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Jak poruszać się Superklimat w domu i superniskie
rachunki za ogrzewanie
w dżungli
nowości
rynkowych
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 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

Większość z nas
chciałaby mieszkać
komfortowo
w ciepłym domu
zimą oraz przyjemnie
chłodnym latem
i do tego
z minimalnymi
rachunkami
za ogrzewanie czy
klimatyzację.
Jak to osiągnąć?
Odpowiedź jest
prosta, wystarczy
dobrze ocieplić
ściany budynku
sprawdzonym
materiałem
izolacyjnym.
Jakim? Najlepiej
markowym
styropianem
Termo Organiki
– najczęściej
stosowanym
i najbardziej
ekonomicznym
izolatorem w polskim
budownictwie.

Termo Organika to największy producent wyrobów do
izolacji ze styropianu w kraju
oraz jedna z największych firm
w tym segmencie rynku w Unii
Europejskiej. Założona ponad
20 lat temu firma dostarcza
odbiorcom najwyższej jakości
płyty styropianowe do ocieplania
budynków, od 2012 roku również
Kompletny System Ociepleń ścian
zewnętrznych (ETICS). –Posiadamy 4 nowoczesne fabryki styropianu oraz najnowszej generacji
zakład chemii budowlanej. We
wszystkich fabrykach firmy znaj-

dują się nowocześnie wyposażone
laboratoria kontrolno-badawcze,
kompleksowo kontrolujące jakość produkcji oraz prowadzące
prace nad nowymi materiałami
i technologiami ociepleń – mówi
Krzysztof Krzemień, dyr. ds. tech.
Termo Organiki.
Jednym z owoców tej pracy
było wprowadzenie na rynek unikatowego styropianu w kropki
tzw. Dalmatyńczyka. Kropki na
styropianie to znak firmowy
gwarantujący wysoką jakość
materiału izolacyjnego i odróżniający produkt Termo Organiki

od innych dostępnych na rynku.
Firma rocznie produkuje prawie
2 miliony metrów sześciennych
styropianu, co pozwala skutecznie ocieplić od fundamentów aż
po dach ponad 50 tysięcy domów.
Ale Termo Organika to nie tylko
najlepszy styropian. Lider rynku
dostarcza ponad 50 najwyższej
jakości produktów, w tym wielokrotnie nagradzany Kompletny
System Ociepleń. Jego zastosowanie to gwarancja najlepszych
parametrów docieplenia i pokaźnych oszczędności. Termo Organika to ciepło, które się opłaca.

Najlepsza poduszka
ortopedyczna dla
niemowląt i dzieci!
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Marka MEXEN
Odkrycie Roku 2020

Na rynku nieustannie pojawiają się nowe marki.
Jednak tylko nieliczne z nich osiągają sukces.
W tym roku do grona firm z branży armatury
łazienkowej, które warto znać, dołączył MEXEN
– producent, który uzyskał tytuł Odkrycia Roku 2020.
Otrzymanie wyróżnienia wiąże się nie tylko z popularnością
wśród klientów z całego kraju, ale
także jakością oferowanych przez
markę produktów. W przypadku
MEXEN można śmiało stwierdzić,
że wykonanie każdego elementu
armatury łazienkowej spełnia najwyższe standardy, które idą w parze
z nowoczesnym, a jednocześnie
uniwersalnym designem.

Co warto wiedzieć
o polskiej marce MEXEN?

MEXEN to polska marka, która
dość niedawno zadebiutowała na
branżowym rynku. Nie powstrzymało jej to jednak przed uzyskaniem tytułu Odkrycia Roku 2020
oraz zdobyciem zaufania tysięcy
klientów. Armatura projektowana
przez firmę wyróżnia się przede
wszystkim funkcjonalnością, starannym wykonaniem z trwałych,
doskonałych jakościowo materiałów oraz designem, który pozwala na dopasowanie jej do wnętrz
zaaranżowanych w różnym stylu.
MEXEN specjalizuje się nie tylko
w produkcji elementów wyposażenia łazienek i toalet, ale także
w ich projektowaniu. Specjaliści
dokładają wszelkich starań, aby
każdy produkt sygnowany logo polskiej marki był zgodny zarówno ze
standardami współczesnego rynku, jak i z oczekiwaniami klientów.

Wyposażenie łazienki
na miarę każdego wnętrza
Wysoka jakość to zdecydowanie
znak rozpoznawczy marki MEXEN.
Do produkcji każdego elementu armatury łazienkowej dostępnej w jej
ofercie wykorzystuje się wyłącznie
odporne na uszkodzenia i trwałe
materiały. Wśród nich znalazły się:
ceramika sanitarna, szkło hartowane, wysokogatunkowe tworzywa
czy metale. Dzięki temu wyposażenie pomieszczenia sanitarnego
nie tylko zachwyca designem, ale
także jest inwestycją na lata, która
posłuży swoim właścicielom przez
bardzo długi czas. W parze z wysoką
jakością idzie również funkcjonalność i komfort codziennego użytkowania. Armatura łazienkowa ma
ergonomiczną budowę oraz została
wzbogacona o liczne udogodnienia.

Bogata kolekcja elementów
wyposażenia pomieszczeń
sanitarnych

Marka MEXEN przygotowała dla
swoich klientów wszystko, czego
mogą tylko potrzebować, aby stworzyć funkcjonalną, estetyczną i komfortową w użytkowaniu przestrzeń.
W kolekcji zaprojektowanej przez
polskiego producenta na klientów
czekają między innymi baterie umywalkowe, bidetowe, prysznicowe
i wannowo-prysznicowe, brodziki

kwadratowe, prostokątne i półokrągłe, wanny prostokątne, narożne,
wolnostojące i z hydromasażem,
kabiny, w tym także z brodzikiem,
oraz panele, ścianki i drzwi prysznicowe, ceramika łazienkowa, np.
umywalki, bidety, deski sedesowe,
miski WC.
W ofercie MEXEN nie zabrakło także praktycznych akcesoriów
i produktów zaprojektowanych specjalnie z myślą o jeszcze wyższej
wygodzie codziennego korzystania
z przestrzeni sanitarnej.

Nowoczesny design
na pierwszym planie

Funkcjonalność, trwałość i komfort użytkowania armatury łazienkowej zamknięto w nowoczesnych
formach, które są jednocześnie
uniwersalne. Design produktów
MEXEN sprawia, że klienci mogą
dowolnie eksperymentować z różnymi kolorami i kształtami, tworząc
wnętrze, które będzie estetyczne
i zgodne z obowiązującymi trendami. Oczywiście, w kolekcji marki nie
mogło zabraknąć serii stworzonej
specjalnie z myślą o miłośnikach
klasyki. Dzięki temu każdy klient
znajdzie w ofercie MEXEN coś
dla siebie.
Wszystkie produkty polskiego producenta można zakupić w sklepie internetowym
mexen.pl lub u dystrybutorów takich jak 123lazienka.pl.
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Hosting nazwa.pl najszybszy w Polsce!
Spółka nazwa.pl jako pierwsza w Polsce
wdrożyła hosting działający na dyskach
Intel Optane i procesorach serwerowych
Intel Xeon E-2288G. Wymiana serwerów
zapewnia wielokrotny wzrost szybkości
działania serwisów internetowych
obsługiwanych przez nazwa.pl, czyniąc
hosting nazwa.pl najszybszym w Polsce.
W czasie, gdy pozostałe polskie firmy hostingowe dopiero
wprowadzają do swojej oferty
hosting działający na dyskach
SSD z interfejsem NVMe, nazwa.pl idzie krok do przodu i w
swoich najnowszych serwerach
stosuje dużo szybsze dyski Intel
Optane, wykonane w technologii
3D XPoint, a także najszybsze
obecnie procesory serwerowe
Intel Xeon E-2288G.
Zmiana technologii umożliwiła ponaddziesięciokrotne
skrócenie czasu potrzebnego
zarówno do odczytu, jak również
do zapisu informacji, znacząco
usprawniając działanie wszystkich dynamicznych aplikacji
wykorzystujących bazy danych
typu WordPress.
Użycie w serwerach szybkich
procesorów Intel Xeon E-2288G
z małą liczbą rdzeni obliczeniowych było możliwe jedynie dzięki zastosowaniu przez nazwa.pl
technologii Cloud. Zapytania
o strony WWW przydzielane
są dynamicznie do serwerów
z najmniejszym obciążeniem
w klastrze, co gwarantuje, że

wszystkie wykonują się z maksymalną szybkością i nigdy nie
brakuje mocy obliczeniowej.
Po wprowadzeniu nowych
serwerów zostały przeprowadzone testy, które miały na celu
porównanie czasu generowania
strony opartej na CMS WordPress.
Badania były wykonane w dniach
11.02.2020 – 14.02.2020 za pomocą aplikacji WordPress 5.3.2
(czysta instalacja) wraz z dodatkowym pluginem Query Monitor
3.5.2, w środowisku PHP 7.3, na
płatnych pakietach hostingowych
badanych usługodawców. Na wykresie zaprezentowano dla każdego z usługodawców minimalny
czas ze wszystkich pomiarów,
podany w sekundach.
O niezwykłej szybkości działania serwerów w nazwa.pl można
się również przekonać samodzielnie, uruchamiając na nich test
Vanilla Benchmark i porównując
uzyskane wyniki z wynikami tego
samego testu uruchomionego na
serwerach innych firm hostingowych.
–Dzięki wymianie serwerów,
strony WWW obsługiwane przez

nazwa.pl działają kilkukrotnie
szybciej niż na hostingu w innych firmach konkurencyjnych.
Ta sama aplikacja WordPress, jak
pokazał test, może działać nawet
10x szybciej po przeniesieniu jej
do nazwa.pl z serwerów home.pl.
Warto więc przed zakupem hostingu porównać nie tylko cenę, ale
przede wszystkim szybkość działania oferowanych usług. Pomimo,
że każdy dostawca zapewnia, że
jego usługi są najlepsze, to jednak jak widać hosting hostingowi
nierówny – powiedział Krzysztof
Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom przeprowadzenie testów szybkości
hostingu w nazwa.pl, spółka udostępniła darmowy 30-dniowy
okres próbny.
Kolejne zmiany umocniły nazwa.pl na pozycji lidera
technologicznego wśród firm
hostingowych w Polsce. Spółka
przekazuje swoim Klientom najszybciej działające usługi, a jej
Klienci jako pierwsi w Polsce
mogą korzystać z nowych technologii, niedostępnych w ofertach
firm konkurencyjnych.

nazwa.pl zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w zakresie rejestracji
domen i świadczenia usług hostingowych. Firma jest także liderem
we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które
ułatwiają przedsiębiorcom rozwijanie profesjonalnego biznesu
w Internecie. Z usług nazwa.pl od 1997 roku skorzystało ponad
1 000 000 Klientów, rejestrując ponad 4 000 000 domen i uruchamiając ponad 500 000 usług hostingowych. W 2019 roku spółka
została uznana przez Ministerstwo Cyfryzacji za Operatora Usługi
Kluczowej dla cyberbezpieczeństwa Polski w sektorze infrastruktury, polegającej na prowadzeniu autorytatywnego serwera DNS.

Naszą siłą są ludzie
Sieć Aptek Dr.Max w Polsce jest częścią międzynarodowej sieci
przedsiębiorców, liderów na rynkach farmaceutycznych w Czechach,
Polsce, Rumunii i w Słowacji.
Dr.Max posiada franczyzowe
placówki apteczne na terenie całego kraju, obecnie jest ich prawie
600 w każdym, nawet najbardziej
odległym zakątku Polski. Dzięki
temu Dr.Max jest drugą co do
wielkości, ale przy tym najszybciej
rozwijającą się siecią franczyzową
aptek w naszym kraju.
– Doświadczenie, zaangażowanie i troska o zdrowie pacjentów
w każdym wieku – mówi Karolina Jaczyńska, dyrektor Działu
Personalnego – te cele przyświecają nam każdego dnia. Nad tym
pracujemy codziennie zarówno

w centrali sieci, ale przede wszystkim za pierwszym stołem każdej
jednej apteki franczyzowej. Od kilkunastu lat staramy się zapewniać
profesjonalną opiekę farmaceutyczną i dbać o każdego pacjenta,
który pojawi się w aptece sieci.
Jakość obsługi jest najważniejszym
czynnikiem, na który staramy się
zwracać uwagę.
Nie byłoby to jednak możliwe,
gdyby nie pracownicy sieci Dr.Max.
– Najlepsi specjaliści w swojej
dziedzinie, magistrowie farmacji
i technicy farmaceutyczni. To oni
codziennie opiekują się swoimi pa-

cjentami i dzięki swojej olbrzymiej
wiedzy i zaangażowaniu pomagają
im, kiedy ci przychodzą z różnymi
problemami natury zdrowotnej.
– To bardzo trudna, ale również
niezwykle satysfakcjonująca praca
– dodaje Karolina Jaczyńska. – I to
nam pokazuje, że to ludzie są naszym największym kapitałem, cenimy ich umiejętności oraz zdolności,
dotrzegamy potencjał, a także dajemy możliwości rozwoju. Staramy
się również stworzyć przyjazną
i uczciwą atmosferę pracy, bo dzięki temu wzrasta zaangażowanie
całego zespołu fachowego.

W naszej sieci franczyzowej gwarantujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

jasne i czytelne warunki zatrudnienia w sieci o rozpoznawalnej marce
atrakcyjne zasady wynagrodzenia uzupełnione systemem premiowym
możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia własnych kompetencji poprzez udział w szkoleniach
i konferencjach
szansę na budowanie atrakcyjnej ścieżki kariery
ciekawą i pewną wyzwań pracę
pakiet socjalny obejmujący ubezpieczenie grupowe, opiekę medyczną i kartę Multisport
możliwość udziału w dodatkowych projektach i wewnętrznych inicjatywach
bogatą ofertę benefitów

Razem tworzymy wyjątkowy zespół i to temu zespołowi nasi konsumenci przyznali Laury,
za co ogromnie dziękujemy i postaramy się nie zawieść ich zaufania.

BPS Leasing S.A. nagrodzony Laurem Klienta – Odkrycie
Roku 2020! BPS Leasing to spółka z Grupy BPS, największego
zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce, łączącego
tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością. Działamy
szybko i efektywnie. Oferujemy elastyczne warunki umowy
leasingu dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.
Zapraszamy do współpracy i jednocześnie dziękujemy
obecnym Klientom za zaufanie.
Tomasz Szurmak
Prezes Zarządu

Adam Surowski
Wiceprezes Zarządu
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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.
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Marka MEXEN Odkrycie Roku 2020
Na rynku nieustannie pojawiają się nowe marki. Jednak tylko
nieliczne z nich osiągają sukces. W tym roku do grona firm
z branży armatury łazienkowej, które warto znać, dołączył
MEXEN – producent, który uzyskał tytuł Odkrycia Roku 2020.
Otrzymanie wyróżnienia wiąże się nie tylko z popularnością
wśród klientów z całego kraju, ale
także jakością oferowanych przez
markę produktów. W przypadku
MEXEN można śmiało stwierdzić,
że wykonanie każdego elementu armatury łazienkowej spełnia
najwyższe standardy, które idą
w parze z nowoczesnym, a jednocześnie uniwersalnym designem.

Co warto wiedzieć
o polskiej marce MEXEN?

MEXEN to polska marka, która
dość niedawno zadebiutowała na
branżowym rynku. Nie powstrzymało jej to jednak przed uzyskaniem tytułu Odkrycia Roku 2020
oraz zdobyciem zaufania tysięcy
klientów. Armatura projektowana
przez firmę wyróżnia się przede
wszystkim funkcjonalnością, starannym wykonaniem z trwałych,
doskonałych jakościowo materiałów oraz designem, który pozwala
na dopasowanie jej do wnętrz
zaaranżowanych w różnym stylu.
MEXEN specjalizuje się nie tylko
w produkcji elementów wyposażenia łazienek i toalet, ale także
w ich projektowaniu. Specjaliści
dokładają wszelkich starań, aby
każdy produkt sygnowany logo
polskiej marki był zgodny zarówno ze standardami współczesnego rynku, jak i z oczekiwaniami
klientów.

Wyposażenie łazienki
na miarę każdego wnętrza
Wysoka jakość to zdecydowanie
znak rozpoznawczy marki MEXEN.
Do produkcji każdego elementu
armatury łazienkowej dostępnej
w jej ofercie wykorzystuje się wyłącznie odporne na uszkodzenia
i trwałe materiały. Wśród nich
znalazły się: ceramika sanitarna,
szkło hartowane, wysokogatunkowe tworzywa czy metale. Dzięki
temu wyposażenie pomieszczenia
sanitarnego nie tylko zachwyca
designem, ale także jest inwestycją
na lata, która posłuży swoim właścicielom przez bardzo długi czas.
W parze z wysoką jakością idzie
również funkcjonalność i komfort
codziennego użytkowania. Armatura łazienkowa ma ergonomiczną
budowę oraz została wzbogacona
o liczne udogodnienia.

Bogata kolekcja elementów
wyposażenia pomieszczeń
sanitarnych

Marka MEXEN przygotowała
dla swoich klientów wszystko, czego mogą tylko potrzebować, aby
stworzyć funkcjonalną, estetyczną i komfortową w użytkowaniu
przestrzeń. W kolekcji zaprojektowanej przez polskiego producenta
na klientów czekają między innymi
baterie umywalkowe, bidetowe,
prysznicowe i wannowo-prysz-

nicowe, brodziki kwadratowe,
prostokątne i półokrągłe, wanny
prostokątne, narożne, wolnostojące i z hydromasażem, kabiny, w tym
także z brodzikiem, oraz panele,
ścianki i drzwi prysznicowe, ceramika łazienkowa, np. umywalki,
bidety, deski sedesowe, miski WC.
W ofercie MEXEN nie zabrakło
także praktycznych akcesoriów
i produktów zaprojektowanych
specjalnie z myślą o jeszcze wyższej wygodzie codziennego korzystania z przestrzeni sanitarnej.

Nowoczesny design
na pierwszym planie

Funkcjonalność, trwałość
i komfort użytkowania armatury
łazienkowej zamknięto w nowoczesnych formach, które są jednocześnie uniwersalne. Design
produktów MEXEN sprawia, że
klienci mogą dowolnie eksperymentować z różnymi kolorami
i kształtami, tworząc wnętrze,
które będzie estetyczne i zgodne
z obowiązującymi trendami. Oczywiście, w kolekcji marki nie mogło
zabraknąć serii stworzonej specjalnie z myślą o miłośnikach klasyki.
Dzięki temu każdy klient znajdzie
w ofercie MEXEN coś dla siebie.
Wszystkie produkty polskiego producenta można zakupić w sklepie internetowym
mexen.pl lub u dystrybutorów
takich jak 123lazienka.pl.

Jak poruszać się
W poszukiwaniu
wyjątkowego efektu w dżungli nowości
rynkowych
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

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.

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.

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
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Zmieniamy się dla Was

Rozmowa o rozwoju oferty leasingowej
w bankowości spółdzielczej z Prezesem
Zarządu BPS Leasing należącego
do Grupy BPS – Tomaszem Szurmakiem
– Panie Prezesie jak wygląda specyfika działalności
Waszej Spółki?
– Spółka BPS Leasing została powołana w celu oferowania
produktów leasingu klientom
Grupy BPS oraz Zrzeszonych
Banków Spółdzielczych. Obsługujemy również i współpracujemy z klientami spoza
Grupy. Mówiąc wprost nie zamykamy się na nowych Klientów,
jesteśmy firmą uniwersalną.

W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe zainteresowanie Banków Spółdzielczych
wprowadzeniem leasingu do
ich oferty. Dzięki uzupełnieniu
oferty produktowej banki minimalizują ryzyko utraty klienta na
rzecz innych grup bankowych.
To jest bardzo dobra informacja
dla naszej spółki, która od kilku
lat oferuje produkty leasingowe
i ubezpieczeniowe na atrakcyjnych warunkach. Jednocześnie

reagujemy na zmieniające się potrzeby klientów, dostosowując
odpowiednio naszą ofertę.
– Jakie atuty wyróżniają
ofertę BPS Leasing na rynku
finansowym?
– Kadra BPS Leasing
w ogromnej większości posiada
doświadczenie zdobyte w pracy w największych firmach leasingowych w Polsce. Jesteśmy
przekonani, że z punktu widzenia
sprzedaży oraz kompleksowej
obsługi klienta, dostarczamy
najwyższej jakości usługi, co
potwierdza zdobyte przez nas
godło: Laur Klienta – Odkrycie
Roku 2020. Nasza spółka jako
jedna z nielicznych na rynku
oferuje produkt leasingu nieruchomości, zarówno tych dużych
o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, jak i mniejszych,
powyżej 2 milionów. Ocena tych
transakcji wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a my
takie posiadamy. Zrealizowaliśmy

kilkadziesiąt transakcji leasingu
nieruchomości, których jednostkowe wartości sięgały nawet 100
mln zł netto. Uważam, że wartością dodaną jest dla nas relacja
z bankowością spółdzielczą, której
klienci stanowią dużą część rynku.
Tak jak już wspominałem, współpracujemy również z klientami
spoza grupy BPS.
– Jakie są ostatnie i obecne
najważniejsze projekty, które
udało się Wam zrealizować lub
które są w fazie wdrażania?
– Na początku roku uruchomiliśmy Portal Klienta BPS
Leasing. Jest to całkowicie darmowe, nowoczesne narzędzie
informatyczne, dostępne przez
24h, ułatwiające naszym klientom
i nam samym, obsługę zawartych
umów leasingu. Obecnie Portal
oferuje m.in. e-faktury, zestawienia umów i harmonogramów, rozrachunki. W planach są również
nowe funkcjonalności. Obecnie
wdrażamy produkt dedykowany

głównie eksporterom i branży
transportowej – leasing w walucie euro, który udostępnimy
już na początku II kwartału tego
roku. Dodatkowo rozszerzamy
ofertę o finansowanie instalacji
fotowoltaicznych dla Klientów
Zrzeszenia BPS, dołączając tym
samym do prekursorów pośród
nielicznych firm leasingowych,
które wprowadzają ten produkt.
– Jak ocenia Pan rynek leasingu w Polsce oraz Waszą rolę
w bankowości spółdzielczej
Grupy BPS?
– Rynek leasingu w Polsce jest
bardzo dojrzały i BPS Leasing  
jako gracz „późno wchodzący”
robi wszystko, by zrównać się
z najlepszymi w branży. Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców
naszą ofertą leasingu. Zdobyty
Laur Klienta potwierdza, że BPS
Leasing staje się coraz bardziej
rozpoznawalną i docenianą marką usług leasingowych w Polsce.

Nasze produkty dostępne są
w oddziałach Banku BPS oraz
współpracujących Bankach
Spółdzielczych, których obecnie
jest ok. 100, a ich liczba stale rośnie. Już teraz za pośrednictwem
Banku Spółdzielczego klient może
otrzymać ofertę leasingu na interesujący go przedmiot oraz podpisać stosowną umowę. W tym
zakresie planujemy uruchomić
systemy informatyczne, które ten
proces jeszcze bardziej usprawnią.
Dzięki nam Bank Spółdzielczy
uzupełnia u siebie ofertę produktową, poprawiając tym samym
relacje ze swoimi Klientami i zatrzymując ich u siebie.
– Na zakończenie podsumowując jednym zdaniem, jakie są
Państwa mocne strony?
– Pewnie wszyscy to mówią,
ale my przede wszystkim stawiamy na szybkość obsługi, elastyczność oferty, partnerskie podejście
do klienta oraz konkurencyjną
cenę.

W imieniu Zespołu BPS Leasing chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu za udzielone
nam zaufanie i wybór naszej oferty finansowania. To dzięki m.in. Państwa głosom, Spółka została
wyróżniona jako Odkrycie Roku 2020 w ogólnopolskim konkursie Laur Klienta, co świadczy
o dużym zainteresowaniu naszymi usługami. O przyznaniu wyróżnienia decyduje Redakcyjna Komisja
Weryfikacyjna, która w procesie decyzyjnym ocenia przede wszystkim innowacyjny charakter produktu,
usługi czy marki, a także perspektywy odbioru przez rynek i dynamikę wzrostu jego popularności.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż BPS Leasing podejmuje szereg czynności mających na celu rozwój naszych usług, w tym przede wszystkim:
• szybka procedura finansowania nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 t., w przypadku której decyzja
podejmowana jest na podstawie uproszczonego wniosku leasingowego, a czas podjęcia decyzji to max. 24 h;
• specjalne oferty finansowania w walucie EURO dla Klientów, których działalność generuje przychody w tej walucie;
• nowoczesny Portal Klienta BPS Leasing, dzięki któremu Klienci mają dostęp m.in. do e-faktur (pdf, xml) z opcją powiadomień o ich wystawieniu, do
zawartych umów, harmonogramów, wpłat i rozliczeń, raportów i zestawień. Docelowo Portal będzie rozbudowywany o nowe funkcjonalności.
Do Państwa dyspozycji pozostają nasi regionalni przedstawiciele, którzy odpowiedzą na Państwa pytania oraz przygotują ofertę finansowania
(22 578-14-00, infobpsl@bpsleasing.pl).
Tomasz Szurmak
Prezes Zarządu

