	ze	swojej	okolicy.	
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Czy nadal opłaca się być solidnym pracodawcą? A może epidemia 
COVID-19 chociaż w części zwalnia z solidności wobec pracowników?

O Fujitsu opowiada Aleksandra Durzyńska-Prochowska,
Dyrektor Zarządzająca Poland GDC, Fujitsu Technology Solutions

 Takich pytań nie zadawali 
sobie jednak pracownicy Wo-
jewódzkiego Szpitala Rehabili-
tacyjnego im. dr. S. Jasińskiego 
w Zakopanem. Przez lata zbierania 
doświadczeń udało się bowiem 
wypracować rozwiązania, dzięki 
którym zbudowano przyjazne 
miejsca pracy. Przez lata kształ-
towano w szpitalu taką kulturę 
organizacyjną, która stworzy pra-
cownikom szerokie możliwości 
rozwoju. W każdym dniu funk-
cjonowania szpitala wszystkim 
towarzyszyła zasada, że funda-
mentem każdej firmy są ludzie i że 
to przede wszystkim oni decydują 
o powodzeniu i marce swojego 
zakładu pracy. A kierownictwu 
szpitala zależało na tym, by dla 
pracowników firma była czymś 
więcej niż tylko pracodawcą.
 – Postawiliśmy	 na	 otwar-
tość,	dialog,	wzajemny	szacunek,	
transparentność	podejmowanych	
decyzji.	Staramy	się,	aby	działa-
nia	podejmowane	w	kontekście	
całego	szpitala	i	poszczególnych	
pracowników	były	jawne,	jasne	
i	dla	wszystkich	zrozumiałe.	Wie-
rzę,	że	to	pracownicy	są	twórca-
mi	wszystkich	naszych	sukcesów	
– mówi Krystyna Walendowicz, 
Dyrektor Szpitala.
 Takie podejście do pracowni-
ków zobowiązuje kierownictwo 
szpitala do zapewnienia pra-
cownikom poczucia stabilizacji 
zatrudnienia i finansowego bez-
pieczeństwa. Zatrudniając pra-
cowników stawia na długoletnią 
współpracę, budując jednocześnie 

 Fujitsu jest głównym japoń-
skim dostawcą nowych technologii 
oraz sprzętu w dziedzinie infor-
matyki i komunikacji (ICT), ofe-
rującym pełen zakres produktów, 
rozwiązań i usług technologicz-
nych. Korzy stamy z naszego do-
świadczenia oraz siły technologii 
ICT, aby wraz z naszymi klientami 
kształtować przyszłość globalnej 
społeczności. W oparciu o koncep-
cję dynamicz nych infrastruktur fir-
ma oferuje pełną gamę produktów, 
rozwiązań oraz usług informa-
tycznych, od systemów klienckich 
po rozwią zania dla centrów prze-
twarzania danych, infrastrukturę 
zarządzaną oraz udostępnianie 
infrastruktury w formie usługi. 
Na polskim rynku marka Fujitsu 
jest obecna od 20 lat, zatrudnia 
ponad 3400 pracowni ków, funk-
cjonując w trzech głów nych loka-
lizacjach: w Warszawie, w Łodzi 
i w Katowicach. 
 W warszawskiej siedzibie fir-
ma zajmuje się usługami wsparcia 
klientów oraz sprzedaży. Global 
Delivery Center w Łodzi i Kato-
wicach koncentruje specjalistów 
z zakresów biznesowych, takich 
jak: Service Desk, Service Mana-
gement, DX Se rvices, Application 
& Multi-Cloud Services, Workforce 
& Workplace Services, Enterprise 
Cyber Security Services, Business 
Process Services oraz Program & 
Project Services i innych. W Łodzi, 
Fujitsu zatrudnia również specja-
listów do jednostki Europe Busi-
ness Services, w na stępujących 
obszarach: Finance (P2P, O2C, 

indywidualną ścieżkę rozwoju 
kariery i inwestując w rozwój 
pracowników. To z myślą o swo-
ich pracownikach szpital uzyskał 
akredytację na prowadzenie 
specjalizacji dla fizjoterapeutów 
i lekarzy w zakresie rehabilitacji 
medycznej. Uzyskiwane specja-
lizacje i podnoszone przez leka-
rzy, fizjoterapeutów i pielęgniarki 
kwalifikacje stanowią o meryto-
rycznej sile personelu i w sposób 
istotny wpływają na ugruntowanie 
wysokiej marki szpitala.
 Za podejmowane na rzecz pra-
cowników działania w zakresie 
ochrony ich zdrowia i propago-
wanie wśród nich zdrowego stylu 
życia, zwłaszcza w aspekcie zdro-
wego odżywiania i aktywności 
fizycznej, szpital uhonorowany 
został przez Ministra Zdrowia 
w 2019 r. Certyfikatem „Praco-
Dawca Zdrowia”.
 Przykładem zaangażowania 
pracowników w życie szpitala jest 
liczny udział załogi w pracach ze-
społów problemowych. Pozwoliło 
to m.in. na trzykrotne (w ostatnich 
5 latach) zdobycie tytułu najlep-
szego szpitala niezabiegowego 
w Polsce. Wychodząc poza zadania 
statutowe i podstawowe obowiąz-
ki pracowników, uwzględniając 
jednak ich inicjatywę, szpital 
zdobył I miejsce w konkursie 
„Bezpieczny Szpital Przyszłości” 
w kategorii Działania na rzecz 
poprawy zdrowia i jakości życia 
seniorów oraz II miejsce w kate-
gorii Profilaktyka i popularyzacja 
zdrowia w aspekcie społecznym. 

General Ledger, Project and Con-
tract Accounting, Treasury, Master 
Data, Bid Finance Team and Pro-
duct Pricing Office), Supply Cha in 
(Order Management & Procure-
ment), Internal Audit, Assurance, 
a także HR Service Delivery. 
 Kryzys wywołany pandemią 
z pewnością przyspieszył wpro-
wadzenie pracy zdalnej wśród 
wszystkich naszych pracowników, 
co jako wyraz troski i bezpieczeń-
stwa, spotkało się z pozytywnym 
odbiorem zarówno wśród naszych 
klientów, jak i wśród samych za-
trudnionych. Z perspektywy firmy 
przejście na pracę zdalną pomo-
gło utrzymać ciągłość realizacji 
naszych celów biznesowych. Nie 
wstrzymaliśmy procesów rekru-
tacyjnych, a wprowadziliśmy m.in. 
zdalny onboarding nowych pra-
cowników, co umożliwiło zacho-
wanie ciągłości funkcjonowania. 
W trosce o bezpieczeństwo nasi 
nowi pracownicy otrzymują sprzęt 
oraz wszystkie niezbędnie doku-
menty bez konieczności wizyty 
w naszych siedzibach. Niemalże 
przez cały czas trwają rekrutacje 
zarówno osób wkraczających do-
piero na zawodową ścieżkę, jak 
i tych, które mają bogatsze do-
świadczenie. Do naszych zespołów 
poszukujemy m.in. programistów, 
inżynierów ds. zapewnienia jako-
ści, specjalistów, administratorów 
i in żynierów IT, osoby zaintereso-
wane karierą w branży IT, księ-
gowości i finansach, specjalistów 
logistyki, a także osoby ze znajo-
mością języ ków i obsługi klienta. 

W drodze do najlepszych 
świadczeń zdrowotnych

Stawiamy na rozwój 
naszych pracowników

 Ale i na co dzień pracownicy 
doświadczają korzyści wynikają-
cych ze współpracy z pracodawcą 
– klarowny system nagród, szeroki 
i wszechstronny fundusz socjalny, 
możliwość korzystania w godzinach 
pracy z urządzeń fitnessowych, spo-
tkania integracyjne czy wspólne 
wycieczki to tylko niektóre z ele-
mentów przedstawianej im oferty.
 – Podstawą	naszego	działania	
jest	zapewnienie	pracownikom	
poczucia	bezpieczeństwa	i	stabil-
ności.	Misją	szpitala	jest	zapew-
nienie	pacjentom	bezpieczeństwa	
i	wysokiego	poziomu	świadczeń	
zdrowotnych.	Ale	takie	cele	mogą	
być	osiągnięte	wyłącznie	poprzez	
uprzednią	 i	codzienną	wszech-
stronną	troskę	o	pracownika.	Na-
tomiast	uhonorowanie	szpitala	
tytułem	Solidny	Pracodawca	tyl-
ko	potwierdza,	że	obraliśmy	dobrą	
drogę.	Z	każdym	rokiem	staramy	
się	być	coraz	lepszym	pracodawcą.	
W	corocznych	ankietach	pytamy	
pracowników	o	satysfakcję	z	pracy,	
w	sposób	mierzalny	obserwujemy	
ich	zaangażowanie	i	aktywność,	
wyciągamy	z	tych	ankiet	wnioski	
do	poprawy	naszej	działalności	
w	zakresie	współpracy	na	 linii	
pracodawca	–	pracownik.	Odpo-
wiadając	zaś	na	zadane	na	wstępie	
pytanie,	czy	opłaca	się	być	solidnym	
pracodawcą,	odpowiedź	jest	tylko	
jedna	–	nie	tylko	się	opłaca,	warto	
nim	być	naprawdę.	A	stan	epidemii	
może	stać	się	szansą	na	określenie	
nowych	form	współpracy	praco-
dawcy	z	pracownikami	– dodaje 
Krystyna Walendowicz.

 Kontynuujemy też nasze dłu-
goterminowe plany związane 
z przestrzenią biurową. W Kato-
wicach Fujitsu zlokalizowane jest 
w biurowcu KTW, z kolei łódzki 
zespół Fujitsu Poland GDC, który 
ze względu na nieustanny roz-
wój firmy, już od 4 lat funkcjonuje 
w dwóch lokalizacjach, w przy-
szłym roku przeprowadzi się pod 
jeden dach do nowych biurowców 
w kampusie Fuzja. 
 Jesteśmy świetnym miejscem 
do pracy z kilku powodów. Przede 
wszystkim stawiamy na rozwój 
naszych pracowników – oferuje-
my szeroki wachlarz szkoleń we-
wnętrznych i zewnętrznych, kursy 
językowe, szkolenia techniczne. 
Jesteśmy miejscem pracy na lata 
– mamy wielu pracowników z dłu-
gim stażem pracy (9-10 lat). Dbamy 
o well-being naszych pracowni ków, 
szczególnie w okresie pan demii, 
mamy telefon wsparcia i szereg in-
nych aktywności dla pracowników 
(np. medytacje, joga online, tydzień 
wykładów o zdro wiu mentalnym). 
Wspieramy edu kację w szerszym 
kontekście. Jako Partner globalnego 
Programu P -Tech nasi pracowni-
cy prowadzą zajęcia dla uczniów 
wybranych średnich szkół tech-
nicznych w Łodzi i w Katowicach.

Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan? 
Nakłady finansowe? A może po prostu szczęście? 
Zapewne każdy z tych elementów, ale niewątpliwym 
atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa 
jest inwestycja w kapitał ludzki. Projekt Solidny 
Pracodawca Roku powstał przede wszystkim po to, 
aby wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty 
gospodarcze cechujące się wzorcową polityką 
personalną, która przekłada się na wysoką jakość 
produktów i usług. 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.

 – Proszę powiedzieć w kil-
ku słowach, czym jest projekt 
Solidny Pracodawca Roku?

 – Nasz projekt jest jednym 
z najstarszych tego typu przed-
sięwzięć w Polsce. Od lat we-
ryfikujemy tysiące podmiotów 
gospodarczych pod względem 
prowadzonej polityki personalnej. 
Nasze działania to nie tylko rese-
arch w lokalnym środowisku, ale 
również wewnętrzna weryfikacja. 
Nie przesadzę, jeśli powiem, że 
firmy, którym udało się przejść 
proces pozytywnie, znalazły się 
w elitarnym gronie podmiotów 
wiodących prym na naszym ro-
dzimym rynku pracy. Celem pro-
gramu Solidny Pracodawca Roku 
jest wyłonienie najlepszych pra-
codawców w Polsce, szczególnie 
tych, którzy w swojej działalności 

promują najciekawsze rozwiąza-
nia z zakresu HR, a przy tym dzielą 
się własnymi doświadczeniami 
na łamach ogólnopolskiej prasy.

 – Jaki jest cel tej inicjatywy?

 – Tak jak wcześniej wspomnia-
łam, celem projektu jest wyło-
nienie oraz wsparcie medialne 
podmiotów, których działania 
w zakresie HR są godne naśla-
dowania. Nadrzędną cechą jest 
potwierdzenie rzetelności, odpo-
wiedzialności, a przede wszyst-
kim solidności danej organizacji. 
Wyróżnienie tytułem Solidnego 
Pracodawcy Roku daje jasny 
przekaz o tym, że dana firma jest 
liderem w dziedzinie zarządza-
nia najistotniejszym kapitałem 
każdej organizacji, czyli ludźmi. 
W konkurencyjnym otoczeniu 

nie ma istotniejszej cechy niż 
solidność. Świadomość, iż dany 
podmiot uzyskał takie wyróżnie-
nie, utwierdza w przekonaniu, 
że będzie on nie tylko świetnym 
pracodawcą, ale również partne-
rem biznesowym.

 – Jakie korzyści przynosi 
pracodawcy udział w tym pro-
jekcie?

 – Wiemy, jak ważny w dzisiej-
szych czasach stał się employer 
branding, szczególnie w dobie 
rynku pracy, który jak to się 
zwykło już mówić, należy do pra-
cowników. Wymaga on od pra-
codawców takich działań, które 
pozwolą w pełni wykorzystywać 
potencjał całego przedsiębiorstwa. 
W konkurencyjnym otoczeniu 
przedsiębiorstwom coraz trudniej 

wyróżnić się na tle pozostałych 
podmiotów, tym samym pozy-
skanie specjalistów, wymaga od 
nich dodatkowych działań. Firmy 
chcą zatrudniać rzetelnych pra-
cowników, ale też takich, którzy 
zostaną w ich strukturach na lata. 
W związku z tym podejmują dzia-
łania zmierzające do uzyskania 
cech unikatowych, którymi prze-
konają potencjalnych kandyda-
tów do tego, by stali się częścią 
ich organizacji.

 – Czy zauważyła Pani 
na przestrzeni lat zmiany 
w organizacji i zarządzaniu 
firm w Polsce?

 – Tak, oczywiście. Rynek pra-
cy w Polsce oraz kultura zarzą-
dzania organizacjami są bardzo 
dynamiczne, a ich zmiany idą 

ze sobą w parze. Kwestie płacowe 
to niezwykle istotny element dla 
każdego pracownika i to pewnie 
nigdy się nie zmieni z logicznych 
względów. Jednak istotną warto-
ścią stały się rozbudowane działa-
nia dotyczące polityki personalnej 
takie jak możliwość podnoszenia 
kwalifikacji, awans czy realizacji 
ambicji oraz planów nie tylko za-
wodowych. Dziś pracownik chce 
być postrzegany jako część orga-
nizacji. Ukierunkowany jest na 
rozwój, a działania takie jak inicja-
tywy pracownicze, wolontariaty, 
imprezy integracyjne sprawiają, że 
czuje się on częścią tej struktury. 
Jednostką, która ma realny wpływ 
na funkcjonowanie firmy, w której 
jest zatrudniona.

 – Firma zdobyła wyróżnienie 
i co teraz?

 – Przedsiębiorstwa wyróżnio-
ne w projekcie Solidny Pracodaw-
ca Roku, nadążają za zmianami 
i potrzebami dynamicznego 
rynku pracy w Polsce. Wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom oraz 
głośno to komunikują. A my im 
w tej komunikacji pomagamy, 
poprzez media, które wspierają 
nasz projekt. Myślę, że czoło-
we i opiniotwórcze dzienniki 
są do tego doskonałą platformą. 
Dzięki nim potencjalny pracow-
nik szukający dla siebie wła-
ściwego miejsca zatrudnienia, 
a zarazem znający swoją wartość 
może bardziej świadomie po-
dejmować decyzję. Jeśli wiemy, 
że dany podmiot został zweryfi-
kowany pozytywnie przez orga-
nizację godną zaufania, to znak, 
że takie przedsiębiorstwo zasłu-
guje na naszą uwagę.

Rozmowa z Tiną Dej, Dyrektorem Programu 
Solidny Pracodawca Roku
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Firma Produkcyjno Handlowa MARO producent worków na odpady oraz drobnych artykułów dedykowanych 
do sprzątania i pakowania.

Producent w ostatnim roku wprowadził do oferty produkty całkowicie przyjazne środowisku:
•	 worki	na	odpady	kompostowalne	– wykonane w 100% ze skrobi kukurydzy, posiadające austriacki certyfikat TUV 

OK Compost umożliwiający kompostowanie tych worków nawet w przydomowych kompostownikach wraz z np. 
obierkami jabłek. 

•	 ścierki	biodegradowalne – wykonane w 100% z miazgi drzewnej. Ścierki o świetnych właściwościach użytkowych, 
bardzo przyjemne w dotyku, chłonne, trwałe, a jednocześnie również kompostujące się całkowicie.

•	 torby	pakowe wykonane w 100% ze skrobi kukurydzy.

W procesie produkcyjnym w FPH MARO kładziony jest szczególny nacisk na właściwości użytkowe produktów, 
ale również na przyjazność środowisku przy zachowaniu walorów estetycznych z praktycznym opakowaniem.
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essentiALA – polska, roślinna esencja omega3 podbija świat
essentiALA to wyjątkowy, opracowany przez polskich 
naukowców – roślinny zamiennik tranu, czysta esencja 
omega3, bez śladu zanieczyszczeń, rybiego posmaku 
i w nowoczesnej formie mono-estrów. Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego doceniając 
dobroczynny wpływ na organizm zakwalifikowało estry 
essentiALA jako nutraceutyk, czyli produkt wyizolowany 
z roślin, stanowiący koncentrat składników
bioaktywnych o działaniu pro-zdrowotnym. 

 essentiALA ma pozytywny 
wpływ na cały organizm - po-
maga utrzymać właściwy po-
ziom cholesterolu i chroni serce, 
wspiera prawidłowy wzrost 
i rozwój dziecka, w tym rozwój 
mózgu a dzięki witaminie D, tak 
ważne obecnie, prawidłowe 
działanie układu immunolo-
gicznego. 

 essentiALA jest produko-
wana z czystego oleju lnianego, 
który w procesie technologicz-
nym jest zamieniany w estry –
mono-cząsteczki o „wydłużonym 
uwalnianiu” dzięki którym do-
broczynne kwasy omega-3 krążą 
w organizmie aż do 24 godzin 
(dla porównania te z oleju rybie-
go czy samego oleju roślinnego 

tylko 3-4 godziny), są stabilne 
i nie utleniają się (nie jełczeją jak 
olej) a ich niewielka ilość (4ml) 
zapewnia 100% dziennego zapo-
trzebowania na kwasy omega3.
 Linia produktów essentiALA 
to tylko naturalne składniki 
o udowodnionym działaniu, bez 
dodatków smakowych czy kon-
serwantów. Tak czyste, że mogą 

być bezpiecznie stosowane przez 
kobiety w ciąży czy podawane 
małym dzieciom.
 Produkty pod marką essentiALA 
wytwarzane w Polsce od 2016 
roku i są również dostępne na  
wielu rynkach europejskich. 
 Więcej informacji w oficja- 
lnym sklepie producenta 
www.essentiala3.pl

Godła programów wspierają decyzje konsumentów!

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

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

Dokonując codziennych, mniejszych bądź większych, zakupów, niejednokrotnie 
zdarzyło nam się natknąć na godła obecne na opakowaniach wielu produktów. 
Obracając w ręku słoiczek z majonezem lub butelkę szamponu, kupując materiały 
budowlane, a nawet korzystając z poważnych usług biznesowych, niejednokrotnie 
zdarzyło nam się zatrzymać wzrok na charakterystycznym logotypie. 
Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, co tak naprawdę niesie za sobą ów medal? 
Czy zapytaliśmy w myślach siebie samych, jaką korzyść odnosi producent 
decydujący się wziąć udział w konkursie popularnościowym, który prowadzi 
do przyznania takiego godła? Bo przecież nie chodzi o to, 
by etykieta z godłem promocyjnym po prostu ładnie wyglądała... 
No, być może jest to jeden z powodów szczycenia się godłem promocyjnym, 
jednak wierzymy, że tym najmniejszym.

sposób wpływa na wybór oznaczo-
nego nim produktu. Grupą, która 
najczęściej zwraca uwagę na godła 
promocyjne okazali się mieszkańcy 
dużych, ponadstutysięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po 
raz kolejny panie okazały się bar-
dziej dociekliwe i spostrzegawcze. 
Z badań jasno wynika, że to właśnie 
kobiety przywiązują większą wagę 
do tego, co widnieje na opakowaniu 
produktu. W ten sposób dowiedzie-
liśmy się, że to właśnie one, nieco 
częściej niż mężczyźni, kierują się 
przy zakupach godłami promocyj-
nymi. Na dokonanie zakupu towaru 
oznaczonego godłem ma również 
wpływ zasobność portfela. Osoby 
o wyższych dochodach, dokonując 
zakupu, chętniej sugerują się gra-
ficzną informacją o zdobyciu przez 
daną markę konkretnego tytułu, na 
przykład Lauru Konsumenta. 

 Obecność godła przykuwa także 
uwagę osób wykształconych. Bada-
nie wykonane przez GFK Polonia 
pokazało nam, że ci, którzy ukończyli 
studia, nieco częściej zwracają uwa-
gę na obecność godeł promocyjnych 
przy logotypie wybieranej marki.
 Śledząc dalej wyniki badań, da 
się zauważyć, że obecność logoty-
pów konkursowych nie jest obojętna 
również osobom aktywnym zawo-
dowo. To one chętniej wybierają te 
marki, które znalazły uznanie rów-
nież wśród innych użytkowników.
 No dobrze, ale przecież godeł, 
którymi opatrzone są rozmaite pro-
dukty, jest kilka. Czy w takim razie 
wszystkie są tak samo miarodajne? 
Czy każde z nich znaczy dla konsu-
menta dokładnie to samo?
 Z badania GFK Polonia wynika, 
że aż 25% osób zwraca przy zaku-
pach uwagę na znaki promocyjne, 

z czego największym zaufaniem 
darzone są godła konkursów Teraz 
Polska oraz Laur Konsumenta.
 Skoro tak, to skupmy się na 
przykład na samym Laurze Konsu-
menta. Nie trzeba długo szukać, by 
dowiedzieć się, że aż 3 spośród 9 
najbardziej rozpoznawalnych godeł 
promocyjnych w Polsce związane 
są z programem Laur Konsumenta. 
Są to: Laur Klienta / Laur Konsu-
menta (w nomenklaturze programu 
panuje swoisty dualizm związany 
z charakterem konkretnych branż, 
w których medale są przyznawane), 
Top Marka oraz Odkrycie Roku.
 Czas w takim razie pochy-
lić się nad każdym z tych godeł 
z osobna. Godła Top Marka oraz 
Odkrycie Roku w najmocniejszym 
stopniu trafiają do mieszkańców 
dużych miast. Ci, którzy wybierają 
produkty opatrzone godłem Top 

Marki, to najczęściej mężczyźni. 
Panów satysfakcjonuje najwyższe 
z możliwych odznaczeń, co wska-
zywać może na odwieczną samczą 
chęć współzawodnictwa, zdoby-
cia najwyższej wygranej. W tym 
przypadku takim konsumenckim 
świętym Graalem jest produkt 
najbardziej rekomendowany 
przez innych, marka nie opusz-
czająca podium w plebiscycie Laur 
Konsumenta, czyli Top Marka. Top 
Marka najbardziej przekonuje także 
osoby o nieco grubszym portfelu 
i wyższym wykształceniu. Panie 
okazują się za to zapalonymi od-
krywcami. To one poszukują no-
wych rozwiązań i wykazują się 
chęcią zmiany dotychczasowych 
zwyczajów zakupowych. Dlatego 
właśnie godłem, które najbardziej 
skłania je do dokonania konkret-
nego wyboru jest Odkrycie Roku.


