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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.
O programie
Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce,
szczególnie tych, którzy w swojej
działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR,
a przy tym dzielą się własnymi
doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy. Program Solidny Pracodawca Roku odbywa się
w kilku równorzędnych kategoriach
branżowych, regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie
regionalne przeznaczone są dla
�irm, których siedziby znajdują się
w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały lub �ilie
obecne są na terenie całego kraju.

Wery�ikacja

Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie
całego kraju redakcja na podstawie
zebranych przez siebie informa-

cji selekcjonuje przedsiębiorstwa,
które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć
się w elitarnym gronie laureatów.
Wyróżnieniem dla �irm jest już sama
nominacja, gdyż w dużej mierze jest
ona wynikiem pozytywnych rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych
w lokalnym środowisku. Zdobycie
tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również możliwość
zaprezentowania się na łamach
ogólnopolskich mediów w ramach
zdobytego tytułu.

Co wyróżnia nasz projekt
spośród innych?

Organizatorem programu Solidny Pracodawca Roku jest redakcja
pracująca nad związanymi z przedsięwzięciem tytułami prasowymi.
W związku ze specy�iką pracy zespołu, podstawą wstępnej wery�ikacji
przedsiębiorstw są standardowe
działania dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji poprzez kontakt
z instytucjami takimi jak powiatowe

urzędy pracy, urzędy miast czy Państwowa Inspekcja Pracy). Wysoce
cenimy również wsparcie, jakiego
udzielają nam nasi patroni – Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz
Stowarzyszenie Pracodawców RP.
Wyróżnieniem dla �irm jest już
sama nominacja, gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych
rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym środowisku
przedsiębiorstw. Zdobycie tytułu
to nie tylko prestiżowe wyróżnienie,
ale również możliwość zaprezentowania się na łamach ogólnopolskich
mediów w ramach zdobytego tytułu.
Współpracujemy z trzema największymi opiniotwórczymi dziennikami
w Polsce oraz telewizją.
Część konkursowa nie podlega
opłacie – �irmy biorące udział w projekcie nie płacą za poszczególne etapy wery�ikacji, abonament czy samą
możliwość udziału w konkursie. Jeśli
�irma nie zdobędzie wyróżnienia,
nie ponosi żadnych kosztów. Jedyna
opłata obowiązująca to inwestycja
w wizerunek �irmy.

Gala podsumowująca
Gale programu Solidny Pracodawca Roku są od lat okazją do
o�icjalnego podsumowania kolejnych odsłon konkursu. W różnych
sektorach, w których istotna jest
branża, zasięg działalności oraz ilość
zatrudnionych osób wyróżniono 65
�irm. Gala, stanowiąca uroczyste
zwieńczenie edycji 2018, odbyła
się w Teatrze Capitol w Warszawie.
Podczas uroczystości wyróżnione �irmy otrzymały tablice pamiątkowe potwierdzające słuszność
dotychczasowych działań z zakresu
polityki personalnej. Nietuzinkowe
miejsce, zacne grono laureatów oraz
oprawa artystyczna sprawiły, iż uroczystość wywarła niezapomniane
wrażenia na przybyłych gościach.

Dobiegła końca
XVI edycja projektu
Po zakończeniu XVI edycji oraz
podsumowaniu, jakim była uroczysta gala, organizatorzy: „Strony Biznesu Plus” oraz „Strony Rynku” po
raz kolejny sukcesywnie będą realizować program Solidny Pracodawca
Roku, wspierając tym samym �irmy,
których polityka personalna jest na
najwyższym poziomie. – Żywię nadzieję że kolejne lata przyniosą wiele
pozytywnych zaskoczeń i nowości
w zakresie HR. Co roku przekonujemy się o tym, że kultura organizacji
pracy przedsiębiorstw zarówno tych
z korzeniami i kapitałem polskim, jak
również tych zagranicznych wciąż
się rozwija i pnie coraz wyżej. Zadowalający jest fakt, iż coraz więcej

pracodawców rozumie, że ludzie to
fundament dobrze i efektywnie prosperującego biznesu – mówi Tina
Dej, dyrektor programu Solidny
Pracodawca Roku. Projekt wspiera
przedsiębiorstwa, które pozwalają
zatrudnionym osobom poprzez codzienną pracę realizować zarówno
swoje, jak i �irmowe cele biznesowe. Rynek pracy w Polsce stale się
rozwija. Coraz więcej �irm rozumie
znane wszystkim stwierdzenie,
że pracownicy są najcenniejszym
kapitałem każdego przedsiębiorstwa. Dziś już wiemy, że aby osiągnąć
sukces w swojej branży, liczy się nie
tylko dobry biznesplan i nakłady
�inansowe, ale przede wszystkim
czynnik ludzki.

Proste rozwiązania w trudnych
czasach rynku pracownika
Po trzykrotnym zdobyciu podium dołożyliśmy wszelkich starań, by kolejny
rok zakończył się również sukcesem. Ważny jest dla nas fakt, że jest to nasze
czwarte wyróżnienie, a nagroda cieszy tak samo jak za pierwszym razem.

Cieszy, bo jako zespół HR jesteśmy dumni z �irmy, jaką jest CEVA.
Patrząc na miniony rok, trudno się
temu nie dziwić. Teraz, dzięki solidnemu udziałowcowi i jednocześnie
partnerstwu z �irmą CMA CGM,
CEVA stała się jeszcze silniejsza oraz
bardziej atrakcyjna dla klientów
biznesowych, ale przede wszystkim dla pracowników. Sama CEVA
na świecie to 44 tys. pracowników
i obecność w 160 krajach.

Doskonałość?

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

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: www.solidnypracodawca.pl

„Creating value through excellence” – tworzenie wartości poprzez doskonałość to nasza misja
i jedna z naczelnych zasad, która
przyświeca każdemu pracownikowi
w codziennych zadaniach. Hasło
to przejawia się we wszystkich
aspektach działalności CEVA. Dla
klientów stajemy się bardziej zwinni i elastyczni szyjąc rozwiązania
na miarę ich potrzeb. Dla naszych
pracowników tworzymy środowi-

sko, w którym każdy będzie mógł
się rozwijać i spełniać zawodowo,
ale nie tylko. Poczucie bezpieczeństwa zapewniamy pracownikom
poprzez przestrzeganie zasad
kodeksu pracy, BHP oraz terminowość wypłat. Natomiast na poczucie
satysfakcji wpływamy udostępniając bogatą ofertę rozwiązań
HR kierowaną do każdego szczebla w organizacji. Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce
personalnej w obszarze szkoleń,
liderzy mogą się rozwijać, kierownicy doskonalić swoje umiejętności,
a specjaliści z roku na rok podnosić
swoją efektywność.

Pasja i energia...

Firmę tworzą ludzie, a CEVA jest
tworzona przez naprawdę wyjątkowych ludzi. Jako HR wiemy, że za
każdym sukcesem �irmy stoi cały zespół, którego wyjątkowość potwierdzają wyniki ankiety pracowniczej
z roku 2018, w której wzięło udział
ponad 1500 pracowników. Celem
ankiety było zmierzenie czynników
mających wpływ na zaangażowanie
naszych pracowników. Wynik ankiety jednoznacznie wskazał na doskonały klimat organizacyjny, a ten
z kolei jest dowodem na właściwie
sformułowaną i prowadzoną politykę HR. Najważniejsze czynniki uzyskały najwyższe noty, a zaliczamy
do nich – wskaźnik przywództwa,
zespołu oraz ogólnego zadowolenia
z pracy. CEVA to naprawdę zgrany
zespół, świadczy o tym fakt mobilizacji wszystkich pracowników

w momencie, gdy ruszyła zbiórka
pieniędzy na portalu „siepomaga.pl”
dla dziecka naszego kolegi. W ciągu
paru godzin uzbieraliśmy 125%
wymaganej kwoty, dzięki której
Nataniel mógł rozpocząć leczenie
poza Polską, a pracownicy mogli
przekonać się o sile zespołu CEVA.

Orientacja na wynik!

CEVA to miejsce, gdzie każdy
może połączyć dążenie do doskonałości ze swoją pasją i energią. Jako
zespół HR mamy świadomość, że
w dobie rynku pracownika oferta
�inansowa przyciąga pracownika do
pracodawcy, ale tym samym każda
wyższa oferta może go z �irmy zabrać. Dlatego tak ważne są dla nas
czynniki poza�inansowe, takie jak
klimat i kultura organizacyjna, które
bezpośrednio wpływają na utrzymanie pracownika w organizacji
oraz na jego zadowolenie i lojalność.
Miarą sukcesu HR jest rekomendacja �irmy przez pracowników jako
miejsca pracy dla ich znajomych
i rodziny. Dewizą HR CEVA na najbliższe lata jest pozostawanie blisko pracownika, wsłuchiwanie się
w jego potrzeby i wspieranie jego
rozwoju i wzrostu w organizacji.
To bardzo proste narzędzia, które
nie wymagają żadnych nakładów
�inansowych, a które mogą być wykorzystywane w każdej linii biznesowej, a dodatkowo mogą zdziałać
prawdziwe cuda.
Anna Feliksiak,
Dyrektor Personalny CEVA Poland
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Jak poruszać się
w dżungli nowości
rynkowych

PLUS

Zastanawialiście się kiedyś, jak poruszać się
po dżungli bez przewodnika? Oczywiście,
gdybyśmy wszyscy byli jak Bear Grylls, byłoby
to bajecznie proste, ale niestety nie jesteśmy.
Dżungla jest nieprzewidywalna.
Nigdy nie wiadomo w co wdepniemy lub w które
kłącze się zaplączemy, nie jest także pewne,
czy nie zaatakuje nas jakaś dzika zwierzyna
czyhająca na nasze zdrowie, bądź życie.

Co roku taką nieprzewidywalną
dżunglą jest rynek nowości i to nie
tylko kosmetycznych, czy farmaceutycznych, ale każdych. Firmy
kuszą nas niczym wąż najlepszymi,
najbardziej innowacyjnymi i najskuteczniejszymi produktami. Jak
odnaleźć się w tym gąszczu, skoro
każdy producent, czy dystrybutor
twierdzi, że jego produkt jest najcudowniejszy, jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju?

Pomyślmy logicznie: jeśli coś
jest jedyne, to przecież nie może być
stadne. Ale logika nie pomoże, kiedy
na opakowaniu trzech różnych produktów, z tego samego segmentu,
różnych marek, zobaczymy słowa:
„innowacja”, czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem szukać ratunku?
Z pomocą oczywiście przychodzi
niezastąpiony przewodnik. Jego
imię to Odkrycie Roku, a dokładnie
Laur Klienta/Konsumenta Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

Odkrycie Roku to nagroda
przyznawana innowacyjnym produktom i usługom, które pomimo
krótkiego funkcjonowania na rynku
potra�ią wzbudzić zaufanie konsumentów. Ale nie tylko. Dotyczy ona
również produktów i usług, które
objęła nowa, ciekawa i skuteczna
kampania reklamowa. To także nagroda dla tych marek, które przeszły
lifting marketingowy, relaunch, bądź

zostały po raz pierwszy wskazane
przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

Nagroda jest przyznawana
przez komisję konkursową projektu
Laur Konsumenta/Klienta. To ona
dokonuje oceny innowacyjności
produktów, perspektyw odbioru
przez rynek oraz prognozowanej
dynamiki wzrostu popularności i wybiera w każdej kategorii
(w konkursie jest ich około 200)
jeden z nich.
Komisja konkursowa pracuje
niezależnie, co nie znaczy, że nie
można do niej zgłosić swojego „odkrycia”. Wręcz przeciwnie. Komisja
z chęcią przygląda się i ocenia produkty, które zgłaszają konsumenci
czy nawet producenci, dając szansę
na wyjście z dżungli najciekawszemu z nich.
Magdalena Ryś

W poszukiwaniu
wyjątkowego efektu

Jako konsumenci często stajemy przed dylematem, czy wybrać droższy
– skuteczniejszy produkt, czy zdecydować się na tańszy – często
o gorszej jakości. Wyboru nie ułatwiają nam producenci, wprowadzając
na rynek doskonałej jakości produkty, często w rozsądnych cenach.
Oferta w segmencie kosmetycznym jest bardzo, bardzo szeroka.
Czym kierować się podejmując
decyzje, skoro każdy z produktów
wg producenta jest najlepszy? Po
pierwsze, należy zdać sobie sprawę,
że to, co mówi producent jest przede
wszystkim reklamą. Dlatego w poszukiwaniu opinii warto zapoznać się
z ocenami konsumentek. A tych jest
wiele zarówno w sieci, jak i poza nią.
Jest wiele portali internetowych,
na których można przeczytać recenzje produktów, na wielu z nich
można dodać swoją. Tworzona w ten
sposób baza jest doskonałym kompendium wiedzy. Szukając opinii,
należy jednak zachować ostrożność,
ponieważ producenci bądź �irmy
marketingowe na ich zlecenie także dodają tam recenzje, co zaburza

rzetelny obraz danego produktu.
Kolejnym źródłem opinii w sieci są
wpisy blogerek. Ich zadaniem jest
testowanie produktu oraz wyrażenie
swojej opinii. Dostają za to wynagrodzenie i produkty na własność, tylko
czy taka opinia będzie obiektywna?
A co poza siecią? „ Analogową”
formą rekomendacji są nagrody,
jakie otrzymuje dany kosmetyk.
Warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ producenci umieszczają je
na opakowaniach swoich produktów
oraz w ich reklamach. Dla konsumentów, którzy szybko potrzebują
zdecydować się na zakup, a także
tych którzy nie mają czasu szukać
opinii w internecie lub po prosu nie
mają aktualnie dostępu do internetu
stanowią one doskonałą wskazówkę. Jedną z takich nagród jest Laur

Konsumenta. Można go znaleźć na
opakowaniach polskiej marki Kolastyna czy amerykańskiej Palmer’s.
Laur Konsumenta jest jedną z ciekawszych form rekomendacji, ponieważ jest to plebiscyt popularności,
w którym to sami klienci, na różnych
portalach głosują na ulubione marki.
Rynek kosmetyczny niewątpliwie stale rośnie. Wzrost ten jest
spowodowany coraz większymi
oczekiwaniami, a także rosnącą
świadomością zakupową. Nie zawsze oczekujemy, by kosmetyki
działały cuda. Chcemy, by po prostu
dobrze działały i czasem po prosu
potrzebujemy pomocnej dłoni, która
przeprowadzi nas przez ten gąszcz
produktów, a czy będzie to Laur
Konsumenta, czy wpis na forum –
nieważne.
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35 lat �irmy BRUK-BET® HR-owe panaceum
Rok 2019 jest szczególnym okresem w historii
ﬁrmy Bruk-Bet®. 35 lat doświadczenia oraz
rozwijająca się działalność to wyjątkowy powód
do dumy. Świętowanie jubileuszu
to przede wszystkim potwierdzenie,
że to co robimy ma sens.
Nieustannie dążymy do tego,
aby nasze produkty były innowacyjne, wpisywały się w aktualnie
obowiązujące trendy, ale jednocześnie były wykonane z należytą starannością i odznaczały się
bardzo dobrą jakością.
Niezależnie od obranych priorytetów, w centrum zainteresowania zawsze znajduje się klient
i jego oczekiwania oraz preferencje. To właśnie dzięki kreatywności i wprowadzaniu nowatorskich
produktów możemy w pełni cieszyć się z przyznawanych wyróżnień.
Ochrona nawierzchni Perlon®
Lamino®, technologia Fotoline®,
czy wielkoformatowe płyty brukowe na podjazd i taras to tylko
niektóre przykłady nowatorskich
rozwiązań, jakie marka Bruk-Bet®
wdrożyła w ostatnich latach. Produkty Bruk-Bet® regularnie są
doceniane w wielu prestiżowych
konkursach branżowych.
W 2018 roku zdobyliśmy dwie
szczególnie istotne dla nas nagrody – Laur Konsumenta godło TOP
MARKA oraz Konsumencki Lider
Jakości – złote godło. 2019 rok zaczął się dla nas równie pomyślnie,
ponieważ zostaliśmy docenieni
i otrzymaliśmy złoty Laur Konsumenta 2019. Wszystkie nagrody zostały przyznane marce Bruk-Bet®
w kategorii kostka brukowa.

Laur Konsumenta to jeden
z najbardziej prestiżowych ogólnopolskich projektów konsumenckich. Co roku wybierane są
najpopularniejsze i godne zaufania
marki, produkty i usługi z branży
budowlanej. W konkursie uwzględniane są m.in. takie aspekty jak
dynamika wzrostu popularności
czy innowacyjność produktów/
usług. Zwycięstwo i złote godło
Laur Konsumenta 2019 jest wyróżnieniem, które świadczy o unikalnym charakterze marki Bruk-Bet®,
gwarancji jakości oraz sile wieloletniej więzi z klientami. To właśnie
te wartości od lat plasują nas na
wiodącej pozycji na rynku materiałów budowlanych. Podstawą
konkursu jest popularność i głosy przyznawane przez klientów
w plebiscycie Laur Konsumenta
oraz w pozostałych rankingach
dostępnych na rynku. Dzięki głosom klientów zdobyliśmy pierwsze
miejsce, uzyskując aż 28% wszystkich oddanych głosów.
Przyznane wyróżnienia przez
klientów nie tylko pozytywnie
wpływają na nasz wizerunek,

Flying Tiger
Copenhagen
Odkryciem Roku
Sieć sklepów Flying Tiger
Copenhagen została
wyróżniona Laurem
Konsumenta Odkrycie
2019 w kategorii „Sklepy
z wyposażeniem domu”.
W XV edycji plebiscytu
konsumenci po raz
pierwszy wskazali
duńską markę, która
od 2011 r. rozwija się na
polskim rynku. Pierwsze
sklepy otwierały się jeszcze
pod szyldem TIGER, a pod
nową nazwą marka
działa od 2016 r.
– Wyróżnienie przyznane przez
Konsumentów to dla nas najlepsza
nagroda i potwierdzenie, że praca,
jaką wkładamy w to, aby każdy
dzień był dla naszych klientów
wspaniały, przynosi efekt. Każda wizyta w naszych sklepach to
przygoda pełna odkryć i inspiracji, dlatego klienci chętnie do nas
wracają – mówi Igor Kostenyuk,
Country Manager odpowiedzialny za Flying Tiger Copenhagen
w Polsce. – Konsumenci doceniają nas za szeroki i różnorodny
asortyment oraz zaangażowaną
obsługę. Nasze akcesoria domowe,
podobnie jak inne produkty, wyróżnia niebanalny design, czerpiący
z korzeni skandynawskich i pozostający w zgodzie z panującymi
trendami.

Produkty Flying Tiger
Copenhagen wielokrotnie były nagradzane za oryginalny design, m.in.
Good Design, Red Dot, EPDA Award,
czy International Design Awards.
Do sklepów tra�ia co miesiąc ponad 300 nowości, a w asortymencie
znajdują się akcesoria domowe,
kuchenne i łazienkowe, artykuły
biurowe i kreatywne, zabawki i gadżety, a także tekstylia, małe media
i ciekawa oferta spożywcza.
– W 2019 roku Flying Tiger
Copenhagen mocno skupia się na
kontynuowaniu i wzmocnieniu idei
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Wierzymy, że nasza marka jeszcze wyraźniej zapisze
się w świadomości konsumentów nie
tylko spełniając, ale przekraczając ich
oczekiwania – dodaje Igor Kostenyuk.

ale przede wszystkim potwierdzają jakość oferowanych przez
nas produktów. Są realnym dowodem na to, że podążamy we
właściwym kierunku.
Oferujemy szeroki wybór
kostek, wielkoformatowych płyt
brukowych oraz płyt tarasowych,
które świetnie nadają się na taras lub podjazd do domu. Dzięki
szerokiej gamie kolorystycznej
i różnym rodzajom wykończeń
powierzchni z łatwością będą Państwo mogli połączyć poszczególne
produkty. Dodatkowo w naszej
ofercie znajdują się murki, palisady,
obrzegowania oraz stopnie schodowe, które pozwolą na eleganckie
i komplementarne wykończenie
wokół nawierzchni brukowanych.
Dopełnieniem naszej oferty są
designerskie donice, ławki i inne
elementy małej architektury oraz
różnego rodzaju żwiry i kruszywa
dekoracyjne.
W dalszym ciągu będziemy dokładać wszelkich starań, by nasz
asortyment spełniał wymagania
stawiane przez konsumentów i w
pełni odpowiadał ich potrzebom.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Jelfa S.A. jest częścią międzynarodowej korporacji Basuch Health
uznanego, międzynarodowego
producenta leków i wyrobów medycznych, obecnego na wszystkich
najważniejszych rynkach świata.
Należymy do grona największych
w kraju �irm farmaceutycznych, dla
których głównym celem jest podnoszenie komfortu i długości życia
społeczeństwa poprzez tworzenie
produktów leczniczych zgodnie
z najlepszymi, światowymi standardami.
Otrzymaliśmy tytułu Solidny
Pracodawca 2018. Potwierdza on,
iż jesteśmy godnym zaufania, rzetelnym i uczciwym pracodawcą, który
zapewnia stabilne miejsce pracy.
Stworzenie takiego miejsca zawdzięczamy naszym pracownikom, na
których wiedzy i zaangażowaniu
zawsze możemy polegać. Wspólnie
dbamy o przyjazną atmosferę. Zależy
nam na budowaniu długofalowych
relacji z naszymi pracownikami,
w związku z tym dbamy o ich rozwój
oraz stale wspieramy ich samorealizację. Cieszymy się, że taka strategia
przyniosła nam wyróżnienie, a tym
samym potwierdzenie słuszności
wybranego kierunku.
Wyróżnia nas ponad 70-letnie
doświadczenie funkcjonowania na

wymagającym i zmieniającym się
rynku farmaceutycznym. Stanowimy profesjonalny, doświadczony
i wysoko wykwali�ikowany zespół,
który z pasją realizuje cele zawodowe, nieustannie kierując się dobrem
i bezpieczeństwem odbiorców naszych produktów. Praca w naszej
�irmie zapewnia zatrudnienie w nowoczesnym zakładzie wytwórczym,
usytuowanym w przepięknej części naszego kraju – Karkonoszach.
Pracujemy w międzynarodowym
środowisku, korzystając z wiedzy
i doświadczeń naszych kolegów
z różnych części świata, a równocześnie nasze przedsiębiorstwo zlokalizowane jest z dala od zgiełku dużego
miasta, co stanowi naszą wyjątkowość i niepowtarzalność. Pracują
u nas pokolenia rodzin, co potwierdza, że jesteśmy godni zaufania.
Oprócz pracy w zgranym, doświadczonym i wykształconym
zespole, oferujemy bogaty pakiet
socjalny, który obejmuje m.in.:
dopłaty do wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, prywatną
opiekę zdrowotną, dopłaty do obiadów, ubezpieczenie, pożyczki na
remont i zakup mieszkania, a także
atrakcyjny pakiet emerytalny. Do�inansowujemy pracownikom udział
w imprezach sportowo-rekreacyjnych, wycieczkach i innych formach
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wypoczynku, aby dbać o tzw. work
life balance. W naszej �irmie zapewnione są możliwości awansu w kierunku satysfakcjonującym samego
pracownika, ale również zgodnym
z potrzebami �irmy. Awans może
być związany z odpowiedzialnością
za kierowanie podległym personelem, ze zwiększeniem zakresu odpowiedzialności powierzanych zadań,
lub z możliwością rozwoju nowych
kompetencji i objęciem innego rodzaju odpowiedzialności.
Nasze najważniejsze wartości,
którymi kierujemy się w codziennej
pracy, to: odpowiedzialność, odwaga,
uczciwość, praca zespołowa i zorientowanie na wynik. Osoby kierujące
się takimi wartościami powinny
szukać u nas pracy. Cieszymy się,
że nasz zespół stale się powiększa
o kolejnych pracowników, którzy
wnoszą do naszej �irmy nową energię i chęć wspólnego tworzenia jej
sukcesu. Poszukujemy osób, które
są gotowe do nieustannego rozwoju
kwali�ikacji. Chętnie przyjmujemy
do pracy doświadczonych pracowników, posiadających wiedzę, którą
mogą wykorzystać w naszym przedsiębiorstwie. Współpracujemy także
z ośrodkami akademickimi, których
studenci odbywają u nas praktyki,
podczas których mają możliwość
zdobycia cennego doświadczenia,
wymiany wiedzy, a najlepsi z nich,
po zakończeniu edukacji, zostają
naszymi pracownikami.
Najbliższy rok to dla nas kolejny
okres wytężonej pracy. Wierzymy,
że dzięki zaangażowaniu i motywacji pracowników będzie to dla nas
dobry czas. Najważniejszym priorytetem strategicznym jest dla nas
dbałość o zespół oddanych i utalentowanych pracowników. Realizujemy
go poprzez nieustanną pracę nad
tworzeniem doskonałego miejsca
pracy, kierując się zasadą Rozwijaj-Wykonaj-Nagradzaj.

ST RONY BIZNESU
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PLUS

Godła programów wspierają decyzje
konsumentów!
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.
Odpowiedź na te i szereg
innych pytań przyniosły nam
ogłoszone niedawno wyniki
badań wykonanych przez instytut GFK Polonia, będący oddziałem jednej z największych
firm badawczych na świecie.
Wywiadów konsumenckich
dokonano na zamówienie
holdingu reklamowego AEGIS
Media.
Pod uwagę wzięto preferencje 3000 potencjalnych
klientów z najbardziej reprezentatywnego przedziału
wiekowego 15-64 lat. Sposób
badania, na który się zdecydowano, w terminologii profesjonalnej nazywa się CAPI
(Computer Aided Personal
Interview). Osobom niezwiązanym z branżą badawczą, czy
reklamową ten skrót może niewiele mówić. W uproszczeniu
CAPI to metoda bezpośrednich
wywiadów przeprowadzanych
w domach respondentów
z udziałem komputera. Wyniki takich badań kodowane
są w trakcie przeprowadzania
wywiadu, a dane z terenu przesyłane specjalnie zabezpieczonym łączem.
Podczas badań CAPI dotyczących rozpoznawalności godeł promocyjnych kierowano
się kilkoma istotnymi kryteriami, wśród których były takie
wytyczne jak: płeć badanego,
dochody, wykształcenie, czy
aktywność zawodowa. Sprawdzono również, które z wielu
obecnych na rynku godeł ma
największy wpływ na wybór
opatrzonych nimi produktów.
Przyznać trzeba, że wyniki
okazały się zadziwiająco jednoznaczne i wyraźnie wskazujące
na... skuteczność godeł. Aż 26%

badanych stwierdziło, iż medal
(inaczej: godło promocyjne –
przyp. aut.) zamieszczony na
opakowaniu w istotny sposób
wpływa na wybór oznaczonego nim produktu. Grupą, która
najczęściej zwraca uwagę na
godła promocyjne okazali się
mieszkańcy dużych, ponadstutysięcznych miast.
Zaintrygował nas fakt,
że po raz kolejny panie okazały się bardziej dociekliwe
i spostrzegawcze. Z badań
jasno wynika, że to właśnie
kobiety przywiązują większą
wagę do tego, co widnieje na
opakowaniu produktu. W ten
sposób dowiedzieliśmy się, że
to właśnie one, nieco częściej
niż mężczyźni, kierują się przy
zakupach godłami promocyjnymi. Na dokonanie zakupu
towaru oznaczonego godłem
ma również wpływ zasobność portfela. Osoby o wyższych dochodach, dokonując
zakupu, chętniej sugerują się
graficzną informacją o zdobyciu przez daną markę konkretnego tytułu, na przykład
Lauru Konsumenta. Obecność
godła przykuwa także uwagę
osób wykształconych. Badanie
wykonane przez GFK Polonia
pokazało nam, że ci, którzy
ukończyli studia, nieco częściej
zwracają uwagę na obecność
godeł promocyjnych przy
logotypie wybieranej marki.
Śledząc dalej wyniki badań,
da się zauważyć, że obecność
logotypów konkursowych nie
jest obojętna również osobom aktywnym zawodowo.
To one chętniej wybierają te
marki, które znalazły uznanie
również wśród innych użytkowników.

No dobrze, ale przecież godeł, którymi opatrzone są rozmaite produkty, jest kilka. Czy
w takim razie wszystkie są tak
samo miarodajne? Czy każde
z nich znaczy dla konsumenta
dokładnie to samo?
Z badania GFK Polonia wynika, że aż 25% osób zwraca przy
zakupach uwagę na znaki promocyjne, z czego największym
zaufaniem darzone są godła
konkursów Teraz Polska oraz
Laur Konsumenta.
Skoro tak, to skupmy się
na przykład na samym Laurze

Konsumenta. Nie trzeba długo szukać, by dowiedzieć się,
że aż 3 spośród 9 najbardziej
rozpoznawalnych godeł promocyjnych w Polsce związane
są z programem Laur Konsumenta. Są to: Laur Klienta/Laur
Konsumenta (w nomenklaturze
programu panuje swoisty dualizm związany z charakterem
konkretnych branż, w których
medale są przyznawane), Top
Marka oraz Odkrycie Roku.
Czas w takim razie pochylić
się nad każdym z tych godeł
z osobna.

Godła Top Marka oraz
Odkrycie Roku w najmocniejszym stopniu trafiają do
mieszkańców dużych miast.
Ci, którzy wybierają produkty
opatrzone godłem Top Marki,
to najczęściej mężczyźni. Panów satysfakcjonuje najwyższe z możliwych odznaczeń, co
wskazywać może na odwieczną samczą chęć współzawodnictwa, zdobycia najwyższej
wygranej. W tym przypadku
takim konsumenckim świętym
Graalem jest produkt najbardziej rekomendowany przez

innych, marka nie opuszczająca podium w plebiscycie
Laur Konsumenta, czyli Top
Marka. Top Marka najbardziej
przekonuje także osoby o nieco grubszym portfelu i wyższym wykształceniu. Panie
okazują się za to zapalonymi
odkrywcami. To one poszukują
nowych rozwiązań i wykazują
się chęcią zmiany dotychczasowych zwyczajów zakupowych.
Dlatego właśnie godłem, które
najbardziej skłania je do dokonania konkretnego wyboru, jest
Odkrycie Roku.

