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Sukces zbudowany na wartościach rodzinnych
W misiu Tous zakochały się miliony kobiet na całym 
świecie. To właśnie ten mały niedźwiadek zainspirował 
Rosę Oriol do stworzenia nowego symbolu 
współczesnej kobiety. Dzisiaj markę Tous tworzą 
silne, kreatywne kobiety, które dbają o to, żeby historia 
rodzinnego klejnotu nigdy nie została zapomniana.

Pewnego razu 
w Mediolanie...

 – Na pierwszym miejscu są 
zawsze wartości rodzinne i budo-
wanie wspólnie czegoś trwałego 
– mówi Rosa Tous, wiceprezeska 
firmy. Wszystko zaczęło się, gdy 
w 1985 roku Rosa Oriol wybra-
ła się w podróż do Mediolanu. 
Przechadzając się kolorowymi 
uliczkami stolicy mody, zwróciła 
uwagę na jedną z wystaw sklepo-
wych. Za szklanymi oknami zo-
baczyła pluszowe misie. Zrobiły 
na niej niemałe wrażenie – przy-
pomniały o słodkich chwilach 
dzieciństwa i wzruszyły swoją 
prostotą. – Przywróciły wszyst-
kie wspólne, ciepłe wspomnienia 
czasów niewinności, czułości, gier 
i bezpieczeństwa – mówiła póź-
niej Rosa. Nostalgia za dawnymi 
czasami była tak silna, że widok 
wystawy na długo pozostał 
w pamięci Rosy. Kiedy wróciła 
do domu, zaczęła zastanawiać się, 
co może wynieść z tego nieocze-
kiwanego przeżycia. W końcu 

z jednym z pluszowych przyja-
ciół wróciła do Hiszpanii, gdzie 
postanowiła wykorzystać jego 
wizerunek w rodzinnej firmie. 
 Rodzinna firma, czyli zakład 
zegarmistrzowski teścia Rosy 
prowadził działalność nieprze-
rwanie od 1920 roku. Dopiero 
po 45 latach stery przejęła Rosa 
i jej mąż – Salvador Tous, z któ-
rym wzięła ślub w 1965 roku. 
Para rozpoczęła projektowanie 
biżuterii. – Pierwsze egzempla-
rze stworzyliśmy z przerobionego 
złota i wykorzystaliśmy klasyczne 
techniki, takie jak plecione nici. 
Zrewolucjonizowaliśmy świat 
biżuterii, tworząc przyjazną at-
mosferę wokół naszych produk-
tów. Zdemokratyzowaliśmy świat 
biżuterii, czyniąc ją dobrem luksu-
sowym dostępnym dla wszystkich 
– wspominała Rosa.
 Jednak wróćmy do historii 
misia. Po powrocie z Mediolanu 
Rosa zadała swoim współpra-
cownikom pytanie: Jak można 
wykorzystać wizerunek misia?  
W odpowiedzi otrzymała serię 

rysunków od zatrudnionego 
szkicownika, które przedstawiały 
różnorodne wersje niedźwiadka. 
Jej serce skradła ta najprostsza, 
chociaż spotkało się to z niema-
łym sprzeciwem. Jednak Rosa 
potrafiła postawić na swoim. 
 Upór i nieustępliwość spo-
wodowały, że to właśnie bardzo 
skromny w formie złoty miś 
stał się symbolem firmy Tous 
w 1985 r. Rosa lubiła godzić obo-
wiązki w firmie z wychowaniem 
dzieci. Ale w tamtych czasach 
niewiele kobiet było aktywnych 
zawodowo. Już cztery lata póź-
niej powstał pierwszy sklep Tous 
w Barcelonie. Ludzie nazywali go 
jubilerem z otwartymi drzwiami, 
co było niemałym osiągnięciem – 
dzięki temu sklep zyskał ogromną 
popularność. 

Czułość kluczem 
do sukcesu

 Niedźwiadek Tous reprezen-
tuje to, co marka przekazuje od 
lat – czułość. Rosa Tous, wicepre-

zeska firmy, mówi że na poziomie 
zawodowym „czułość” rozumie 
jako dbanie o klienta, dotrzymy-
wanie obietnicy i troszczenie się 
o swoich współpracowników. 
Gdyby rozszerzyć znaczenie 
tego słowa, może być ono nawet 
filozofią życia. Zaangażowanie, 
pasja i uważność to cechy, które 
łączą wszystkich pracowników 
firmy. Miś Tous stał się globalnym 
symbolem łagodności i miłości.
 Marka słynie z tego, że każdy 
miś jest wykonany z dbałością 
o najmniejsze szczegóły. Zespół 
ciągle poszukuje nowych technik 
biżuteryjnych, analizuje trendy, 
ale tworzy również kolekcje, któ-
re nigdy się nie znudzą. Sięga po 
ponadczasowe kamienie szlachet-
ne – każdy z nich zachwyca inną 
kolorystyką, a odpowiedni szlif po-
zwala wydobyć ich ukryte piękno. 

Plany na przyszłość

 Obecnie Tous jest świetnie 
prosperującym, międzynarodo-
wym przedsiębiorstwem. Global-

na marka posiada aż 700 butików 
w 53 krajach świata. To kobiety 
grają tam pierwsze skrzypce. 
Marka podkreśla, że zawsze 
chętnie zatrudniali kobiety, a na 
stanowiskach kierowniczych sta-
nowią one dużo wyższy procent 
niż w większości firm na świecie. 
Rodzinne wartości są dalej na 
pierwszym miejscu – trzy siostry 
z rodziny Tous zajmują najważ-
niejsze stanowiska w firmie. Alba 
jest prezeską, Rosa wiceprezeską, 
a Marta dyrektorką kreatywną. 
Każda z nich odgrywa inną rolę, 
ale dzięki temu idealnie się uzu-
pełniają. 
 Tous zwraca również uwagę 
na zrównoważoną produkcję - 
dba o odzyskiwanie i ponowne 
wykorzystanie materiałów. Ich 
starania zostały docenione przez 
Responsible Jewellery Council, 
organizację ustanawiającą stan-
dardy etyki biznesu i odpowie-
dzialnej produkcji. Firma Tous 
wykazała się efektywnością 
energetyczną, zaangażowaniem 
w dziedzictwo kulturowe (udział 
w renowacji historycznych skle-
pów jako wyraz szacunku dla 

kultury i tradycji sektora) oraz 
starannym pozyskiwaniem su-
rowców w celu zapewnienia 
odpowiedzialnych i zrównowa-
żonych dostaw.
 Produkty Tous cieszą się nie-
zwykłą popularnością nie tylko 
w rodzinnej Hiszpanii. Marka 
otrzymała możliwość posługi-
wania się złotym Laurem Klienta 
2021 dzięki najwyższej jakości 
produktów - w tym torebek dam-
skich i akcesoriów modowych. 
Laur Klienta to pierwszy i jed-
nocześnie najbardziej liczący się 
certyfikat konsumencki w kraju, 
przyznawany w wyniku przepro-
wadzanego plebiscytu powszech-
nej popularności produktów oraz 
usług. Polki pokochały uroczego 
misia i stały się wiernymi fanka-
mi Tous. 
 Klientki Tous podzielają 
wartości marki. Są nowoczesne, 
radosne i pełne miłości – dla 
siebie i świata. Tous tworzy do-
stępną, ale luksusową biżuterię 
dla kobiet młodych duchem. Każ-
da kobieta wrażliwa na piękno 
i sztukę znajdzie w ofercie marki 
coś dla siebie.

Na zdjęciu: Salvador Tous i Rosa Oriol

Na zdjęciu: Rosa Oriol z córkami



D2
S T RO N Y  B I Z N E S U

PLUS

Trwałość
Łatwość 
obsługi

Gwarancja spokoju
dla budujących dom 
Nagrodzona 
Laurem Klienta sieć 
Salonów KRISHOME 
oferuje inwestorowi 
stolarkę okienno-
drzwiową do domu 
od renomowanego 
producenta firmy 
KRISPOL. Bramy, okna, 
osłony, a także drzwi 
wejściowe można 
zamówić w jednym 
miejscu.

Wygoda i oszczędność czasu

 Inwestorzy, którym zależy na 
oszczędności czasu, docenią obsłu-
gę Doradców Techniczno-Handlo-
wych w sieci Salonów KRISHOME, 
gdzie można liczyć na fachowe 
doradztwo, a ponadto zamówić 
komplet stolarki otworowej do 
domu w jednym miejscu. Rozmo-
wa z fachowcem może odbyć się 
również online za pomocą popular-
nych komunikatorów – WhatsApp 
i Messenger. 

Elastyczny wybór

 Zdecydowana większość inwe-
storów decyduje się na spójność 
kolorystyczną okien, osłon, drzwi 
zewnętrznych i bramy garażowej, 
istnieje również możliwość łącze-
nia dekorów czy kolorów z palety 
RAL w elastyczny sposób, dosto-
sowany do wymogów projektu 

czy indywidualnych oczekiwań. 
Miksowanie rozwiązań to kolejna 
z opcji doceniana przez budują-
cych – okna z PVC w całym domu, 
a wielkogabarytowe przeszklenia 
wykonane w aluminium? Żaluzje 
fasadowe i rolety zewnętrzne na 
jednej inwestycji? Decydując się 
na produkty KRISPOL, inwestor 
ma pełne pole możliwości.

Oprócz walorów 
estetycznych – gwarancja 
spokoju

 Zakup stolarki otworowej wiąże 
się nie tylko z doborem aspektów 
wizualnych, ale przede wszystkim 
produktów, które będą funkcjonal-
ne, bezpieczne, energooszczędne, 
a także będą służyły przez długie 
lata. Istotny dla inwestora powinien 
być również montaż produktów na 
terenie budowy, na stronie pro-
ducenta można sprawdzić, czy 

fachowcy posiadają odpowiednie 
certyfikaty. Przy końcowej decyzji 
ważna jest również kwestia ochro-
ny produktów, firma KRISPOL ofe-
ruje 5-letni okres gwarancji przy 
regularnym serwisowaniu na 
wszystkie produkty z linii HOME, 
przy czym na okna PVC i alumi-
niowe inwestor otrzymuje aż 7 lat 
gwarancji. 

Salony KRISHOME 
nagrodzone Laurem Klienta

 Salony KRISHOME, które wy-
różniają się wyjątkowo wysokim 
poziomem obsługi klienta, kolej-
ny raz uzyskały przychylność jury 
i inwestorów, którzy oddali swój 
głos na markę w plebiscycie Laur 
Klienta. To wyjątkowe wyróżnienie 
i rekomendacja dla inwestorów 
ceniących sobie wysoką jakość. 
Listę Salonów można znaleźć na 
stronie: https://krispol.pl/salony/ 
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Nasza wspólna odpowiedzialność za mądre decyzje
Nasza wspólna odpowiedzialność 
to obecnie walka z kryzysem 
klimatycznym. W tym kierunku 
coraz więcej firm podejmuje 
odpowiedzialne i zrównoważone 
podejście do prowadzenia biznesu, 
co stanowi realną redukcję emisji CO2.

 – Rozpoczęliśmy życie na 
kredyt ekologiczny i mamy 
świadomość, jak duży jest nasz 
wpływ społeczny na zmianę po-
staw i jaka odpowiedzialność się 
z tym wiąże. Każdy z nas powoli 
kształtuje swój udział w pozy-
tywnych zmianach na rzecz do-
bra klimatu. Jaki jest udział ING 
Banku Śląskiego jako instytucji 
finansowej w przeciwdziałaniu 
zmianom klimatycznym?
 – Nasza Nowa Deklaracja Eko-
logiczna 2021 Grupy kapitałowej 
ING Banku Śląskiego podtrzymuje 
podstawowe założenia zawarte 
w deklaracji z 2017 roku, a za-
tem stanowi kontynuację działań 
zmierzających do przeciwdzia-
łania zmianom klimatycznym. 
Chcemy promować rozwiązania 
związane ze zrównoważonym 
rozwojem, tworzyć i oferować 
produkty wspierające działania 
oraz inicjatywy proekologiczne 
i odpowiedzialnie zarządzać ry-
zykiem środowiskowym. Naszymi 
działaniami będziemy zmieniali 

nawyki, podejście biznesowe, roz-
wijali technologię i innowacje na 
rzecz środowiska. Wierzymy, że 
tylko wspólnymi siłami możemy 
dokonać znaczącej poprawy jakości 
życia i środowiska naturalnego. 
Ochrona klimatu to długa droga, 
która jest warta wysiłku i zaan-
gażowania. Skutki prowadzonych 
przez nas działań odczują przyszłe 
pokolenia, ale satysfakcja z podej-
mowania mądrych decyzji jest 
wartością dodaną dla nas samych.
 – W pierwotnej wersji dekla-
racji z 2017 roku zobowiązali 
się Państwo do niefinansowania 
działalności bezpośrednio zależ-
nych od węgla energetycznego 
w stopniu wyższym niż 5%. Do-
datkowo bank w trosce o śro-
dowisko nie finansuje również 
przemysłu związanego z uprawą 
i produkcją tytoniu czy z nega-
tywnym wpływem na obszary 
chronione, leśnictwo i dobrostan 
zwierząt. Jest to ambitny plan, 
ale jak widać skuteczny i opłacal-
ny, ponieważ w Nowej Deklaracji 

Ekologicznej podtrzymują Pań-
stwo podstawowe założenia.
 – Kilka tygodni temu ogłosili-
śmy Nową Deklarację Ekologiczną, 
w konsekwencji której zobligowali-
śmy się do przeznaczenia 5,3 mld zł 
na sfinansowanie Odnawialnych 
Źródeł Energii i projektów proeko-
logicznych oraz na utworzenie pro-
gramu grantowego dla start-upów 
i młodych naukowców na realizację 
projektów w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju. Poza nakładem 
finansowym zobowiązujemy się 
w niej do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2030 roku.
 – W jakich obszarach znaj-
dują się rozwiązania według 
Deklaracji Ekologicznej ING 
Banku Śląskiego?
 – ING podejmuje szereg inicja-
tyw ekologicznych, które wspierają 
klientów w odpowiedzialnym ko-
rzystaniu z zasobów środowiska 
naturalnego. Realizujemy Strategie 
Zrównoważonego Rozwoju w 3 klu-
czowych obszarach: ING dla przed-
siębiorczych, ING dla równych 

szans oraz ING dla klimatu. Zrów-
noważony rozwój w ING polega na 
umiejętnym łączeniu wszystkich 
tych elementów i wypracowaniu 
spójnego, rozwojowego podejścia. 
Prowadzone przez nas działania 
obejmują m.in.  cały zestaw „zie-
lonych” produktów i usług, takich 
jak np. ekopożyczka dla firm czy dla 
klientów indywidualnych, mikro-
faktoring czy mikroleasing; wspie-
ranie transformacji środowiskowej 
i finansowanie proekologicznych 
inwestycji. ING prowadzi również 
działania w duchu gospodarki obie-
gu zamkniętego, ograniczania do-
kumentacji papierowej, działania 
edukacyjne, a także promuje pro-
ekologiczne zachowania i zdrowy 
styl życia wśród pracowników.
 – Wspierają Państwo inicja-
tywy, które są źródłem zmia-
ny i transformacji w obszarze 
ekologii. ING Bank Śląski utwo-
rzył również fundusz grantowy 
w wysokości 2 mln zł rocznie 
dla start-upów oraz młodych 
polskich naukowców na reali-
zację projektów w obszarze 
zrównoważonego rozwoju. Ale 
nie tylko…
 – Wdrażamy również ofertę 
na finansowanie projektów zwią-
zanych z energią prosumencką 
w segmencie klientów indywi-
dualnych. Włączyliśmy kredyty 
mieszkaniowe do TERRA – inicja-
tywy Grupy ING polegającej m.in. 
na przyjęciu długoterminowych 
celów obniżania emisyjności udzie-
lanych kredytów zgodnie z Porozu-
mieniem Paryskim. Jednocześnie 
jako bank będziemy kontynuować 
oferowanie korzystnych finansowo 
pożyczek na cele ekologiczne oraz 
kredytów hipotecznych na energo-
oszczędne domy. Nasza oferta to 
również produkty inwestycyjne 
oparte na kryteriach ESG, takie jak 

fundusz NN (L) Globalny Odpowie-
dzialnego Inwestowania.
 – ING Bank Śląski wspiera 
swoich klientów w decyzjach 
i działaniach, by mogli być o krok 
do przodu w życiu i w biznesie. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
Wasza pomarańczowa wspól-
nota, którą tworzycie. Wzorowe 
współdziałanie w budowaniu 
strategii zrównoważonego roz-
woju pozwala na kreowanie 
odpowiedzialnej misji.
 – Każdy z nas jest też częścią 
mniejszych i większych rodzin, 
grup i społeczności. Dlatego dzia-
łamy na rzecz wspólnego dobra. 
Rozumiemy je jako poczucie  
wspólnoty, szacunek do siebie 
nawzajem i do natury. Łączy nas 
przekonanie, że musimy działać 
WSPÓLNIE – dla klientów, dla spo-
łeczeństwa, dla nas samych i na-
szych pracowników. W centrum 
naszych działań zawsze byli i są 
ludzie, a teraz również wyzwania 
związane z kryzysem klimatycz-
nym. Nie możemy pozwolić, żeby 
zmiany klimatyczne negatywnie 
wpłynęły na życie przyszłych poko-
leń. Musimy efektywniej wykorzy-
stywać zasoby naturalne, rozwijać 
technologię i innowacje na rzecz 
ochrony naszej planety. Chcemy 
być partnerem w podejmowaniu 
właściwych decyzji finansowych 
w ważnych momentach życia 

naszych klientów. Wspierać co-
dzienną przedsiębiorczość, czyli 
zaradność życiową, potencjał i życie 
z pasją, po swojemu. Czujemy się 
współodpowiedzialni za to, aby 
nasi klienci rozsądnie zarządzali 
swoim budżetem, myśleli o swo-
ich bieżących i przyszłych potrze-
bach. Nasze relacje budujemy na 
etyce i zaufaniu. Chcemy współ-
pracować, wykorzystując nasze 
narzędzia i wiedzę, inspirować do 
pozytywnych zmian, żeby jak naj-
lepiej przygotować się na wyzwa-
nia przyszłości. Jesteśmy bankiem 
otwartym dla wszystkich. Chcemy, 
aby każdy czuł się tutaj jak u siebie, 
z szacunkiem i zrozumieniem.
 – Strategie Zrównoważonego 
Rozwoju ING Banku Śląskiego 
stanowią ważny dokument 
w prowadzonej działalności ze 
względu na określone reguły 
działania teraz i w przyszłości. 
Pracownicy są świadomi od-
powiedzialności, jaka na nich 
spoczywa w konkretnych dzia-
łaniach oraz jak wiele zależy od 
współdziałania w osiągnięciu 
zamierzonego celu.
 ING Bank Śląski został nagro-
dzony w ogólnopolskim plebi-
scycie Laur Konsumenta/Laur 
Klienta 2021 złotym Laurem 
Klienta 2021 w kategorii „Eko-
logiczne strategie w biznesie”.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Joanną Erdman,
Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego

nadzorującą tematy zrównoważonego rozwoju

Pani Szyszka™ 
to nie tylko patent 
na przyjemny zapach 
w samochodzie, ale 
również dobry nastrój 
kierowcy i pasażerów.

 Aromaterapia jest czystą i w peł-
ni naturalną metodą łagodzenia lub 
usuwania różnych dolegliwości. Re-
welacyjny nowy produkt przenosi 
kierowców i podróżujących w nowy 
wymiar podróży i środowiska.
 Rozwiązanie sygnowane marką 
Pani Szyszka™ to proste, ekologicz-
ne i jednocześnie unikalne rozwią-
zanie zapachowe dla kierowców 
i pasażerów. Pani Szyszka™ wyko-
rzystuje czyste, naturalne produk-
ty roślinne mające niezwykłą moc 
łagodzenia lub usuwania bardzo 
wielu i bardzo różnych dolegliwości.

Dobry zapach w samochodzie

 Obecnie bardzo wiele osób cier-
pi na deficyt czasu, a na wdychanie 
zapachu trzeba poświęcić minimum 
15-20 minut, aby olejki eteryczne 

Wonna podróż 
dla kierowcy i pasażerów

dostały się do naszego organizmu 
i rozpoczęły swoje dobroczynne 
działanie. Pani Szyszka™ nakropio-
na odpowiednią mieszanką wyso-
kiej jakości, wybranych spośród 
najlepszych olejków eterycznych 
wspiera równowagę wewnętrzną, 
psychikę i ciało. Są to mieszanki dla 
kierowców stworzone przy współ-
pracy ze światowej klasy eksperta-
mi od aromaterapii w najlepszym 
polskim laboratorium specjalizu-
jącym się w naturalnych substan-
cjach zapachowych.

Rewolucja zapachowa 
dla kierowców

 Czy używasz w samochodzie 
zapachów, które wspierają Two-
ją kondycję?

• Pani Szyszka™ to nie tylko za-
pach! To rewolucja zapachowa 
w Twoim aucie!

• To wsparcie dla Ciebie i pasa-
żerów!

• Ekologiczna i tania – zostanie 
z Tobą na 4-5 lat

• Mieszanka wystarcza > 4 miesią-
ce (2 krople dziennie) i można 
ją dokupić.

Gadżet firmowy – innowacja 
ekologiczna, nowy wymiar 
komunikacji

 Co się wydarzy jak użyjesz Pani 
Szyszki™ jako upominku spersona-
lizowanego dla Twojej firmy?
 Klient, partner, pracownik do-
strzeże Twoją innowacyjność, ale 
również wrażliwość ekologiczną.
Poczuje, że się o niego troszczysz, 
bo to nie tylko zapach, to także 
wsparcie organizmu. Będzie o To-
bie pamiętał wiele lat.

Więcej na: www.paniszyszka.pl

Nota ochronna: Pani Szyszka™ (Lady Pinecone™ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).Wzór przemysłowy chroniony w EU: 
Registered Community Design 007989777. Nazwa - znaki graficzne, słowne oraz sposób mocowania są chronione przez Urząd 
Patentowy RP oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO oraz U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).
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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

WWW.SOLIDNYPRACODAWCA.PL

To już kolejne wyróżnienie, jakie spółka BPS Leasing otrzymała 
w ostatnich latach. Tym razem złoty Laur Klienta 2021 przyznany został 
w kategorii „Jakość obsługi Klienta wśród banków spółdzielczych”. 

  BPS Leasing to spółka z po-
naddziesięcioletnim doświad-
czeniem w branży leasingowej. 
Jest częścią Grupy BPS, która 
tworzy największe zrzeszenie 
Banków Spółdzielczych w Polsce. 
Zrzeszenie BPS to 321 Banków 
Spółdzielczych zrzeszonych 
z Bankiem BPS. Spółka finan-
suje zarówno wszelkiego rodzaju 
pojazdy, jak i maszyny i urządze-
nia, a także, jako nieliczna na 
rynku, nieruchomości i lokale 
o przeznaczeniu komercyjnym. 
 – Współpraca z Bankami 
Spółdzielczymi i uzupełnienie 
oferty produktowej banków o le-

BPS Leasing
laureatem
złotego godła  
Laur Klienta 2021

asing to jeden ze strategicznych 
celów działalności naszej spółki. 
Ostatnio poszerzyliśmy naszą 
ofertę również o faktoring. 
W ten sposób każdy Klient może 
otrzymać w Banku Spółdziel-
czym kompleksową ofertę usług 
finansowych. Dziękuję Bankom 
Spółdzielczym za zaufanie, ja-
kim nas obdarzyły, decydując się 
na podjęcie z nami współpracy 
w zakresie promowania leasingu 
wśród Klientów oraz lokalnej 
społeczności. To dzięki tym dzia-
łaniom oraz naszych Klientów 
spółka BPS Leasing otrzymała 
kolejne wyróżnienie. W tym roku 

przekroczyliśmy już wolumen 
sprzedaży zrealizowany za cały 
2020 r., co świadczy o dużym 
zainteresowaniu finansowaniem 
leasingiem wśród Klientów ban-
kowości spółdzielczej – mówi 
Tomasz Szurmak, Prezes Zarzą-
du BPS Leasing S.A. 
 Laur Klienta to ogólnopolski 
projekt konsumencki, którego 
celem jest wyłanianie i nagra-
dzanie najpopularniejszych 
produktów i marek w swoich 
kategoriach. Jury złożone z kon-
sumentów oddaje głos w wielu 
kategoriach na ulubiony pro-
dukt, markę lub usługę. 

30 000 ² 

IGLOO stawia na zrównoważony rozwój
 Firma IGLOO jest wiodącym 
polskim producentem urządzeń 
chłodniczych oraz kompleksowych 
rozwiązań w zakresie optymalizacji 
kosztów energii w sklepach i bu-
dynkach komercyjnych. Zgodnie 
z przyjętą strategią („more than 
cooling” / „więcej niż chłodnictwo”), 
produkcja urządzeń została posze-
rzona o tworzenie całościowych 
rozwiązań redukujących zużycie 
energii w sklepach oraz rozbudowa-
ne usługi serwisowe i montażowe 
instalacji. Tak znaczne poszerzenie 
działalności nie byłoby możliwe 
bez systematycznych inwestycji 
w zasoby ludzkie, które stanowią 
bardzo ważny element funkcjono-
wania firmy. To dzięki zaangażo-
waniu i umiejętności pracowników 
w sposób permanentny poszerzany 
jest zakres prac badawczych dzia-
łów: R&D i konstrukcyjnego, które 
co roku ulepszają i wprowadzają 
innowacyjne rozwiązania linii pro-
duktowych urządzeń. Otrzymany 
tytuł Solidnego Pracodawcy 2021 
jest ważnym wyróżnieniem zarów-
no dla pracodawcy, ale również 
dla pracowników, którzy pracują 
w firmie od wielu lat, a wielu z nich 
może pochwalić się nawet ponad 
30-letnim stażem.

Innowacje siłą rozwoju IGLOO

 Od wielu lat firma wdraża na ry-
nek nowe produkty i rozwiązania, 
które zdobywają uznanie klientów 
w Polsce i zagranicą. W obecnej 
ofercie posiada ponad 350 urzą-
dzeń dedykowanych dla każdego 
formatu sklepu (convience store, 
market, supermarket). Jednak 
głównym atutem firmy jest kom-
pleksowość działania; pracownicy 
potrafią pomóc w projektowaniu 
sklepu i instalacji, doradzić jak wy-
posażyć sklep, zaangażować się 
w realizację całego projektu oraz 

zwrócić uwagę, gdzie można zaosz-
czędzić energię, której koszt z roku 
na rok rośnie. I właśnie oszczęd-
ność to jeden z głównych atutów, 
jakie oferuje IGLOO. W przypadku 
zastosowania innowacyjnych agre-
gatów inwerterowych MULTICOOL 
sklepy mogą zaoszczędzić nawet 
do 40% obecnie zużywanej ener-
gii. Implementując rozwiązanie 
MULTIENERGY, przy współpracy 
z instalacją fotowoltaiczną możliwa 
jest redukcja opłat za energię elek-
tryczną nawet o 70%. Od wielu lat 
firma IGLOO dynamicznie rozwija 
również segment urządzeń rynku 
e-grocery, wspierając sprzedaż on-
line w zakresie przechowywania 
i dystrybucji świeżych produktów. 
Takie rozwiązania powstają w fir-
mie IGLOO dzięki zaangażowaniu 
rozbudowanych działów projekto-
wo-technologicznych oraz pionów 
produkcyjnego i dystrybucji, które 
ściśle współpracują ze sobą w każ-
dej fazie implementacji nowych 
rozwiązań do sprzedaży. 

Firma to ludzie

 Rozpoczynając swoją dzia-
łalność ponad 35 lat temu, firma 
zatrudniała zaledwie kilka osób, 

a obecnie przekroczyła 400 i plano-
wane jest dalsze zatrudnienie. Na 
przestrzeni tego okresu poczynione 
zostały bardzo duże nakłady inwe-
stycyjne na modernizacje parku ma-
szynowego i nowoczesne systemy 
do produkcji ułatwiające pracę oraz 
podnoszące jakość wykonywanych 
produktów. W ostatnim roku, po-
mimo pandemii, firma zanotowała 
kolejny wzrost przychodów, ale tak-
że i zatrudnienia. Wprowadzonych 
zostało kilka nowych produktów, 
w tym unikalne urządzenie do ste-
rylizacji pomieszczeń STERYLIS. 
Rozwój firmy to nowe technologie 
i nowe miejsca pracy. Aby sprostać 
tym wyzwaniom, powstaje nowa 
hala produkcyjno-logistyczna z za-
pleczem biurowym o powierzchni 
ponad 13 000 m2. Planowana jest 
dalsza rozbudowa mocy produk-
cyjnych o kolejne centra obrób-
cze-gnące, półautomatyczne linie 
montażowe, lasery piątej generacji, 
roboty podawcze, linie lakiernicze, 
centra obróbki drewna i aluminium, 
centra obróbki szkła i wiele innych.
 Branża chłodnicza znajduje się 
w gronie najbardziej rozwojowych 
dziedzin i wysoko wynagradzanych 
specjalistów. W IGLOO pracownicy 
regularnie podnoszą kwalifikacje, 

odbywają się płatne staże (w ostat-
nim roku prawie 100 osób), a mło-
de osoby od razu po zakończeniu 
edukacji, w ramach programów 
stażowych mają możliwość za-
trudnienia na stałe. Pracownicy 
korzystają również z programów 
podwyższania swoich kwalifikacji 
(studia podyplomowe, seminaria, 
warsztaty, kursy językowe, kursy 
specjalistyczne - zawodowe). W tym 
roku w ramach podpisanej umowy 
ze Starostwem Bocheńskim oraz ZS 
nr 1 w Bochni została utworzona 
klasa chłodnicza, której uczniowie 
będą odbywali praktyki i nabywali 
kwalifikacje chłodnicze na wydzia-
łach produkcji IGLOO. Aby wspierać 
zaangażowanie, motywacje i chęć 
działania wśród pracowników, 
przygotowane zostały specjalne 
narzędzia, takie jak: platforma 
szkoleniowa, sieć intranetowa, 
regularne spotkania z przełożo-
nymi, a nawet platforma filmowa 
IGLOO TV służąca do komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej. 
 Podsumowując, firma od 
ponad 35 lat dynamicznie się 
rozwija, inwestuje w infrastruk-
turę, zdobywa nowych klientów, 
zatrudnia nowych pracowników 
i dba o środowisko optymalizując 
zużycie energii. Strategia IGLOO 
wpisuje się w najnowsze światowe 
trendy zrównoważonego rozwoju, 
uwzględniającego potrzeby pra-
cownika, klientów i otoczenia ryn-
kowego zarówno biznesowego, jak 
i społecznego. Otrzymanie tytułu 
Solidnego Pracodawcy stanowi dla 
firmy powód do dumy potwierdza-
jący, że obrany kierunek rozwoju 
jest właściwy.

Tomasz Młynarski, 
President & CEO IGLOO

Marcin Wojtkiewicz,  
Head of Marketing Department 

IGLOO


