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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
firm, których siedziby znajdują się
w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały lub filie
obecne są na terenie całego kraju.

Weryfikacja

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 firm 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 specyfiką pracy zespołu, podstawą wstępnej weryfikacji
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 firm 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 – firmy biorące udział w projekcie nie płacą za poszczególne etapy weryfikacji, abonament czy samą
możliwość udziału w konkursie. Jeśli
firma nie zdobędzie wyróżnienia,
nie ponosi żadnych kosztów. Jedyna
opłata obowiązująca to inwestycja
w wizerunek firmy.

Gala podsumowująca
Gale programu Solidny Pracodawca Roku są od lat okazją do
oficjalnego podsumowania kolejnych odsłon konkursu. W różnych
sektorach, w których istotna jest
branża, zasięg działalności oraz ilość
zatrudnionych osób wyróżniono 65
firm. Gala, stanowiąca uroczyste
zwieńczenie edycji 2018, odbyła
się w Teatrze Capitol w Warszawie.
Podczas uroczystości wyróżnione firmy 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.

Maczfit jedzenie robi najlepiej!

Maczfit – lider cateringu dietetycznego w Polsce codziennie od wczesnych godzin
porannych dostarcza do domów i biur kilka tysięcy zdrowych, smacznych i odpowiednio
zbilansowanych posiłków na cały dzień.
Jedni korzystają z cateringu
dietetycznego, by schudnąć, inni
ze względu na to, że przez liczne obowiązki nie mają czasu na
gotowanie, a jeszcze inni dlatego, że po prostu chcą zdrowo się
odżywiać. Powodów jest wiele,
jednak najzdrowszy sposób na
codzienne, urozmaicone i dobrze
zbilansowane dania jest tylko jeden
– MACZFIT!

Maczfit liderem cateringu
dietetycznego w Polsce

Maczfit jest największą firmą
oferującą catering dietetyczny (tzw.
dietę pudełkową)w naszym kraju.
Jako jedyny w tej branży dowozi
posiłki do ponad 300 miejscowości. Warto podkreślić, że menu to
efekt codziennej współpracy sztabu wykwalifikowanych dietetyków
i kucharzy, którzy przygotowują
posiłki na bazie swojego doświadczenia, solidnej wiedzy i badań
naukowych.
Zestawy dietetyczne Maczfit na
tle konkurencji wyróżnia nie tylko
doskonały smak, ale i restauracyjny
wygląd dań.
Pomysłodawcą i założycielem
Maczfit jest warszawski restaurator, jak również sportowiec Maciej
Lubiak, który ze względu na dużą
aktywność fizyczną i nietolerancje
żywieniowe zaczął poszukiwać
odpowiednio zbilansowanych posiłków początkowo tylko dla siebie:
– Od małego borykam się
z różnymi nietolerancjami pokarmowymi. Wiem, jak trudno jest

wytrzymać na diecie, kiedy ciągle
jada się podobne posiłki bazujące
na zaledwie kilku składnikach. Pomysł na Maczfit wziął się przede
wszystkim z potrzeby smaku, a także udowodnienia sobie oraz innym,
że zdrowe menu może być jednocześnie smaczne i urozmaicone – mówi
Maciej Lubiak.

Co odróżnia Maczfit
od innych cateringów
dietetycznych?

Misją i celem firmy Maczfit
jest wsparcie osób w codziennym,
zdrowym odżywianiu i promocja zdrowego stylu życia, dlatego
w jego daniach znajduje się tylko
to, co jest najsmaczniejsze i najzdrowsze we współczesnej kuchni:
od klasycznych dań kuchni świata
po smaki pełne zdrowych i bardzo
popularnych superfoods. Warto
podkreślić, że firma nie ulega
chwilowym trendom i modom na
„cudowne diety” i „spektakularne
posty”. Sztab specjalistów w firmie
Maczfit kładzie duży nacisk na odpowiednie zbilansowanie, smak
i atrakcyjną kompozycję dania.
Wszystkie elementy są poddawane skrupulatnej ocenie w trakcie
regularnie prowadzonych paneli.
Nad jakością potraw czuwają zarówno kucharze, jak i technolodzy żywienia.
Firma wprowadziła również
niezwykle rygorystyczne procedury HACCP, które pozwoliły
zminimalizować ryzyko błędu,
a w konsekwencji uzyskać presti-

żowy certyfikat TÜV. Jako jedyna
firma w branży posiada również
międzynarodowy certyfikat
V-Label dla programów wegetariańskich i wegańskich.

Dla każdego coś pysznego,
czyli 21 programów
dietetycznych w kilku
wariantach kalorycznych

Maczfit stara się sprostać oczekiwaniom wszystkich grup odbiorców. Firma pomyślała zarówno
o tych najbardziej zapracowanych,
jak i dbających o zdrowe odżywianie całej rodziny, prowadzących
aktywny tryb życia, alergikach,
sportowcach, przyszłych mamach,
cukrzykach, czy zadeklarowanych
wegetarianach i weganach. Stąd
w ofercie aż 21 programów dietetycznych w kilku wariantach
kalorycznych. Dzięki temu menu

Maczfit sprawdzi się zarówno dla
kobiet, mężczyzn i dzieci.
Zamówienie programu dietetycznego jest bardzo proste.
Wystarczy wejść na stronę www.
maczfit.pl. W zakładce „Diety” należy wybrać odpowiedni program,
a następnie kaloryczność, liczbę
dni oraz datę dostawy.
Osoby, które chciałyby spróbować dań Maczfit a nie są pewne, jaką kaloryczność wybrać,
mogą skorzystać z bezpłatnych
telefonicznych konsultacji z dietetykiem po numerem telefonu:
734 461 099.
Sukces Maczfit potwierdza
opinię, że Polacy zaczęli zwracać
większą uwagę na to, jak się odżywiają. Widok papierowej torby
z gotowymi posiłkami już nikogo
nie dziwi, a sam catering dietetyczny dzięki przystępnym cenom stał
się powszechnie dostępną usługą.

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 firmy,
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 firmowe cele biznesowe. Rynek pracy w Polsce stale się
rozwija. Coraz więcej firm 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
finansowe, ale przede wszystkim
czynnik ludzki.

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
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Jak osiągnąć sukces HR-owy?
Jak poruszać się
w dżungli nowości
rynkowych?
Rozmowa z Robertem Proce,
prezesem zarządu spółki
oraz Aurelią Ajchel-Chętnik,
managerem HR

Zastanawialiście się kiedyś, jak poruszać się po dżungli
bez przewodnika? 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 potrafią 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

– Tristone Flowtech Poland
po raz kolejny otrzymało tytuł
Solidnego Pracodawcy Roku, który jest potwierdzeniem słusznie
obranego kierunku rozwoju – jak
skomentuje Pani ten fakt?
– Tytuł Solidnego Pracodawcy
Roku to ogromne wyróżnienie i jest
to zasługa całego zespołu Tristone –
wszystkich pracowników. Otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia
kolejny rok z rzędu to dla nas ogromny powód do dumy. Pokazuje nam
to, że kierunek w którym zmierzamy
jest właściwy. Wyróżnienie Solidny
Pracodawca to podziękowanie dla
wszystkich za wkład w tworzenie
w Tristone wyjątkowej kultury
organizacyjnej, a tym samym wyjątkowego miejsca pracy.
– Zacznijmy może od początku – jak wyglądały pierwsze lata
działalności firmy na rynku polskim, a jak wygląda to teraz?
– W 1998 roku uruchomiliśmy fabrykę, której założeniem
była produkcja węży gumowych
na bazie polimeru używanych
do systemów chłodzenia silnika
w samochodach osobowych, ciężarowych i innych urządzeniach
przemysłowych. Zakład mieścił się,
tak jak do tej pory jego jedna część,
na ulicy Stacyjnej 19 i produkował
swoje wyroby na jednej hali produkcyjnej o powierzchni 6,5 tys. m2.
Obecnie fabryka Tristone Flowtech
Poland Sp. z o.o. jest częścią Tristone
Flowtech Group, w skład której
wchodzą inne zakłady zlokalizowane w Europie, Azji i obu Amerykach. W roku 2010 otworzyliśmy
kolejno halę B i C, powiększając
powierzchnię produkcyjną o dodatkowe 5 tys. m2. Wprowadzili-

Najwyższa jakość

to dla nas standard

śmy nową technologię produkcji
naszych wyrobów bez manualnego
wulkanizowania tzw. „Creatube”.
W kolejnych latach powiększaliśmy
asortyment wyrobów o przewody
do systemów chłodzenia napędów
hybrydowych, a także elektrycznych. Całkowita powierzchnia
produkcyjna i logistyczna wynosi
obecnie 11,1 tys. m2, a Centralne
Laboratorium Grupy Tristone, które
powstało w Wałbrzychu wraz z R&D
ma 1,6 tys. m2 bez biur. To już nie
tylko jedna hala produkcyjna przy
ulicy Stacyjnej. Do 2020 roku nasza
firma będzie już realizować zadania
na czterech halach produkcyjnych.
Tristone Flowtech Poland dostarcza
swoje produkty do szerokiego grona
klientów globalnych samochodów
osobowych, w tym Forda, Volvo,
RSA, Nissana, FCA, PSA, Daimlera,
BMW, VW, Audi, Suzuki, JLR i Ferrari.
– Firma konsekwentnie wyznacza sobie kolejne cele rozwojowe. Jakie są najważniejsze
projekty realizowane przez firmę,
a także jej dotychczasowe osiągnięcia?
– Naszym sukcesem są ludzie,
dzięki którym przetrwaliśmy kryzys
w latach 2008-2010, wykorzystując
ten czas na uruchomienie w Wałbrzychu w 2010 roku Centralnego
Laboratorium Badawczego Grupy
Tristone oraz przeniesienie z Grupy do Fabryki Inżynieringu wraz
z produkcją prototypową. Niedawno,
dzięki tym samym ludziom, odbyło
się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali, w której swoją siedzibę

ma właśnie Centralne Laboratorium
oraz uroczystość wbudowania kamienia węgielnego pod dalszy rozwój zakładu w Wałbrzychu – nową
halę produkcyjną D. Grupa Tristone
Flowtech przeznaczy kolejne 7,4 mln
euro właśnie na tę nową inwestycję
w Tristone Poland – nową halę produkcyjną węży gumowych, a także
maszyn i urządzeń. Obecnie zatrudniamy blisko 700 pracowników,
a dzięki temu rozwojowi planujemy
zwiększyć zatrudnienie o kolejnych
200 pracowników w ciągu najbliższych dwóch lat.
– Przyjęta przez Państwa
koncepcja prowadzonej w firmie polityki personalnej zdaje
się sprawdzać bez zarzutu – jakie
wartości i założenia stanowią jej
podstawę?
– Filarem jest kultura organizacyjna Tristone i odpowiednie wartości takie jak: Proaktywność, Prostota
i Orientacja na klienta. Umożliwiamy
i wzmacniamy poczucie sprawstwa,
do tego upraszczamy wszystko, co
skomplikowane i jesteśmy otwarci
na potrzeby szeroko rozumianego
klienta, w tym naszego pracownika
i dzięki temu ludzie zostają z nami
na dłużej, te czynniki w głównej
mierze wpływają na lojalność oraz
zadowolenie pracowników. To my
jesteśmy dla naszych pracowników,
oferując wsparcie i pomoc w rozwoju zawodowym oraz osobistym
– nasi pracownicy czują i wiedzą,
że mogą na nas liczyć i na siebie nawzajem. Tworzymy takie warunki,
które dają pracownikom poczucie

przynależności i bycia częścią zespołu, w którym wiedzą, że mogą
na niego liczyć nawet w sytuacjach
bez wyjścia. Poza tym dbamy o zdrowie naszych pracowników oferując
szeroki pakiet benefitów ukierunkowanych na zdrowie i samopoczucie.
Dzięki takim działaniom odnosimy
sukcesy. Szanujemy różnorodność
i dzięki temu tworzymy środowisko,
w którym każdy może się rozwijać,
spełniać zawodowo i czuć się bezpiecznie.
– Zatrudniacie Państwo pracowników posiadających wysokie
kwalifikacje. Co sprawia, że specjaliści tak chętnie się do Państwa
zgłaszają i zostają z Wami na lata?
– Oferujemy szeroki wachlarz
szkoleń dla naszych pracowników
na każdym szczeblu zatrudnienia
i wspieramy ich własną inicjatywę.
Pracownicy mają dużą możliwość
rozwoju swoich umiejętności na
danym stanowisku. Dzięki wprowadzaniu nowych projektów,
nowych systemów i ciągłemu rozwojowi przedsiębiorstwa zatrudniani specjaliści mogą realizować
swoje pomysły będąc tym samym
współtwórcami nowoczesnych
technologii.
– Gdyby mogli Państwo podzielić się swoim doświadczeniem, to jak brzmiałaby rada dla
pracodawców chcących poprawić
jakość prowadzonej polityki personalnej?
– Przede wszystkim – wsłuchiwać się w potrzeby swoich pracowników, być blisko, wspierać ich oraz
stymulować rozwój w organizacji.
Nie są to skomplikowane działania,
bo to właśnie takie proste narzędzia
jak rozmowa, wsparcie, okazanie
zainteresowania dla drugiego człowieka mogą zdziałać cuda. Zespół
HR w organizacji powinien stanowić
inspirację dla każdego pracownika, tak aby komunikacja pomiędzy
wszystkimi obszarami odbywała się
bez zgrzytów, z wzajemnym szacunkiem, któremu przyświeca główny
cel – zadowolenie zarówno klienta,
jak i pracownika.

Elektrotechniczny wzór
solidności – Simet S.A.

SUPLEMENT DIETY

®
jakości i bezpieczeństwa NQS.
S U P L E M E N T D I E T Y – Omega Cardio objęte jest systemem

Przedsiębiorstwo Simet S.A. w XVII edycji projektu Solidny Pracodawca
Roku dołączyło do dumnego grona laureatów. Tym samym potwierdzają
klarowność swoich działań oraz podejście do kwestii pracowniczych
godne naśladowania.

Dziękujemy za zaufanie
Produkty dostępne
w aptekach oraz na
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Przedsiębiorstwo swoją podróż
na rynku elektronicznym rozpoczęło blisko 49 lat temu. Dzięki ciągłemu rozwojowi opartemu na polityce
równych szans firma stała się liderem w obszarze sprzedaży osprzętu
elektrotechnicznego, w tym m.in.:
złączki szynowo-gwintowe, samozaciskowe, jednak produktem,
dzięki któremu Simet S.A. określa się
mianem polskiego lidera, są puszki
elektroinstalacyjne, które cieszą się
uznaniem niemal na całym świecie.
Pewne jest, iż sukces produktowy ma swoje pochodzenie
w stosowanym w firmie systemie
zarządzania produkcją. W tej kwestii
firma może pochwalić się posiadaniem licznych certyfikatów potwierdzających jakość zarządzania
procesem produkcji jak ISO 9001
oraz system zarządzania środowiskiem ISO 14001.

Kolejnym sukcesem firmy, który
zasługuje na szczególne uznanie,
jest stworzenie największego zakładu pracy chronionej w subregionie
jeleniogórskim prowadzącym działalność produkcyjną. Ponad 60%
pracowników firmy stanowią osoby
niepełnosprawne, co w jasny sposób daje do zrozumienia, że w firmie
liczą się wszyscy, a każdy utalentowany pracownik jest doceniany za
swój wkład w rozwój własny, jak
i jednostki, której jest częścią.
Analizując działania firmy
Simet S.A., można dojść do jednoznacznego wniosku, że jedną
z głównych idei firmy jest ta zawierająca się słowie „łączyć”. Można
śmiało powiedzieć, że w firmie swoje szanse zyskują pracownicy niepełnosprawni oraz pełnosprawni,
którzy dzięki wzajemnej integracji
stają się sobie bliscy, by wspólnie ro-

zumieć swoje wzajemne problemy.
Kolejna grupa, którą łączy Simet, to
młodzi pracownicy nieposiadający
doświadczenia, których firma wprowadza na rynek pracy poprzez staże.
W trakcie staży pracownicy posiadający bogate doświadczenie dzielą
się swoją wiedzą z osobami, które
stawiają pierwsze kroki w karierze
zawodowej. Dzięki tej inicjatywie
młodzi ludzie zyskują szanse odbycia praktyk zawodowych, realizacji
prac naukowych, czy w końcu stania
się częścią załogi.
W zakresie rozwoju osobistego
Simet S.A. udowadnia to, co wszyscy
wiedzą już od dawna, a co można
wyrazić w słowach, iż dobry pracownik to nie tylko ten, który każdego dnia wykonuje swoje obowiązki,
ale przede wszystkim ten, który
wspólnie ze swoją firmą w zaangażowany sposób rozwija się, by osiągnąć jak największe zadowolenie ze
swojej pracy, które zostanie przekute w najlepsze wyniki. Simet S.A.
wspiera takich pracowników zapewniając im możliwie najlepsze
pakiety szkoleń specjalistycznych,
językowych oraz studia.
Można jednoznacznie powiedzieć, że zdobywając tytuł Solidny
Pracodawca Roku 2019 przedsiębiorstwo Simet S.A. udowadnia, że
tworzy przyjazne środowisko pracy,
w efekcie czego zdobywa uznanie
swoich pracowników, partnerów
biznesowych oraz kapituły projektu,
czego serdecznie gratulujemy.
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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 firmy
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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Flying Tiger Copenhagen:
chcemy przekroczyć oczekiwania
Drugi kwartał 2019 r.
Flying Tiger Copenhagen zamyka z 45 sklepami w Polsce. Ostatnie otwarcie miało
miejsce końcem maja, a najnowszy sklep duńskiej sieci
znalazł się w debiutującej
Galerii Młociny.
– Ekspansję w Polsce zaczęliśmy od ulicy handlowej,
w zgodzie z filozofią marki,
która z czasem ewoluowała. Byliśmy wtedy mało
znaną na polskim rynku
marką. Sytuacja znacząco
się zmieniła, dziś śmiało
można mówić o nas „love
brand” – mówi Igor Kostenyuk, Country Manager
odpowiedzialny za Flying
Tiger Copenhagen w Polsce. – Jest duże zainteresowanie marką Flying Tiger
Copenhagen i nasza koncepcja otworzyła się na galerie
handlowe, ponieważ chcemy
dotrzeć do naszych fanów.
Galerie handlowe stały się
miejscem spędzania wolnego
czasu, gdzie klienci korzystają

z całej gamy dostępnych usług
i oferty rozrywkowej. Nasz
koncept oparty jest na budowaniu emocji, dlatego doskonale wpisuje się w ten trend.
Wzrost rozpoznawalności
naszej marki przełożył się
na wzrost footfallu obiektów.
Widzimy, że centra handlowe
chcą nas mieć w swoim tenant
mixie. Dzięki temu spełniamy
oczekiwania klientów.
Marka rozwija się na
polskim rynku od 2011 r.
Pierwsze sklepy otwierały się jeszcze pod szyldem
TIGER, a pod nową nazwą
marka znana jest od 2016 r.
Konsumenci dali w tym roku
wyraz rosnącej sympatii do
oryginalnego i zakręconego
designu. Sieć sklepów Flying
Tiger Copenhagen została
wyróżniona Laurem Konsumenta Odkrycie 2019
w kategorii „Sklepy z wyposażeniem domu”.
– Wyróżnienie przyznane
przez Konsumentów to dla
nas najlepsza nagroda i po-

twierdzenie, 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. – 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 trafia 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.
Jak mówi Country Manager marki w Polsce, w 2019 r.
Flying Tiger Copenhagen
mocno skupia się na kontynuowaniu i wzmocnieniu idei
zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialnego biznesu.
Marka stopniowo wprowadza
zmiany w asortymencie, pod
kątem kwestii związanych
z ekologią i środowiskiem.
Do sklepów Flying Tiger
Copenhagen nie trafiają już
plastikowe słomki, sztućce
i naczynia jednorazowego
użytku – zastąpiły je opcje
z papieru lub bambusa. Na
początku roku zaprezentowana została nowa seria
drewnianych utensyliów kuchennych, certyfikowanych
znakiem FSC™ - Forest Stewardship Council™. We Flying
Tiger Copenhagen dostępne
są także zabawki z bioplastiku, a wśród nowości na lipiec
znajdą się produkty kuchenne

wykonane ze szkła z recyklingu oraz bambusowe szczoteczki do zębów, szczotki do
włosów i pędzle do makijażu.
Sieć znajduje też nowe
rozwiązania w pakowaniu
produktów, aby zminimalizować wykorzystanie w tym
celu plastiku. Przykładowo,
dzięki nowemu projektowi
opakowań na etui do telefonów szacuje się, że przez rok
zaoszczędzone zostanie 8 ton
plastiku (w całej sieci, oszacowane na podstawie danych
sprzedaży w 2018 r.). Flying
Tiger Copenhagen stale podnosi swoje standardy i jest
marką otwartą na potrzeby
i cenne opinie swoich fanów.
- Wierzymy, że nasza marka
jeszcze silniej umocni się
w świadomości Konsumentów nie tylko spełniając, ale
też przekraczając ich oczekiwania - dodaje Igor Kostenyuk.
Flying Tiger Copenhagen
to międzynarodowa sieć sklepów z Danii licząca obecnie

blisko 1000 sklepów w 30
krajach Europy i Azji, a także w Stanach Zjednoczonych.
W minionym roku otwierały
się około trzy sklepy tygodniowo w różnych miejscach
na świecie. Dzięki stałej pracy
z innowacyjnym designem
i ciągłemu rozwojowi produktów, co miesiąc w sklepach
pojawia się nawet 300 nowości. Asortyment Flying Tiger
Copenhagen obejmuje takie
kategorie jak dom, zabawki, hobby, party, przekąski,
drobna elektronika, gadżety,
dodatki i wiele więcej. Wystrój sklepów wyróżnia jasne
oświetlenie, skandynawski
styl i angażujący sposób poruszania się po nich. Założona
w 1995 roku spółka matka,
Zebra, z siedzibą w Kopenhadze, zatrudnia globalnie
ponad 6 000 osób.

