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STRONY RYNKU
Play po raz 1., po raz 2., …po raz 7.!
Już w starożytności laur zdobywali najwybitniejsi. Ci, którzy nie tylko okazywali się lepszymi od innych, ale również wyznaczali kierunki rozwoju w swoich 
dziedzinach. Nagradzano nim jednostki, które wyrastały ponad przeciętność i zmieniały rzeczywistość, która je otaczała. Jeżeli wiemy już, kto dostawał laury 
kiedyś, nie może więc dziwić, że teraz zdobywa je Play. Wyróżnienie złotym Laurem Klienta 2017 oznacza, że Play już siódmy rok z rzędu wygrywa jeden 
z najważniejszych plebiscytów wśród klientów. Taka regularność i bardzo mocna pozycja marki na rynku zaowocowała przyznaniem dodatkowej nagrody 
– Laur Klienta Top Marka 2017. Ten tytuł dostają firmy, które dominują w rankingach popularności oraz charakteryzują się wysoką dynamiką rozwoju.
16 marca 2017 roku minęło 10 lat od startu sieci Play. W tym czasie „fioletowy operator” odmienił rynek telekomunikacyjny w Polsce. Początkowo nazywano 
go „tym czwartym”, a dziś zajmuje drugie miejsce pod względem liczby użytkowników. Jednak historia Lauru Klienta nie kłamie – dla klientów Play jest liderem. 
Sukcesy, które osiąga, biorą się z trzech ważnych cech: empatii, otwartości i odwagi. Empatii, czyli umiejętności „wchodzenia w buty klientów”, a tym samym 
szukania takich rozwiązań, które spotkają się z ich zrozumieniem i akceptacją. Otwartości na potrzeby i oczekiwania klientów. Odwagi do robienia tego, czego 
jeszcze nie było albo w całkiem inny sposób, niż dotychczas przyjęty. Taka kombinacja sprawia, że od dekady Play co roku zmienia krajobraz rynku i ustanawia 
rekordy zarówno wśród klientów, jak i w wynikach biznesowych.

200? – fioletowe pliki i foldery

	 Nie	było	Play.	Nie	było	bloba.	Nie	było	fioletu	na	
polskim	rynku	telekomunikacyjnym.	Cytując	klasyka	
internetu	–	niczego	nie	było.	Mimo	że	na	rynku	działało	
trzech	operatorów,	klienci	nie	mieli	de	facto	większego	
wyboru,	różnice	pomiędzy	nimi	były	niewielkie,	za	to	
wielkie	były	ceny	usług.	W	tym	czasie	w	niewielu	jeszcze	
komputerach	w	Polsce	pojawiły	się	foldery	o	tajemniczej	
nazwie	„Project	4”.	Pewnie	na	początku	nawet	właściciele	
tych	komputerów	–	jak	się	okazało,	późniejsi	założyciele	
Play	–	nie	zdawali	sobie	w	pełni	sprawy,	jaką	skalę	przy-
bierze	projekt,	nad	którym	pracują.

2007 – niecały rok, niecały milion

	 16	marca	wystartował	Play	–	czwarty	operator	te-
lekomunikacyjny,	który	miał	własne	stacje	bazowe.	Na	
początku	eksperci	nie	dawali	mu	szans,	ale	firma	szybko	
znalazła	swoje	miejsce	na	rynku.	Konkurencyjna	oferta	
niemal	od	razu	weszła	we	wszystkie	segmenty:	abona-
ment,	kartę,	MIX	i	ofertę	dla	firm.	To,	że	przyjęte	podejście	
okazało	się	bardzo	skuteczne,	potwierdziły	sypiące	się	
jak	z	rękawa	nagrody	za	bezprecedensowe	stworzenie	
marki,	a	także	prawie	milion	klientów,	którzy	zdecydowali	
się	na	ofertę	operatora	w	pierwszym	roku	jego	działania.

2008 – dwa lata, dwa miliony 

	 Ten	rok	spokojnie	można	określić	przełomem	na	
rynku	internetu	mobilnego.	Play	pokazał	ofertę	Play	
Online,	która	umożliwiła	korzystny	pod	względem	ceny	
i	wielkości	pakietów	dostęp	do	sieci	bez	kabla.	Internet	
mobilny	przestał	być	dobrem	luksusowym,	na	które	stać	
tylko	nielicznych.	Nie	byłoby	tego	bez	spektakularnego	
rozwoju	sieci	oraz	technologii,	czyli	podstaw,	na	których	
opiera	się	biznes	operatorów.

2009 – kolejny rok, kolejny milion 

	 Pierwszy	kwartał	roku	przyniósł	jedną	z	najwięk-
szych	rewolucji	na	rynku.	Play	uruchomił	Play	Fresh,	
czyli	ofertę	na	kartę,	w	której	minuta	rozmowy	kosztuje	
29	groszy.	Do	dziś,	mimo	upływu	8	lat,	jest	ona	nadal	
atrakcyjna	i	ma	tysiące	fanów.	Każdym	rozwiązaniem	
Play	udowadniał,	że	korzystanie	z	telefonu	może	być	
tańsze	niż	dotychczas.	Pewnie	dzięki	temu	rok	kończył	
z	ok.	3,5	milionami	klientów.

2010 – milionów już pięć, a lat dopiero cztery

	 Klienci	przyzwyczaili	się,	że	początek	roku	to	rewolucja	
proponowana	przez	Play.	Tym	razem	operator	wprowa-
dził	Stan	Darmowy,	czyli	bezpłatne	rozmowy	wewnątrz	

sieci.	Dziś	oferta	bez	tego	wydaje	się	nieprawdopodobna,	
ale	7	lat	temu	była	to	nowość.	Jednak	innowacje	spod	
znaku	Play	nie	dotyczyły	tylko	ofert.	Operator	od	początku	
promował	na	przykład	e-fakturę	i	szeroką	sieć	dystrybucji	
swoich	usług.	Ten	rok	kończył	już	z	ponad	milionem	
wystawionych	e-faktur	i	około	1000	punktów	sprzedaży,	
które	obsługiwały	ponad	5	milionów	klientów.

2011 – miliony mijają szybciej niż lata

	 Play	mocno	przyspieszył	i	rok	2011	kończył	z	7	mi-
lionami	klientów.	Duża	w	tym	zasługa	oferty	All	Inclusive,	
z	nieograniczonym	dostępem	do	serwisów	społecznościo-
wych	oraz	większymi	pakietami	danych.	A	transfer	danych	
był	bardzo	potrzebny,	kiedy	korzystało	się	ze	smartfona.	
Nawet	jeżeli	był	to	tylko	udział	w	kampanii	„Testuj	Smart-
fona”.	Play	umożliwił	ponad	150	tys.	Polaków	dotknąć,	
spróbować	i	poznać	fenomen	smartfona.	W	tamtym	czasie	
do	Play	chętniej	przechodzili	też	warszawianie,	bo	firma	
jako	pierwszy	operator	udostępniła	zasięg	w	całej	I	linii	
metra.	Niektórzy	wciąż	pamiętają	podejrzliwe	spojrzenia	
współpasażerów	z	rysującym	się	na	twarzy	„jakiś	dziwny,	
rozmawia	przez	telefon,	a	przecież	wiadomo,	że	w	metrze	
nie	ma	zasięgu”.	Jak	się	było	w	Play,	to	miało	się	zasięg	
w	metrze.

2012 – tu milion, tam miliard

	 Początek	roku,	marzec,	czyli	niechybnie	kolejna	
rewolucja	od	Play.	29	marca	–	tę	datę	może	pamiętać	
wielu.	To	wtedy	Play	zrzucił	na	rynek	kolejną	bombę	
ofertową	(a	może	bombową	ofertę?)	–	Formułę	4.0.	
„Koniec	z	podziałem	na	połączenia	wewnątrz	i	na	ze-
wnątrz	sieci”	–	zdawał	się	mówić	„fioletowy	operator”.	
Klienci	nie	powinni	się	martwić	o	wyczerpany	limit	czy	
pakiet.	Pierwsza	w	Polsce	oferta	no-limit	przyniosła	
Play	ósmy	już	milion	klientów.	Nie	mniejsza,	choć	może	
nie	tak	spektakularna,	rewolucja	miała	miejsce	we	
wrześniu,	gdy	ruszył	Wspólny	Internet.	Po	raz	pierwszy	
można	było	dzielić	się	pakietami	danych	między	różnymi	
numerami	na	jednym	koncie	klienta.	Już	w	styczniu	
Play	rozpoczął	trwającą	do	dziś	współpracę	z	Wielką	
Orkiestrą	Świątecznej	Pomocy,	kiedy	wsparł	jej	XX	
Finał.	Te	pięć	lat	nieustających	sukcesów	sprawiło,	że	
na	koniec	roku	Play	wskoczył	na	5.	miejsce	Rankingu	
Najcenniejszych	Marek	Polskich	z	wyceną	na	poziomie	
1,4	miliarda	złotych.

2013 – szybki internet dla dziesięciu 
milionów

	 Formuły	S,	M,	L	to	pierwsze	oferty,	które	promowali	
celebryci.	Scenariusz	zawsze	podobny:	odwiedzają	salon	
Play,	żeby	od	konsultantów,	Basi	i	Maćka,	dostać	najlepszą	

dla	siebie	opcję.	Ten	sposób	komunikacji	ofert	i	usług	
w	Play	okazał	się	strzałem	w	10.	A	to	był	dopiero	
początek.	Niedługo	później	ruszyła	Formuła	WWW,	
czyli	nielimitowane	surfowanie	po	stronach	WWW,	
a	zaraz	po	niej	odnowione	oferty	MIX	i	dla	klientów	
biznesowych.	Play	przyspieszał	na	wielu	płaszczyznach.	
Zwiększał	także	szybkość	transmisji	danych.	Początko-
wo	w	13	miastach,	a	z	czasem	w	kolejnych	regionach,	
pojawił	się	internet	4G	LTE.	Z	tej	okazji	ruszyła	nowa	
oferta	Play	Online.	Ponad	10	milionów	klientów,	którzy	
korzystali	z	usług	Play,	musiało	mieć	rację.	Play	wyrósł	
na	dużego	operatora,	ważnego	gracza	na	rynku.

2014 – dwa miliony, dwa miliardy

	 W	prima	aprilis	2014	Play	nie	żartował.	Wystar-
towała	Formuła	Rodzina,	pierwsze	kompleksowe	
rozwiązanie	telekomunikacyjne	dla	rodzin	i	grup.	Jedna	
umowa	i	to	za	niższą	cenę,	wygoda	i	oszczędność	w	jed-
nym.	Do	tego	zasięg	LTE,	którym	na	koniec	roku	objęte	
było	już	70%	populacji.	Używanie	tego	internetu,	jak	
wiele	innych	rzeczy	w	Play,	nie	wiązało	się	z	limitami,	
wystarczyło,	że	klient	zdecydował	się	na	ofertę	Play 
Internet.	Przyniosło	to	Play	kolejne	dwa	miliony	klien-
tów,	co	w	sumie	dało	12	milionów.	Wartość	marki	dobiła	
do	2	miliardów	złotych.	Oznaczało	to,	że	Play	rozwijał	
się	szybciej	niż	jakakolwiek	inna	duża	polska	firma. 

2015 – koniec z byciem czwartym

	 Po	prawie	8	latach	Play	nie	był	„tym	czwartym”,	
bo	pod	kątem	liczby	aktywnych	kart	SIM	wyprzedził	
jednego	z	konkurentów.	Chociaż	fioletowym	LTE	objęto	
już	wtedy	75%	populacji,	to	Play	nie	przestawał	się	roz-
wijać.	Zwyciężył	w	aukcji	na	kolejne	bloki	częstotliwości,	
które	były	niezbędne	do	dalszego	rozwoju	sieci.	Było	
to	konieczne	do	obsługi	nowych	i	dotychczasowych	
klientów,	którzy	decydowali	się	na	kolejną	Formułę	–	
Smartfon,	która	stanowiła	idealne	połączenie	dużych	
pakietów	danych	i	połączeń	w	roamingu	międzynarodo-
wym.	W	zasadzie	w	Play	słowo	roaming	ma	podwójne	
znaczenie,	bo	klienci	mogą	korzystać	z	usług	w	zasięgu	
wszystkich	czterech	operatorów	dzięki	tak	zwanemu	
roamingowi	krajowemu.	W	przypadku	Play	nie	może	
dziwić,	że	taka	możliwość	oferowana	jest	klientom	
całkowicie	bezpłatnie.	Nie	pierwszy	raz,	kiedy	klienci	
„fioletowego	operatora”	dostają	więcej	za	mniej.	Serwis	
muzyczny	Tidal,	który	od	tego	roku	stał	się	dostępny	
dla	klientów	Play,	był	kolejnym	tego	przykładem.

2016 – jedna czwarta tortu dla Play
	 Na	koniec	roku	Play	posiadał	25%	udział	w	rynku	
kart	SIM.	Całkiem	niezły	wynik	jak	na	krócej	niż	10	lat	

na	rynku.	Operator	po	raz	kolejny	wykazał	się	inno-
wacyjnością	i	uruchomił	program	Fair	Play.	W	ramach	
niego	klienci	mogli	całkowicie	zrezygnować	z	umowy	
albo	zmienić	tylko	warunki	oferty	lub	telefon.	Play	
działał	odważnie	również	w	nowych	mediach.	Regułą	
stała	się	współpraca	z	youtuberami,	influencerami	
i	gamerami,	za	którą	zresztą	zgarnął	sporo	nagród.	
Nowe	formy	komunikacji	funkcjonują	jednocześnie	
jako	kanały	obsługi	–	konsultanci	Play	są	na	stałe	
obecni	na	forum	Play,	blogu	Rzecznika	Play,	Facebooku	
i	Twitterze.

2017 – Play się nie zatrzymuje

	 Play	zaczyna	swoją	drugą	dekadę	ukoronowany	
siódmym	już	Laurem	Klienta.	To	znakomity	progno-
styk	tego,	co	czeka	firmę	w	kolejnych	miesiącach	i	la-
tach.	Miliony	klientów	korzystają	już	nie	tylko	z	usług 
telekomunikacyjnych	Play,	ale	i	z	benefitów	takich	jak	
Tidal.	Tylko	patrzeć,	jak	do	miliona	klientów	zacznie	
zbliżać	się	najnowszy	fioletowy	specjał	–	oferta	na	kartę	
odNowa.	Klienci	doceniają	sposób,	w	jaki	działa	Play	–	
oczekiwane	korzyści	poparte	jakością	obsługi	i	usługi	
pozwalają	firmie	osiągać	kolejne	sukcesy.

Co czeka Play w niedalekiej przyszłości...

	 Ledwie	kilkanaście	lat	po	powstaniu	Play	stał	się	
liderem	rynku	telekomunikacyjnego	w	Polsce.	Urucho-
miona	w	ostatnim	czasie	oferta	spod	znaku	Formuła	
daje	niemal	gwarancję,	że	Play	w	najbliższym	czasie	
nie	przestanie	rosnąć.	Zamiast	gonić	konkurencję,	tak	
jak	na	początku	swojego	istnienia,	zacznie	jej	ucie-
kać.	Marka	Play	utrzymuje	się	na	podium	rankingu	
najbardziej	wartościowych	polskich	marek	i	nic	nie	
zapowiada,	żeby	szybko	z	niego	ustąpiła.	Czy	ktoś	
jeszcze	pamięta,	że	kilkanaście	lat	temu	Play	był	tylko	
plikami	w	komputerach	managerów?

	 W	swojej	historii	Play	zdobył	już	siedem	zło-
tych	Laurów	Klienta.	To	sporo,	żeby	móc	na	nich	
osiąść	i	spijać	piankę	z	bezprecedensowego	sukce-
su.	Jednak	takiego	podejścia	nie	znajdzie	się	w	DNA	
tej	firmy.	Otwartość,	empatia	i	odwaga	napędzają	
operatora	do	dalszej	walki	o	bycie	najlepszym	na	
rynku.	Jakość	obsługi,	konkurencyjna	oferta,	rozwi-
jająca	się	sieć	i	skuteczna	komunikacja	–	atuty	Play	
to	wartości,	które	są	dla	klientów	najważniejsze.	Im	
zapewniają	satysfakcję,	bezpieczeństwo	i	wygodę,	 
a	Play	kolejne	rynkowe	sukcesy.	Kolejne	miliony	klien-
tów	wydają	się	w	tej	sytuacji	równie	pewne	co	kolejne	
złote	Laury.



	 „Otrzymany	tytuł	Solidny	Pracodawca	2016	to	pierwsze	dla	nas	
takie	wyróżnienie,	w	którym	eksperci	z	zewnątrz	ocenili	Idea	Bank	
S.A.	jako	pracodawcę	i	jesteśmy	dumni	z	tego,	że	wypadliśmy	tak	
dobrze.	Nie	zamierzamy	jednak	osiadać	na	laurach	i	wciąż	pracujemy	
nad	ulepszeniami	naszej	organizacji,	by	była	miejscem	przyjaznym	dla	
pracowników.	Rzetelny	feedback,	na	który	dziś	stawiamy,	ma	realny	
wpływ	na	to,	w	jakiej	atmosferze	i	z	jakimi	efektami	przychodzi	nam	
wykonywać	codzienne	obowiązki.	Każda	nagroda	i	wyróżnienie,	jakie	
otrzymujemy,	niezależnie	od	kategorii,	w	której	są	przyznane,	uświa-
damiają	nas,	że	podążamy	w	dobrym	kierunku.	To	one	zobowiązują	
nas	jeszcze	bardziej	do	dążenia	do	doskonałości,	nie	tylko	w	strefie	
zarządzania	ludźmi,	ale	każdej	innej.”

Aneta Falba,
Dyrektor Departamentu Personalnego w Idea Bank S.A.

Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
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,	szcze-
gólnie	tych,	którzy	w	swojej	działalności	promują	naj-
ciekawsze	rozwiązania	z	zakresu	HR,	a	przy	tym	dzielą	
się	własnymi	doświadczeniami	na	łamach	ogólnopol-
skiej	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	działa-
jących	na	terenie	całego	kraju	redakcja	na	podstawie	
zebranych	przez	siebie	informacji	selekcjonuje	przed-
siębiorstwa,	które	mogą	zawalczyć	o	tytuł	Solidnego	
Pracodawcy	Roku	i	znaleźć	się	w	elitarnym	gronie	lau-
reatów.	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	zaprezentowa-
nia	się	na	łamach	ogólnopolskich	mediów	w	ramach	
zdobytego	tytułu.

Gala podsumowująca XIV edycję

	 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	57	firm.	Gala,	stanowiąca	uroczy-

ste	zwieńczenie	edycji	2016,	odbyła	się	6	kwietnia	
w	Kopalni	Soli	„Wieliczka”,	miejscu	będącym	jednym	
z	najcenniejszych	zabytków	w	Polsce.	Podczas	uroczy-
stości	wyróżnione	firmy	otrzymały	tablice	pamiątkowe	
potwierdzające	słuszność	dotychczasowych	działań	
z	zakresu	polityki	personalnej.	Nietuzinkowe	miejsce,	
zacne	grono	laureatów	oraz	oprawa	artystyczna	spra-
wiły,	iż	uroczystość	wywarła	niezapomniane	wrażenia	
na	przybyłych	gościach.

Ruszyła XV edycja projektu

	 Organizatorzy:	„Rzecz	o	Biznesie”	oraz	„Strony	
Rynku”	po	raz	kolejny	sukcesywnie	realizują	program	
Solidny	Pracodawca	Roku,	wspierając	firmy,	których	
polityka	personalna	jest	na	najwyższym	poziomie.
 – Trwa XV edycja, która mam nadzieję przyniesie 
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	Praco-
dawca	Roku.	Projekt	wspiera	przedsiębiorstwa,	które	
pozwalają	zatrudnionym	osobom	poprzez	codzienną	
pracę	realizować	zarówno	swoje,	jak	i	firmowe	cele	
biznesowe.	
	 Podsumowując	całe	przedsięwzięcie,	można	śmiało	
przyznać,	że	rynek	pracy	w	Polsce	stale	się	rozwija.	
Coraz	więcej	firm	rozumie	znane	wszystkim	stwier-
dzenie,	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.

	 „Tytuł	Solidnego	Pracodawcy	Roku	jest	dla	nas	dodatkowym	
potwierdzeniem	tego,	że	wysiłek,	który	wkładamy	w	tworzenie	
dobrego	miejsca	pracy,	jest	doceniany	–	zarówno	przez	naszych	
pracowników,	jak	i	przez	rynek.	Cieszymy	się	tym	bardziej,	że	po	raz	
pierwszy	mamy	zaszczyt	odebrać	tę	nagrodę	jako	grupa	spółek	Shell	
w	Polsce.	W	Shell	wierzymy,	że	kluczowymi	elementami	działalności	
w	obszarze	HR	jest	sprzyjanie	rozwojowi	wszystkich	pracowników	
i	otwartość	firmy	w	kontaktach	z	ludźmi.	Nasi	pracownicy	cenią	takie	
podejście	i	w	zamian	dzielą	się	z	firmą	swoją	pozytywną	energią,	
wiedzą	i	zaangażowaniem	w	codzienne	zadania.”

Monika Kielak-Łokietek,
Country HR Manager na Polskę, Bułgarię i Słowację,
Członek Zarządu Shell Polska

	 „Przyznanie	prestiżowego	tytułu	Solidnego	Pracodawcy	stanowi	dla	
Signal	Group	potwierdzenie	słuszności	obranego	kierunku	działalności	
i	polityki	personalnej,	a	także	ogromną	motywację	i	zobowiązanie	do	
dalszej	realizacji	strategii	zrównoważonego	rozwoju.	Jesteśmy	firmą	
działającą	na	rynku	od	25	lat	w	stale	zmieniającym	się,	elastycznym	
środowisku	biznesowym,	dlatego	też	utrzymanie	tego	zaszczytnego	tytułu	
od	2013	r.	jest	dla	nas	ogromnym	wyróżnieniem	i	zwieńczeniem	wielo-
letnich	starań.	Naszym	celem	jest	budowanie	przewagi	konkurencyjnej	
naszych	klientów,	nie	zapominamy	przy	tym	o	naszym	najcenniejszym	
kapitale	–	pracownikach,	którzy	są	trzonem	i	siłą	napędową	rozwoju.	
Zapewniamy	i	gwarantujemy	im	narzędzia,	aby	mogli	jak	najlepiej	wy-
korzystać	swoje	możliwości	i	nieustannie	pogłębiać	swoje	kompetencje.” 

Karolina Wieczorek,
Dyrektor Operacyjny Signal Group Sp. z o.o. Sp. k. 

	 „To	już	druga	z	rzędu	nagroda	Solidnego	Pracodawcy	dla	Banku	
Zachodniego	WBK.	Bardzo	cieszymy	się,	że	znaleźliśmy	się	w	gronie	
najlepszych	organizacji	w	Polsce.	Traktujemy	to	wyróżnienie	jako	
docenienie	dotychczasowych	starań	całej	organizacji	w	budowaniu	
przyjaznego	miejsca	pracy	oraz	jako	zobowiązanie	do	dalszych,	
nieustannych	starań,	aby	tę	solidność	pracy	w	Banku	Zachodnim	
WBK	rozwijać.”

Michał Lewczuk, 
Kierownik Zespołu Employer Brandingu i Praktyk,
Bank Zachodni WBK 

Rozmowa z Mają 
Kuryłło, Dyrektor 
Personalną 
PEKAES

PEKAES Solidnym Pracodawcą

 – Kapituła konkur-
su Solidny Pracodaw-
ca przyznała firmie 
PEKAES już po raz 
drugi to zaszczytne 
wyróżnienie. Jaka jest 
recepta na sukces biz-
nesowy, gdzie pracow-
nik jest najważniejszy? 

	 –	Cieszy	nas	niezmiernie	fakt,	że	kolejny	raz	uhonoro-
wano	PEKAES	w	tym	prestiżowym	konkursie,	przyznając	
nam	tytuł	Solidny	Pracodawca	2017.	Ludzie	są	w	centrum	
naszego	zainteresowania	od	początku	działalności	naszej	
firmy.	Przypomnijmy,	że	PEKAES	w	przyszłym	roku	będzie	
świętować	swoje	60-lecie!	Niezmiennie	dokładamy	starań,	
aby	pracownicy	czuli	się	nie	tylko	potrzebni,	ale	także	
docenieni	jako	ważne	ogniwo	w	całej	organizacji.	Jeśli	
te	dwa	elementy	spaja	mocna	zaprawa,	to	organizacja	
dobrze	funkcjonuje	na	rynku	i	odnosi	sukcesy.	
 – PEKAES to jeden z największych operatorów 
logistycznych w naszym kraju. Ile osób zatrudnia 
Wasza firma?
	 –	Obecnie	zatrudniamy	ponad	1000	pracowników,	
a	naszą	Grupę	tworzą	takie	spółki	jak	PEKAES	SA, 
Chemikals	Sp.	z	o.o.,	Spedycja	Polska	SPEDCONT	Sp.	z	o.o.	
Rozbudowana	struktura	sprawia,	że	możemy	być	kon-
kurencyjni	na	rynku	i	oferować	naszym	klientom	szeroki	
zakres	usług	logistycznych.
 – Co firma ma do zaoferowania swoim pracownikom?  
	 –	Bardzo	dużą	wagę	przywiązujemy	do	rozwoju	
naszych	pracowników.	Chcemy,	aby	mieli	możliwość	
rozwoju	swoich	kompetencji,	dlatego	oferujemy	bogaty	
program	szkoleń	merytorycznie	związanych	z	obszarem	
wykonywanego	zawodu.	Już	od	kilku	lat	działa	w	firmie	

coaching	systemowy,	który	objął	swoim	zasięgiem	sze-
roko	rozumiany	rozwój	kompetencji	menedżerskich.	
Ponadto	osobom	zatrudnionym	w	PEKAES	oferujemy	
m.in.	opiekę	medyczną	z	możliwością	rozszerzenia	jej	
na	pozostałych	członków	rodziny,	ubezpieczenie	na	życie	
w	czterech	wariantach	do	wyboru,	dofinansowanie	do	
sportu	i	rekreacji	w	postaci	kart	MultiSport.	
 – Czy wdrażacie także nowe projekty w obszarze HR? 
	 –	Stworzyliśmy	niedawno	projekt	pod	nazwą	„Akademia 
Rozwoju	PEKAES”.	To	kompleksowy	program	szkoleń	
i	aktywności	rozwojowych,	które	kierujemy	do	wszystkich	
naszych	pracowników.	Ponieważ	w	tym	roku	kładziemy	
duży	nacisk	na	programy	rozwojowe,	skierowane	także	
do	najniższych	stanowisk	operacyjnych,	powstał	m.in.	
„Mentor	i	Trener	w	Terminalu”	−	program	dedykowany	
pracownikom	magazynowym.	Inwestujemy	w	kapitał	
ludzki	poprzez	„Akademię	Kompetencji”,	„Akademię	
Sprzedaży	i	Obsługi	Klienta”	czy	„Akademię	Zarządzania”.	
Powstała	„Strefa	Benefitów	PEKAES”,	w	której	między	
innymi	są	karty	zniżkowe	na	paliwo,	czy	karty	SIM	do	
prywatnego	użytku.	W	tym	roku	również	zaplanowa-
liśmy	„Program	Płatnych	Staży”,	który	pozwoli	poznać	
studentom	specyfikę	kluczowych	obszarów	działalności	
w	PEKAES.	Po	odbyciu	praktyk	w	naszej	firmie	najlepszym	
zaoferujemy	możliwość	zatrudnienia.	
 – Jakie wartości są ważne dla PEKAES?
	 –	Wszystkie	istotne	dla	nas	wartości	wpisane	są	 
w	Kodeks	Etyki	PEKAES.	Zawarte	w	nim	standardy	sta-
nowią	fundament	etyczny	naszej	firmy.	Z	pewnością	
dużą	wagę	przywiązujemy	do	atmosfery	w	miejscu	pracy	
i	staramy	się,	aby	praca	którą	wykonują	nasi	pracownicy	
była	dla	nich	satysfakcjonująca.	
 – Jak udaje się to osiągnąć?
	 –	Przede	wszystkim	dbamy	o	rozwój	kompetencji	
naszych	pracowników,	oferując	im	różnorodne	szko-
lenia.	Nieustanny	rozwój,	podnoszenie	kwalifikacji	to	
z	pewnością	coś,	co	nas	wyróżnia	w	branży	TSL.	Poza	tym	
zapewniamy	również	inspirujące	wyzwania	zawodowe.	
 – Dziękuję za rozmowę.

Innowacje i rozwój pracowników 
siłą napędową firmy
Od 100 lat jesteśmy wiodącym 
producentem i pionierem w zakresie 
urządzeń oraz systemów grzewczych 
i chłodniczych, a od 25 lat obecnym 
na rynku polskim. Indywidualne 
podejście do klienta jest gwarancją 
najwyższych standardów. 
Nasza działalność obejmuje 
profesjonalne doradztwo oraz 
kompleksowe wsparcie techniczne. 
Za niepodważalnym sukcesem firmy 
stoi dynamiczny i nieprzerwany 
rozwój zarówno pracowników, jak 
i szerokiej gamy produktów. 

Jakość

	 Urządzenia	Viessmann	od	zawsze	odznaczały	się	
wysoką	precyzją	wykonania	i	niezawodnością	działania.	
Nasze	produkty	już	w	tej	chwili	spełniają	standardy	
przyszłości,	oferując	rozwiązania	cyfrowe	niespotykane	
nigdzie	indziej	na	rynku.	Hasłem	przewodnim	100.	
rocznicy	istnienia	firmy	jest	digitalizacja	–	rozwiązania	
przyszłości	oferujemy	już	dziś.

Środowisko

	 W	trosce	o	zdrowie	naszych	bliskich	oraz	stan	
środowiska	 bezwzględnie	 wdrażamy	 rozwią-
zania	 ekologiczne	 i	 energooszczędne.	 Czynnie	
uczestniczymy	w	lokalnych	projektach	poprawy	
jakości	powietrza	poprzez	termomodernizację	ist-
niejących	 instalacji	grzewczych	oraz	wdrażanie	
rozwiązań	z	sektora	odnawialnych	źródeł	energii.	
Idąc	z	duchem	czasu,	oferujemy	kompleksowe	sys-
temy	fotowoltaiczne	będące	istotnym	elementem	
sieci	 rozproszonych	źródeł	 energii	 Smart	Grid.	 

Ludzie

	 Viessmann	to	przede	wszystkim	wysoko	wykwa-
lifikowani	fachowcy,	którzy	dzięki	innowacyjnym	
pomysłom	oraz	zaangażowaniu	zawsze	wychodzą	

naprzeciw	potrzebom	klientów.	Stawiamy	na	indywi-
dualny	rozwój	pracowników,	który	jest	siłą	napędową	
naszej	firmy.	Współpracując	na	różnych	polach,	jeste-
śmy	w	stanie	realizować	przełomowe	projekty,	które	
niczym	kamienie	milowe	wyznaczają	światowe	trendy.

Spotkanie pokoleń

	 Chcąc	pozostać	liderem	na	rynku,	stawiamy	na	
młode	i	otwarte	umysły,	które	pod	czujnym	okiem	
doświadczonych	fachowców	mogą	w	pełni	rozwinąć	
swoje	skrzydła.	Taka	współpraca	nabiera	charakteru	
symbiozy	pomiędzy	pokoleniami,	gdzie	młode	osoby	
mają	możliwość	poszerzenia	posiadanej	wiedzy,	nato-
miast	ich	mentorzy	uczą	się	przełamywać	standardowe	
schematy	rozwiązań.

Niedościgniony lider

	 Dzięki	zatrudnieniu	tak	wyjątkowych	ludzi,	z	wie-
dzą,	doświadczeniem	oraz	umiejętnością	pracy	ze-
społowej,	osiągamy	cele	niedostępne	dla	innych	firm.	
Nieustannie	wybiegamy	w	przyszłość	i	staramy	się	
udoskonalać	to,	co	już	jest	doskonałe.	



Lidl – mądry wybór
Lidl Polska to 
dynamiczna i odnosząca 
sukcesy sieć sklepów 
spożywczych, która liczy 
już ponad 600 placówek 
na terenie całego kraju 
i zatrudnia 15 000 pracowników.
Od 15 lat marka zdobywa zaufanie 
milionów klientów i wyznacza trendy 
na rynku, proponując wysokiej
jakości produkty spożywcze 
w atrakcyjnych, niskich cenach.

 Lidl koncentruje się na rozwijaniu oferty marek wła-
snych, których obecnie ma ponad 100. Bezpieczeństwo 
i powtarzalną, wysoką jakość produktów potwierdzają 
badania w zewnętrznych, akredytowanych  laborato-
riach. Oprócz badań, kluczowa jest także współpraca 
z dostawcami, od których Lidl wymaga certy�ikatów 
jakościowych, takich jak IFS czy BRC na najwyższym 
poziomie. Współpraca z polskimi producentami jest 
dla Lidla priorytetowa – sprzedaż polskich artykułów 
spożywczych stanowi ponad 70% obrotu �irmy.
 Przystępne ceny to obok wysokiej jakości mocny 
wyróżnik oferty Lidla. Klienci to doceniają. Z myślą o nich 
Lidl poszerza asortyment o produkty certy�ikowane, np. 
jabłka grójeckie z unijnym certy�ikatem Chronione Ozna-
czenie Geogra�iczne, wodę Saguaro Junior opiniowaną 
przez Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, a także 
asortyment z logo EU ORGANIC BIO LOGO, Rainforest 
Alliance, UTZ oraz MSC.
 Duże znaczenie w ofercie Lidla mają koncepty
Ryneczek Lidla, w ramach którego oferowane są świeże 
warzywa i owoce, dostarczane do sklepów każdego dnia, 
oraz Chrupiące z pieca, czyli strefy odpieku pieczywa. Lidl 
jest w Polsce pionierem jeżeli chodzi o tygodnie tema-

tyczne, przede wszystkim te promujące kuchnie różnych 
stron świata. Ale Lidl to również ciekawa, zmieniająca się 
co tydzień oferta produktów przemysłowych i tekstyliów, 
w tym marek premium w atrakcyjnych cenach.
 Lidl wyprzedza działania konkurencji i wyznacza 
trendy w zakresie promocji produktów i marki. W sierp-
niu 2012 r. �irma rozpoczęła wielowymiarową kampanię 
„Pascal kontra Okrasa” z udziałem znanych kucharzy 
Pascala Brodnickiego oraz Karola Okrasy, której głów-
nym celem było budowanie wizerunku marki poprzez 
edukację oraz inspirowanie Polaków do kreatywnego 
gotowania. Pomysł z kulinarnymi ambasadorami re-
alizowany jest do teraz – aktualnie Karol Okrasa wraz 
z trenerką żywieniową Darią Ładocha rywalizują na 
przepisy pod hasłem „Tradycyjnie czy nowocześnie”. 
Kulinarny koncept Lidla to także Cukiernia Lidla, pro-
wadzona przez Pawła Małeckiego. 
 Warto podkreślić, że w przyjętą strategię �irmy 
integralnie wpisany jest zrównoważony rozwój realizo-
wany pod hasłem „W trosce o lepsze jutro”, a wszystkie 
działania, w które sieć jest zaangażowana, opierają się na 
pięciu �ilarach: społeczeństwo, pracownicy, asortyment, 
dostawcy i środowisko.

Odkrycie Roku
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 farmaceu-
tycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas niczym wąż 
najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i najskutecz-
niejszymi produktami. Jak odnaleźć się w tym gąszczu, 
skoro każdy producent, czy dystrybutor twierdzi, że 
jego produkt jest najcudowniejszy, jedyny i niepowta-
rzalny 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: „inno-
wacja” czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem szukać ra-
tunku? 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 inno-
wacyjnym produktom i usługom, które pomimo 
krótkiego funkcjonowania na rynku potra�ią wzbu-
dzić 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 mar-
ketingowy, relaunch, bądź zostały po raz pierwszy 
wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim 
sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

 Nagroda jest przyznawana przez komisję kon-
kursową projektu Laur Konsumenta/Klienta. To 
ona dokonuje oceny innowacyjności produktów, 
perspektyw odbioru przez rynek oraz prognozo-
wanej 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 „odkry-
cia”. 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

Dobra zmiana w optyce!

 Sieć salonów optycznych Doktor Marchewka jest na 
najlepszej drodze, aby zrewolucjonizować rynek optycz-
ny, ponieważ kształcą swoich pracowników. Na potrzeby 
rynku otworzyli Polski Instytut Kształcenia Optyków, 
gdzie rozwijają umiejętności przyszłych specjalistów, 
dając gwarancję zatrudnienia w zawodzie. Spośród 
konkurencji wyróżnia ich zaangażowanie w działania 
społeczne zarówno na płaszczyźnie globalnej, jak i lokal-
nej. Na specjalnie zorganizowanych akcjach bezpłatnie 
zbadano wzrok już prawie pół miliona osób. 

 Kierując się hasłem „Aby każdy dobrze widział”, 
jako jedyni w Polsce opracowali katalog soczewek 
prezentujący ceny i system pakietów na zakup 
kompletnych okularów w konkurencyjnych cenach.
Doktor Marchewka stawia na wysoką jakość swoich 
produktów, współpracując ze światowej klasy do-
stawcami w zakresie opraw i soczewek. Świat stoi 
przed nimi otworem, a jak sami zapowiadają, to do-
piero początek.

Doktor Marchewka to prawdopodobnie największa polska 
sieć salonów optycznych w kraju. O dobrym widzeniu 
wiedzą niemal wszystko, czego wynikiem jest zdobyte 
zaufanie ponad 150 000 pacjentów. Stale rosnąca ilość 
zadowolonych klientów powoduje ciągłą ekspansję fi rmy, 
która liczy już prawie 50 placówek oraz 2 kliniki wzroku. 
To dopiero początek tej dynamicznie rozwijającej się 
sieci salonów optycznych, która po raz trzeci otrzymała 
prestiżową nagrodę srebrnego Lauru Konsumenta 
w kategorii Salony Optyczne.

Zrób to sam – szybko i tanio
Zbliżające się lato to wyjątkowy okres 
dla warzyw i owoców. Mamy taką gamę 
różnorodności do wyboru, że warto 
korzystać w kuchni ze specjalistycznych 
urządzeń.

Król w kuchni

Blender wysokoobrotowy �irmy 
Happycall Axlerim łączy w sobie 
funkcjonalność z ponadczasowym 
i eleganckim designem. Od pewne-
go czasu blender wydaje się być 
narzędziem wręcz niezbędnym 
w każdej kuchni. Te nowoczesnej 
generacji posiadają wiele funkcji, 
które nie tylko ułatwią przygoto-
wywanie potraw, ale także znacznie 
zmniejszą czas spędzony w kuchni. 
Blender służy przygotowywaniu 
zdrowych koktajli i soków, a także 
bardziej skomplikowanych potraw. 
Dzięki specjalnemu programowi, 

jaki posiada, możemy przygotować zupę w 8 minut, nie 
tracąc na wartości produktów, ponieważ temperatura 
zupy to maks. 50 stopni. Pojemny dzbanek przyda się do 
przygotowywania pysznych zup, a profesjonalne ostrza 
poradzą sobie z rozdrobnieniem wszelkiego rodzaju 
owoców i warzyw, wraz ze skórką lub nasionami. Moc 
blendera to aż 3,5KM, a jego czyszczenie zajmuje zaledwie 
30 sekund. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych 
technologii, blendery zaopatrzone są w system kontro-
lujący temperaturę, który wraz z wykorzystaniem wy-
sokich obrotów przyczynia się do zachowania wszelkich 
wartości odżywczych, witamin i składników mineralnych 
zawartych w potrawach. Blender Happycall Axlerim 
wykorzystuje mechanizm, który pozwala na uzyskanie 

jednolitej, aksamitnej i klarownej konsystencji soków, zup, 
past i innych dań, na które mają Państwo ochotę. Blender 
Happycall Axlerim to idealny wybór dla wszystkich tych, 
którzy dbają o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, 
a także dla miłośników dobrego jedzenia i osób na diecie 
odchudzającej bądź innej diecie specjalistycznej.

Zadbaj o zdrowie z prasą Yoda

Yoda jest pierwszą prasą 
do oleju przeznaczoną do 
użytku domowego. Jest 
niewielkich rozmiarów 
i osiąga wydajność na 
poziomie przemysłowych 
pras olejowych, a do tego 
posiada stylowy wygląd. 
Została zaprojektowana 
tak, aby trwałość, wytrzy-
małość i uniwersalność 

umożliwiła nam uzyskanie własnego, świeżego oleju 
tłoczonego na zimno najwyższej jakości w zaciszu wła-
snego domu. Możemy ją wykorzystać do dressingów, 
marynat, zabiegów kosmetycznych, a przede wszystkim 
do diety dr Budwig i kuracji antynowotworowych.
 Domowe wytłaczanie oleju daje nam pewność, 
że olej którego używamy zawsze jest świeży. Dzięki 
prasie Yoda możemy wytłoczyć dokładnie taką ilość 
oleju, którą obecnie potrzebujemy. Musimy jedynie 
posiadać nasiona, które znacznie łatwiej i lepiej znoszą 
przechowywanie niż olej. Dzięki technologii zimnego 
tłoczenia zawsze uzyskamy czysty, niera�inowany olej, 
który zachowuje wszystkie cenne substancje: enzymy, 
witaminy, minerały, kwasy tłuszczowe i wiele innych. 
Co więcej, zachowuje on naturalny aromat, który uszla-
chetni smak jedzenia i sałatek. Dodatkowo, pozostałe 
po wytłoczeniu łupiny można zmielić i wykorzystać 
jako mąkę.

BEURER dla 
zdrowia i urody
 Po raz kolejny produkty należące do portfolio marki 
BEURER, której jedynym autoryzowanym dystrybuto-
rem na polskim rynku jest �irma TTT INVEST Sp. z o.o. 
MEDIC-MAR Hurtownia Sprzętu Medycznego Sp. k., zostały 
wyróżnione w kategorii ciśnieniomierze w ogólnopolskim 
plebiscycie oceniającym popularność marki w świadomo-
ści polskich konsumentów, a tym samym zdobyły najbar-
dziej elitarny tytuł Laur Konsumenta – Top Marka 2017.

Ciśnieniomierz naramienny z funkcją EKG 
BEURER BM 95 

to ciśnieniomierz nowej 
generacji służący do 
kontroli ciśnienia krwi 
i rytmu serca za pomo-
cą darmowej aplikacji 
i oprogramowania „Beurer 
CardioExpert”. Kompaty-

bilny z technologią Bluetooth® Smart do bezprzewodowe-
go przesyłania wartości pomiaru do smartfona. Posiada 
wbudowane urządzenie EKG do zapisu rytmu serca 
oraz technologię zaawansowanego wykrywania arytmii 
(np. migotania przedsionków i występowania skurczy 
dodatkowych). Niezastąpione urządzenie w każdym 
domu, w którym kontrola rytmu serca u któregokolwiek 
z domowników wymaga większej troski niż zwykle.
 Obok sztandarowych produktów marki BEURER, 
do których należą oczywiście ciśnieniomierze, należy 
wymienić: lampy typu SOLUX, produkty do pielęgnacji 
twarzy i ciała, ale także wagi kuchenne i łazienkowe, 
nawilżacze i oczyszczacze powietrza, produkty baby-
care, i wiele innych produktów codziennego użytku. 
Firma stale stara się poszerzać asortyment o nowo-
ści, które aktualnie są unikatami na polskim rynku.

Urządzenie zapobiegające chrapaniu 
BEURER SL 70 

należy do takich pionierskich pro-
duktów. Jest to delikatna terapia, 
która wykorzy stuje innowacyjny 
system detekcji chrapania na pod-
stawie dźwięku i wibracji kości. 
Jest łatwy w użyciu i prawie niewi-
doczny. Dla wygody użytkowania 
w zestawie znajdują się trzy różne 
rozmiary słuchawek.

 Urządzenie wykrywa chrapanie w czasie rzeczywistym 
oraz natychmiast je przerywa za pomocą delikatnych 
wibracji oraz emisji dźwięku. Do jego obsługi służy łatwa 
i intuicyjna aplikacja „Beurer SleepQuiet”, którą można 
bezpłatnie pobrać w AppStore, Google Play lub ze strony 
producenta. Na gra�icznej prezentacji wyników widać liczbę 
oddechów z chrapaniem na godzinę, nasilenie dźwięku oraz 
dziennik ze wszystkimi zarejestrowanymi danymi wg dnia, 
tygodnia i miesiąca. Wszystkie ustawienia można w pełni 
personalizować. Chrapanie jest przyczyną zmęczenia, 
braku koncentracji i spadku wydajności, a także w efekcie 
zwiększa ryzyko udaru i zawału serca, nie mówiąc o tym, że 
dotyka zarówno samych chrapiących, jak i ich partnerów. 
I pomyśleć, że rozwiązanie problemu teraz znajduje się 
w zasięgu ręki. Nareszcie spokojne i odprężające noce!
 Zapraszamy na stronę beurer.pl i do naszych autory-
zowanych partnerów.

Grecos Holiday to jedna z wiodących 
fi rm na polskim rynku turystycznym. 
O sile touroperatora stanowi jednak nie 
tylko skuteczna strategia, ale przede 
wszystkim pasja całego zespołu. 
W tym roku Grecos Holiday po raz 
kolejny otrzymał złoty Laur Klienta. 

Największy wybór słonecznych greckich plaż

 Na sukces marki pracuje sztab ludzi, dla których 
Grecja jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. 
 – W tym roku oferujemy naszym klientom aż 20 
greckich kierunków – mówi Wojciech Skoczyński, 
prezes zarządu Grecos Holiday. – Jako specjalista od 
Wielkich Greckich Wakacji możemy poszczycić się naj-
większą liczbą greckich kierunków w ofercie. Na lato 
2017 proponujemy również nowość w naszej ofercie 
– słoneczny Cypr, którego południowa część doskonale 
dopełnia obrazu różnorodnej i kolorowej Grecji.

Grecja dla głodnych wrażeń

 Jedną z najmocniejszych stron Grecosa jest fakt, że 
oferta dostosowana jest do zróżnicowanych potrzeb 
klientów. Oprócz klasycznych pakietów All Inclusive, 
touroperator proponuje także wyjazdy łączone 2w1, 
czyli zwiedzanie i wypoczynek, bądź wypoczynek 
w dwóch różnych miejscach. W ofercie znajdują się też 
Wille Escape, które gwarantują prywatność i umożli-
wiają spędzenie wakacji we własnym rytmie oraz 
pakiet Fly&Drive. W jego ramach płaci się wyłącznie 
za przelot i wynajem auta na miejscu, a pozostałe 
kwestie, takie jak plan urlopu i noclegi, organizuje się 
samodzielnie. Tegoroczną nowością jest wycieczka 
objazdowa „Grecja po mojemu”, dzięki której można 

poznać najciekawsze zakątki Grecji kontynentalnej 
w sposób niebanalny i przede wszystkim niezwykle 
ciekawy z Marcinem Pietrzykiem – przewodnikiem 
z 20-letnim doświadczeniem. 
 O komfort turystów na wakacjach dba zespół 
rezydentów. Atrakcyjną organizację czasu wolnego 
na miejscu zapewniają z kolei animatorzy Grecosa. 
W ramach Klubu Del�inki, czyli programu animacyjnego 
dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, dbają oni o to, by 
dzieci spędziły fantastyczne wakacje bawiąc się i ucząc. 
W tym roku touroperator uruchomił również nowy 
klub animacyjny, Opa! Grecos, w którym animatorzy 
zarażają turystów pasją do Grecji. 
 Ostatnią nowością, która podbiła zwłaszcza serca 
Polek, jest GRECOS ACTIVE by Ewa Chodakowska. 
Pakiet ćwiczeń z trenerami wyszkolonymi przez naj-
popularniejszą trenerkę �itness w Polsce, który można 
dokupić do Wielkich Greckich Wakacji w 35 hotelach 
z oferty Grecosa. To jedyny taki produkt!

Lato 2017 to sezon na Grecję!

 Grecja wciąż plasuje się w czołówce wakacyjnych 
wyborów Polaków. Niezależnie od zainteresowań 
i potrzeb, wypoczynek na najpiękniejszych plażach i w 
cieniu antycznych miasteczek jest gwarancją udanego 
urlopu. A z kim najlepiej wybrać się do tego kraju, jeśli 
nie ze specjalistą?

Wielkie greckie wakacje



M1 liderem w kategorii Sieci Centrów Handlowych

 – Decyzją klientów sieć Centrów Handlowych 
M1 została branżowym liderem. Jaka jest recepta 
Państwa sukcesu? 
 – Chciałam serdecznie podziękować za zaufanie, 
jakim obdarzyli nas nasi klienci. To dla nas wielka 
radość, ale też wyzwanie, by jeszcze lepiej wyko-
nywać swoją pracę. Opinia klientów to w praktyce 
jeden z najważniejszych elementów oceny naszego 
działania. Udany proces budowania świadomości 
marki i jakości obsługi jest przede wszystkim zasługą 
ludzi – specjalistów tworzących naszą �irmę. Ale to 
nie wszystko. Poza fantastycznym zespołem liczy się 
też efekt synergii – współdziałania działów na rzecz 
wspólnego sukcesu. Wiara, zaangażowanie i druży-
nowe działanie jest fundamentem funkcjonowania 
naszej �irmy.
 – Jak udało się Państwu zbudować tak mocną 
świadomość marki wśród konsumentów?
 – Z pewnością nie bez znaczenia był fakt, że byli-
śmy w zasadzie pierwszą siecią Centrów Handlowych 
działającą w tak dużej skali na polskim rynku. A więc 
doświadczenie. Ale to z pewnością nie wszystko, taką 
przewagę łatwo jest roztrwonić, stąd nasze aktywne 
działania w najbardziej czułych obszarach, mających 
bezpośredni wpływ na działalność operacyjną i szero-
ko pojęty wizerunek zarządzanych przez nas Centrów 

Handlowych. Przede wszystkim utrzymujemy bliską 
i ukierunkowaną na potrzeby partnera współpracę 
z najemcami, dostawcami usług i podwykonawcami. 
A więc ścisła współpraca z partnerami. To właśnie 
dzięki ciężkiej pracy i zbudowanym silnym, trwałym 
relacjom nasz Dział Najmu tak skutecznie wynajmuje 
zarządzane przez nas powierzchnie. Dzięki temu za-
pewniamy naszym klientom stały i szeroki wachlarz 
usług i produktów, co bezpośrednio wpływa na rozpo-
znawalność marki. Bardzo ważna jest też kreatywność 
i odważne wykorzystywanie najnowszych trendów 
w zakresie komunikacji marketingowej. Przecież 
Centra Handlowe już dawno przestały być miejscem 
przeznaczonym tylko do robienia zakupów – bardzo 
duże znaczenie mają aktywności, dzięki którym utrzy-
mujemy stałą odwiedzalność zarządzanych przez nas 
obiektów. To, przy tak dynamicznie rozwijającym się 
rynku, na którym z roku na rok przybywa nowych 
graczy, wielkie osiągnięcie.
 – To prawda, że rynek jest bardzo dynamiczny, 
wiele obszarów, szczególnie aglomeracje jest już 
nasyconych obiektami handlowymi, a wciąż mówi 
się o budowaniu kolejnych. Jak wygląda specy�ika 
Waszej działalności na co dzień, jak oceniacie 
własne miejsce na tle dynamiki rynkowej Pań-
stwa branży?
  – W mojej ocenie dynamika rynku jest pozytywnym 
wyzwaniem, szansą a nie zagrożeniem. Naszą mocną 
stroną jest bardzo czytelne i konsekwentne pozycjono-
wanie zarządzanych przez nas Centrów Handlowych. 
Tylko dopasowanie do wymogów klienta i lokalnej 
specy�iki obiektu, poparte dokładnymi analizami 
i znajomością rynku, pozwala osiągnąć sukces. Jak 
tego dokonujemy? Proszę wybaczyć, że się powtórzę, 
ale naszą siłę i pozycję rynkową zawdzięczamy kre-
atywnemu zespołowi, doświadczeniu i doskonałym 
relacjom z partnerami i klientami.
 – Czy jest coś, co wyróżnia M1 na tle pozostałych 
graczy na rynku nieruchomości komercyjnych? 
 – To trudne pytanie. Jako Metro Properties, �irma 
zarządzająca wszystkimi Centrami Handlowymi M1 
w Polsce, kładziemy szczególny nacisk na komu-
nikowanie naszych mocnych stron. Zarówno tych 
relatywnie oczywistych, jak bardzo łatwe i dostępne 
dla klientów parkingi czy wygodna i sprzyjająca 
zakupom parterowa zabudowa naszych obiektów, 
ale również tych mniej oczywistych, jak chociażby 
konsekwentna realizacja strategii marketingowej 
opartej na stabilnym i przemyślanym tenant – mix 
najemców. To co nas wyróżnia na tle konkurencji to 
fakt, że jesteśmy częścią ogromnego międzynarodowe-

go koncernu, stoi za nami bez mała dwudziestoletnie 
doświadczenie rynkowe, i co ma ogromne znaczenie, 
odpowiednie zaplecze kapitałowe. Jest jeszcze jeden 
szczegół, który choćby w relacjach B2B jest bardzo 
istotny – wszystkie działania, jakie podejmujemy 
w stosunku do naszych partnerów biznesowych, 
ale też oczywiście klientów, są zgodne z przyjętymi 
standardami i najlepszymi praktykami biznesowymi.
W Metro Properties i Centrach Handlowych M1 od-
powiada za to program COMPLIANCE.
 – Wydaje się, że każda z �irm działających 
w Państwa branży stara się stosować odpowiednie 
standardy. Proszę wyjaśnić czytelnikom, co kryje 
się za pojęciem Compliance?
 – Compliance to gwarancja, że wszyscy pracow-
nicy Metro Properties i M1 zachowują się zgodnie 
z przepisami prawa i w swojej pracy kierują się za-
sadami prowadzenia działalności opracowanymi 
dla całego koncernu Metro Group. To zobowiązanie 
do przestrzegania ogólnoeuropejskich wytycznych 
dotyczących ujednoliconego programu zgodności 

i kierowanie się odpowiedzialnym i transparentnym 
zachowaniem na każdym szczeblu codziennego życia 
biznesowego. To właśnie mocny kręgosłup moralny 
oraz oparta na szczerości otwartość w komunikacji 
są elementami legitymizującymi nasze działania, co 
w efekcie procentuje zaufaniem naszych klientów.
 – Jakie są zatem podstawowe wartości Metro
Properties?
 – Naszym mottem jest poszukiwanie całościowych 
i strategicznych rozwiązań skutkujących zrównowa-
żonym wzrostem wartości zarządzanych przez nas 
nieruchomości. Obrazuje to na przykład uzyska-
nie certy�ikacji Breeam In Use z najwyższą oceną
„Outstaning”. Tę misję można skutecznie realizować 
tylko w pełnej zgodzie z przepisami prawnymi i we-
wnętrznymi regulacjami za pośrednictwem transpa-
rentnych działań zamkniętych w zrównoważonym 
procesie decyzyjnym. To właśnie dzięki konsekwencji 
i przywiązaniu do zasad od dwudziestu lat buduje-
my reputację naszej �irmy, a szeroko pojęty rynek 
postrzega nas jako solidnego partnera.

Rozmowa
z Prezes Zarządu
Metro Properties Sp. z o.o.
Panią Renatą Kinde-Czyż.

Shell Helix Top Marką! Poznaj alternatywę dla 
tradycyjnego grilla!

 – Oleje Shell są na topie niezmiennie od wielu lat. 
Jak udaje się Państwu utrzymać tak wysoką pozycję 
na tak konkurencyjnym rynku?
 – Shell ma na swoim koncie ponad 75 lat doświadczeń 
w dziedzinie badań nad środkami smarnymi. Nadal jednak 
200 specjalistów skupionych w 6 laboratoriach Shell na 
świecie stale pracuje nad opracowaniem nowych, innowa-
cyjnych rozwiązań w dziedzinie aktywnego oczyszczania 
i ochrony silników. Roczne nakłady na badania i rozwój 
sięgają dziesiątek milionów dolarów. No i to co najważniej-
sze – produkty Shell Helix są najbardziej zaawansowanymi 
technologicznie olejami silnikowymi, jakie kiedykolwiek 
wyprodukował nasz koncern. Ponadto, posiadają atesty 
wiodących producentów samochodów i są szeroko sto-
sowane jako oleje do fabrycznego zalewania silników.
  – Czy to właśnie technologia wyróżnia Shell Helix 
na tle innych olejów?
 – Dokładnie tak – to właśnie rewolucyjna tech-
nologia produkcji opracowana na bazie 3500 
patentów wyróżnia oleje Shell Helix. Oleje są produko-
wane z gazu ziemnego, przy wykorzystaniu Technologii 
Shell PurePlus, która umożliwia uzyskanie czystej 
i klarownej bazy olejowej, praktycznie pozbawionej 
wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w ropie 
naftowej1. Wyprodukowane w tej technologii oleje 
bazowe cechują się lepszą stabilnością lepkości dzię-
ki niespotykanie wysokiemu wskaźnikowi lepkości, 
niższym współczynnikiem tarcia oraz mniejszą lotnością 
w porównaniu z tradycyjnymi olejami bazowymi grupy 
II i grupy III2. 
 – Co to oznacza dla klientów?
 – Klienci wlewając olej Shell Helix mogą być pewni, że 
chronią silnik swojego samochodu, a dobry stan technicz-

1 W oparciu o wyniki testu Sequence VG pod kątem szlamu 
z wykorzystaniem 0W-40
2 W porównaniu ze specy�ikacją API SN i w oparciu o testy 
silnikowe według Sequence IVA i Sequence VIII przeprowadzone 
w niezależnym laboratorium

Czas przygotowania:
• 15 minut
Danie dla:
• 2 osób
Składniki:
• 1 opakowanie Veggie w stylu włoskim
• 1 mała cukinia
• 2 pomidory
• 1 pęczek rukoli
• 1 mozzarella
• 1 cebula
• 2 bułki do hamburgerów
• odrobina oliwy

ny i niska awaryjność silnika mają kluczowe znaczenie, 
nie tylko dla zawodowych kierowców. Przekładają się 
one bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Za sprawą składu chemicznego i budowy molekularnej 
oleje te zachowują doskonałe właściwości smarne przez 
cały okres eksploatacji3. Dodatkowo, zapobiegają powsta-
waniu szlamu zapychającego przewody olejowe i tym 
samym utrzymują silnik w czystości przez długie lata. 
Ponadto, Technologia Shell PurePlus ogranicza parowanie 
oleju w czasie eksploatacji. Zamiast ponad 20% ubytku, 
olej syntetyczny traci mniej niż 10% swojej objętości4.
 – Jak zatem wybrać najlepszy olej silnikowy? 
 – Należy wybrać olej zalecany przez producenta po-
jazdu – tę informację znajdziemy w książce serwisowej 
i instrukcji obsługi. Aby ułatwić dobór odpowiedniego 
oleju, eksperci Shell przygotowali zaawansowane na-
rzędzie internetowe – Shell LubeMatch. Po wpisaniu 
podstawowych parametrów auta – marki, modelu, 
rocznika i wersji – system wyświetli rekomendowane 
środki smarne, wraz z kartą techniczną i charakterysty-
ką produktu, oraz wskazówki dotyczące częstotliwości 
wymiany oleju i dodatkowe uwagi producentów.
 – Jak Shell radzi sobie z nowymi wymaganiami sta-
wianymi przez producentów nowoczesnych silników?
 – Coraz bardziej skomplikowane i precyzyjne mo-
dele silników wymagają coraz lepszej ochrony, a tym 
samym mody�ikowania składu olejów. Dlatego w Shell 
stale pracujemy nad kolejnymi generacjami olejów. 
Tworzymy środki smarne optymalnie odpowiadające 
wymaganiom rynku samochodowego. A takie tytuły 
jak Top Marka to dla nas jednoznaczne potwierdzenie, 
że podejmowane przez nas działania i oferowane pro-
dukty spełniają wymagania naszych klientów. 

3 W porównaniu ze specy�ikacją API SN i w oparciu o test 
utleniania Sequence IIIG
4 W oparciu o test lotności ASTM D5800 NOACK

Oleje silnikowe do samochodów osobowych 
Shell Helix zostały wyróżnione w ogólnopolskim 
plebiscycie oceniającym popularność marki 
w świadomości polskich konsumentów, a tym samym 
zdobyły najbardziej elitarny tytuł Laur Konsumenta 
– Top Marka 2017. O tym, co wpłynęło na wybór 
konsumentów oraz wyróżnia oleje Shell Helix na tle 
innych produktów dostępnych na polskim rynku, mówi 
Łukasz Radzymiński, dyrektor sprzedaży Shell Polska. 

Szukasz pomysłu na grilla? Hilcona dostarcza nową porcję inspiracji 
i doskonałą alternatywę dla tego, co zwykle. Chrupiące, aromatyczne 
i perfekcyjnie doprawione! Właśnie takie są warzywne krążki Hilcony
w wielu wariantach, które zaskoczą Twoją wyobraźnię!

Przygotowanie:
Podgrzej Veggie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
Pokrój cebulę, pomidora i cukinię w dość cienkie 
plastry. Bułki do hamburgerów przekrój na pół i włóż 
na chwilę do pieca lub tostera, aby się podgrzały. Na 
patelni rozgrzej oliwę. Podsmaż plastry cukinii, aż się 
lekko zarumienią. Później ułóż składniki na dolnej 
części bułki w odpowiedniej kolejności: rukola, cebula, 
Veggie, pomidor. Z wierzchu posyp pokruszonym se-
rem mozzarella i ułóż plastry cukinii. Całość przykryj 
drugą częścią bułki. Smakowita rada: by Veggie burger 
po włosku smakował jeszcze lepiej, użyj do niego sosu 
pomidorowo-bazyliowego.

VEGGIE BURGER PO WŁOSKU Z DODATKIEM SMAŻONEJ CUKINII



Jak poruszać się 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 farmaceu-
tycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas niczym wąż 
najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i najskutecz-
niejszymi produktami. Jak odnaleźć się w tym gąszczu, 
skoro każdy producent, czy dystrybutor twierdzi, że 
jego produkt jest najcudowniejszy, jedyny i niepowta-
rzalny 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: „inno-
wacja” czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem szukać ra-
tunku? 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 inno-
wacyjnym produktom i usługom, które pomimo 
krótkiego funkcjonowania na rynku potra�ią wzbu-
dzić 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 mar-
ketingowy, relaunch, bądź zostały po raz pierwszy 
wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim 
sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

ODKRYWAMY DLA WAS

Kto/jak?

 Nagroda jest przyznawana przez komisję kon-
kursową 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 „odkry-
cia”. 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

Rozmowa z Mają Kuryłło,
Dyrektor Personalną PEKAES

PEKAES Solidnym Pracodawcą 2017

 – Kapituła konkursu Solidny Pracodawca 
przyznała �irmie PEKAES już po raz drugi to 
zaszczytne wyróżnienie. Jaka jest recepta na 
sukces biznesowy, gdzie pracownik jest naj-
ważniejszy? 
 – Cieszy nas niezmiernie fakt, że kolejny raz uho-
norowano PEKAES w tym prestiżowym konkursie, 
przyznając nam tytuł Solidny Pracodawca 2017. 
Ludzie są w centrum naszego zainteresowania od 
początku działalności naszej �irmy. Przypomnijmy, 
że PEKAES w przyszłym roku będzie świętować 
swoje 60-lecie! Niezmiennie dokładamy starań, aby 
pracownicy czuli się nie tylko potrzebni, ale także 
docenieni jako ważne ogniwo w całej organizacji. 
Jeśli te dwa elementy spaja mocna zaprawa, to 
organizacja dobrze funkcjonuje na rynku i odnosi 
sukcesy. 
 – PEKAES to jeden z największych operatorów 
logistycznych w naszym kraju. Ile osób zatrudnia 
Wasza �irma?
 – Obecnie zatrudniamy ponad 1000 pracowni-
ków, a naszą Grupę tworzą takie spółki jak PEKAES 
SA, Chemikals Sp. z o.o., Spedycja Polska SPEDCONT 
Sp. z o.o. Rozbudowana struktura sprawia, że może-
my być konkurencyjni na rynku i oferować naszym 
Klientom szeroki zakres usług logistycznych.
 – A co �irma ma do zaoferowania swoim pra-
cownikom?

 – Bardzo dużą wagę przywiązujemy do rozwoju 
naszych pracowników. Chcemy, aby mieli możliwość 
rozwoju swoich kompetencji, dlatego oferujemy 
bogaty program szkoleń merytorycznie związa-
nych z obszarem wykonywanego zawodu. Już od 
kilku lat działa w �irmie coaching systemowy, który 
objął swoim zasięgiem szeroko rozumiany rozwój 
kompetencji menedżerskich. Ponadto osobom za-
trudnionym w PEKAES oferujemy m.in. opiekę 
medyczną z możliwością rozszerzenia jej na pozo-
stałych członków rodziny, ubezpieczenie na życie 
w czterech wariantach do wyboru, do�inansowanie 
do sportu i rekreacji w postaci kart MultiSport. 
 – Czy wdrażacie także nowe projekty w ob-
szarze HR?
 – Stworzyliśmy niedawno projekt pod nazwą 
„Akademia Rozwoju PEKAES”. To kompleksowy 
program szkoleń i aktywności rozwojowych, które 
kierujemy do wszystkich naszych pracowników. 
Ponieważ w tym roku kładziemy duży nacisk na 
programy rozwojowe, skierowane także do naj-
niższych stanowisk operacyjnych, powstał m.in. 
„Mentor i Trener w Terminalu” − program dedyko-
wany pracownikom magazynowym. Inwestujemy 
w kapitał ludzki poprzez „Akademię Kompetencji”, 
„Akademię Sprzedaży i Obsługi Klienta” czy „Aka-
demię Zarządzania”. Powstała „Strefa Bene�itów 
PEKAES”, w której między innymi są karty zniżkowe 
na paliwo, czy karty Sim do prywatnego użytku. 
W tym roku również zaplanowaliśmy „Program 
Płatnych Staży”, który pozwoli poznać studen-
tom specy�ikę kluczowych obszarów działalności 
w PEKAES. Po odbyciu praktyk w naszej �irmie, 
najlepszym zaoferujemy możliwość zatrudnienia. 
 – Jakie wartości są ważne dla PEKAES?
Wszystkie istotne dla nas wartości wpisane są w Ko-
deks Etyki PEKAES. Zawarte w nim standardy sta-
nowią fundament etyczny naszej �irmy. Z pewnością 
dużą wagę przywiązujemy do atmosfery w miejscu 
pracy i staramy się, aby praca którą wykonują nasi 
pracownicy była dla nich satysfakcjonująca. 
 – Jak udaje się to osiągnąć?
 – Przede wszystkim dbamy o rozwój kompetencji 
naszych pracowników, oferując im różnorodne 
szkolenia. Nieustanny rozwój, podnoszenie kwali�i-
kacji to z pewnością coś, co nas wyróżnia w branży 
TSL. Poza tym zapewniamy również inspirujące 
wyzwania zawodowe. 
 – Dziękuję za rozmowę.



Grecos Holiday to jedna z wiodących firm na 
polskim rynku turystycznym. Touroperator od 
kilkunastu lat organizuje wyjazdy wakacyjne dla 
setek tysięcy Polaków. O sile firmy stanowi jednak 
nie tylko skuteczna strategia, ale przede wszystkim 
pasja całego zespołu. W tym roku Grecos Holiday 
po raz kolejny otrzymał złoty Laur Klienta. 

Największy wybór słonecznych greckich 
plaż
 
 Na sukces marki pracuje sztab ludzi, dla 
których Grecja jest niewyczerpanym źródłem 
inspiracji. 
 – W tym roku oferujemy naszym klientom aż 
20 greckich kierunków – mówi Wojciech Sko-
czyński, prezes zarządu Grecos Holiday. – Jako 
specjalista od Wielkich Greckich Wakacji mo-
żemy poszczycić się największą liczbą greckich 
kierunków w ofercie. Każdy różny, każdy równie 
piękny i unikalny. Na lato 2017 proponujemy 
również nowość w naszej ofercie - słoneczny 
Cypr, którego południowa część doskonale 
dopełnia obrazu różnorodnej i kolorowej Grecji.  

Grecja dla głodnych wrażeń 

 Jedną z najmocniejszych stron Grecosa jest 
fakt, że oferta dostosowana jest do zróżnico-
wanych potrzeb klientów. Oprócz klasycz-
nych pakietów All Inclusive, touroperator 
proponuje także wyjazdy łączone 2w1, czyli 
zwiedzanie i wypoczynek, bądź wypoczynek 
w dwóch różnych miejscach. W ofercie Grecosa 
znajdują się też Wille Escape, które gwarantują 
prywatność i umożliwiają spędzenie wakacji 
we własnym rytmie oraz pakiet Fly&Drive. 
W jego ramach płaci się wyłącznie za przelot 
i wynajem auta na miejscu, a pozostałe kwe-
stie, takie jak plan urlopu i noclegi, organizuje 
się samodzielnie – wedle pomysłu i potrzeb.
 Tegoroczną nowością jest wyciecz-
ka objazdowa „Grecja po mojemu”, dzięki 
której można poznać najciekawsze zakątki 
Grecji kontynentalnej w sposób niebanal-

ny i przede wszystkim niezwykle ciekawy  
z Marcinem Pietrzykiem – przewodnikiem 
z 20-letnim doświadczeniem.  
 O komfort turystów na wakacjach dba 
zespół rezydentów, którzy oferują profe-
sjonalną opiekę już od momentu odprawy 
na lotnisku. Atrakcyjną organizację czasu 
wolnego na miejscu, zarówno dorosłym, jak 
i dzieciom zapewniają z kolei animatorzy 
Grecosa. W ramach Klubu Delfinki, czyli pro-
gramu animacyjnego dla dzieci w wieku od 
3 do 10 lat, animatorzy dbają o to, by dzieci 
spędziły fantastyczne wakacje bawiąc się 
i ucząc. W tym roku touroperator uruchomił 
również nowy klub animacyjny, Opa! Grecos, 
w którym animatorzy zarażają turystów pasją 
do Grecji. 
 Ostatnią nowością, która podbiła zwłasz-
cza serca Polek, jest GRECOS ACTIVE  
by Ewa Chodakowska. Pakiet ćwiczeń 
z trenerami wyszkolonymi przez najpopu-
larniejszą trenerkę fitness w Polsce, który 
można dokupić do Wielkich Greckich Wakacji  
w 35 hotelach z oferty Grecosa. To jedyny taki 
produkt na rynku.
 
Lato 2017 to sezon na Grecję!  

 Grecja wciąż plasuje się w czołówce 
wakacyjnych wyborów Polaków. W tym 
wyjątkowym miejscu każdy znajdzie to, 
czego szuka. Niezależnie od zaintereso-
wań i potrzeb, wypoczynek na najpięk-
niejszych plażach i w cieniu antycznych 
miasteczek jest gwarancją udanego urlopu.  
A z kim najlepiej wybrać się do tego kraju, 
jeśli nie ze specjalistą?

Specjalista od Wielkich  
Greckich Wakacji

Skopelos

Peloponez

Santorini

Kefalonia
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