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DODATEK PROMOCYJNO-REKLAMOWY

Godła programów wspierają decyzje konsumentów!
Dokonując codziennych 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, przytrafiało
nam się zatrzymać wzrok na charakterystycznym logotypie.
Czy zastanawialiśmy się co tak naprawdę niesie za sobą
ów medal? Jaką korzyść odnosi producent decydujący
się wziąć udział w konkursie popularnościowym, który
prowadzi do przyznania takiego godła? Nie chodzi o to,
zapewne by etykieta z godłem promocyjnym po prostu
ładnie wyglądała... Być może jest to jeden z powodów,
jednak wierzymy, że nie jest to ten najważniejszy.

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. Spraw-

dzono 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 nomenkla-

turze 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.

innowacji i pomysłodawcą w zakresie nowych technologii, systemów
i procesów w dziedzinie surowców
wtórnych i zarządzania energią oraz
innowacji środowiskowych i rozwiązań logistycznych.
Lata doświadczeń i wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań w spółce PreZero pozwalają na
zarządzanie odpadami efektywnie,
wydajnie i sprawnie. Klienci firmy
obniżają dzięki temu koszty utylizacji i przyczyniają się do zachowania materiałów nadających się do
recyklingu. – Jako dostawca usług
odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wspieramy rozwój
gospodarki obiegu zamkniętego,
która pomaga zmniejszać poziom
zanieczyszczeń i chronić zasoby
naturalne – mówi Thomas Sroka
– Prezes PreZero. – Odpady traktujemy jak cenne surowce, a dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom możemy ograniczyć niemal do zera ilość
tych odpadów, których nie można
poddać recyklingowi. To nie tylko
nasza praca, ale też zobowiązanie
wobec przyszłych pokoleń.

nam działanie i edukacja w zakresie
prawidłowej segregacji odpadów.
Dzięki ogólnopolskim akcjom i edukacji prowadzonej już od najmłodszych lat świadomość segregacji jest
dzisiaj dużo większa. Zaczynając już
od nauki przedszkolnej, najmłodsi
rozróżniają kolory pojemników,
a wprowadzana  idea: zacznij od
siebie! procentuje w przyszłości.
Przykład idzie jednak z góry, a czyste jutro leży w naszych rękach.

gregacja to także korzyść dla naszego portfela. Nowe ustawodawstwo
wprowadziło wysokie kary za złą
segregację i wdrożyło narzędzia,
które kontrolują wywóz odpadów.
Wniosek jest prosty – segregacja się
opłaca, a zasady są proste.
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów rozróżniamy 5 frakcji:
metale i tworzywa sztuczne, papier,
szkło, odpady biodegradowalne
i odpady mieszane. Przy segregacji
odpadów musimy pamiętać o wyjątkach. Pamiętajmy, aby dokładnie
opróżniać opakowania przed wyrzuceniem i nie wyrzucać odpadów zatłuszczonych, zabrudzonych
i pokrytych klejem. Ważne jest, aby
zgniatać opakowania przed ich wyrzuceniem. Zgnieciona butelka to
bowiem 80% więcej miejsca w pojemniku, mniej kursów pojazdów
odbierających odpady, a co za tym
idzie mniejsza emisja substancji do

powietrza (redukcja emisji CO²).
Odpady niebezpieczne, do których
zaliczają się między innymi: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte
żarówki i chemikalia oraz elektroodpady (sprzęt RTV i AGD) oddajemy w specjalnie wyznaczonych
punktach w sklepach, aptekach
i punktach selektywnej zbiórki
odpadów (tzw. PSZOK-ach).

Nowe myślenie dla czystego jutra
Wartości, którymi kierujemy się na co dzień,
kształtują sposób naszego myślenia
i wskazują kierunek działania.
Transmisja międzypokoleniowa
odpowiedzialna jest za przekazywanie młodemu pokoleniu pewnych
wzorców, zasad, norm tworzących
zasadniczy zrąb wartości. Obowiązek ten wynika z natury ludzkiej,
ale jak przekazać cenne wartości
pokoleniu, któremu wydaje się, że
wie wszystko? Kierunki myślenia
i działania powinny ukazać wybór
drogi człowieka w czasie życia
i pozostawienia  po sobie śladu dla
następnych pokoleń. Konieczne
jest uświadomienie w pytaniu: Co
mogę dać Ziemi i funkcjonującej
na niej społeczności, na ile jestem
przydatny?

Wzorce ekologiczne

Rozwój cywilizacji, w której
występuje zjawisko naturalnego przywiązania do konsumpcji,
w znaczący sposób uszczupla zasoby środowiska, co w szczególny
sposób odczuwamy w ostatnich
latach. Zapomnieliśmy, że stanowimy nieodłączną część przyrody
na rzecz wartości ekonomicznych.
Choć większość Polaków deklaruje segregację odpadów, to
wyniki badań wskazują spadek recyklingowej świadomości. Śledząc
ekowydarzenia przed czasem pandemii COVID-19, zauważalny jest
wzrost popularności i poparcia dla
działań ekologicznych ze strony dzieci i młodzieży. Bunt jest działaniem
wynikającym z racjonalnych i naukowych pobudek słusznie utwierdzanych przez nauczycieli podczas zajęć
dydaktycznych. Młode pokolenie posiada zdolność przekształcenia idei

w misję proekologicznej aktywności,
za którą coraz częściej podążają rodzice i dziadkowie.

Gospodarowanie odpadami
przemyślane na nowo

Przejście na model gospodarki
o obiegu zamkniętym może okazać
się jedną z najbardziej korzystnych
rewolucji współczesnego świata.
W obecnym systemie wytwarzamy
coraz większą ilość odpadów, czym
wyczerpujemy zasoby naturalne.
A co jeśli zamkniemy system? Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada,
iż wszystkie produkty, materiały
i surowce powinny pozostawać tak
długo, jak jest to możliwe. Natomiast wytwarzanie odpadów jak
najbardziej zminimalizowane. Aby
uwolnić ten potencjał, konieczna
jest współpraca w szerokim gronie
zarówno z sektora publicznego, jak
i prywatnego.

Razem kreujemy przyszłość
Dzięki szeroko prowadzonej aktywności proekologicznej
i prospołecznej przedsiębiorstw
świadczących usługi związane
z zagospodarowaniem zarówno
odpadów komunalnych, jak i przemysłowych obecnych na wielu
ogólnopolskich wydarzeniach
poznajemy proekologiczne zachowania zachęcające nas do szerzenia
idei czystego jutra.
GreenCycle jest jedną z wiodących na świecie firm zajmujących
się gospodarką odpadami i spółką
matką PreZero. Firma jest motorem

Segreguj z PreZero
Większość odpadów wykonana
jest z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Segregując
odpady, nadajemy im nowe życie
– przestają być odpadem, a stają się
cennym surowcem. Wprowadzone
w całym kraju zmiany w zakresie
Jednolitego Systemu Segregowania Odpadów dały odpowiedź na
pytanie: Jak segregować odpady?
Mamy więc wytyczne, pozostaje

Dlaczego warto
segregować odpady?

Po pierwsze, segregacja odpadów to nadanie im drugiego życia.
Poprawnie wyrzucony odpad stanowi cenny surowiec i jest wykorzystywany ponownie. Z plastikowych
butelek PET powstają nie tylko inne
opakowania, ale również bluzy polarowe, poduszki czy torby na zakupy. Po drugie, recykling sprawia,
że dbamy o środowisko i naszą planetę. Oszczędzamy energię i zasoby
naturalne, które są ograniczone. Se-

Dołącz do nas

W Polsce firma PreZero zatrudnia ponad 1000 osób w 7 spółkach
i posiada 13 oddziałów, dzięki czemu działa na terenie całego kraju. Pracodawca zbudował zespół
kompetentnych, godnych zaufania
i świadomych swojej wartości ludzi.
Dzięki nim realizując misję i wizję spółki zapewnia rozwiązania
skrojone na miarę i dostosowane
do potrzeb każdego klienta.
Jeśli jesteś zainteresowany
budowaniem czystej przyszłości
– dołącz do PreZero.
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Nowoczesne i sprawdzone
rozwiązania

Firma rodzinna z blisko 30-letnią
tradycją śmiało sięga po innowacyjne produkty. Korzysta z najnowocześniejszych technologii przy
jednoczesnej optymalizacji kosztów.
Klienci spółki w standardowej ofercie otrzymują nowoczesne, sprawdzone i bezpieczne rozwiązania.
Dandav realizuje indywidualne
projekty związane ze szkłem, aluminium, stalą (również z nierdzewną)
i kratami rolowanymi.
Profil działalności obejmuje
wykonanie zabudowy galerii handlowych, aranżacje przestrzeni biurowych, wyposażenie magazynów
urządzeniami wchodzącymi w skład
oferty spółki, a także pokrywanie
szklanymi elementami elewacji
budynków.
Wieloletnie doświadczenie, zaangażowanie kadry, wychodzenie
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów oraz dobór najlepszych dostawców przyczyniły się do
wypracowania przez firmę solidnej
oferty usługowej. Dzięki temu wiele
wybitnych projektantów powierza
firmie realizację swoich śmiałych

pomysłów. Niektóre realizacje
otrzymały prestiżowe nagrody.
Budynki, w których zastosowano
rozwiązania Dandav, to niemal
wszystkie galerie i centra handlowe
w Polsce, a wśród nich Palladium
Praga, Renoma, Nowy Plac Unii,
Arkadia, Posnania, Złote Tarasy,
Wrocławia, Hala Koszyki, Młociny,
EC Powiśle. Marka Dandav pojawia
się wszędzie tam, gdzie wymagane jest doświadczenie i solidność
w połączeniu z innowacyjnością
np. w biurowcach lotnisk, obiektach
edukacji, galeriach sztuki czy obiektach mieszkaniowych. Z wieloma
klientami firma współpracuje od
lat. Jej realizacje można spotkać
we wszystkich krajach Europy.
Sukcesom na zagranicznych rynkach sprzyja wiarygodność marki,
dobra organizacja i umiejętność
sprostania wymogom technicznym
i formalno-prawnym.
Żaden pomysł nie jest dla nas
zbyt śmiały, niekiedy wymaga jedynie nieszablonowych rozwiązań.
Pracownicy firmy Dandav potrafią je znaleźć i sprostać największym wyzwaniom. W skład oferty
przedsiębiorstwa wchodzą kraty
rolowane, żaluzje perforowane, witryny i przeszklenia, balustrady,
a także inne elementy ślusarki (np.
konstrukcje, obudowy, odboje czy
okładziny). Stosuje się je głównie
do wyposażenia obiektów handlowych, komercyjnych, publicznych.
Firma oferuje także rozwiązania
systemowe. Należą do nich autorskie systemy profili całkowicie
wyprodukowane w Polsce:
– Glass Wall stworzony z myślą
o optymalnym zagospodarowaniu
powierzchni w obiektach mieszkaniowych, użyteczności publicznej

tel: 660 010 077

oraz przemysłowych. W skład tego
systemu wchodzą drzwi wewnętrzne oraz elementy przeznaczone do
wykonywania przeszklonych, nienośnych ścian działowych. Można
je wykorzystywać wszędzie tam,
gdzie zachodzi konieczność szybkiej zmiany zagospodarowania
powierzchni (np. ze względu na
rotację najemców), gdzie ważne
są maksymalne wykorzystanie powierzchni, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowników.
– Lorica-V to system balustradowy, z którego można wykonywać
balustrady poziome (np. na balkonach, tarasach, podestach) oraz pochyłe (np. na klatkach schodowych,
podjazdach itp.). Wykorzystywane
są w nim elementy ze stali nierdzewnej, szkła bezpiecznego warstwowego i drewna. Rekomendacja
wydana przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie dopuszcza stosowanie naszych balustrad
w budynkach mieszkalnych jednoi wielorodzinnych, biurowych, szpitalach, domach opieki społecznej
oraz w obiektach użyteczności
publicznej.
Warty uwagi jest także innowacyjny samozamykacz DD01 do
drzwi szklanych ze zintegrowanym okuciem.
Kompleksowość oferty Dandav
daje możliwość wykonania wielu
oryginalnych zakresów prac. Firma
cały czas udoskonala swoje produkty i wprowadza nowe, które
często wyznaczają kierunki rozwoju
branży, tworzą nowe standardy.
Dandav to marka godna zaufania
i odpowiedzialna, oferująca produkty ekologiczne oraz działająca
zgodnie ze standardami dobrych
praktyk biznesowych.

Lustro we wnętrzu
Lustra potrafią szybko odmienić przestrzeń i nadać jej zupełnie nowy charakter.
Stanowią nie tylko piękną dekorację każdego pomieszczenia w domu, ale też
rozświetlają wnętrza i powiększają je optycznie.

Marka GieraDesign jest kontynuacją rodzinnego rzemiosła
szklarskiego działającego nieprzerwanie od 1946 roku. Producent
posiada zatem bogate doświadczenie w produkcji luster i pracy
ze szkłem. Sprawdzone tajniki
pracy przekazywane z pokolenia
na pokolenie pozwalają tworzyć
produkty najwyższej jakości.
Realizacje prowadzone są na
zlecenia indywidualne i dla firm
w oparciu o autorskie projekty.

Bogata oferta

Portfolio marki GieraDesign
jest bardzo obszerne. W ofercie
są lustra w ramach, zdobione
mozaikami, łączone ze szkłem
Lacobel lub drewnem, z trawionymi wzorami, lustra wielopłaszczyznowe oraz duże lustra stojące.
Wszystkie produkty wykonywane są na zamówienie, również na
indywidualne wymiary.

Jakość i wzornictwo poparte
nagrodami
– W naszej pracy stawiamy
na jakość i dobry design – mówi
Wioletta Cielemęcka z działu PR
i Marketingu Pracowni Luster
GieraDesign. – Bardzo dbamy o detale i wysoki poziom wykończenia
naszych produktów. Wszystkie lustra projektujemy i wykonujemy
sami z najwyższej jakości tafli,
o dużej przejrzystości szkła i wysokim połysku. Produkty marki
GieraDesign łączą rodzinną tradycję z zamiłowaniem do designu.
Ich jakość i wzornictwo zostały
docenione przez profesjonalistów.
Lustra otrzymały już wiele prestiżowych nagród, np. Must Have
2019, Dobry Design 2020, Łazienka
Wybór Roku 2020, Zaprojektowane po ludzku. Marka GieraDesign
głosem klientów została również
nagrodzona tytułem Laur Klienta
– Odkrycie Roku 2020.

Początek roku 2020 przyniósł
marce GieraDesign również rozgłos
na arenie międzynarodowej. Producent zdobył słynną „czerwoną kropkę”, czyli nagrodę Red Dot Award za
lustro obrotowe Scandi DUO.
(Na zdjęciu autorzy nagrodzonego projektu: Wioletta Cielemęcka,
Michał Giera i Aleksandra Giera)
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GreenTree edukuje Laur złoty jak zboże
GreenTree Group sp. z o.o. to zespół ludzi
zaangażowanych w tworzenie i dystrybucję
produktów BIO EKO bezpiecznych od wielu lat.

biopolimerów kompostowalnych
oraz dwóch rodzajów skrobi kukurydzianej oraz ziemniaczanej. Ulegają
biodegradacji na kompostowniku
po około 45 dniach. Doskonale nadają się na gromadzenie odpadów
BIO. W całości można umieszczać
je w zbiorczym koszu na odpady
BIO bez konieczności wysypywania
z plastikowego worka wsadu.

Innowacje i jakość marki Soligrano nagrodzone przez klientów. Polacy coraz częściej
przykładają wagę do jakości tego, co trafia na ich talerze. Na tej fali swoje miejsce
w codziennych jadłospisach odzyskały produkty zbożowe. Również dlatego, że rodzimi
wytwórcy proponują szeroką ich gamę, ale i nowe, czasem nieoczywiste sposoby
ich podania. Tak jak Soligrano, którego innowacyjność i wysoka jakość oferty zostały
nagrodzone złotym Laurem Klienta 2020 w kategorii produktów zbożowych.

Domowe kompostowanie

Firma stworzyła projekt wdrażający produkty kompostowalne
i biodegradowalne. Fabrykacja odbywa się w ramach outsourcingu u największych obecnie producentów
produktów kompostowalnych PLA.
Przeźroczysty biodegradowalny
termoplastyczny poliester wytwarzany jest z surowców odnawialnych. BIOkompostowalne produkty
oferowane przez producenta pod
marką Froggy wykonane zostały
z polimeru uzyskiwanego z kukurydzy, a dokładnie konwersji dekstrozy
kukurydzianej – polilaktyd. Ulegają
całkowitej biodegradacji i nadają się
do kompostowania. W wyniku tego
procesu otrzymujemy wodę, CO2
oraz biomasę stanowiącą doskonały środek do nawożenia roślin.
Rozkłada się w glebie po upływie
ok. 12 miesięcy, a w przemysłowych
kompostownikach po około 6 tygodniach. W skład portfolio mar-

ki Froggy wchodzą jednorazowe
produkty m.in. kubki do napojów
zimnych i gorących, talerze, tacki,
sztućce, słomki, reklamówki, worki
na śmieci.

BIÓwka… z natury
reklamówka

Reklamówki oferowane przez
producenta GreenTree są produktem jednorazowym wykonanym
ze skrobi kukurydzianej z domieszką estrów pochodzących z olejów
roślinnych. Ulegają całkowitej biodegradacji i nadają się do kompostowania. „Biówka” wykonana jest
z materiału zgodnego z europejską
normą EN 13432, co oznacza całkowitą kompostowalność i bezpieczeństwo użytkowania.
Worki biokompostowalne wyprodukowane zostały z naturalnych
składników. Do ich produkcji użyto

A czy wiesz, że bioodpady można kompostować również u siebie
w domu, firmie albo w szkole?
Popularność nieprzemysłowego
biokompostowania stale rośnie.
Odpowiednie i skuteczne kompostowanie co prawda wymaga pewnej
dawki wiedzy oraz narzędzi, jednak
informacja o tym, jak prawidłowo
przygotować i utrzymywać domowy
kompostownik jest łatwo dostępna
– choćby w internecie. Bez problemu można również zapisać się na
odpowiednie warsztaty lub zaopatrzyć się w odpowiednią maszynę
kompostującą.

Produkt w obiegu

Urządzenie OKLIN to najnowocześniejszy proces kompostowania,
który sprawdzi się w biurze, domu
albo w szkole. Przetwarza najszerszą
gamę bioodpadów – bezpiecznie
kompostuje resztki mięsa czy skórki
cytrusów. Korzystanie z urządzenia
to na chwilę obecną najszybszy sposób kompostowania, gdzie uzyskanie prekompostu trwa zaledwie 24
godziny. Wymieszany z ziemią lub
liśćmi prekompost (sam jest zbyt
stężony) nadaje się do nawożenia
domowych i ogrodowych roślin
ozdobnych. Maszyna kompostująca
OKLIN zdobyła w 2018 roku I nagrodę Ministra Środowiska w konkursie
„Produkt w obiegu”.

Laur Klienta to największy
program konsumencki w kraju.
W kategorii produktów zbożowych
niekwestionowanym zwycięzcą okazała się w tym roku marka specjalizująca się w produktach ze zbóż
ekspandowanych – Soligrano.
– To nie pierwsze nasze wyróżnienie, ale to właśnie uznanie konsumentów cenimy sobie szczególnie. Jest ono
dla nas dowodem na to, że trafiamy
w potrzeby klientów, proponując im
produkty zdrowe i smaczne, a zarazem łatwe w przygotowaniu, pozwalające oszczędzić czas – podkreśla
Kamil Rabenda, Prezes Zarządu
Soligrano i dodaje, że za docenioną
przez klientów jakością stoją nowoczesne technologie i własne uprawy
zbóż. To one zapewniły Soligrano
rok temu nagrodę w Szanghaju, na
jednej z największych światowych
imprez spożywczych na świecie SIAL

China. Firma z Dobronia – jako jedyna
z Europy – zajęła miejsce na podium
w konkursie SIAL Innovation.
Produkcja Soligrano prowadzona
jest we w pełni zautomatyzowanym zakładzie, z wykorzystaniem
jednej z najnowocześniejszych linii
technologicznych: Quattro Puffing,.
Pozwala ona zachować wiele składników odżywczych pochodzących
z zastosowanego surowca i zapewnić
czystość mikrobiologiczną końcowego produktu oraz uniknąć w procesie
produkcji zastosowania niepożądanych składników.
Co to oznacza dla klientów sięgających po Kaszotto lub Pszenicę
z miodem? Zdrowie i przyjemność,
ponieważ proces ekspandowania – działania jedynie ciśnieniem
i temperaturą – chroni ziarno przed
utratą cennych właściwości, a przy
tym nadaje produktom przyjem-

ny smak. Linia do produkcji ziaren
ekspandowanych w polewach
umożliwia tworzenie smacznych
produktów wzbogacanych w witaminy i składniki mineralne z dodatkiem naturalnego miodu czy
koncentratów soków owocowych.
Jednym z najsilniejszych atutów
Soligrano jest wysoka i gwarantowana jakość surowca, ponieważ fabryka posiada własne pola uprawne
o powierzchni 1700 hektarów oraz
własną czyszczarnię zbóż.
W rezultacie tych wszystkich starań powstają dania zdrowe, smaczne
i – w przeciwieństwie do tradycyjnych kasz – banalnie proste w przygotowaniu. Ziarna ekspandowane są
gotowe do spożycia, dzięki czemu zyskały już nawet miano convenience
food („wygodna żywność”). Pasują
do wielu potraw, a wystarczy jedynie
otworzyć opakowanie i dosypać do:
zup, sałatek, deserów, czy koktajli.
Jednak Soligrano ma znacznie więcej pomysłów na dania
z ekspandowanych zbóż. Na
przykład Kaszotto, Gryczotto
i Ryżotto to stworzone z najwyższą starannością mieszanki do
samodzielnego przygotowania
aromatycznych potraw, a zboża
z owocami to doskonały pomysł
na zdrowe śniadanie, podobnie
jak Puffinki czy Musli. Pod szyldem
marki powstają również tak nieoczywiste propozycje jak Kolekcja Zup
Soligrano, czy… Vegeburgery orkiszowe lub jaglane. I tę właśnie pomysłowość i różnorodność doceniono
Laurem Klienta 2020.
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Prestiżowe wyróżnienie HR W IKEA stawiamy
Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan? Nakłady finansowe?
A może po prostu szczęście? Zapewne każdy z tych elementów, ale niewątpliwym
atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest inwestycja w kapitał ludzki.
Projekt Solidny Pracodawca Roku powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić,
uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową
polityką personalną, która przekłada się na wysoką jakość produktów i usług.
Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju
selekcjonowane są te przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego
Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów.
Co wyróżnia projekt
spośród innych?
Organizatorem programu
Solidny Pracodawca Roku jest redakcja „Stron Rynku” oraz „Rzecz
o Biznesie”. W związku ze specyfiką pracy zespołu, podstawą 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 cenione

jest wsparcie, jakiego udzielają
patroni projektu – SAZ, Business
Centre Club oraz Stowarzyszenie
Pracodawców RP. Wyróżnieniem
dla firm jest już sama nominacja,
gdyż w dużej mierze jest ona 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. Zwieńczeniem każdej
z edycji projektu jest ogólnopolska

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

gala, na którą zaproszeni zostają
wszyscy laureaci tytułu. Podczas
uroczystości wyróżnione firmy
otrzymują tablice pamiątkowe
potwierdzające słuszność dotychczasowych działań z zakresu
polityki personalnej. Wydarzenie
jest również wspaniałą okazją do
wymiany doświadczeń i pomysłów
z obszaru HR.
Zapraszamy na stronę internetową, gdzie mogą się Państwo
zapoznać z wypowiedziami laureatów na temat projektu, które są
wizytówką tego przedsięwzięcia.

na wartości
Co sprawia, że w obliczu zachodzących zmian pracodawca pozostaje wiarygodny a pracownicy mu
ufają? W IKEA wierzymy, że odpowiedzią na to jest kultura organizacji
i jej wartości. Świadomość, że – niezależnie od sytuacji – firma trzyma
się ustalonych przez siebie zasad
daje zatrudnionym w niej osobom
pewność, że pracodawca jest
nie tylko szczery, ale i stabilny.
Dlatego takie podejście
stanowi podstawę naszych
działań w IKEA. Chcemy,
aby nasi pracownicy czuli,
że nasze wartości pozostają
niezmienne bez względu na
okoliczności. Sytuacja spowodowana przez epidemię,
z którą musieliśmy się zmierzyć, była tego najlepszym
dowodem. Wspólna praca
oraz doświadczenie, które
zdobyliśmy w tym czasie,
umocniły nas jeszcze bardziej
– jako organizację i ludzi.
Naszym celem jest zadbanie o to, aby pracownicy IKEA
– na wszystkich stanowiskach
i w każdej jednostce – mieli
świadomość, że zawsze mogą
na nas liczyć. I to naprawdę w każdej sytuacji.
Z tego powodu część benefitów,
które oferujemy naszym pracownikom, ma na celu zapewnienie im
poczucia bezpieczeństwa. Każda
z osób pracujących w zespole IKEA
otrzymuje m.in. dodatkowy pakiet
opieki medycznej, ubezpieczenie
NNW oraz możliwość skorzystania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, jeśli będzie tego potrzebować.
Dbamy też o wsparcie w sytuacjach, które choć dla pracowników
są powodem do radości, są rów-

nież sporą zmianą w życiu – dlatego
oferujemy różne benefity okolicznościowe, a wśród nich m.in. ten
związany z narodzinami dziecka.
W tym przypadku trzeba przecież
stanąć przed niemałym wyzwaniem
– opieką nad nowym członkiem
rodziny. W IKEA zależy nam, aby
oboje rodzice mieli równe szanse

na budowanie relacji z dzieckiem od
pierwszych chwil jego życia, dlatego
od stycznia 2020 r. wprowadziliśmy
w Polsce dodatkowy, płatny miesiąc
urlopu ojcowskiego. Te, dla wielu
niepozorne, 4 tygodnie wspierają
świeżo upieczonych rodziców w tym
niezwykłym, ale i wymagającym czasie, dając im większą swobodę dotyczącą podziału obowiązków. W tym
roku wyzwaniem dla rodzin okazała się również epidemia – dlatego
wsparliśmy zarówno finansowo,
jak i dodatkowym płatnym urlopem tych rodziców, którzy z powodu zamkniętych przedszkoli i szkół

musieli zająć się starszymi dziećmi.
Dodatkowo, tam gdzie to możliwe,
wprowadziliśmy elastyczne godziny
pracy i możliwość zdalnego wykonywania obowiązków, aby zadbać
o komfort pracowników i ich rodzin.
Ta otwartość na zmiany i umiejętność szybkiego dopasowywania
się do świata wokół nas to coś,
co pozwala nam działać
w każdej sytuacji. W IKEA,
zdobywając cenne doświadczenie, nieustannie myślimy
o przyszłości. Takie podejście
pozwala nam zapewnić ciągłość biznesu, bez której nie
moglibyśmy zadbać o nasz
zespół. Istotnym elementem takiego podejścia jest
troska o rozwój i kompetencje pracowników. W obliczu
ostatnich zmian rozwój mógł
zejść na dalszy plan, dla nas
jednak był i nadal pozostaje
kluczową kwestią w realizacji
naszych długoterminowych
celów. Dlatego w ostatnich
miesiącach stworzyliśmy
nowe narzędzia i rozwiązania, dzięki którym wszystkie
osoby będące częścią zespołu IKEA mogą poszerzać swoją
wiedzę i umiejętności. Nie tylko
korzystając z e-learningów, ale
również zdobywając doświadczenie w różnych działach i na różnych
stanowiskach oraz podejmując się
nowych zadań, dzięki którym razem z IKEA stale rosną.
Wierzymy, że to właśnie dzięki
takiemu podejściu do rozwoju i troski o ludzi możemy się rozwijać. Jako
pracownicy, jako zespoły i jako IKEA.
By robić to, co jest dla nas najważniejsze – tworzyć lepsze codzienne
życie dla wielu ludzi. Zarówno dla
naszych klientów, jak i pracowników.

Sukces na rynku budowlanym

STYROPMIN Sp. z o.o. to polska
firma, która już od 27 lat produkuje i dostarcza płyty styropianowe.
W ofercie producenta znajdziemy
nie tylko standardowe materiały
termoizolacyjne, ale także specjalistyczne rozwiązania. Styropian
marki STYROPMIN produkowany jest obecnie w trzech fabrykach – w Łochowie, Oświęcimiu
i Zielonej Górze. Są to zakłady wyposażone w jedne z najbardziej nowoczesnych parków maszynowych
w Europie. Ważnym elementem
procesu produkcji są laboratoria,
umożliwiające badanie jakości
materiałów na każdym etapie.
W fabrykach wykorzystywane są
jedynie surowce najwyższej klasy,
zgodne z obowiązującymi w Polsce
normami i przepisami.

Droga do sukcesu

STYROPMIN od początku swojej
działalności stawia na polski kapitał
i jest rodzimym podmiotem gospodarczym, działającym obecnie na
arenie europejskiej. Bogata oferta
produktów jest wciąż modyfikowana, ulepszana i dostosowywana
do zmieniających się, coraz bar-

dziej restrykcyjnych przepisów
budowlanych oraz oczekiwań
i potrzeb klientów. Skalę i zakres
działalności firmy doskonale obrazuje liczba wyprodukowanych
metrów sześciennych styropianu
– ponad 20 milionów od początku
istnienia firmy! Produkty marki
STYROPMIN dostępne są obecnie
w setkach składów i hurtowni materiałów budowlanych na terenie
całej Polski oraz w punktach handlowych w wybranych europejskich
miastach, a producent już od wielu
lat współpracuje z największymi
firmami budowlanymi w naszym
kraju. Produkty marki STYROPMIN
wykorzystywane są do budowy
wielu prestiżowych obiektów,
a także stosowane przy budowach
autostrad, nasypów kolejowych czy
wiaduktów. To w dużym skrócie
prosta historia spektakularnego
sukcesu na rynku budowlanym –
firma uznawana jest za jednego
z wiodących producentów styropianu w Polsce oraz w Europie.

Co nie zabije, to wzmocni

Okres prosperity i rozwoju firmy w pewnym momencie został

zatrzymany z przyczyn losowych.
We wrześniu 2012 roku wybuchł
pożar na terenie jedynego wówczas
zakładu produkcyjnego mieszczącego się w Łochowie. Ogień zniszczył doszczętnie wszystko, a firma
stanęła w bardzo trudnej sytuacji.
Właśnie trwał środek sezonu
budowlanego, złożonych zostało
wiele zamówień i… brak produkcji.
Michał Luba – prezes i właściciel
firmy – nie zamierzał się jednak
poddać. Mobilizując wszystkie siły,
w ciągu kilkunastu miesięcy wybudował całkowicie nowy zakład
o imponującej wydajności i mocach produkcyjnych. Udowodnił
tym samym, że firma STYROPMIN
to nie tylko zakład produkcyjny.
– To przede wszystkim wspaniały
zespół ludzi dzięki któremu było to
możliwe, a także silna marka, najwyższa jakość produktów oraz koncepcja biznesowa – mówi prezes
Michał Luba. Nie poprzestał on jednak tylko na odbudowie zakładu
w Łochowie. W niedługim czasie
wybudowane zostały kolejne dwa
nowoczesne obiekty – w Oświęcimiu i w Zielonej Górze. To pozwoliło
STYROPMINowi awansować w rankingu firm z branży termoizolacji
i obecnie przedsiębiorstwo jest
jednym z najpotężniejszych graczy
wśród producentów i dostawców
styropianu w Polsce.

Styropian styropianowi
nierówny

– Co ważne dla naszych klientów
– to jakość materiałów termoizolacyjnych w ogromnej mierze ma
wpływ na oszczędności wynikające z ograniczenia strat ciepła –
mówi Michał Luba, właściciel firmy
STYROPMIN. Poprawne ocieplenie
budynku przy użyciu wysokiej jakości produktów gwarantuje jego
długoletnie i komfortowe użytko-

wanie – dodaje. Materiały termoizolacyjne wykonane z polistyrenu
ekspandowanego – znanego powszechnie pod nazwą styropian
– mają wiele odmian i zastosowań.
W bogatym katalogu produktowym STYROPMINu znajdują się
nie tylko rozwiązania standardowe, ale także m.in.: styropiany
pasywne, perymetryczne, spadki dachowe, laminowane papą,
akustyczne oraz do ogrzewania
podłogowego. Wszystkie produkty
STYROPMINu posiadają klasę
reakcji na ogień E, czyli są samogasnące. Firma jest w stanie
spełnić oczekiwania najbardziej
wymagających klientów, oferując unikalne wycinanie różnego
rodzaju zdobień elewacyjnych.
Co szczególnie ważne w strategii
biznesowej – firma STYROPMIN
przykłada szczególną wagę do
najwyższej jakości wyrobów,
stale inwestując w rozwój swoich laboratoriów badawczych.
Do produkcji stosowane są tylko
wybrane surowce od wiodących
dostawców. –Wykwalifikowani
pracownicy, którzy tworzą zespół
specjalistów uznających jakość produktów jako najważniejszy priorytet
– to dla naszej firmy najważniejszy
element strategii biznesowej – podkreśla Michał Luba. Potwierdzają
to badania – płyty styropianowe
firmy STYROPMIN otrzymały
Rekomendację Techniczną i Jakości
(RTQ) przyznawaną przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB).
Aktualnie posiada ją tylko dwóch
producentów styropianu – w tym
właśnie STYROPMIN. Uzyskanie
i – co ważniejsze – utrzymanie takiego wyróżnienia wiąże się z wieloma restrykcjami. Jedną z nich
jest dobrowolne wyrażenie zgody na niezapowiedziane kontrole
przeprowadzane przez Instytut
Techniki Budowlanej (ITB).
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Planeta Ziemia jakiej nadal nie znamy
Choć nasza relacja z Ziemią jest krótkotrwała, to na stałe pozostawiamy po sobie ślad ekologiczny.
W całości można umieszczać je
w zbiorczym koszu na odpady BIO
bez konieczności wysypywania
z plastikowego worka wsadu.
Należy pamiętać, że bioodpady to
odpady pochodzenia roślinnego
i nabiał (resztki serów, skorupki
jajek), które należy wrzucać do
odpowiedniego pojemnika oznaczonego kolorem brązowym. Tak
oddzielone bioodpady trafiają do
kompostowni, gdzie przerabiane
są na nawóz dla roślin.

Domowe kompostowanie

A czy wiesz, że bioodpady można kompostować również u siebie
w domu, firmie albo w szkole?
Popularność nieprzemysłowego
biokompostowania stale rośnie.
Odpowiednie i skuteczne kompostowanie co prawda wymaga pewnej dawki wiedzy oraz narzędzi,
jednak informacja o tym, jak prawidłowo przygotować i utrzymywać
domowy kompostownik jest łatwo
dostępna – choćby w internecie.
Bez problemu można również zapisać się na odpowiednie warsztaty
lub zaopatrzyć się w odpowiednią
maszynę kompostującą.

Sposoby przetwarzania
bioodpadów:

Człowiek z całą swoją niezwykłą złożonością jest najwyższym
wytworem procesu ewolucyjnego
i najbardziej zdumiewającą istotą
świata żywego. Ludzkość eksploatuje naturalne zasoby z własnego
środowiska w galopującym tempie przy użyciu właściwych swojej
jednostce cech charakterystycznych umysłu, narzędzi, maszyn
czy urządzeń eksploatacyjnych.
Niska świadomość własnego
oddziaływania na środowisko
Zmiany klimatyczne, zmniejszanie
się powierzchni lasów, degradacja
gleby, kurczenie się zasobów wody
pitnej i wymieranie gatunków to
tylko niektóre efekty rosnącego
śladu ekologicznego. W Polsce
według światowych danych zużywane jest więcej zasobów, niż
przeciętnie na świecie. Rosnący
konsumpcjonizm kierowany
naszymi nawykami posiadania
więcej, niż potrzebujemy stawia
aspekt środowiskowy na najniższym poziomie przy dokonywaniu
wyboru produktów codziennego
użytku. Polacy kierują się ceną

i składem produktu. Kwestie
związane z ekologią pozostawiane są producentom. Wpływ
produktu czy jego opakowania
na środowisko naturalne, są dla
większości mało istotne. W gruncie rzeczy w okresie przyśpieszonego uprzemysławiania i rozwoju
gospodarczego  rozpoczęta w systemie socjalistycznym idea została
głęboko zakorzeniona w naszym
„systemie wartości”. Edukacja obywateli o środowisku naturalnym
powinna być oparta na wiedzy
merytorycznej i kształtować postawę emocjonalną. Wyłącznie
jednostka zdolna do wartościowania zjawisk zachodzących w przyrodzie i etycznego postępowania
w środowisku jest w stanie aktywnie uczestniczyć w działaniach na
rzecz ochrony środowiska.

Świadomość ekologiczna
producentów

Świadomość ekologiczna
Polaków będzie rosła, gdy na
stałe praktyka zostanie wpisana

w naszą codzienność. Narzucone
restrykcje na przedsiębiorców
dotyczą głównie strefy działalności firmy. Dla większości pracowników stanowią zatem funkcję
poznawczą obejmującą wiedzę
o środowisku, jego ochronie i zagrożeniach. W naturalny sposób
kształtowane są w nich postawy
nacechowane szacunkiem do naszej planety.
A co jeśli firma przełoży tę
praktykę na ofertę produktową skierowaną bezpośrednio
do klienta?

GreenTree edukuje

Fabrykacja w GreenTree Group sp. z o. o. odbywa się w ramach
outsourcingu u największych
obecnie producentów produktów
kompostowalnych PLA. Przeźroczysty biodegradowalny termoplastyczny poliester wytwarzany
jest z surowców odnawialnych.
Granulaty PLA i jego blendy stosowane są do produkcji np. folii,
kubków, butelek, włókien i włók-

nin. Obecnie jest to najwygodniejsza forma realizacji, ponieważ
spółka może prowadzić projekty
dla wielu partnerów korzystając
z know-how specjalistów najwyższej klasy.
BIO Kompostowalne produkty oferowane przez producenta
pod marką Froggy wykonane zostały z polimeru uzyskiwanego
z kukurydzy, a dokładnie  konwersji dekstrozy kukurydzianej
– polilaktyd. Ulegają całkowitej
biodegradacji i nadają się do
kompostowania. W wyniku tego
procesu otrzymujemy wodę, co2
oraz biomasę stanowiący doskonały środek do nawożenia roślin.
Rozkłada się w glebie po upływie
ok 12 miesięcy, a w przemysłowych kompostownikach po około
6 tygodniach. W skład portfolio
marki Froggy wchodzą jednorazowe produkty m.in. kubki do
napojów zimnych i gorących,
talerze, tacki, sztućce, słomki,
reklamówki, worki na śmieci.

BIÓwka … z natury reklamówka
Reklamówki oferowane przez
producenta GreenTree są produktem jednorazowym wykonanym ze skrobi kukurydzianej
z domieszką estrów pochodzących z olejów roślinnych. Ulegają
całkowitej biodegradacji i nadają
się do kompostowania. „Biówka” wykonana jest z materiału
zgodnego z europejską normą
EN 13432, co oznacza całkowitą
kompostowalność i bezpieczeństwo użytkowania.

GreenBag marki Froggy

Worki biokompostowalne
wyprodukowane zostały z naturalnych składników. Do ich produkcji użyto BIO polimerów
kompostowalnych oraz dwóch
rodzajów skrobi kukurydzianej
oraz ziemniaczanej. Ulegają biodegradacji na kompostowniku po
około 45 dniach. Doskonale nadają
się na gromadzenie odpadów BIO.

Kompost – nawóz z tradycyjnego
kompostownika to najdawniejszy
sposób kompostowania bioodpadów. Po wydzieleniu w ogrodzie
specjalnego miejsca, gdzie wrzuca
się wszystkie bioodpady w wyniku
powolnego rozkładu po mniej więcej roku powstaje pierwszy nawóz.
Biohumus – nawóz z kompostownika z dżdżownicami kalifornijskimi. To szczególny sposób
kompostowania. Odbywa się w zamykanym pojemniku, a w kompoście hoduje się specjalny gatunek
dżdżownic, które żywią się bioodpadami i zamieniają je w specjalny
rodzaj nawozu – biohumus, który
wyjątkowo nadaje się do nawożenia roślin jadalnych. Pierwszy
nawóz powstaje po około roku.
Prekompost – nawóz z maszyny
kompostującej (np. OKLIN). To
najnowszy i najszybszy sposób
kompostowania. Proces odbywa
się w specjalnym urządzeniu,
gdzie w ciągu kilku godzin, dzięki
dodatkowemu działaniu mikroorganizmów i wyższej temperatury,
bioodpady zamieniają się w nawóz
– prekompost.

Produkt w obiegu

Urządzenie OKLIN to najnowocześniejszy proces kompostowania, który sprawdzi się w biurze,
domu albo w szkole. Przetwarza
najszerszą gamę bioodpadów –
bezpiecznie kompostuje resztki
mięsa czy skórki cytrusów. Korzystanie z urządzenia to na chwilę
obecną najszybszy sposób kompostowania, gdzie uzyskanie
prekompostu trwa zaledwie 24
godziny. Wymieszany z ziemią lub
liśćmi prekompost (sam jest zbyt
stężony) nadaje się do nawożenia
domowych i ogrodowych roślin
ozdobnych. Maszyna kompostująca OKLIN zdobyła w 2018 roku
I nagrodę Ministra środowiska
w konkursie „Produkt w obiegu”.

STRONY BIZNESU
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Dr. Schutz radzi jak bez problemu
pielęgnować i czyścić podłogi
Nie ma potrzeby stosowania
specjalistycznych maszyn
i urządzeń. Postępując zgodnie
z instrukcją zastosowania
niemieckich środków do podłóg
i wykładzin bez problemu
można poradzić sobie
z pielęgnacją podłogi każdego
rodzaju.
Firma Dr. Schutz od ponad 60 lat specjalizuje się
w produktach do czyszczenia, konserwacji i renowacji
całego zakresu podłóg. Od
elastycznych typu PCW,
linoleum, kauczuk, wylewanych epoksydowych
i poliuretanowych przez
dywanowe, drewniane do
płytek podłogowych i paneli laminowanych. Ponad
to oferta obejmuje również
środki do podłóg tradycyjnego użytkowania i podłóg
specjalnych, sportowych,
odpornych na odczynniki
chemiczne i prądoprzewodzących ESD. Obecność
na rynkach całego świata,
zdobyta wiedza i praktyka
sytuuje produkty Dr. Schutz
na bardzo wysokim poziomie jakościowym. Ofertę
Dr. Schutz charakteryzuje
wysoki poziom zastosowanej technologii. Wiele
rozwiązań jest unikatowych
na skalę światową – lakiery
ESD czy też lakier o nazwie
PU Antykolor. Zastosowanie
nowoczesnych standardów
do produkcji chemii pozwala użytkownikom w pełni
cieszyć się z walorów estetycznych i technicznych
zainstalowanych podłóg,
a producentom tych podłóg daje gwarancję, że ich
wyroby będą zawsze dobrze oceniane. Szerokie
spektrum zastosowania
profesjonalnych preparatów Dr. Schutz oraz techniki
ich nanoszenia na czyszczoną powierzchnię sprawiają, że produkty mogą
być przeznaczone do użycia
w automatach szorująco-zmywających, szorowarkach jednotarczowych,
myjkach wysokociśnieniowych, jak również do mycia
ręcznego przy użyciu odpowiedniego sprzętu. W portfolio produktów szczególne
miejsce znajdują środki do
czyszczenia podłóg mocno
skoncentrowane, które ob-

niżają koszty utrzymania
czystości. Dzięki zaawansowanym formułom oraz
innowacyjnym składnikom
chemia do mycia podłóg
przewyższa skutecznością
popularne środki dostępne
na polskim rynku. – Nadajemy podłogom nowy wygląd,
kolory, wzory, odtwarzamy,
a nawet poprawiamy jakość
podłóg – mówi Andrzej
Zabiega, prezes zarządu
Dr. Schutz Polska sp. z o. o.
– Na uwagę zasługuje nasz
System Renowacji podłóg
Floor Remake, który zdecydowanie ogranicza generowanie odpadów wykładzin
podłogowych. Dlatego też,
ważnym kierunkiem rozwoju obranym w technologii
Dr. Schutz jest zmniejszenie
negatywnego wpływu konserwacji podłóg na środowisko, od procesu produkcji
chemii, poprzez transport,
utylizację, konsumpcję wody
i zużycie energii.
To co jest najważniejsze dla
klienta

Rekomendowany producent głosem samych
klientów, potwierdza
przyznanie tegorocznego
wyróżnienia Laur Klienta
– Odkrycie 2020 dla marki
Dr. Schutz w ogólnopolskim
plebiscycie Laur Klienta.
– Jest to dla nas dodatkowy
impuls, aby jeszcze bardziej
udoskonalać naszą ofertę – komentuje Andrzej
Zabiega. – Ten, wydawałoby się, banalny proces jakim
jest mycie podłogi powoduje
niestety bardzo często sporo konfliktów począwszy
od producenta podłogi, poprzez instalatora, a na firmie i osobach sprzątających
skończywszy. Opracowane
przez nas produkty i sposoby czyszczenia podłóg są
bardzo skuteczne, wydajne
i łatwe w stosowaniu. Dają
pełną gwarancję sukcesu.

Podłoga z wykładziny linoleum przed i po renowacji. Została pomalowana na wybrane przez
inwestora kolory i w ustalone wzory.

Dodając możliwość renowacji łącznie ze zmianą koloru podłogi (nie dotyczy
wykładzin dywanowych)
każdy klient może być
pewny, że będzie użytkował podłogę przez wiele
lat w doskonałej kondycji.
Szerokie spectrum
zastosowania

Oferta producenta jest
dedykowana użytkownikom podłóg w szkołach,
szpitalach, hotelach, biurach, obiektach sportowych, halach fabrycznych,
mieszkaniach i wielu innych pomieszczeniach
łącznie ze specjalistycz-

nymi np. ESD. Ostatnie
badania zrobione w niezależnych instytutach pokazały, że na powierzchniach
podłóg czyszczonych i pielęgnowanych sposobami
opracowanymi przez firmę Dr. Schutz rozwój mikrobów jest minimalny
(0,5%), a wytrzymałość
podłogi na ścieranie i rysowanie jest nawet sześciokrotnie wyższa.
Gwarancja skuteczności

Oprócz wielu certyfikatów i wyników badań
firma udziela pisemne
gwarancje na powłoki zabezpieczające oraz

utrzymanie czystości wykładzin dywanowych przy
założeniu standardowego
użytkowania powierzchni podłóg - Jeżeli mówimy
nie szkodzić to należy mieć
świadomość, że bardzo
często zniszczenie podłóg
jest powodowane stosowaniem nieodpowiedniej
pielęgnacji – dodaje prezes
zarządu Dr. Schutz Polska
sp. z o. o. – Nie dotyczy to
tylko tzw. tradycyjnych czy
babcinych metod czyszczenia, ale też stosowanych
środków przez firmy, które zawodowo zajmują się
czyszczeniem podłóg. Produkty i technologie opracowane przez Dr. Schutz

nie są wynikiem chęci bycia
innym w branży. Jakość i innowacyjność asortymentu
jest wynikiem wieloletnich
badań, ścisłej współpracy
z producentami podłóg,
praktyki oraz dostosowania do współczesnych
produktów podłogowych.
Dlatego też, nasze produkty skutecznie czyszczą
oraz pielęgnują, a nie niszczą podłóg.
Pozostałe informacje
na temat produktów oraz
proponowanych technologii przez firmę Dr. Schutz
Polska sp. z o. o. dostępne są na stronach www.
dr-schutz.eu oraz www.
gwarancja.dr-schutz.eu.

