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Marka Babyono doceniona przez polskich klientów
Miło nam poinformować, że marka Babyono uplasowała się na pierwszym miejscu w ogólnopolskim plebiscycie
popularności produktów i usług – Laur Klienta 2022, otrzymując złoty Laur Klienta 2022 w kategorii najwyższa jakość
produktów – akcesoria dla niemowląt. Dodatkowo nasz innowacyjny Laktator SHELLY otrzymał nagrodę Laur Klienta –
Odkrycie Roku 2022. To dla nas wyjątkowe wyróżnienie! Cieszymy się, że polscy konsumenci doceniają naszą markę.
Bardzo dziękujemy za każdy oddany na nas głos i zaufanie!
Wiedza i doświadczenie

Pomagamy rosnąć

Odkrycie Roku 2022

Nasza historia sięga 1990 roku,
kiedy to w Poznaniu powstała
niewielka firma handlowa sprzedająca artykuły dla dzieci. Dziś
jesteśmy jedną z największych
polskich firm oferującą akcesoria dla dzieci i kobiet w ciąży. Na
przestrzeni tych 30. lat zmieniały
się mamy, ich zwyczaje, moda. My
obserwowaliśmy otoczenie, tworząc produkty, które odpowiadają
na aktualne potrzeby rodziców
i ich dzieci. Przez te wszystkie
lata nasza marka zdobyła liczne
nagrody i wyróżnienia. Jest nam
niezmiernie miło, że po raz
kolejny została doceniona przez
polskich konsumentów. Zdobycie
złotego Lauru Klienta 2022 roku
w kategorii najwyższa jakość produktów – akcesoria dla niemowląt
oraz uznanie naszego Laktatora
SHELLY za Odkrycie Roku 2022
utwierdza nas w przekonaniu, że
dobrze wykonujemy swoją pracę,
że tworzymy produkty, które są
doceniane przez rodziców. Jest
to dla nas zachęta do dalszego
działania i realizowania nowych
ciekawych projektów.

Babyono to marka, w ofercie której znajdziesz absolutnie wszystko, co jest potrzebne,
żeby dziecko mogło zdrowo się
rozwijać i co zapewni komfort
jego rodzicom. Wśród produktów znajdują się nie tylko akcesoria do pielęgnacji niemowląt,
ale też edukacyjne zabawki,
gadżety zapewniające bezpieczeństwo w domu czy różnego
rodzaju pomoce dla kobiet
w ciąży i karmiących, w tym
wygodne modele biustonoszy
do karmienia.
Od lat stawiamy przede
wszystkim na jakość i bezpieczeństwo, ale też na dobry
design i estetykę wykonania.
Akcesoria dla niemowląt i mam
Babyono zawsze są zaprojektowane z troską o funkcjonalność
i o to, by umilić życie całej rodzinie. Nowoczesne, atrakcyjne i w
rozsądnych cenach zjednują
sobie zaufanie milionów rodziców, nie tylko w Polsce. W tej
chwili produkty marki Babyono
docierają do ponad 30. krajów
na całym świecie.

Jako prężnie rozwijająca się
firma stale obserwujemy otoczenie, badamy rynek i wprowadzamy do oferty nowe produkty.
W marcu 2022 roku wprowadziliśmy do sprzedaży laktator muszlowy elektryczny SHELLY – bez
użycia rąk.

Przełom wśród laktatorów
elektrycznych w Polsce

Nasz laktator muszlowy
SHELLY to pierwszy taki laktator
w Polsce. Dlaczego? To wyjątkowe
i praktyczne urządzenie – odciąga
pokarm bez użycia rąk. Nie znajdziesz w nim rurek, przewodów,
czy kabli. Innowacyjny design
laktatora pozwoli mamie na jednoczesne odciąganie pokarmu
i wykonywanie innych czynności
w tym samym czasie.
Kobieta może odciągać
pokarm tam, gdzie chce – w domu,
w pracy, na spacerze. Wbudowany
akumulator umożliwi jej wygodne
użytkowanie laktatora, bez
konieczności stałego podłączenia

go do źródła prądu. Nasz laktator
jest cichy i lekki. Niewielka waga
urządzenia oraz jego kompaktowe wymiary sprawiają, że nie
krępuje ruchów i wygodnie leży
w staniku do karmienia. Można
dyskretnie odciągnąć pokarm
w każdych warunkach.
Kobieta ma do wyboru trzy
rozmiary lejków. Może wybrać
ten, który idealnie dopasuje się do
kształtu jej piersi, zapewniając jej
maksymalny komfort i wygodę.
Nasz laktator bezprzewodowy składa się z zaledwie
kilku części, dzięki czemu szybko
i bezproblemowo można rozłożyć i wyczyścić urządzenie.
Wszystkie elementy laktatora
wykonane są ze specjalnego
tworzywa przeznaczonego do
kontaktu z żywnością. Miękki
lejek urządzenia nie podrażni
skóry karmiącej mamy.
Odciąganie pokarmu jeszcze
nigdy nie było tak przyjemne.
Głęboko wierzymy, że laktator
SHELLY ułatwi życie niejednej
kobiecie.
Więcej informacji:
babyono.com
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– ludzie z pasją W trudnych czasach
Nagroda ta stanowi potwierdzenie dobrze obranego kierunku w zakresie
prowadzonej polityki personalnej. Jest również swoistym uznaniem dla ciężkiej
pracy i zaangażowania całego zespołu FBSerwis w kreowanie przyjaznego
miejsca pracy, zapewniającego komfort, poczucie stabilizacji i możliwości
rozwoju zawodowego. Sposób, w jaki firma dba o pracownika wynika
z wartości oraz ukierunkowania na budowanie przyjaznej atmosfery pracy.
Wzajemny szacunek, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz współpraca
to zachowania, które grupa stara się wzmacniać.
Firma świadczy usługi dla
mieszkańców, użytkowników dróg
czy użytkowników obiektów handlowych i użyteczności publicznej.
Aby zaspokajać potrzeby interesariuszy i pracować bardziej efektywnie w zespołach, cała grupa
kieruje się firmowymi wartościami.
Odpowiedzialność, etyka, współpraca i ambicja to wartości, które
przyświecają jej w codziennej
pracy. FBSerwis nie poprzestaje
w poszukiwaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą
budować lepszą przyszłość dla
następnych pokoleń.
FBSerwis SA została założona przez Ferrovial Services
Ltd. i Budimex SA w 2012 roku.
Od 2019 roku jedynym i 100%
udziałowcem FBSerwis jest spółka
Budimex SA. W maju 2022 roku
przedsiębiorstwo obchodziło
10-lecie powstania. Wraz z pracownikami i współpracownikami,
w różnych rejonach Polski, firma
świętowała sukcesy oraz rozwój na przestrzeni lat. W 2012
roku zaczęła z jednym kontraktem, a obecnie zatrudnia blisko
1400 osób w lokalnych biurach
i w spółkach Grupy w całej Polsce. Pracownicy zatrudnieni są
w oparciu o umowy o pracę i mają
możliwość korzystania z dodatkowych benefitów, takich jak: opieka
zdrowotna wzbogacona o pakiet
stomatologiczny, dodatkowe

ubezpieczenie na życie oraz karta
Multisport. Pracownicy fizyczni
otrzymują premię świąteczną na
święta Bożego Narodzenia. Z okazji urodzin albo imienin każdy
pracownik ma prawo skorzystać z dodatkowego dnia urlopu,
a w okresie pandemii COVID-19
i okresu szczepień, w ramach
zachęty, firma oferowała 1 dzień
dodatkowego urlopu za każdą
dawkę szczepienia. W tym trudnym
dla wszystkich okresie, biorąc pod
uwagę szczególny rodzaj usług,
jakie oferuje Grupa FBSerwis dla
społeczeństwa, starała się zadbać
o pracowników w szczególny sposób – od początku pandemii firma
zapewniała maseczki i płyny
dezynfekcyjne dla wszystkich pracowników, odpowiednie układanie
grafików pracy, pracę hybrydową,
badania PCR, izolację oraz szczepienia.
Każdy pracownik Grupy
FBSerwis może również wziąć
udział w Programie Poleceń Pracowniczych, które wiążą się z dodatkową gratyfikacją finansową
dla pracownika polecającego.
W całej Grupie FBSerwis ze
szczególną uwagą dba się o aspekt
bezpieczeństwa pracowników.
Zespół BHP aktywnie weryfikuje
wszelkie potencjalne zagrożenia
oraz wspiera menedżerów i pracowników w zakresie zapewnienia
bezpiecznych warunków pracy

na każdym kontrakcie i w każdej
spółce Grupy.
Grupa FBSerwis to ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego tak ważna
jest dbałość o rozwój pracowników. Firma stawia na wzbogacenie
pracowników w nowe uprawnienia
i rozwój kompetencji. Realizuje
takie programy rozwojowe jak program talentowy Challenge Club,
którego sam proces szkoleniowy
trwa półtora roku, a uczestnicy
są dobierani poprzez weryfikację
wcześniej przygotowanego przez
menedżerów case study. Ważna
jest tu sama motywacja do udziału
w projekcie uczestników. Innym
projektem rozwojowym o dużej
skali jest program Horyzont 2025,
który dotyczył budowania Profilu Lidera FBSerwis, a następnie
rozwoju menedżerów w ramach
zidentyfikowanych w profilu kompetencji, czy też dedykowanego
dla menedżerów jednej z dywizji
Development Center.
Wszyscy pracownicy Grupy
FBSerwis mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jako
organizacja firma dysponuje autorskim programem szkoleniowym
Akademia Managera FBSerwis
dedykowanym nie tylko pracownikom na stanowiskach menedżerskich lecz także tym, którzy
do nich aspirują.

Mijające lata nie szczędziły
polskim firmom trudności, z którymi musiały się mierzyć na każdym poziomie swojej działalności.
Trudne lata pandemii i ogólnoświatowe komplikacje społeczno-gospodarcze, a także konflikt
zbrojny w Ukrainie bez wątpienia
wywarły na biznesie swoje piętno.
Sieć Media Expert, pomimo niesprzyjających warunków, nie zeszła
jednak ze ścieżki swojego rozwoju
i co roku, konsekwentnie, budujemy
jej wartość i wzmacniamy kluczową
pozycję na rynku. Osiąganie założonych celów w dużej mierze wynika
z efektywnej strategii zarządzania
kadrami. Jako odpowiedzialny,
doświadczony pracodawca staramy się elastycznie reagować na
zmieniające się potrzeby naszych
pracowników, budować ich poczucie
bezpieczeństwa, stabilizacji i świadomości przynależności do grupy
osób, które łączy nie tylko wspólna
praca, ale i wartości oparte na przyjaznych relacjach, społecznej empatii i możliwości realizacji swoich
zawodowych ambicji.
Bezpieczeństwo i stabilizacja
zatrudnienia w oparciu wyłącznie o umowę o pracę, czy benefity
socjalne to w Media Expert absolutny standard. I choć dziś naszą
społeczność tworzy ponad 11
tys. osób, to nie zapominamy, że
każda z nich stanowi odrębność,
definiowaną własnymi planami
i aspiracjami zawodowymi. Dbamy
o to, aby nigdy nie osiągnęły one
w strukturach Media Expert tzw.
szklanego sufitu i aby zawsze miały
przestrzeń do rozwoju i poszerzania
swoich kompetencji bez konieczności zmiany miejsca pracy. Tworzymy
indywidualne ścieżki kariery, zachęcamy do podnoszenia kwalifikacji, cenimy doświadczenie, które
nasi pracownicy zdobyli w swojej
dotychczasowej pracy w różnych

obszarach funkcjonowania sieci.
O efektywności tych działań niech
świadczy fakt, że zdecydowana
większość naszej kadry menedżerskiej to pracownicy, którzy zaczynali
pracę w Media Expert od niższych
szczebli.
Od lat staramy się tworzyć naszą
społeczność w przeświadczeniu,
że satysfakcjonująca praca oparta
jest na zasadzie wzajemnego szacunku, solidarności i współpracy,
a nie współzawodnictwa. Chcemy
tworzyć przyjazne miejsca, w których poza realizacją zawodowych
obowiązków jest przestrzeń do
dzielenia się swoimi pasjami,
budowania koleżeńskich, a niekiedy
i przyjacielskich relacji. Wzmacniamy również postawy wzajemnej akceptacji, empatii i gotowości
niesienia pomocy potrzebującym.
Nasi pracownicy angażują się w projekty wolontariatu pracowniczego
i inicjatywy charytatywne, których
koordynacją zajmuje się, działająca
przy sieci Media Expert, Fundacja
Mediaexpert „Włącz się”. I choć na
przestrzeni ostatnich lat aktywnie
wspieraliśmy polską służbę zdrowia
w okresie pandemii, jednostki GOPR
i WOPR czy placówki edukacyjne
i wychowawcze, to spektrum działania tej instytucji nie ogranicza się
wyłącznie do dużych, ogólnopolskich
i regionalnych inicjatyw charytatywnych. Otaczamy również opieką

naszą mediaexpertową społeczność.
Uruchomiony w tym roku program
zachęcający do profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi cieszy
się coraz większym zainteresowaniem żeńskiej części naszych kadr.
W obliczu osobistych tragedii Fundacja wspiera organizacyjnie zbiórki
środków finansowych, zapewnia
opiekę psychologiczną czy prawną.
Od lutego takim wsparciem
objęliśmy niemal pół tysiąca
naszych ukraińskich koleżanek
i kolegów, którzy w okupowanej
przez Rosję Ukrainie pozostawili
swoich najbliższych.
Niezmiernie cieszymy się, że
podejmowane przez nas wysiłki
na rzecz budowania przyjaznych
miejsc pracy po raz kolejny zostały
docenione przez kapitułę programu Solidny Pracodawca. Ten
zaszczytny tytuł to potwierdzenie,
że oś naszych działań, wyznaczana
przez takie wartości jak bezpieczeństwo zatrudnienia, satysfakcjonujące wynagrodzenie, poszanowanie
indywidualności i osobistych ambicji, a także tworzenie przestrzeni
do wspólnego zmieniania świata
na lepsze, to właściwy kierunek
i dobrze rozumiana rola odpowiedzialnego pracodawcy. Szczególnie
w obliczu dzisiejszych, społeczno-ekonomicznych wyzwań.
Grzegorz Tyluś,
Dyrektor HR Media Expert

Najdokładniejsze czyszczenie
już po jednym przetarciu!

Dzięki produktom marki
SANYTOL codzienne dbanie o czysty
dom jest teraz łatwiejsze i skuteczniejsze. Marka SANYTOL oferuje szeroki
wybór skutecznych i praktycznych
rozwiązań do czyszczenia i dezynfekcji. W jej portfolio znajdziemy płyny
i spraye uniwersalne przeznaczone
do różnych typów powierzchni,
produkty czyszczące i odkamieniające do łazienki, odtłuszczające do
kuchni, środki eliminujące brzydkie
zapachy i dezynfekujące do prania
oraz żele i mydła antybakteryjne.
W przeciwieństwie do zwykłych
środków czyszczących, które usuwają tylko widoczne zabrudzenia,
SANYTOL czyści dogłębnie, eliminując brud oraz 99,9% bakterii,
wirusów i grzybów, już po jednym
przetarciu. Jego unikalna, potrójna
formuła efektywnie usuwa również
najczęściej występujące alergeny,
takie jak roztocza i pyłki. Zwykłe
środki czyszczące skutecznie usuwają brud, ale nie eliminują zarazków. Natomiast produkty przeznaczone wyłącznie do dezynfekcji nie
są skuteczne w czyszczeniu.
Produkty SANYTOL to najbardziej
kompletne i wygodne rozwiązanie
do czyszczenia i dezynfekcji wszystkich typów powierzchni przy użyciu
tylko jednego produktu. SANYTOL
to gwarancja zdrowego otoczenia
dla Ciebie i Twoich bliskich!

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTÓW CZYSZCZĄCYCH SANYTOL TO:
• Formuła dwa w jednym (2w1). Produkty SANYTOL są wygodne
i łatwe w użyciu, ponieważ ten sam produkt jednocześnie czyści
i dezynfekuje bez spłukiwania.
• Uniwersalność. Skład dezynfekujących środków SANYTOL sprawia,
że nadają się one do wszystkich rodzajów powierzchni, nawet tych
najdelikatniejszych, takich jak naturalne drewno czy marmur, ponieważ
nie pozostawiają plam, nie rysują i nie wydzielają oparów.
• Ochrona i bezpieczeństwo dla skóry. Podczas gdy niektóre środki
dezynfekujące wymagają użycia rękawiczek w celu ochrony rąk, produkty SANYTOL są testowane dermatologicznie i gwarantują ochronę
skóry oraz poszanowanie czyszczonych powierzchni.

SANYTOL, ekspert w dziedzinie dezynfekcji bez chloru, od prawie 30. lat
oferuje innowacyjną gamę produktów do czyszczenia, prania i higieny
rąk i jest obecny w ponad 70. krajach na świecie. Jesteśmy dumni z tego, że
marka SANYTOL została nagrodzona złotym Laurem Klienta 2022 w Polsce.
Tytuł ten potwierdza innowacyjność produktów SANYTOL, ich wysoką jakość
oraz niezawodność marki. Laur Klienta to ogólnopolski program konsumencki prowadzony od 17. lat, wyróżniający czołowe firmy w swojej branży.
Konsumenci sami wybierają zwycięzców, co sprawia, że program

jest obiektywnym źródłem informacji o trendach rynkowych i preferencjach klientów.
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Laur Klienta dla Qarson Auta na Abonament

E5

Wynajem auta bez potrzeby osobistego kontaktu, minimum formalności, fabrycznie
nowe, znakomicie wyposażone samochody – to atuty Qarson Auta na Abonament, które
doceniono w plebiscycie Laur Klienta 2022. Firma Qarson wygrała konkurs w kategorii
wynajem długoterminowy. Oferta aut na abonament w Qarson to odpowiedź na bieżące
potrzeby rynku.

Qarson jest firmą z polskim kapitałem, która
powstała i osiągnęła
sukces we Francji. Na
francuskim rynku najmu
długoterminowego jest
znakomicie rozpoznawalna i od lat jest jednym
z liderów. W 2019 roku
właściciel i CEO marki Qarson w Europie - Damian
Ciesielczyk - podjął i zrealizował decyzję o wprowadzeniu tej niezwykle
wygodnej abonamentowej formuły użytkowania samochodów także na
rynek polski. Od 2020 roku
misję rozwoju i ugruntowania pozycji marki na
rynku polskim powierzył
Jackowi Jasińskiemu, związanemu z branżą motoryzacyjną od kilkunastu
lat. Od tego czasu Qarson
konsekwentnie poszerza
swoją ofertę i upraszcza
procesy wsłuchując się
w potrzeby rynku i  konsumentów. Dziś pojęcie
“auta na abonament” nieodłącznie kojarzone jest
z marką Qarson, która
stała się liderem w swojej
kategorii.
Niepewne czasy, problemy z dostępnością

aut oraz inflacja, która
dla wielu Polaków jest
elementem stopującym
inwestycje i wydatki,
spowodowały, że Polacy
zmienili podejście do kwestii zakupu auta. Obecnie
klienci, którzy chcą posiadać samochód, mają do
wyboru nie tylko zakup
czy leasing. Możliwe jest
także posiadanie zupełnie nowego auta, na rok,
w abonamencie. Takie rozwiązanie proponuje Qarson Auta na Abonament,
a usługa została doceniona
w konkursie Laur Klienta
2022, przynosząc firmie
zwycięstwo w kategorii
wynajem długoterminowy.
Auta na abonament

Wynajem został przez
Qarsona przygotowany
tak, aby klient łatwo mógł
skonfigurować swoje
potrzeby online i w prosty
sposób wybrać auto, które
mu odpowiada. Innowacją
jest tu sama usługa abonamentu, która działa na tej
samej zasadzie co w przypadku prywatnego pakietu
medycznego czy dostępu
do serwisu streamingo-

wego. W cenie abonamentu zawarto wszystkie
opłaty związane z autem
w wybranym przedziale
czasowym. Pokrywa ona
koszt użytkowania auta,
serwis i zależnie od wybranego pakietu także ubezpieczenie oraz wszelkie
inne   usługi związane
z jego posiadaniem. Klienci
najczęściej decydują się
na dogodnie skalkulowany, pełen pakiet usług
realizowanych przez Qarson, gdzie po ich stronie
pozostają jedynie bieżące
koszty eksploatacyjne
takie jak tankowanie
samochodu czy dolewanie
płynu do spryskiwaczy.
Jak wskazuje Jacek Jasiński, Dyrektor Zarządzający Qarson Polska, który
kieruje rozwojem firmy
w Polsce, klienci szczególnie doceniają komfort,
jaki daje im możliwość
wynajęcia auta na rok
przy stałych cenach abonamentu i pakiecie usług
w nim zawartych.
– Jest to bardzo szybki
i bezpieczny sposób, aby
zaplanować roczne wydatki
na auto. To innowacyjna
usługa dostosowana

do potrzeb dzisiejszego
klienta. Po abonamentach
medycznych, telefonicznych, telewizyjnych, Polacy
chcą także korzystać z abonamentów motoryzacyjnych – a Qarson idealnie
wpisuje się w wymogi obecnego rynku – mówi Jacek
Jasiński.
Podkreśla, że duży odsetek osób chcących korzystać z auta, nie zamierza
inwestować w jego zakup,
tylko wybiera posiadanie fabrycznie nowego
pojazdu i płaci tylko za
jego użytkowanie, a nie
za całą wartość.
– Przy stałych ratach
abonamentu w Qarsonie klienci mogą dokładnie przewidzieć roczne
wydatki, co jest istotne
szczególnie dziś, w okresie postępującej inflacji
i trudnych do przewidzenia
zmian rynkowych – dodaje
Jacek Jasiński.
Ważna nagroda

Firma dobrze wykorzystała czas obecności
na rynku polskim stając
się ważnym i docenianym
graczem, o czym świadczy

zwycięstwo w plebiscycie
Laur Konsumenta 2022. Za
nagrodą dla Qarsona stoją
konkretne przewagi rynkowe i zalety oferowanej
usługi. To między innymi
łatwość procesu wynajmu
auta.
– W porównaniu do standardów rynkowych czas
na formalności związane
z pozyskaniem auta został
ograniczony do minimum
i w Qarsonie proces ten
zająć może tylko kilkanaście minut a nie dni. Klient
oczekuje minimum formalności i prostej procedury
– zauważa Jacek Jasiński.
I wylicza kolejne zalety
wynajmu długoterminowego w Qarsonie. Firma
postawiła na cyfryzację,
dzięki czemu cały proces
wynajmu auta przebiega
zdalnie.
– Nie trzeba się nigdzie
ruszać, aby zdobyć pakiet
informacji i móc podjąć
decyzję o wyborze auta
oraz załatwić wszelkie formalności.
Firma oferuje tylko
własne auta i usługi.
Posiada własny zespół
handlowy, opieki nad
klientami oraz realizacji

szkód. W kwestiach serwisowych, oponiarskich,
ubezpieczeniowych -  
współpracujemy tylko
z najlepszymi, uznanymi
na rynku podmiotami. –
Dzięki temu, że na każdym
kroku świadczymy kompleksowo własne usługi,
możemy utrzymać jakość
na każdym etapie współpracy z klientem – podkreśla Jacek Jasiński.
Każdy Klient, zarówno
indywidualny jak i firmowy, decydujący się na
abonament w Qarsonie
zyskuje dedykowanego
opiekuna, który kompleksowo dba o właściwy
dobór pakietów i satysfakcję z usługi przez cały
okres współpracy, a jego
potrzeby są priorytetem
dla firmy. O wysokiej
jakości obsługi Qarsona
świadczą opinie wystawiane przez klientów
w Internecie. Mimo
wynajmu aut na określony czas, Qarson stawia
na wieloletnią współpracę z klientami. Ośmiu
na dziesięciu Klientów
wynajmujących przedłuża
abonament z Qarson na
kolejnych 12 miesięcy.

