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Ekologiczne mieszkanie 
w skandynawskim 
wydaniu – Smukee
 Smukee to marka stylowych, 
nowoczesnych produktów do 
domu, inspirowana skandynaw-
skim stylem. Jest dostępna tylko 
w sieci Biedronka, w ponad 3000 
sklepów w Polsce. W ramach jednej 
marki występuje kilka linii pro-
duktowych: Kitchen, Kids, Ecoline, 
Premium oraz Home, oferujących 
szeroki asortyment akcesoriów 
kuchennych i łazienkowych, deko-
racji wnętrz, mebli, a także artyku-
łów wyprodukowanych z myślą 
o dzieciach. 
 Komfort, wygoda, przytul-
ność – takimi określeniami można 
rozumieć „hygge”, duńskie słowo 
używane również jako określenie 
wewnętrznego spokoju, szczęścia 
oraz bezpieczeństwa, zwłaszcza 
w zaciszu domowym. Trend ten 
szybko zyskał na popularności, 
a w połączeniu z ostatnimi dwoma 
latami, gdy społeczeństwo spę-
dzało w domach więcej czasu 
niż dotychczas, poczucie este-
tyki oraz prostoty we wnętrzach 

zyskały na znaczeniu. Marka 
własna sieci Biedronka, Smukee, 
również zawdzięcza swoją nazwę 
duńskiemu słowu, które oznacza 
„pięknie”, a w swoich produktach 
przekazuje potrzebę wygody i pro-
stoty w domowym otoczeniu.
 Klienci sieci sklepów Bie-
dronka co tydzień mogą skorzy-
stać z nowej oferty produktów 
odpowiadających najnowszym 
trendom w wystrojach wnętrz. Są 
one projektowane w duchu pro-
ekologicznym, a materiały wyko-
rzystane w ich produkcji często 
pochodzą z recyklingu i posiadają 
odpowiednie certyfikaty potwier-
dzające jakość oraz etyczny sposób 
ich tworzenia.
 – Proekologiczne rozwiązania 
to znak rozpoznawczy marki Smu-
kee, w której stawiamy na wysokiej 
jakości materiały, takie jak drewno, 
metal oraz przyjazne środowisku 
tekstylia. Chcemy, aby nasi klienci 
cieszyli się estetycznymi produktami 
w atrakcyjnej cenie, tworząc dzięki 

nim swoje wymarzone, domowe 
zacisze, łączące ze sobą praktycz-
ność ze stylowym designem – mówi 
Paulina Zając w sieci Biedronka.
 W aktualnej ofercie Smu-
kee Home na klientów czekają 
komplety pościeli z mikrofazy 
w różnych rozmiarach i w modnej 
kolorystyce, poduszka dekoracyjna 
z mikrofibry zapinana na zamek 
błyskawiczny, dywan uniwer-
salny czy koc polarowy. Wszyst-
kie te produkty zostały opatrzone 
certyfikatem Oeko-Tex Standard 
100, potwierdzającym ich wysoką 
jakość. Z kolei prześcieradło jersey 
z gumką zostało zrobione z dzia-
niny bawełnianej z dodatkiem 
przędzy wiskozowej. Produkt 
ten posiada certyfikat Oeko-Tex 
Made in Green, który potwierdza 
m.in. produkcję z zachowaniem 
procesów przyjaznych dla środo-
wiska, zachowanie bezpiecznych 
i społecznie odpowiedzialnych 
warunków pracy oraz przejrzyste 
łańcuchy dostaw.

Ekologiczna misja RTV EURO AGD
Wyznaczanie nowych, ekologicznych trendów w swoim segmencie rynku 
i wspieranie ochrony zasobów naturalnych – RTV EURO AGD to firma, 
której jednym ze strategicznych celów jest wzmacnianie działań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i tworzenie rozwiązań, dzięki którym zyskują 
zarówno klienci, jak i środowisko naturalne. W tym roku sieć po raz kolejny 
została wyróżniona prestiżową nagrodą – złoty Laur Klienta w kategorii 
„Ekologiczne strategie w biznesie”.

Przykładem są usługi dostawcze 
oraz nowoczesna flota firmowa. 

Nowoczesna logistyka

 W czerwcu tego roku EURO, 
jako pierwsza marka ze swojego 
segmentu rynku, powiększyła 
flotę samochodową o zaawanso-
wane i w pełni elektryczne auta 
dostawcze. Najnowsze pojazdy 
już realizują dostawy do klientów 
w największych polskich mia-
stach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, 

Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu 
i Gdańsku. 
 Elektryczne samochody EURO 
mogą poruszać się w strefach ogra-
niczonego ruchu, a także w strefach 
niskiej emisji spalin. A do tego są 
wyposażone w wiele rozwiązań 
zapewniających wysoką efektyw-
ność energetyczną, w tym w odzy-
skiwanie części energii podczas 
hamowania. Dodatkowo mają 
istotne funkcje zwiększające bezpie-
czeństwo na drodze, m.in. asystenta 
obserwacji strefy z tyłu auta, stabi-

lizator toru jazdy przy silnym bocz-
nym wietrze czy aktywny system 
wspomagania nagłego hamowania. 
Poza tym nowe pojazdy to także 
nietypowy design, różniący się od 
pozostałych samochodów dostaw-
czych firmy. Graficzne rozwiązania 
na sylwetce auta nawiązują do śro-
dowiska naturalnego i oferowanych 
przez EURO produktów. 
 Spółka także inwestuje 
w tradycyjną flotę samochodów 
dostawczych, wymieniając ją na 
nowoczesne i bardziej ekolo-
giczne auta spełniające najwyższe 
europejskie normy emisji spalin. 
Wykorzystuje ponadto zaawan-
sowane analizy i przetwarzanie 
danych do planowania tras, aby 
jak najefektywniej wykorzystać 
środki transportu i zminimalizo-
wać emisję CO2. A wprowadzony 
przez RTV EURO AGD cyfrowy 
obieg dokumentów w transporcie 
i wyeliminowanie papierowej doku-
mentacji pozwalają ocalić ponad 
3 hektary drzew rocznie.

Ekologiczne inwestycje 
w biurach i magazynach 

 Ale na tym nie koniec. Już na 
etapie projektowania wielu inwesty-
cji RTV EURO AGD uwzględnia ich 
wpływ na środowisko i wprowadza 
nowatorskie rozwiązania. Tak jest 
w przypadku powstającego nowego 
biurowca, do którego w przyszłym 
roku zostanie przeniesiona główna 
siedziba spółki. Budynek będzie 

korzystał z wielu rozwiązań opra-
cowanych z myślą o zwiększeniu 
wydajności samego obiektu, jak 
również ochronie środowiska 
i zapewnieniu jeszcze lepszego 
komfortu pracy. Przykładowo, inte-
ligentny system ma sterować urzą-
dzeniami i instalacjami, co powinno 
zmaksymalizować efektywność 
energetyczną. Dodatkowo w celu 
optymalizacji zużycia energii elek-
trycznej system oświetlenia będzie 
oferował możliwość płynnej regu-
lacji natężenia światła sztucznego 
oraz możliwość włączenia oświe-
tlenia jedynie dla kilku stanowisk 
w pomieszczeniu. Poza tym sale 
konferencyjne zostaną wyposażone 
w czujniki CO2, co ma dostosować 
ilość nawiewanego powietrza do 
faktycznego zapotrzebowania. 
Z kolei wszystkie okna będą wypo-
sażone w funkcję, która przy ich 
otwarciu automatycznie wyłączy 
klimatyzację. Ta natomiast będzie 
uwzględniać także realne zapo-
trzebowanie na świeże powietrze 
w godzinach pracy biura.
 Przykładem niedawno zrealizo-
wanej, nowoczesnej inwestycji jest 
także centrum logistyczne Prologis 
Park Janki pod Warszawą. W odda-
nym do użytku w 2021 r. ogromnym 
parku magazynowym zastosowano 
m.in. inteligentny system efektyw-
nego zarządzania mediami, energo-
oszczędne oświetlenie, latarnie zasi-
lane energią słoneczną i wiatrową 
czy innowacyjną kostkę brukową 
pochłaniającą dwutlenek węgla. 
Przewidziano przy obiekcie stacje 
ładowania samochodów elektrycz-
nych, a dla pracowników powstał 
biopark – zielony teren rekreacyjny. 

Ekologiczne postawy

 Dla EURO bardzo ważne jest 
także wzmacnianie świadomo-
ści ekologicznej wśród klientów 
i wspieranie ich w codziennych 
działaniach na rzecz poprawy 
jakości środowiska, klimatu i pla-
nety. Ilość elektrośmieci co roku 
znacząco wzrasta, dlatego też sieć 

oferuje opcję odbioru elektrood-
padów bezpośrednio z domu, gdy 
dostarczany jest nowy produkt.
 W takim przypadku dostawa, 
montaż i odbiór starego urządzenia 
(tego samego rodzaju i pełniącego 
te same funkcje co sprzęt dostar-
czony) odbywa się w ciągu jednej 
wizyty. Takie rozwiązanie powo-
duje, że niepotrzebny sprzęt nie 
zalega w mieszkaniu, a dodatkowo 
auta dostawcze pokonują trasę do 
klienta tylko raz, ograniczając tym 
samym ślad węglowy. Odbierany 
wysłużony sprzęt jest następnie 
poddawany procesom recyklingu 
w przeznaczonych do tego zakła-
dach przetwarzania. 
 Każdego roku firma odbiera 
od klientów tyle elektrośmieci, ile 
wypełniłoby aż 70 basenów olimpij-
skich. Sprzęty przekazywane są do 
profesjonalnych zakładów przetwa-
rzania elektroodpadów, w których 
odzyskuje się z nich cenne surowce 
lub poddaje recyklingowi w bez-
pieczny dla środowiska sposób.
 Ale w RTV EURO AGD troska 
o środowisko nie ogranicza się jedy-
nie do inwestycji w nowoczesne 
rozwiązania i usługi proekologiczne. 
W ramach organizacji powołany 
został interdyscyplinarny zespół 
entuzjastów z różnych działów, 
którzy pracują nad nowatorskimi 
koncepcjami dotyczącymi roz-
wiązań dla środowiska. Projekty 
zespołu koncentrują się m.in. na 
ograniczeniu zużycia nieekologicz-
nych surowców czy ochrony zaso-
bów naturalnych. Do tego spółka 
inspiruje swoich pracowników 
i propaguje wśród nich dbanie 
o środowisko i zdrowy styl życia, 
czego przykładem jest doroczny 
event Eko Dzień w EURO.
 To właśnie za konsekwentnie 
realizowaną strategię prośrodo-
wiskową RTV EURO AGD zostało 
docenione w wielu prestiżowych 
plebiscytach. Jednym z nich jest 
ogólnopolska nagroda Laur Klienta, 
którą EURO zostało kolejny rok 
z rzędu wyróżnione w kategorii 
„Ekologiczne strategie w biznesie”.

 Inwestycje, których firma 
RTV EURO AGD dokonała w nowo-
czesne rozwiązania m.in. z zakresu 
logistyki i transportu, nie tylko 
zapewniają szybsze i sprawniejsze 
dostawy do klientów, lecz są także 
istotną częścią strategii zrównowa-
żonego rozwoju marki. 
 W wielu obszarach swojej 
działalności spółka wdrożyła już 
ekologiczne technologie i cyfrowe 
rozwiązania, które służą ograni-
czaniu emisji CO2 do atmosfery 
i zniwelowaniu śladu węglowego. 
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Marki VIFON i TaoTao nagrodzone złotym Laurem
po azjatycku i Kimchi przenoszą 
w świat orientu. Pod marką VIFON 
można znaleźć również produkty 
w formie lunch box oraz tacki – dania 
z makaronem, które po przygotowa-
niu gotowe są do zjedzenia prosto 
z pudełka/tacki. Ofertę marki uzu-
pełniają sosy chili i sojowe, chrupiące 
prażynki krewetkowe w formie 
snack oraz oryginalne wietnamskie 
kawy i zielone herbaty. 
 Marka TaoTao, która w swoim 
asortymencie ma sosy sojowe, sosy 
chili, marynaty, makarony orien-
talne, grzyby MUN i wiele innych 
azjatyckich produktów, głosami 
respondentów nagrodzona została 
złotym Laurem Konsumenta 2022 

Z wielką przyjemnością informujemy, 
że marki VIFON i TaoTao, których 
wyłącznym dystrybutorem jest firma 
Tan-Viet International S.A., zdobyły 
ponownie najwyższe miejsca 
(w swoich kategoriach) w tegorocznej 
edycji prestiżowego plebiscytu 
popularności produktów i usług 
Laur Klienta/Konsumenta 2022 
przeprowadzanego wśród 
konsumentów.

w kategorii „Produkty orientalne – 
jakość produktów.” Produkty TaoTao 
stosowane są do przygotowywania 
dań azjatyckich, jak i tradycyjnych, 
a otwartość konsumentów na kuch-
nie świata, chęć eksperymentowania 
i łączenia różnych smaków powo-
dują, że z roku na rok rośnie zain-
teresowanie tymi produktami. Sosu 
sojowego można używać zamiast 
soli do przyprawiania zup, dań mię-
snych, rybnych i wielu innych. Szero-
kie zastosowanie mają również sosy 
chili, które z powodzeniem zastępują 
keczup i mogą być dodatkiem do 
kanapek, tostów, pizzy i dań z grilla. 
Sos Teriyaki świetnie sprawdzi się 
jako marynata do mięs, ryb, warzyw. 

Coraz szersze grono odbiorców mają 
bezglutenowe makarony ryżowe 
zarówno wśród osób dbających 
o linię, kierujących się aspektami 
zdrowotnymi oraz chcących uroz-
maicić swoje potrawy. 

 Serdecznie dziękujemy 
wszystkim naszym Klientom 
za zaufanie i lojalność wobec 
naszych marek VIFON i TaoTao. 
To właśnie zadowolenie Klientów 
daje nam najwięcej satysfakcji 
oraz motywacji do tego, aby 
dostarczać produkty jak najlep-
szej jakości, zróżnicowane w sma-
kach i skierowane do szerokiego 
grona odbiorców. 

 Marka VIFON otrzymała złoty 
Laur Konsumenta 2022 w kategorii 
„Zupy błyskawiczne/instant – jakość 
produktów” potwierdzając swoją 
niezaprzeczalną, wysoką pozy-
cję rynkową. Polacy uwielbiają tę 
markę, obecną na rynku już od 32 
lat, za bogactwo smaków i aroma-
tów, a także różne formy opakowań 
(folia, miski, kubki, tacki, lunch boxy), 
co daje konsumentowi naprawdę 
szeroki wybór asortymentu. Śledząc 
trendy rynkowe oraz odpowiadając 
na zapotrzebowanie klientów, port-
folio produktów powiększyło się 
o gamę zup do gotowania, których 
przygotowanie zajmuje tylko kilka 
minut, a intrygujące smaki Rosół 

Narzędzia NITEO 
to jakość w dobrej cenie

Marka Cleve to wygoda 
i wyjątkowy design

 Tworząc narzędzia oraz elek-
tronarzędzia marki NITEO TOOLS, 
współpracujemy z wieloma cenio-
nymi producentami oraz dostaw-
cami. W naszej ofercie posiadamy 
narzędzia ręczne, elektronarzę-
dzia sieciowe, akumulatorowe 
oraz różnego rodzaju akcesoria. 
Nasze produkty produkowane 
są z wysokiej jakości materiałów, 
które następnie przy współpracy 
z firmą DEKRA, ekspertem w dzie-
dzinie testów, badań, inspekcji oraz 
certyfikacji, poddawane są wielu 
testom na trwałość i wytrzyma-
łość. Dzięki temu masz pewność, 
że nasze narzędzia spełniają 
wszelkie normy jakości i bezpie-
czeństwa. Pewni wysokiej jakości 
naszych produktów na wybrane 
dajemy 3-letnią gwarancję. Dzięki 

 Cleve to marka odzieżowa dla 
dzieci i dorosłych, którą można 
wyłącznie znaleźć w ponad 
3000 sklepach Biedronki w całej 
Polsce. Stworzona została dla 
każdego kto ceni sobie wygodę, 
wyjątkowy design oraz wysoką 
jakość. 
 Powstała w oparciu o nasze 
duże i wieloletnie doświad-
czenie sprzedaży na rynku 
polskim. Poznaliśmy potrzeby 
naszych klientów, którzy byli 
cennym wsparciem dla stwo-
rzenia wyjątkowych projektów 
dla odzieży i bielizny. Następ-
nie przekazujemy tę wiedzę do 
naszych projektantów, którzy 
tworzą unikalny projekt, aby tra-
fił do najlepszych i najbardziej 
uznanych fabryk w Polsce i na 
świecie. Klienci w cotygodnio-
wych promocjach mogą zakupić 
najpotrzebniejszy produkt na 
każdą porę w roku, który spełni 
ich wszelkie oczekiwania. My 
tylko z satysfakcją obserwujemy 
zadowolenie naszych klientów, 
dbając przy tym, aby regularnie 
mogli w każdej chwili znaleźć to 
co poszukują  i szybko oraz kom-
fortowo mogli dokonać zakupu. 

naszym staraniom masz pewność, 
że remont przebiegnie sprawnie 
od początku do końca. Narzędzia 
NITEO to sprawdzona jakość 
w dobrej cenie! 
 Najnowsza, nieustannie roz-
wijająca się seria elektronarzędzi 
z serii 20V Max System pozwoli 
ci na korzystanie ze wszystkich 
urządzeń serii przy pomocy jed-
nego akumulatora. Dzięki niej, bez 
uciążliwych przewodów, szybko 
i wygodnie wykonasz swoje 
zadanie. Z serią narzędzi NITEO 
20V Max System praca w miejscu 
bez dostępu do prądu to żaden 
problem!
 Seria elektronarzędzi siecio-
wych to niezbędne wyposażenie 
każdego domowego majsterko-
wicza. Wiertarki, wkrętarki, piły 

 W ofercie marki Cleve 
będziemy mogli znaleźć całą 
gamę produktów od bielizny po 
odzież onaczoną certyfikatem 
jakości OEKO-TEX Standard 100, 
który gwarantuje nam, że jest 
bezpieczny dla naszego zdro-
wia. Znając większe wymaga-
nia i dbałość o bezpieczeństwo 
naszych dzieci produkty dzie-

czy szlifierki – bez ich pomocy 
nawet najprostsze zadania potrafią 
być uciążliwe. Przy projektowa-
niu urządzeń sieciowych NITEO 
dokładamy wszelkich starań, aby 
spełniały one oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających użyt-
kowników. Dzięki szerokiej gamie 
elektronarzędzi sieciowych NITEO 
twoje zadanie zostanie wykonane 
szybko i dobrze!
 Seria narzędzi ręcznych oraz 
akcesoriów NITEO to podstawowy 
asortyment domowego warsztatu. 
Śrubokręty, wkrętaki, bity, nasadki, 
klucze grzechotkowe lub takie akce-
soria, jak taśmy miernicze, kątow-
niki lub opaski zaciskowe – bez nich 
takie wyzwania jak skręcanie mebli 
lub drobne naprawy domowe stają 
się praktycznie niemożliwe. 

cięce certyfikujemy w Instytucie 
Matki i Dziecka. Dodatkowo nad 
jakością czuwa niezależna firma 
Intertek, która bardzo dokładnie 
sprawdza każdą sztukę zanim 
trafi ona do sprzedaży. W ten 
sposób odpowiedzialnie podcho-
dzimy do naszych produktów, 
wiedząc że oferujemy wysoką 
jakość w najlepszej cenie.
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Kantor Walutowy Alior Banku coraz częściej 
doceniany przez klientów

walutowe i wymieniać walutę po 
ustalonych przez siebie kursach. 
Aplikację można pobrać ze skle-
pów Apple Store bądź Google Play.
 Do rachunków prowadzonych 
w kantorze możliwe jest wydanie 
bezpłatnej karty wielowaluto-
wej Mastercard. By ją otrzymać, 
wystarczy założyć konto w euro 
i złożyć odpowiedni wniosek. 
Można nią płacić stacjonarnie 
i internetowo w prawie 160 
walutach, w tym w 22 bez dodat-
kowych kosztów przewalutowa-
nia. Karta intuicyjnie rozpozna 
jednostkę monetarną i pobierze 
środki z właściwego rachunku. 
Klienci mogą samodzielnie usta-
wiać limity. Dodatkowo, można 
ją dodać do cyfrowych portfeli, 
takich jak Apple Pay, Google Pay, 
Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay 
czy SwatchPAY. Pozwala to na płat-
ności urządzeniem mobilnym od 
razu po zamówieniu karty, bez 
konieczności oczekiwania na pla-
stikową wersję produktu. Kolejną 
zaletą karty wielowalutowej jest 
to, że w każdym miesiącu koszt 
pierwszej wypłaty z bankomatu 
wynosi 0 złotych. 

Szereg udogodnień 
dla wygody klientów

 Z każdym rokiem działalno-
ści Kantor Walutowy Alior Banku 
zdobywa kolejnych, zadowolonych 

Kantor Walutowy Alior Banku to platforma bankowa pozwalająca na całodobową wymianę walut z dowolnego miejsca. 
Istnieje już od 10 lat, a z każdym rokiem rośnie w siłę, o czym świadczy coraz większa liczba osób korzystających z jego 
usług. Kantor umożliwia bezpłatne prowadzenie rachunków aż w 22 walutach, a do jego oferty cały czas wprowadzane 
są nowe udogodnienia. Usługę banku już dwukrotnie nagrodzono złotym Laurem Klienta. 

klientów. Tylko w ciągu pierwszego 
półrocza bieżącego roku pozyskał 
już ponad 40 tys. nowych użytkow-
ników. Dodatkowo, usługa została 
dwukrotnie nagrodzona złotym 
Laurem Klienta. 
 – Największym sukcesem dla 
nas, jako twórców pierwszego 
w Polsce bankowego, interneto-
wego kantoru, jest szereg zado-
wolonych klientów, których jest 
prawie 490 tysięcy. O tym, że doce-
niają oni nasz produkt, świadczą 
liczne nagrody, a jedną z nich jest 
złoty Laur Klienta. Nie zamierzamy 
zwalniać tempa i regularnie sta-
ramy się poprawiać naszą ofertę 
oraz wprowadzać do niej kolejne 
udogodnienia. Wszystko po to, by 
była ona jeszcze bardziej konku-
rencyjna, a sam kantor bardziej 
dostępny – mówi Tomasz Dośpiał, 
Dyrektor Działu Walutowych 
Platform Transakcyjnych w Alior 
Banku. 
 Jedną z nowości, które w ostat-
nim czasie pojawiły się w Kanto-
rze Walutowym, są trzy nowe 
typy powiadomień: o obciążeniu 
rachunku, nieudanej operacji, 
a także upłynięciu czasu na jej 
autoryzację. Bank dodał również 
możliwość samodzielnej aktuali-
zacji danych osobowych. Klienci, 
których dowód osobisty jest nieak-
tualny lub zbliża się termin utraty 
jego ważności, po zalogowaniu się 
do kantoru zobaczą komunikat 

 Alior Bank, jako pierwszy 
w Polsce, wprowadził na rynek 
bankowy kantor internetowy. 
Klienci korzystający z jego usług 
mogą bezpłatnie prowadzić 
rachunki w ponad dwudziestu 
walutach, m.in. w euro, dolarach 
amerykańskich, funtach brytyj-
skich, kunie chorwackiej, koronie 
szwedzkiej i nie tylko. Oprócz tego 
umożliwia on bezpłatne prze-
lewy krajowe i zagraniczne oraz 
wymianę walut po atrakcyjnych 
kursach całodobowo, przez siedem 
dni w tygodniu. Kantor posiada 
szereg funkcji dodatkowych, takich 
jak dokonywanie przelewów na 
telefon lub e-mail, podział kwoty 
płatności pomiędzy użytkowni-
kami, wysłanie prośby o przelew 
czy zakup ubezpieczenia turystycz-
nego z oferty PZU. Środki groma-
dzone w Kantorze Walutowym są 
gwarantowane przez Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny. 
 Kantor Walutowy dostępny 
jest na stronie Alior Banku (kantor.
aliorbank.pl). Jego użytkownicy 
mogą kontrolować swoje rachunki 
również za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej. Korzystając 
z niej, można wymienić walutę 
w zaledwie kilka sekund, doda-
wać odbiorców zdefiniowanych 
oraz wysyłać prośby o przelew 
do znajomych bez konieczności 
podawania numeru konta. Dzięki 
aplikacji można wystawiać zlecenia 

wygenerowany przez system, 
który informuje ich o tej sytuacji. 
Dzięki temu rozwiązaniu użyt-
kownicy unikną nieprzyjemności 
związanych z nieprzedłużeniem 
ważności tego dokumentu. Alior 
Bank dba o bezpieczeństwo swo-
ich klientów, czego potwierdze-
niem jest otrzymany w tym roku 
„Złoty Bankier” w kategorii „Bez-
pieczny bank – najlepsze praktyki” 
za prawidłowe działania banku 
w zakresie bezpieczeństwa sys-
temów bankowości elektrycznej.  
 Z myślą o obywatelach Ukrainy 
Alior Bank udostępnił kantor i apli-
kację mobilną w języku ukraińskim 
zaraz po wybuchu wojny, a także 
wprowadził dla nich specjalną 
ofertę wymiany walut z tak zwa-
nym zerowym spreadem. 
 Korzystanie z Kantoru Walu-
towego Alior Banku daje gwaran-
cję bezpieczeństwa przy prze-
prowadzanych przez klientów 
transakcjach walutowych, dzięki 
spełnieniu wszystkich standar-
dów rynkowych, co potwierdzają 
przyznane wyróżnienia. Platforma 
jest również dużym ułatwieniem 
podczas odbywania podróży zagra-
nicznych, ponieważ oszczędza czas 
na wymianę pieniędzy w stacjo-
narnych kantorach. 
 – Liczymy na to, że w okresie 
wakacji i wzmożonych podróży 
za granicami Polski klienci kan-
toru będą z niego jeszcze chętniej 

korzystać oraz przyczyni się to 
do pozyskania kolejnych użyt-
kowników. To co nas wyróżnia, 
to bogata oferta, szeroki zakres 
usług, a przede wszystkim szybki 
czas dokonania wymiany waluty 
– mówi Tomasz Dośpiał, Dyrek-
tor Działu Walutowych Platform 
Transakcyjnych w Alior Banku. 
 Dzięki opcji wykupienia 
ubezpieczenia turystycznego za 
pośrednictwem kantoru można 
dodatkowo zabezpieczyć się na 
wypadek niefortunnych zdarzeń. 

Konkursy angażujące 
użytkowników  

 Kantor Walutowy Alior Banku 
udostępnia swoim klientom róż-
nego rodzaju konkursy z atrakcyj-
nymi nagrodami. W jednym z nich 
– „Aktywni wygrywają w Kantorze 
Walutowym” można było zdobyć 
nawet 10 tys. złotych, a wszystko, 
co należało zrobić, to płacić kartą 
walutową oraz korzystać z apli-
kacji mobilnej. W innym – „Bądź 
aktywny w Kantorze Walutowym” 
do wygrania było aż 76 nagród 
o wartości 500 złotych każda, 
a zasady ich zdobycia były dokład-
nie takie same. 
 W tym roku Kantor Walutowy 
Alior Banku obchodzi swoje 10 
urodziny. Z tej okazji przygotował 
kolejny już konkurs z łączną pulą 
nagród 100 tys. złotych.

 – Żeby wziąć w nim udział, 
należy wypełnić formularz zgło-
szeniowy, a następnie aktywnie 
korzystać z Kantoru Walutowego 
i powiązanych z nim produktów, by 
zdobywać punkty. Główna nagroda 
to 15 tys. złotych. Przeprowadza-
nie konkursów jest częścią naszej 
strategii. Dzięki nim możemy 
między innymi odnotować więk-
szą liczbę wykonanych transakcji 
kartą wielowalutową – dodaje 
Tomasz Dośpiał.
 Na każdym etapie konkursu 25 
uczestników może wygrać po 500 
złotych. Nagrody finałowe to 1 x 
15 tys., 1 x 10 tys., 1 x 5 tys. i 20 
razy po tysiąc złotych. Urodzinowa 
zabawa z Kantorem Walutowym 
potrwa do 31 października. Szcze-
góły dostępne są na stronie inter-
netowej Alior Banku. 

Pozostałe platformy 
walutowe Alior Banku 

 Oprócz kantoru, Alior Bank 
prowadzi również dwie inne plat-
formy walutowe, które przezna-
czone są głównie dla firm, tych 
mniejszych – Autodealing, jak 
i większych – eFX Trader. To, co je 
wyróżnia, to zindywidualizowane 
podejście do klienta, profesjonalna 
opieka dealera walutowego i eks-
perta ds. produktów skarbowych, 
którzy wspólnie robią wszystko, 
by spełnić oczekiwania klienta.
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Profesjonaliści i Pasjonaci w Rossmannie

praca. To nie są zwykli Ludzie”, „Po 
pierwsze ludzie”.
 To, co niezwykle ważne, to fakt, 
że w przypadku Rossmanna nie są 
to puste, chwytliwe slogany. Za każ-
dym z tych haseł kryją się konkretne 
działania firmy. Po pierwsze ludzie 
było zwieńczeniem wprowadzenia 
w Rossmannie DNA, czyli zbioru war-
tości, z którymi identyfikują się pra-
cownicy. Było ono też swego rodzaju 
określeniem tożsamości firmy.
 Skupiając się na ludziach, warto 
zapytać jak klienci, ale też jak sama 
firma postrzega swoich pracow-
ników. Ilona Perużyńska-Zych 
odpowiada: – Gdyby ktoś zapytał, 
jak krótko można scharakteryzować 
pracowników Rossmanna, odpo-
wiedź byłaby prosta: Profesjonaliści 
i pasjonaci!
 To nie dziwi. Rossmann stwarza 
swoim pracownikom szereg moż-
liwości, aby mogli z dumą o sobie 
mówić, że są zarówno profesjona-
listami i pasjonatami. Pod takim 
hasłem właśnie rozpoczyna się 
obecna kampania Employer Bran-
dingowa w Rossmannie.

Dobrze znana 
Polakom już od niemal 
30 lat sieć drogerii 
z charakterystycznym 
Centaurem w logo jest 
niekwestionowanym 
liderem rynku w Polsce. 
Odważne decyzje 
biznesowe, otwarcie na 
nowe rozwiązania oraz 
technologie, kreowanie 
innowacyjnych rozwiązań 
– wszystko to sprawia, 
że to właśnie Rossmann 
wyznacza trendy i 
standardy w swojej branży.

Profesjonaliści

 Trenerzy z Działu Personalnego 
każdego roku przeprowadzają dzie-
siątki szkoleń, w których udział 
bierze kilka tysięcy pracowników. 
Są to zarówno szkolenia w formie 
stacjonarnej, jak i online. Ta druga 
opcja szczególnie zyskała na zna-
czeniu zwłaszcza w czasie zdomi-
nowanym przez pandemię. Mimo 
iż w Rossmannie duży nacisk kła-
dziony jest na możliwość budowania 
i rozwoju bezpośrednich relacji, to 
rozbudowana oferta szkoleń online 
umożliwiła firmie działanie na jesz-
cze większą skalę, co w przypadku 
tak rozproszonego biznesu ma 
niebagatelne znaczenie. Szkolenia 
biznesowe, menedżerskie, stano-
wiskowe czy proceduralne, a także 
specjalnie przygotowane projekty 
rozwojowe to w firmie Rossmann 
codzienność. Niebagatelna forma 
realizowanych szkoleń, a także 
ciekawa, odpowiednio dobrana do 
etapu rozwoju zawodowego tema-
tyka sprawiają, że pracownicy chęt-
nie w nich uczestniczą. 

Rozwojowa podróż

 Kilka tygodni temu firma uru-
chomiła Nawigatora Rozwoju, czyli 
platformę szkoleniowo-rozwojową 
dla pracowników. Już w pierwszym 
dniu funkcjonowania, w zaledwie 
kilkanaście godzin platforma zano-
towała ponad 1000 logowań. 
 – Wspólnie wyruszyliśmy 
w niezwykłą prorozwojową podróż. 
Będziemy się rozwijać, zdobywać 
wiedzę i nabierać apetytu na wię-
cej! Motywem przewodnim naszego 
przedsięwzięcia jest właśnie podróż, 
przez którą odkrywamy nowe 
obszary, nabywamy nowe kompe-
tencje, ugruntowujemy swoją wiedzę 
w zakresach, które są nam potrzebne 
do codziennej pracy. Naszym prze-
wodnikiem został brand hero Ste-
ward, który będzie nam towarzyszył 
w podróży szkoleniowej i wspierał 
w odkrywaniu nowych zakamarków 
rozwoju. Odwagą jest sięgać po wię-
cej, a my chcemy sięgać po więcej 
razem! – deklaruje odważnie Maja 
Kwiatkowska – Kierownik Działu 
ds. Rozwoju Pracowników.

Pasjonaci

 Co do profesjonalizmu pra-
cowników Rossmanna raczej nie 
można mieć żadnych wątpliwości. 
Firma jest nie tylko liderem rynku, 
ale też w minionych latach często 
była wybierana ulubioną drogerią 
Polaków. Stali klienci wskazują, że 
profesjonalny, przyjazny i dobrze 
przeszkolony personel jest jedną 
z jej najmocniejszych stron! Skąd 
jednak w Rossmannie tylu pasjo-
natów? W firmie od ponad 10 lat 
pod nazwą „Pozytywnie Zakręceni” 
funkcjonuje największy w Polsce 
firmowy program rozwoju pasji. 
Pracownicy niemal codziennie 
mogą korzystać z oferty warsz-
tatów i wyjazdów, których moty-
wem przewodnim jest pasja. Są to 
zarówno wyjazdy weekendowe, jak 
i warsztaty online, w ramach których 
każdy zapisany pracownik otrzy-
muje kurierem do domu materiały 
niezbędne do wykonania swoich 
domowych dzieł, jak: lasy w słoiku, 
makramy, domowa biżuteria, słod-
kie przekąski, zdrowe diety i wiele, 

wiele innych. W przypadku akcji 
wyjazdowych szczególnym zaintere-
sowaniem cieszą się kursy nurkowa-
nia, szkolenia z wind- i kitesurfingu, 
wyprawy górskie, wycieczki rowe-
rowe, zajęcia z jogi, kursy wspinacz-
kowe i dziesiątki, a właściwie setki 
innych możliwości. Setki, bowiem 
w samym tylko 2021 roku w ramach 
programu „Pozytywnie Zakręceni” 
zrealizowanych zostało 238 wyda-
rzeń, a udział w nich wzięło niemal 
20 000 uczestników. Każda z tych 
aktywności dostępna jest dla wszyst-
kich pracowników bez względu na 
staż, stanowisko i miejsce zatrud-
nienia. Tylko w pierwszym półro-
czu 2022 w ramach „Pozytywnie 
Zakręconych” zrealizowano 138 
wydarzeń, a udział w nich wzięło 
niemal 10 000 pasjonatów i profe-
sjonalistów i wszystko wskazuje na 
to, że ubiegłoroczny rekord zosta-
nie pobity zarówno pod względem 
liczby zrealizowanych wydarzeń, 
jak i frekwencji. A to oznacza tylko 
jedno: W Rossmannie będzie 
jeszcze więcej… Profesjonalistów 
i Pasjonatów.

 W żadnym z wyżej wymienio-
nych aspektów Rossmann nie byłby 
liderem, gdyby nie ludzie. Jak mówi 
Ilona Perużyńska-Zych – Dyrektor 
Działu Personalnego w Rossmannie,  
za sukcesem marki, stoją wła-
śnie pracownicy: – To dzięki nim 
od wielu lat Rossmann wybierany 
jest ulubioną drogerią Polaków. To 
właśnie dzięki ludziom nasza firma 
nieustannie się rozwija. Nasi pra-
cownicy każdego dnia dowodzą, 
że w Rossmannie można rozwijać 
się nie tylko zawodowo, ale dzięki 
swojej aktywności realizować pasje. 
Wiele pasji.

Firma skupiona na ludziach

 Przyglądając się od kilku lat dzia-
łaniom firmy w aspekcie budowania 
silnej marki pracodawcy, trudno 
byłoby nie dostrzec, że to właśnie 
człowiek nieustająco znajduje się 
w centrum uwagi. Firma wprost to 
komunikuje także do przyszłych 
pracowników. Hasłami przewod-
nimi HR-owych kampanii w minio-
nych latach były „To nie jest zwykła 

CEVA – bo ludzie są najważniejsi
CEVA Logistics, jeden z liderów ze świata logistyki, po raz kolejny znalazła się 
w gronie firm wyróżnionych w projekcie Solidny Pracodawca Roku. Spośród tysięcy 
firm działających na terenie Polski, Kapituła wybiera te przedsiębiorstwa, które 
postawą i działaniami promują pozytywne wzorce w zakresie polityki personalnej 
oraz działań podejmowanych w ramach CSR. CEVA Logistics znalazła się w tym 
zaszczytnym gronie już po raz siódmy. Gratulacje! Nagroda stanowi potwierdzenie, 
że obrany przez firmę kierunek doskonale wpisuje się w obecne trendy rynkowe.

 – Tak – CEVA Logistics jest 
solidna! To fakt – 7 raz z kolei otrzy-
maliśmy tytuł Solidnego Pracodawcy. 
CEVA to przede wszystkim solidni 
pracownicy i z dumą mogę powie-
dzieć, że tytuł Solidnego Pracodawcy 
należy do nich. Dzięki naszym pra-
cownikom CEVA jest firmą godną 
zaufania, świadczącą usługi logi-
styczne na najwyższym poziomie 
oraz dynamicznie się rozwijającą. To 
dla naszych pracowników z roku na 
rok stajemy się jeszcze lepszym pra-
codawcą, decenianym ze względu na 
stabilizację, poczucie bezpieczeństwa 
oraz przyjazne warunki pracy i miłą 
atmosferę. To kolejny rok potwier-
dzający solidną i skuteczną strategię 
personalną – mówi Anna Feliksiak, 
Dyrektor HR CEVA Polska.
 CEVA Logistics stawia na kla-
rowność i doskonałość w każdym 
obszarze strategii personalnej. Na 
etapie rekrutacji szczerze oma-
wiane są wzajemne oczekiwania. 
Usystematyzowany proces wery-
fikacji potencjalnych pracowników 
pozwala firmie sprawnie poruszać 
się na rynku pracy, trafnie rekru-
tować, a w dalszym etapie rozwi-
nąć skrzydła osoby zatrudnionej, 
dostosowując jej kompetencje do 
zadań. Rozwój i awans to dwie siły 
napędowe dla pracowników, któ-
rzy wiedzą, że rozwój firmy zależy 
od ich osobistego rozwoju. Liczne 
szkolenia, jasna ścieżka kariery oraz 
możliwość podejmowania własnych 
inicjatyw pracowniczych to kolejne 
elementy, które wpływają na zaan-
gażowanie pracowników. Natomiast 

wspólną dumą w CEVA Logistics jest 
wspieranie społeczności lokalnych 
i uczestniczenie w akcjach wpły-
wających np. na czystość Ziemi 
(cykliczne sprzątanie lasów, czy 
ich sadzenie). To wszystko sprawia, 
że pracownicy realnie uczestniczą 
w życiu firmy i pozostają w jej struk-
turach przez kolejne lata.

Motywacja pracowników  
– to bardzo ważne...

 CEVA Logistics doskonale wie, że 
kwestie finansowe są bardzo istotne, 
ale dziś pracodawca musi zadbać 
o pracownika w szerszej perspek-
tywie. Ważne jest wspieranie pra-
cowników w dodatkowych działa-
niach dążących do podnoszenia ich 
kompetencji, np. poprzez dofinanso-
wanie studiów licencjackich, magi-
sterskich, podyplomowych oraz 
MBA. Firma udostępnia i rozwija 
system szkoleń e-learningowych 
z różnych obszarów oraz organi-
zuje cykle szkoleń lub pojedyncze 
szkolenia dla konkretnych grup 
pracowniczych lub działów. CEVA 
stawia również na indywidualne 
programy coachingowe, a w roku 
2022 wprowadziła nowy program 
rozwojowy pt. Action Growth. Pra-
cownik ustala z managerem cel roz-
wojowy i wybiera jedną ze ścieżek 
rozwoju: „Inform-Participate-Agree” 
lub „Care-Own-Decide”. Unikalny 
format tego programu „Blended 
Learning” pozwala pracownikowi 
osiągnąć maksymalny efekt roz-
woju dzięki elastycznemu łączeniu 

elementów szkolenia offline i online, 
a także inspirujących zadań, które 
można wykonać w dowolnym 
momencie, wspierając proces wdra-
żania i ćwiczenia zdobytej wiedzy. 

Integracja siłą napędową!

 W CEVA integracja jest bardzo 
ważna. Każde, nawet najmniejsze 
działanie integracyjne buduje więź 
z pracodawcą i pomiędzy pracow-
nikami. Dzięki temu atmosfera 
w pracy jest niepowtarzalna. CEVA 
dba o budżet integracyjny, dzięki 
któremu organizowane są imprezy. 
Każda lokalizacja, czy dany dział 
mają swobodę w decydowaniu, 
w jaki sposób budżet zostanie 
wyko rzystany: kręgle, ognisko, 
zabawa taneczna czy kajaki – tylko 
wyobraź nia stanowi ograniczenie. 
Wspierane są również inicjatywy 
związane z aktywnością sportową. 
Te spotkania łączą w sobie przy-
jemne z pożytecznym, promując 
witalność fizyczną i psychiczną. 
 Poruszone tematy to tylko nie-
które kwestie, jakie zaważyły na 
tym, że firma CEVA Logistics została 
wyróżniona w pro jekcie Solidny 
Pracodawca Roku. 
 Po więcej informacji na temat 
tego pracodawcy odsyłamy do stron: 
https://www.cevalogistics.com oraz 
https://praca.cevalogistics.com.pl/

Prestiżowe wyróżnienie HR

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 wstęp-
nej weryfikacji przedsiębiorstw 
są standardowe działania dzienni-
karskie (m.in. zbieranie informacji 
poprzez kontakt z instytucjami 
takimi jak powiatowe urzędy 
pracy, urzędy miast czy Państwowa 
Inspekcja Pracy). Wysoce cenione 

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.

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 wyni-
kiem pozytywnych rekomendacji 
oraz opinii zaczerpniętych w lokal-
nym środowisku przedsiębiorstw.
 Zdobycie tytułu to nie tylko 
prestiżowe wyróżnienie, ale rów-
nież 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 dotych-
czasowych działań z zakresu 
polityki personalnej. Wydarzenie 
jest również wspaniałą okazją 
do wymiany doświadczeń i pomy-
słów z obszaru HR.
 Zapraszamy na stronę inter-
netową, gdzie mogą się Państwo 
zapoznać z wypowiedziami lau-
reatów na temat projektu, które 
są wizytówką tego przedsięwzięcia. 


