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STRONY RYNKU
Play wyznacza trendy!
W starożytnych Grecji i Rzymie wieńcem laurowym nagradzano zwycięzców igrzysk. 
Na przestrzeni lat stał się on symbolem nie tylko zwycięstwa, ale również wybitnych 
osiągnięć w różnych dziedzinach życia. Dziś złoty Laur Klienta przyznawany jest 
najpopularniejszym fi rmom w danej kategorii oraz markom, którym ufają klienci.
Wspólnym mianownikiem tych wyróżnień jest to, że otrzymują je najlepsi, zwykle
„pierwsi” w swojej dziedzinie. 

Play już po raz szósty świętuje przyznanie złotego Lauru Klienta. Nieprzerwanie
od 2011 roku w głosowaniu w ramach tej nagrody klienci przyznają operatorowi
pierwsze miejsce w trzech głównych kategoriach: sieci komórkowe na abonament, 
prepaidowe sieci komórkowe, mobilny dostęp do Internetu. Zwycięstwo w plebiscycie 
klientów z pewnością ma wiele wspólnego z „byciem pierwszym”, biorąc pod uwagę
wiele aspektów działania Play na rynku telekomunikacyjnym.

Pierwsze wyzwanie

 Już od początku swojego istnienia „�ioletowy ope-
rator” był pionierem, wyznaczającym rynkowe trendy. 
Dzięki niemu, w ciągu zaledwie kilku lat, Polacy mogli 
całkowicie zmienić swoje podejście do korzystania z te-
lefonów. Play jako pierwszy podjął (skutecznie!) próbę 
rozbicia „zastanego rynku”, na którym przez dłuższy 
czas funkcjonowało jedynie trzech dużych, nieskorych 
do zmian operatorów. Pojawienie się i sukcesy tej �irmy 
ucieszyły nie tylko jej władze, ale i wszystkich użytkow-
ników telefonów komórkowych. Oznaczały bowiem, 
że rynek zaczął się zmieniać na korzyść klientów.

Powiew świeżości

 Play Fresh to oferta Play, którą jako pierwszą 
można uznać za rewolucję na rynku. Ustalony w 2009 
roku na poziomie 0,29 zł koszt minuty połączenia 
pozostaje aktualnym rozwiązaniem nawet w dziś 
wprowadzanych ofertach. Sama taryfa Play Fresh 
niezmiennie cieszy się popularnością. Klienci wciąż 
z niej aktywnie korzystają. Atrakcyjność tej oferty 
była dodatkowo zwiększona poprzez premie i bonusy. 
Dzięki niej klienci po raz pierwszy mogli otrzymywać 
dodatkowe pakiety minut, SMS-ów lub danych za 
każde doładowanie konta.

Za darmo tu, za darmo tam

 W 2009 roku konsultanci w salonach Play za-
częli pytać: „Czy Pana/Pani rodzina i znajomi są już 
w Play?”. Początkowo klienci wydawali się nieco 
zdezorientowani, ale wbrew pozorom, takie pyta-
nie miało proste uzasadnienie. Właśnie wtedy Play 
wprowadził nowatorską na owe czasy usługę Stan 
Darmowy, początkowo wyłącznie dla klientów abo-

namentowych. Umożliwiała ona całkowicie bezpłatne 
rozmowy pomiędzy klientami Play i zaowocowała 
licznymi poleceniami wśród klientów najmłodszego 
z tzw. Wielkiej Czwórki. „Przejdź do Play, będziemy 
mieli do siebie za darmo” – stało się poważnym ar-
gumentem rozważanym przed decyzją o wyborze 
operatora. Stan Darmowy powrócił niedawno, już 
jako absolutny standard, całkowicie bezpłatny dla 
niemal wszystkich klientów ofert głosowych w Play.
 Po rozmowach wewnątrz sieci w 2012 roku przy-
szedł czas na wszystkie rozmowy i SMS-y w kraju. 
Ogłoszona wczesną wiosną Formuła 4.0 była na tyle 
rewolucyjną i wyjątkową ofertą, że konkurencja w po-
śpiechu kopiowała rozwiązania w niej zawarte. Cztery 
lata od tego wydarzenia większość klientów nie chce 
już pamiętać, że wcześniej były jakieś limity, salda, 
pakiety minut. „UNLIMITED” – słowo, które znalazło 
się w nazwach kolejnej grupy ofert Play, spodobało się 
użytkownikom. Teraz pytanie podczas zakupu oferty 
nie brzmi: „Czy będę miał coś nielimitowane?”, ale: 
„Co będę miał nielimitowane?”. Wolność korzystania 
z usług telekomunikacyjnych, to tę wartość bez wąt-
pienia Play jako pierwszy wniósł na nasz rynek.

MNP, RWK, KDR – te skróty niosą korzyści

 Od początku swojego istnienia na rynku �ioletowy 
operator podkreślał, że klienci powinni mieć jak 
największą swobodę. Zarówno pod kątem wyboru 
ofert i usług, jak i korzystania z nich w sieci tego bądź 
innego operatora. MNP, czyli proces przenoszenia 
numeru, początkowo wspierany był promocyjnie 
wyłącznie przez Play. Może dlatego od ponad 7 lat Play 
pozostaje liderem pod kątem liczby przeniesionych 
do sieci numerów. 
 Pozycję „przodownika” najmłodszy operator za-
wdzięcza między innymi takim ofertom, jak Play na 

Kartę – Rok Ważności Konta. To pierwsze na rynku 
rozwiązanie, które pozwalało klientom prepaid utrzy-
mywać przez dłuższy czas numer bez doładowań lub 
aktywności na koncie. Co ważne, nie jest ono w żaden 
sposób dodatkowo płatne.
 Wreszcie Play jeszcze na długo przez Programem 
500+ zaczął wspierać polskie rodziny. Taryfa Formuła 
Rodzina była pierwszym tego typu rozwiązaniem 
dostępnym dla klientów. Pozwala ona znacznie obni-
żyć nakłady na usługi telekomunikacyjne w ramach 
rodziny czy też grupy znajomych. Ponadto można 
w niej skorzystać z bene�itu dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny w postaci dwóch dodatkowych, darmowych 
kart SIM.

Co komu w duszy gra

 Najnowszym hitem ofertowym jest Tidal. Swo-
bodny, bezpłatny dostęp do jednego z najlepszych 
serwisów streamingowych – to klienci Play otrzymali 
jako pierwsi w Polsce za darmo. Jest to wyraz nie 
tylko sprawności negocjatorów i marketingowców 
z centrali �irmy, ale przede wszystkim to kolejny do-
wód, że Play chodzi o coś więcej niż sprzedaż minut, 
SMS-ów i GB-ów danych. Zresztą, przykładów na to 
można znaleźć znacznie więcej.

Już nie telefon, teraz smartfon

 Narzędziem, które miało wspierać wolność klientów 
Play, stał się smartfon. Szeroko zakrojony program 
„smartfonizacji” Polski pod nazwą „Testuj Smartfona” 
przekonał tysiące użytkowników, że telefon nie musi 
służyć tylko do rozmów, SMS-ów i jako budzik. Od 
dłuższego czasu ponad 90% aparatów sprzedawanych 
w sieci Play to smartfony. Dziś nie wyobrażamy sobie 
bez nich życia. Kilka lat temu nie było to takie oczywiste.

Internet Mobilny przestaje być luksusem

 Smartfony oraz pierwsza łatwo dostępna oferta 
Internetu Mobilnego Play Online miały dać klientom 
wyraźny sygnał – Internet Mobilny nie musi być luk-
susem. Nieograniczony miejscem dostęp do sieci to 
coś, czego możecie oczekiwać, co operator powinien 
dostarczać. Ta zachęta wyjątkowo mocno zapisuje się 
w głowach klientów Play. Do dziś odpowiadają oni 
za największą część transmisji danych w sieciach ko-
mórkowych.

Jakością sieci operator stoi

 Przez pewien czas po swoim komercyjnym starcie 
Play postrzegany był jako operator o najlepszym 
zasięgu na terenie dużych miast, ponieważ przede 
wszystkim tam koncentrował swoje nadajniki. Takie 
myślenie stopniowo ulegało zmianie, a z czasem cał-
kowicie się zatarło. Najszybszy rozwój własnej sieci 
stacji bazowych uzupełniony został tzw. roamingiem 
krajowym. Play, jako pierwszy, zaoferował klientom 
dostęp nie tylko do własnej sieci, ale również do sieci 
pozostałych operatorów. 
 Jakość transmisji danych często bywa przez klien-
tów utożsamiana z prędkością. I tutaj Play był jednym 
z pierwszych, którzy oferowali najlepsze rozwiązania. 
Najpierw spektakularny program wdrożenia sieci 4G 
LTE, a w marcu 2016 roku nowej – 4G LTE ULTRA, 
przenoszącej jakość korzystania z Internetu Mobilnego 
w zupełnie inny wymiar.

Nie pierwszy raz Play gra fair

 Przez niemal 10 lat obecności na rynku Play już 
mocno okrzepł, przestał być „tym czwartym”. Nie 
porzucił jednak swoich ideałów – swobody i wolności 
wyboru dla klientów. Najlepszym tego dowodem jest 
program Fair Play, w ramach którego klient może 
zmienić zdanie co do wybranej oferty bądź telefonu 
(zmieniając je na inne bądź całkowicie rezygnując). 
Pierwszy raz operator mówi klientom „możesz zmienić 
zdanie”, a nie wiąże ich od razu wielomiesięcznym zo-
bowiązaniem.

Bycie pierwszym to nie pierwszyzna

 Historia Play to historia bycia pierwszym. Nie-
ważne, czy chodzi o przenoszenie numerów, czy 
głosowanie klientów w ramach złotego Lauru, czy 
wprowadzenie jakiejś z usług. Play od początku swoje-
go istnienia po dziś dzień wyznacza trendy i standardy 
na rynku. Klientom pokazuje, czego mogą oczekiwać 
w kontekście obsługi klienta i oferty. Konkurencji zaś, 
jak powinno się to robić. Kwestią czasu pozostaje 
zdobycie pierwszego miejsca na całym rynku. W końcu 
dla Play bycie pierwszym to nie są tylko marzenia, 
to codzienność.



Godła programów wspierają decyzje konsumentów!

 Odpowiedź na te i szereg innych pytań przyniosły 
nam ogłoszone niedawno wyniki badań wykonanych 
przez instytut GFK Polonia, będący oddziałem jednej 
z największych �irm badawczych na świecie. Wy-
wiadów 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 Inte-
rview). Osobom niezwiązanym z branżą badawczą, 
czy reklamową ten skrót może niewiele mówić. 
W uproszczeniu CAPI to metoda bezpośrednich 
wywiadów przeprowadzanych w domach respon-
dentów z udziałem komputera. Wyniki takich badań 
kodowane są w trakcie przeprowadzania wywiadu, 
a dane z terenu przesyłane specjalnie zabezpieczo-
nym łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczących rozpoznawal-
ności godeł promocyjnych kierowano się kilkoma 
istotnymi kryteriami, wśród których były takie wy-
tyczne jak: płeć badanego, dochody, wykształcenie, 
czy aktywność zawodowa. Sprawdzono również, 

Dokonując codziennych, mniejszych bądź 
większych, zakupów, niejednokrotnie zdarzyło nam 
się natknąć na godła obecne na opakowaniach wielu 
produktów. Obracając w ręku słoiczek z majonezem 
lub butelkę szamponu, kupując materiały 
budowlane, a nawet korzystając z poważnych 
usług biznesowych, niejednokrotnie zdarzyło 
nam się zatrzymać wzrok na charakterystycznym 
logotypie. Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, 
co tak naprawdę niesie za sobą ów medal? 
Czy zapytaliśmy w myślach siebie samych, jaką 
korzyść odnosi producent decydujący się wziąć 
udział w konkursie popularnościowym, który 
prowadzi do przyznania takiego godła?
Bo przecież nie chodzi o to, by etykieta z godłem 
promocyjnym po prostu ładnie wyglądała...
No, być może jest to jeden z powodów szczycenia 
się godłem promocyjnym, jednak wierzymy,
że tym najmniejszym.

które z wielu obecnych na rynku godeł ma największy 
wpływ na wybór opatrzonych nimi produktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki okazały się zadzi-
wiająco 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, ponadstutysięcz-
nych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po raz kolejny panie 
okazały się bardziej dociekliwe i spostrzegawcze. 
Z badań jasno wynika, że to właśnie kobiety przy-
wiązują większą wagę do tego, co widnieje na opa-
kowaniu produktu. W ten sposób dowiedzieliśmy 
się, że to właśnie one, nieco częściej niż mężczyźni, 
kierują się przy zakupach godłami promocyjny-
mi. Na dokonanie zakupu towaru oznaczonego 
godłem ma również wpływ zasobność portfela.
Osoby o wyższych dochodach, dokonując zakupu, 
chętniej sugerują się gra�iczną informacją o zdobyciu 
przez daną markę konkretnego tytułu, na przykład 
Lauru Konsumenta. Obecność godła przykuwa tak-

że uwagę osób wykształconych. Badanie wykona-
ne 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 obojęt-
na 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 sa-
mym Laurze Konsumenta. Nie trzeba długo szukać, 
by dowiedzieć się, że aż 3 spośród 9 najbardziej 
rozpoznawalnych godeł promocyjnych w Polsce 
związane są z programem Laur Konsumenta. Są to: 
Laur Klienta/Laur Konsumenta (w nomenklaturze 

programu panuje swoisty dualizm związany z cha-
rakterem 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 Od-
krycie Roku w najmocniejszym stopniu tra�iają do 
mieszkańców dużych miast. Ci, którzy wybierają 
produkty opatrzone godłem Top Marki, to najczę-
ściej mężczyźni. Panów satysfakcjonuje najwyż-
sze 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 Kon-
sumenta, 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 dotychcza-
sowych zwyczajów zakupowych. Dlatego właśnie 
godłem, które najbardziej skłania je do dokonania 
konkretnego wyboru jest Odkrycie Roku.

Adam Bała

Shell Helix Ultra
– Odkrycie Roku 2016 
W pełni syntetyczny olej silnikowy Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 
otrzymał prestiżowy Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2016 w kategorii 
oleje silnikowe. To już siódmy tytuł przyznany produktom Shell Helix, 
wyprodukowanym w innowacyjnej Technologii Shell PurePlus.

 Od dwóch lat produkty Shell Helix zdobywają kolejne 
wyróżnienia i nagrody. Co je wyróżnia? Oleje Shell Helix 
Ultra zostały wyprodukowane na bazie gazu ziemnego 
przy wykorzystaniu opatentowanej Technologii Shell 
PurePlus, która gwarantuje uzyskanie czystego i kla-
rownego oleju bazowego, praktycznie pozbawionego 
wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w ropie 
naftowej.1 Oleje te charakteryzują się bardzo wysokim 
wskaźnikiem lepkości oraz niską temperaturą płynięcia 
umożliwiającą niezawodne smarowanie w szerokim 
zakresie temperatur, sięgających nawet do -40˚C. 

 Nowe oleje Shell Helix Ultra mają też wyjątkowo 
niską lotność i są odporne na utlenianie. Wszystkie 
te właściwości przekładają się na wymierne korzyści 
dla silnika.

 Nagrodzony Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 to
w pełni syntetyczny olej silnikowy low-SAPS wyprodu-
kowany w Technologii Shell PurePlus oraz Technologii 
Aktywnego Oczyszczania, dzięki którym nie traci swoich 
parametrów w długim interwale czasowym pomiędzy 
wymianami, co umożliwia jego bezpieczne stosowanie 
w nowoczesnych silnikach benzynowych i Diesla. Produkt 
został opracowany tak, aby zapewnić najlepszą ochronę 
silnika przed osadami i zużyciem, które mają niekorzyst-
ny wpływ na jego osiągi. Skutecznie smaruje całą jednost-
kę napędową i utrzymuje najwyższy poziom czystości 
tłoków. Istotną cechą Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 
jest najwyższy wskaźnik lepkości wśród olejów low-SAPS, 
który powoduje najmniejszy spadek lepkości oleju wraz 
ze wzrostem temperatury pracy silnika. Natomiast 
w niskich temperaturach olej Shell szybciej smaruje 
silnik niż typowe produkty o lepkości 5W-40, 10W-40 
czy 15W-40, co ułatwia jego uruchomienie i lepszy 
przepływ oleju.

Szerokie możliwości wyboru sposobu otwierania, 
a także łączenia okien w zestawy, stwarzają nieogra-
niczone możliwości projektowe. Szeroka gama świe-
tlików tunelowych umożliwia doświetlenie ciemnych 
pomieszczeń w środku ostatniej kondygnacji. A wyjąt-
kowo estetyczne rozwiązanie – okna do płaskich da-
chów dostępne są również w wersji antywłamaniowej. 

Produkcja w Polsce

 Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce są naj-
większym producentem i eksporterem okien z Polski, 
a ich poziom obrotów wynosi 1,5 mld zł. Zatrudniają 
w Polsce ponad 3500 osób, w tym większość w czte-
rech fabrykach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fa-
bryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Grupa 
VELUX cały czas się rozwija i inwestuje w nowe tech-
nologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy 
jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. 
W latach 2012-2015 zainwestowała w Polsce blisko 
500 mln zł na modernizację fabryk i dostosowanie 
ich m.in. do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. 

Więcej informacji www.velux.pl

Najszersza oferta na rynku

 Dzięki bogatej gamie funkcjonalnych i wysokiej ja-
kości produktów w przystępnych cenach, produkty �ir-
my VELUX stosuje się w budynkach jednorodzinnych 
i wielorodzinnych zarówno tych nowo powstających, 
jak remontowanych. Oferta obejmuje szeroki asor-
tyment drewnianych i drewniano-poliuretanowych 

okien do poddaszy oraz świetlików 
wraz z rozwiązaniami przezna-

czonymi do płaskiego dachu. 
Ponadto �irma oferuje rów-

nież różnego rodzaju rolety 
wewnętrzne i zewnętrzne, 

żaluzje, produkty izola-
cyjne oraz do zdalne-

go sterowania. Okna 
dachowe Nowej 

Generacji są bar-
dziej energo-

o s z c z ę d n e , 
dostarczają 

więcej świa-
tła i za-

p e w n i a j ą 
wysoki komfort użytkowania. Wszystkie okna speł-
niają wymagania nowych warunków technicznych, 
które wejdą w życie w styczniu 2017 roku. Okna 
dachowe linii Standard Plus i Premium wykonane 
w technologii ThermoTechnologyTM charakteryzują się 
doskonałym bilansem energetycznym i jednocześnie 
większą powierzchnią przeszklenia. Firma VELUX 
oferuje pełny wybór systemów otwierania, dlatego 
bez względu na konstrukcję dachu i wysokość mon-
tażu otwieranie okna dachowego będzie wygodne. 

Polacy doceniają VELUX
Podobnie jak w większości innych 
krajów, w których stosowane są okna 
dachowe, polscy konsumenci uznają 
fi rmę VELUX za niekwestionowanego 
lidera branży. Potwierdza to zdobyty tytuł 
złoty Laur Konsumenta 2016 w kategorii 
okna dachowe. Aż 73% ankietowanych 
w ogólnopolskim badaniu konsumenckim 
uważa okna VELUX za najlepsze i chętnie 
poleciłoby je innym. Ta świetna ocena 
to wynik bardzo dobrej jakości bogatej 
oferty dopasowanej do potrzeb klientów 
oraz silnej pozycji fi rmy jako inwestora, 
producenta i eksportera w Polsce. 

wraz z rozwiązaniami przezna-
czonymi do płaskiego dachu. 

Ponadto �irma oferuje rów-
nież różnego rodzaju rolety 

wewnętrzne i zewnętrzne, 
żaluzje, produkty izola-

cyjne oraz do zdalne-
go sterowania. Okna 

dachowe Nowej 
Generacji są bar-

dziej energo-

1 W oparciu o wyniki testu Sequence VG pod kątem szlamu 
z wykorzystaniem 0W-40



przedsiębiorstwa jest w pierwszej kolejności człowiek, 
decyduje o tym, że G4 Garage dobiera swój zespół 
z niezwykłą starannością. Nie jest również tajemnicą, 
że to właśnie aktywna postawa pracowników �irmy, 
mająca swoje odzwierciedlenie nawet w najbardziej 
prozaicznych obowiązkach, efektywnie wpływa na 
kreowanie wizerunku G4 Garage jako �irmy otwartej 
na dialog i wychodzącej naprzeciw rosnącym ocze-
kiwaniom kontrahentów. Nastawienie na rozmowę 
i efektywne poszukiwanie rozwiązań stało się nie-
zwykle ważne nie tylko dla wyznaczania codziennych 
standardów �irmy, ale przede wszystkim okazało się 
być niezastąpione w pozyskiwaniu szerokiego grona 
klientów. To umiejętność słuchania i poszukiwania 
kompromisów pozwoliły G4 Garage stać się znaczącym 
dostawcą największych polskich motohurtowni, sieci 
auto-parts oraz sklepów. W dzisiejszym dynamicz-
nym otoczeniu biznesowym G4 Garage stawia na 
budowanie relacji długofalowych opartych na lojalnej 
i szczerej współpracy. Zarząd �irmy wyraźnie rozumie 
fakt, iż w czasach, gdy każdy konsument jest na wagę 
złota, konkurowanie na rynku wyłącznie za pomocą 
narzędzi cenowych to zdecydowanie za mało. Dlatego 
też polityka odpowiedzialnej konkurencji stała się 
nieodłącznym elementem strategii �irmy. – To właśnie 
klient zawsze zajmuje centralną pozycję we wszelkich 
procesach decyzyjnych, projektowych, czy analitycznych, 
ponieważ badania rynku jasno dowodzą, że w pierwszej 
linii jedynie szeroko rozumiana jakość obsługi buduje 
lojalność konsumentów – mówi Rafał Kowalski, prezes 
zarządu. – Czerpiemy ogromną satysfakcję z faktu, iż 
znakiem rozpoznawczym G4 Garage jest kompleksowość 
połączona z bardzo indywidualnym podejściem do 
klienta. To właśnie nieustanne śledzenie rynku i trendów 
sprzedażowych oraz umiejętne odczytywanie potrzeb 
naszych klientów stanowią wyjątkową wartość dodaną 
i świadczą o niesłabnącej konkurencyjności G4 Garage 
w branży motoryzacyjnej.

ubezpieczenie, opieka rezydenta i oczywiście nocleg wraz 
z wyżywieniem (w zakresie zależnym od wybranej opcji). 
 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 Grecosa znajdują się też 
wille Escape, które gwarantują prywatność i umożli-
wiają spędzenie wakacji we własnym rytmie. W ofercie 
kuszą też Podróże Grecosa, czyli wycieczki objazdowe, 
dzięki którym można przyjrzeć się najciekawszym zakąt-
kom danej wyspy pod opieką przewodnika oraz pakiet
Fly&Drive. O komfort turystów dba zespół rezydentów, 
którzy oferują profesjonalną opiekę już od momentu 
odprawy na lotnisku. Animatorzy Grecosa zapewniają 
z kolei atrakcyjną organizację czasu wolnego na miejscu 
zarówno dorosłym, jak i dzieciom w Klubie Del�inki.

Nie ma się o co spierać,
lato 2016 to sezon na Grecję!

 Raporty PZOT wskazują jednoznacznie, że Grecja 
jest obecnie jednym z najpopularniejszych kierunków 
wakacyjnych. W tym wyjątkowym miejscu każdy znajdzie 
to, czego szuka. Niezależnie od zainteresowań i potrzeb, 
wypoczynek na najpiękniejszych plażach i w cieniu antycz-
nych miasteczek jest gwarancją udanego urlopu. A z kim 
najlepiej wybrać się do tego kraju, jeśli nie ze specjalistą?

Laur dla Max Elektro

 Ogólnopolska sieć sklepów ze sprzętem AGD, RTV 
– Max Elektro otrzymała prestiżową nagrodę Laur 
Konsumenta Odkrycie Roku 2016. Jest to nagroda, 
która docenia nie tylko wszystkie działania spółki, 
ale także rozwój sieci sklepów. 
 Decyzją kapituły konkursowej tytuł Odkrycie 
Roku 2016 Max Elektro otrzymało na podstawie 
przeprowadzonego sondażu. Konsumenci biorący 
udział w głosowaniu po raz pierwszy oddali gło-
sy drogą telefoniczną oraz internetową na markę 
Max Elektro. – To istotne wyróżnienie dla marki, bo-
wiem przyznawane było przez klientów, którzy śledzą 
rynek w poszukiwaniu oferty wartej uwagi – dodaje 
dyrektor marketingu. 
 Ewa Tomaszek – założycielka sieci Max Elektro 
– pytana o przyszłość marki podkreśla fakt snucia 
planów związanych z rozwojem �irmy. Wciąż stawiane 
są przed nią nowe cele, do których konsekwentnie 
dąży cała �irma. Ewa Tomaszek podkreśla, iż kluczem 
do sukcesu jest prężny, wykwali�ikowany i ambitny 
zespół stawiający czoła wszelkim wyzwaniom. 
 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sieci Max 
Elektro oraz skorzystania z jej usług. Gwarancją jakości 
będzie między innymi świeżo zdobyty tytuł Odkrycia 
Roku 2016. Listę sklepów można znaleźć w serwisie 
www.maxelektro.pl

Korzenie Party Serwis Catering – Melon sięgają prowadzonego od lat 70. 
elitarnego klubu dyplomatycznego w Jabłonnie k. Warszawy i kultowej 
w tamtych latach restauracji „Kameralna” przy ul. Foksal.

Dzisiaj jesteśmy partnerem biznesowym wielu poważanych instytucji, 
organizacji i przedsiębiorstw, co jeszcze bardziej mobilizuje nas do 
ciężkiej pracy. Dążymy do doskonałości, zawsze mocno wsłuchując się 
w potrzeby klienta.

Wyśmienita kuchnia to wizytówka naszej marki, ale do realizacji doskonałego przyjęcia niezbędny jest 
nasz zaufany, kompetentny zespół pracowników i rozbudowana �lota dostawcza. Posiadamy nowoczesną 
siedzibę �irmy na warszawskim Okęciu.

Misją Workmed jest promowanie i wdrażanie programów corporate well-
ness przy zastosowaniu najnowszych technologii. Jest to długofalowy, cało-
ściowy i przemyślany proces rozpoczynający się od badań potrzeb klienta, 
poprzez wdrożenie, monitoring. ewaluację oraz działania utrzymujące 
efekt i zaangażowanie pracowników. Programy uwzględniają kompleksowe 
działania w takich obszarach jak: profilaktyka zdrowia, ergonomia pracy, 
interaktywne szkolenia psychologiczne, wyjazdy interaktywne wellness 
i eventy medyczne. Realizowane są przy wsparciu nowoczesnych narzędzi, 

takich jak warsztaty i konferencje on-line, aplikacje mobilne i trackery monitorujące parametry życiowe.
Zespół �irmy tworzą osoby głęboko zaangażowane w ideę promocji zdrowego stylu życia. Przyjęte standardy 
działalnosci to przede wszystkim: wysoka jakość świadczonych usług, innowacyjność, a także indywidualne 
podejście do każdego klienta. Swoją opieką stale otaczamy kilkadziesiąt �irm i kilkanaście tysięcy pracowników.

Słuchaj i działaj efektywnie

Wielkie Greckie Wakacje

Max Elektro
Odkryciem Roku 2016

G4 Garage, spółka z wyłącznie polskim 
kapitałem, istnieje na rynku od 2005 roku. 
Od kilku lat działalność biznesowa 
fi rmy doceniana jest w prestiżowych 
ogólnopolskich rankingach.

Grecos Holiday to jedna 
z wiodących fi rm na polskim 
rynku turystycznym. 
Touroperator od kilkunastu lat 
organizuje wyjazdy wakacyjne 
dla setek tysięcy Polaków. 
O sile fi rmy stanowi jednak nie 
tylko skuteczna strategia, ale 
przede wszystkim pasja całego zespołu. 

Grupa zakupowa Max Elektro swoją 
działalność rozpoczęła w 2013 roku 
i od tamtej pory wciąż rozwija się 
będąc nowością w branży. 
– Nasza osobowość i charakter nie 
pozwalają nam zwolnić, stawiając 
coraz wyższe cele do osiągnięcia 
– mówi Ewa Tomaszek, założycielka 
grupy. – Rozwijamy się, chcąc być 
z dnia na dzień o jeden krok dalej.

 Zarówno wyniki �inansowe, jak i dynamika rozwoju 
spółki zostały wyróżnione w rankingach Diamentów 
Forbesa oraz Gazel Biznesu „Pulsu Biznesu”. Niemniej 
jednak, w tym roku jeszcze jedna wyjątkowa nagroda, 
czyli Laur Klienta – TOP MARKA 2016 w kategorii 
jakość obsługi w hurtowniach motoryzacyjnych, stała 
się udziałem spółki. Zarówno zarząd spółki, jak i każdy 
kolejny pracownik zdają sobie sprawę z faktu, iż to, 
jak obsługiwani są klienci znacząco wpływa na glo-
balne postrzeganie �irmy na rynku motoryzacyjnym. 
Kluczową grupą wpływającą na jakość kontaktów 
z kontrahentami są zawsze pracownicy. To właśnie 
świadomość faktu, iż fundamentem rozwoju każdego 

 W tym roku Grecos Holiday po raz kolejny otrzymał 
złoty Laur Klienta i Laur Klienta Grand Prix 2016. Firma 
znalazła się także na liście laureatów Diamentów Forbesa 
i otrzymała Różę Kolumba za najlepszy katalog na sezon 
letni 2016. Grecos Holiday wymieniany jest też jako jeden 
z liderów w ratingu touroperatorów „Rzeczpospolitej”, 
który jest jednym z barometrów kondycji branży. 

Ciągle nam mało Grecji
 Na sukces marki pracuje sztab ludzi, dla których Grecja 
jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. 
– W tym roku nasza oferta powiększyła się o wyspy Evia 
i Ios – mówi Wojciech Skoczyński, prezes zarządu Grecos 
Holiday. – Rozwijamy katalog proponowanych kierunków 
wakacyjnych tak, by móc przedstawić naszym klientom 
obraz Grecji kompletnej. Jako specjalista od tego kierunku 
zawsze podkreślamy, że Grecja stanowi całą mozaikę inspi-
racji, kolorów i smaków – to kilkadziesiąt osobnych światów, 
ukrytych pod jedną nazwą. My chcemy je odkrywać.

Cena kompletna – spokojna głowa
 Swoją przewagę Grecos Holiday zawdzięcza też podej-
ściu do klienta. Firma oferuje kompleksowo przygotowane 
wyjazdy turystyczne, co oznacza, że cena wyjazdu jest 
kompletna, a dodatkowe opłaty nie zaskoczą turystów 
ani na lotnisku, ani w trakcie podróży. Na cenę wielkich 
greckich wakacji składa się przelot, transfer, bagaż główny, 

 Max Elektro funkcjonuje na zasadzie hurtowni 
ze sprzętem RTV/AGD/IT, który jest dostarczany do 
ponad 340. sklepów na terenie całego kraju w ramach 
grupy zakupowej. Firma jest organizatorem sieci 
sklepów, oferując swoim klientom produkty wyse-
lekcjonowanych producentów w atrakcyjnej cenie, 
branding lokalu, ogólnopolską reklamę, prestiż oraz 
ogromne wsparcie marketingowe. Właściciele skle-
pów decydujący się na współpracę w ramach grupy 
zakupowej cenią sobie przede wszystkim niezależność 
oraz możliwość wspólnej reklamy.
 W ubiegłym roku Max Elektro przekształciło 
się w spółkę akcyjną, gwarantując sklepom udzia-
ły w całej sieci. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, 
aby po powstaniu sieci władanie nad jej marką było 
w pełni przekazywane jej członkom. Od tej pory to 
akcjonariusze będą trzymać pieczę nad brandem 
Max Elektro. – Po upadku kolejnej dużej sieci z branży 
RTV/AGD w 2013 roku zauważyliśmy pewnego rodzaju 
lukę na rynku – mówi Ewa Tomaszek. – Chcieliśmy 
ją wypełnić i w jakiś sposób zrzeszyć sklepy z całej 
Polski, jednocześnie oferując im współwłasność, która 
gwarantuje pewnego rodzaju bezpieczeństwo na rynku. 
Na Zachodzie działa to na zasadzie spółdzielni, my 
nazwaliśmy to grupą zakupową, ponieważ taka nazwa 
lepiej się kojarzy.
 Dyrektor marketingu Max Elektro zaznaczył, że 
grupa zakupowa to model opierający się na warto-
ściach, takich jak: zaufanie, partnerstwo, zaangażo-
wanie we wspólny biznes, wspólna wizja przyszłości. 
– Ze swojej strony niczego nie narzucamy. Jestem prze-
konany, że jeśli wszyscy razem solidarnie będziemy 
pracować nad marką Max Elektro, osiągnie ona sukces 
na niespotykaną skalę – ocenił Tomasz Suchy.

www.workmed.pl

ChallengeRocket.com to pierwsza platforma w Europie, w ra-
mach której �irmy i organizacje angażują uzdolnionych ludzi 
w proces współtworzenia swoich produktów i usług oraz 
pozyskują inspiracje na innowacyjne rozwiązania aplikacyjne.

Platforma skupia kreatywnych ludzi, programistów, miłośników nowych technologii oraz kreuje przestrzeń 
do tworzenia użytecznych rozwiązań na potrzeby biznesu i sfery publicznej.
Dla uczestników udział w konkursach to okazja na wyróżnienie się, zdobycie cennych kontaktów oraz 
wygranie atrakcyjnych nagród pieniężnych. Dla �irm to możliwość znalezienia nowych rozwiązań przy 
zaangażowaniu klientów w proces rozwoju produktu. To również świetna okazja na pozyskanie nowych 
talentów. Konkursy online i hackathony to koncepcja coraz częściej z powodzeniem stosowana przez 
największe marki na całym świecie.

www.challengerocket.com

Nowość na polskim rynku

 Veni�loor to polska marka, która powstała jako re-
zultat chęci wyjścia naprzeciw oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających klientów. Łączy wieloletnie 
doświadczenie w produkcji forniru z najnowszymi tech-
nikami wytwarzania podłóg oraz z globalnymi trendami 
w designie. Tym samym wypełnia niszę rynkową w dzie-
dzinie wykończenia wnętrz innowacyjnymi podłogami 
drewnianymi (fornirowanymi). Ich głównymi atutami są 
twardość – uzyskana wskutek umieszczenia w podłodze 
rdzenia z wytrzymałej płyty HDF (zmielonego drewna) 
oraz odporność na ścieranie (będąca efektem zastoso-
wania w warstwie użytkowej 6 powłok lakierniczych 
UV z korundem – materiałem cenionym np. w produkcji 
narzędzi polerskich). W rezultacie deski Veni�loor są  
bardzo dobrze zabezpieczone przed negatywnymi 
skutkami codziennego użytkowania. Stanowią idealną 
alternatywę dla podłóg warstwowych czy litych – oferują 
równie dobre walory wizualne, posiadając znacznie lep-
sze parametry użytkowe. Co więcej, cena deski Veni�loor
jest na poziomie ceny dobrej podłogi laminowanej, 
mimo że podłoga jest oryginałem. Także montaż nie 
jest kłopotliwy. Dzięki zastosowaniu zamka szybkiego 

Podłogi drewniane 
nowej generacji
Venifl oor to podłogi ponadczasowe,
a jednocześnie na czasie.
Produkowane zgodnie ze światowymi 
trendami wzornictwa, z wykorzystaniem 
najnowszych technologii, trwałe, 
eleganckie, funkcjonalne, eko. 
Nagrodzone Laurem Konsumenta – 
Odkrycie Roku 2016.

montażu (na podstawie własnego projektu zarejestro-
wanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
OHIM) deski można zainstalować niemal w mgnieniu 
oka, wygodnie i bez użycia kleju. Wymienione zalety 
idą też w parze z ekologią – racjonalne zużycie drewna 
w produkcji podłogi przyczynia się do ochrony drzewo-
stanów; z jednego drzewa �irma ZIP może wykonać 15 
razy więcej podłogi niż inni producenci – podłóg litych. 
Pozwala to cieszyć się drewnem na podłodze i lasem 
podczas spacerów. Solidność wykończenia desek została 
podkreślona 15-letnią gwarancją. W ofercie producenta 
znajduje się 80 gatunków drewna (gatunki europejskie 
– np. dąb, jesion, buk i gatunki egzotyczne – np. frake, 
zebrano, palisander). Podłogę Veni�loor wyróżniają atuty 
udowadniające, że wykreowanie drewnianej podłogi 
nowej generacji z idei przerodziło się w rzeczywistość do-
stępną szerszemu gronu odbiorców na wyciągnięcie ręki.



Miło nam poinformować, że fi rma 
Perfetti van Melle Polska Sp. z o.o. 
przeszła pozytywnie weryfi kację 
w projekcie Solidny Pracodawca 2016, 
tym samym otrzymując tytuł w kategorii 
ogólnopolskiej.

Doskonali 
w każdym calu

 Perfetti van Melle to jedna z największych �irm w bran-
ży FMCG. Producent i dystrybutor znanych na całym świe-
cie słodyczy i gum do żucia, który dba nie tylko o swoich 
klientów, zapewniając im najwyższej jakości produkty, 
ale również o swoich pracowników. Kapituła konkursu, 
prócz podstawowych kryteriów, takich jak przestrzeganie 
prawa pracy oraz przepisów BHP, wysoko oceniła kwestie 
związane z możliwością rozwoju oraz awansu pracowni-
ków. W PVMP prowadzone są projekty rozwojowe takie 
jak: coaching, mentoring, interdyscyplinarne projekty, 
szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, do�inansowanie 
do nauki języka angielskiego oraz studia podyplomowe.
 Podejmowane przez �irmę działania w zakresie prowa-
dzonej polityki personalnej są niezwykle istotne z punktu 
widzenia wyzwań, z jakimi w dzisiejszych czasach mierzy 
się każda �irma. A mianowicie identy�ikacja i uruchamia-
nie umiejętności, pasji i talentów, a także poszukiwanie 
liderów na każdym poziomie organizacji. 
 Firma wyznaje zasadę, iż zaangażowanie pracowni-
ków jest istotą sukcesu, tym samym dając im możliwości 
zabierania głosu w każdej sprawie oraz współtworzenia 
wielu projektów czy inicjatyw. Jednym z elementów, które 
umożliwiają realizację tej strategii, są badania, w których 
pracownicy wskazują ważne dla nich kwestie. Dodatkowo, 
w ramach podnoszenia kompetencji oraz integracji załogi 
cała �irma uczestniczyła w konferencji zorganizowanej 
na słonecznym Cyprze, gdzie poza projektami strategicz-
nymi była stworzona przestrzeń do integracji poprzez 
warsztaty oraz liczne aktywności sportowe. Filozo�ią 
organizacji jest promowanie takich postaw jak: pasja, 
zaangażowanie, proaktywność, odpowiedzialność za 
rezultaty, mistrzowska realizacja, konstruktywne podejście 
oraz świętowanie sukcesów.

Tina Dej

Światowy lider w produkcji profi li 
z PCV, Deceuninck to fi rma
z ponad 75-letnim doświadczeniem. 
Jeden z 25 oddziałów na całym 
świecie mieści się w Polsce, 
w podpoznańskim Jasinie. Istniejąca 
tam od 1993 roku inwestycja 
okazała się jedną z największych 
w Europie i nieustannie rozwija się, 
dając zatrudnienie już kilkuset 
wykwalifi kowanym specjalistom. 

Fundacja Universitatis Varsoviensis 
jest organizacją pozarządową 
działającą na rzecz środowiska 
akademickiego od 1992 r. Jest też 
jedną z najprężniej działających 
organizacji akademickich w Polsce.

Ćwierć wieku 
społecznej 
odpowiedzialności
biznesu

 Od samego początku istnienia nierozłącznie 
związana z Warszawą. Realizuje programy pomocy 
�inansowej i rzeczowej na rzecz niepełnosprawnych 
studentów oraz doktorantów, programy pomocy orga-
nizacjom studenckim, Akademicką Poradnię Prawną, 
program stypendialny dla sportowców, programy 
wspierające instytucje kulturalne na Uniwersyte-
cie Warszawskim.

 W ciągu 24. lat działalności Fundacja Universitatis 
Varsoviensis wydała łącznie 20 000 000 złotych na 
działalność statutową.

 Fundacja wspólnie z Samorządami Studentów 
organizuje Juwenalia Warszawskie UW i UKSW.
Organizacja zarządza dwoma klubami studencki-
mi: Klubem Hybrydy i Klubem Proxima oraz jedną 
z największych scen prywatnych w Polsce – Sceną 
Palladium. W ponad 600. wydarzeniach współor-
ganizowanych każdego roku przez fundację bierze 
udział średnio 500 000 warszawiaków.
 
Więcej informacji na temat fundacji oraz jej działal-
ności znajdą Państwo na stronie:

www.fundacjauv.org.pl.

Inoutic/Deceuninck – okno 
na świat pełne perspektyw

 Nie od dziś wiadomo, że za sukcesem �irmy zawsze 
stoją ludzie – zespół osób, który angażuje się w to, co 
robi. Niezbędna do pełnej identy�ikacji pracowników 
z �irmą jest mądrze prowadzona polityka personalna oraz 
kreowanie i wzmacnianie zaangażowania pracowników. 
Firma Inoutic/Deceuninck wywiązuje się z tego zadania 
w znakomity sposób, za co uhonorowana została tytułem 
Solidnego Pracodawcy Roku. – Jesteśmy bardzo dumni 
z uzyskanego tytułu. Jest on ukoronowaniem naszego 
wysiłku, który włożyliśmy i każdego dnia wkładamy 
w prowadzenie przyjętej przez nas polityki personalnej. 
Wyróżnienie potwierdza, że zmierzamy w dobrym kie-
runku. Z drugiej strony tytuł ten zobowiązuje do ciągłego 
doskonalenia naszych działań i dopasowywania naszej 
polityki do zmieniających się realiów – podkreśla Artur 
Paździor, dyrektor generalny Inoutic/Deceuninck.
 Firma Inoutic/Deceuninck kładzie duży nacisk na 
stosowaną politykę personalną, o czym świadczą nie 
tylko regularnie prowadzone spotkania z pracownikami 
i Kodeks Postępowania oparty o najwyższe standardy 
etyczne, ale również – a może przede wszystkim – wyniki. 
Wyniki, które z roku na rok są lepsze. – W komunikacji 
wewnętrznej z pracownikami zwracamy szczególną 
uwagę na otwarte mówienie o rzeczywistości – i jak widać, 
te działania �irmy nie tylko budują przyjazną atmosferę 
pracy, ale przynoszą widoczne efekty.
 Zatrudnieni w �irmie pracownicy to wysoko wykwa-
li�ikowani specjaliści, często z wieloletnim doświadcze-
niem. – Nasza �irma dynamicznie się rozwija, co widać 
chociażby po wielkości zatrudnienia – od 2014 roku 
zwiększyliśmy zatrudnienie o ponad 25%, co stanowi około 
50 nowych miejsc pracy. Doświadczenie ostatnich lat poka-
zało nam, że rynek pracy wciąż się zmienia i kształtuje na 
nowo. Podczas procesu rekrutacyjnego zwracamy uwagę 

już nie tylko na kompetencje, tzw. umiejętności twarde, czy 
dotychczasowe doświadczenie, ale również na postawę 
i zaangażowanie. Nowozatrudnionym pracownikom 
przypisujemy opiekuna, który podczas pierwszych trzech 
miesięcy wspiera swojego podopiecznego w efektywnym 
przejęciu obowiązków. Warto podkreślić w tym miejscu, 
że zdecydowana większość nowozatrudnionych pra-
cowników pozostaje z �irmą na dłużej.
 Usatysfakcjonowani pracownicy to również usa-
tysfakcjonowani kontrahenci. Inoutic/Deceuninck 
może pochwalić się ogromną liczbą klientów, którzy 
współpracują z �irmą od lat. Widać również wyraźny 
wzrost sprzedaży rozwiązań oferowanych przez �irmę, 
przekładający się na ciągły rozwój i zwiększanie mocy 
produkcyjnych – a w rezultacie na wzrost zatrudnienia. 
– Swoją strategię opieramy na niezawodnym serwisie 
i rozwiązaniach e-biznesowych. Serwis jest kreowany na 
każdym szczeblu naszej organizacji, dlatego realizacja tego 
ambitnego celu zależy od wysiłku wszystkich pracowników.
 Jakie są zatem plany �irmy na kolejne lata? – Naszym 
celem jest ekspansja  na kolejne rynki. Działamy już w więk-
szości krajów europejskich, w zeszłym roku rozpoczęliśmy 
sprzedaż na rynku rumuńskim, w tym roku w Bułgarii, a w 
planach mamy kolejne państwa. Równolegle rozwijamy 
rozwiązania e-biznesowe, których celem jest dotarcie 
do jak największej grupy osób planujących zakup okien. 
Chcemy pokazać, że wyprodukowane z naszych pro�ili 
okna i drzwi wyróżniają się nowoczesną stylistyką i są  
energooszczędne. Rozwijamy się i przyjmujemy na pokład 
nowych pracowników. Myślę, że jesteśmy pracodawcą, 
z którym warto wiązać przyszłość. I w kontekście osiąga-
nych przez �irmę wyników, a także ilości pracowników, 
którzy wierni są �irmie od lat – trudno się z tą myślą 
nie zgodzić.

Artur Paździor, dyrektor generalny Inoutic/Deceuninck

Elavon z tytułem 
Solidny Pracodawca
 Firma Elavon, spółka należąca do U.S. Bancorp oraz 
wiodący dostawca rozwiązań płatniczych, uzyskała presti-
żowy tytuł Solidny Pracodawca 2016. Celem plebiscytu jest 
promowanie przedsiębiorstw wyróżniających się wysoką 
kulturą w zakresie prowadzonej polityki personalnej.
 – Jest to dla nas szczególnie ważna nagroda, ponie-
waż rozwój zawodowy pracowników Elavon jest głęboko 
osadzony w kulturze organizacyjnej �irmy – mówi Rafał 
Gołębiewski, dyrektor zarządzający Elavon Polska. Pra-
cując w rozwojowej branży płatności elektronicznych, 
pracownicy mają okazję uczestniczyć w dynamicznym 
procesie, który pozwala na dostosowanie do wyma-
gań rynku i wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów.
Elavon nieustannie wprowadza nowe narzędzia, ulepsza 
procesy i stosowane rozwiązania. Pracownicy biorą udział 
zarówno w ich opracowywaniu, jak i wdrażaniu.

Szkolenia i programy rozwojowe

 Osoby zatrudnione w Elavon mają możliwość uczestni-
czenia w szkoleniach organizowanych w ramach swojego 
departamentu przez Zespół ds. Szkoleń i Rozwoju, a także 
korzystania z bogatej bazy kursów e-learningowych. Każdy 
pracownik ma dostęp do platform e-learningowych, gdzie 
swobodnie może wybierać z szerokiej oferty kursów po-
zwalających na rozwój umiejętności, takich jak: zarządza-
nie czasem, projektami, zespołem, negocjacje czy obsługa 
klienta. Oferowane szkolenia obejmują także zagadnienia 
związane z produktami i usługami tak, aby pracownicy 
mieli możliwie pełną i aktualną wiedzę na temat oferty, 
co pozwoli im sprawnie oraz profesjonalnie wykonywać 
powierzone im obowiązki. Ponadto, Elavon oferuje swoim 
pracownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia 
w kursach nauki języków obcych organizowanych w biu-
rach �irmy. Od kilku lat regularnie organizowane są kursy 
nauki języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego 
oraz polskiego dla obcokrajowców.

Wolontariat pracowniczy 

Elavon jest niezależnym specjalistą dostarczającym rozwiązania z zakresu przetwarzania płat-
ności, należącym do U.S. Bancorp, piątego pod względem wielkości banku w Stanach Zjednoczo-
nych. Firma jest jednym z wiodących dostawców usług dla akceptantów działających w różnych 
sektorach, takich jak: handel detaliczny, hotelarstwo, turystyka i rozrywka, opieka zdrowotna, 
edukacja, sektor paliwowy czy publiczny. Oferowane przez Elavon innowacyjne rozwiązania 
płatnicze tworzone są z myślą o potrzebach zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. 
Na polskim rynku Elavon działa od ponad 10 lat i obsługuje dziś blisko 20 tys. �irm. W 2016 roku 
polski oddział �irmy Elavon uzyskał statuetkę eDukata 2016 oraz tytuł Top Industry Leader 
w konkursie European Leadership Awards.

 Elavon angażuje się w działania społeczne wspierając 
fundacje, organizując zbiórki pieniędzy oraz realizując 
liczne akcje charytatywne. Do głównych inicjatyw należy 
m.in. współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz 
wsparcie Fundacji Hospicjum Onkologicznego. Ponadto 
�irma zaangażowała się w przekazanie komputerów oraz 
zabawek na Dzień Dziecka. Za te działania Elavon otrzymał 
odznakę: „Przyjaciel Dziecka”. Każdego roku pracownicy 
Elavon przyłączają się do zbiórki elektrośmieci w budynku 
Europlex. Dodatkowe rozwiązania proekologiczne to 
polityka biurowa regulująca wyłączanie oraz hibernację 
urządzeń elektronicznych oraz automatyczna klimatyzacja 
w budynku Mokotów Nowa. Przedsiębiorstwo podejmuje 
również inne aktywności, np. zbiórka baterii i plastiko-
wych nakrętek, „Bike to work week” & „Faster, Further, 
Elavon!”, czyli akcje wspierające odejście od standardowej 
komunikacji samochodowej na rzecz rowerów.

Nagrody

 Firma Elavon jest zdobywcą wielu branżowych tytu-
łów i nagród, wśród nich m.in.: tytułu Top Industry Leader 
w konkursie European Leadership Awards, statuetki 
eDukat 2016 – w kategorii Osobowość Roku Świata 
Bezgotówkowego wyróżniony został Rafał Gołębiewski, 
dyrektor zarządzający Elavon Polska.

Prestiżowe wyróżnienie 
liderów w dziedzinie HR

 Projekt powstał przede wszystkim po to, aby wy-
łonić, uhonorować oraz promować podmioty gospo-
darcze 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 Bizne-
sie. W związku ze specy�iką pracy zespołu, podstawą 
wstępnej wery�ikacji przedsiębiorstw są standardowe 
działania dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji 
poprzez kontakt z instytucjami takimi jak powiatowe 
urzędy pracy, urzędy miast czy Państwowa Inspekcja 
Pracy). Wysoce cenione jest wsparcie, jakiego udzielają 
patroni projektu – SAZ, Business Centre Club oraz 
Stowarzyszenie Pracodawców RP. Wyróżnieniem dla 
�irm jest już sama nominacja, gdyż w dużej mierze 
jest ona wynikiem pozytywnych rekomendacji oraz 
opinii zaczerpniętych w lokalnym środowisku przed-
siębiorstw.
 Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, 
ale również możliwość zaprezentowania się na łamach 
ogólnopolskich mediów. Zwieńczeniem każdej z edycji 
projektu jest ogólnopolska gala, na którą zaproszeni 
zostają wszyscy laureaci tytułu. Podczas uroczysto-
ści wyróżnione �irmy 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 te-
mat projektu, które są wizytówką tego przedsięwzięcia.

Kryteria oceny pracodawców 

•  Ścieżka kariery i szkolenia pracowników
•  Pomoc w osobistym rozwoju pracowników
•  System motywacyjny
•  Przestrzeganie prawa pracy 
•  Terminowość wypłat 
•  Warunki pracy i przestrzeganie BHP
•  Warunki socjalne 
•  Dynamika zatrudnienia w ostatnich latach
•  Społeczna odpowiedzialność �irmy 
•  Opinie o �irmie

Czujesz się solidnym pracodawcą?
Uważasz, że fi rma 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

e-mail: t.dej@rzeczobiznesie.eu 

Co składa się na sukces fi rmy? Dobry biznesplan? Nakłady fi nansowe?
A może po prostu szczęście? Zapewne każdy z tych elementów,
ale niewątpliwym atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest 
inwestycja w kapitał ludzki.



Światowy lider w produkcji profili z PCV, 
Deceuninck, to firma z ponad 75-letnim 
doświadczeniem. Jeden z 25 oddziałów na całym 
świecie mieści się w Polsce, w podpoznańskim 
Jasinie. Istniejąca tam od 1993 roku inwestycja 
okazała się jedną z największych w Europie 
i nieustannie rozwija się, dając zatrudnienie  
już kilkuset wykwalifikowanym specjalistom. 

Inoutic/Deceuninck – okno na świat 
pełne perspektyw

i Kodeks Postępowania oparty o najwyższe 
standardy etyczne, ale również – a może 
przede wszystkim – wyniki. Wyniki, które 
z roku na rok są lepsze. – W komunikacji 
wewnętrznej z pracownikami zwracamy 
szczególną uwagę na otwarte mówienie 
o rzeczywistości – i jak widać, te działania 
firmy nie tylko budują przyjazną atmosferę 
pracy, ale przynoszą widoczne efekty.
 Zatrudnieni w firmie pracownicy to wy-
soko wykwalifikowani specjaliści, często 
z wieloletnim doświadczeniem. – Nasza 
firma dynamicznie się rozwija, co widać cho-
ciażby po wielkości zatrudnienia – od 2014 
roku zwiększyliśmy zatrudnienie o ponad 
25%, co stanowi około 50 nowych miejsc 
pracy. Doświadczenie ostatnich lat poka-
zało nam, że rynek pracy wciąż się zmienia 
i kształtuje na nowo. Podczas procesu rekru-
tacyjnego zwracamy uwagę już nie tylko na 
kompetencje, tzw. umiejętności twarde, czy 
dotychczasowe doświadczenie, ale również 
na jego postawę i zaangażowanie. Nowo-
zatrudnionym pracownikom przypisujemy 
opiekuna, który podczas pierwszych trzech 
miesięcy wspiera „swojego” podopiecznego 
w efektywnym przejęciu obowiązków. Warto 
podkreślić w tym miejscu, że zdecydowana 
większość nowozatrudnionych pracowników 
pozostaje z firmą na dłużej.
 Usatysfakcjonowani pracownicy, to 
również usatysfakcjonowani kontrahenci. 

Artur Paździor, dyrektor generalny Inoutic/Deceuninck

 Nie od dziś wiadomo, że za sukcesem 
firmy zawsze stoją ludzie – zespół osób, 
który angażuje się w to, co robi. Niezbęd-
na do pełnej identyfikacji pracowników 
z firmą jest mądrze prowadzona polityka 
personalna oraz kreowanie i wzmacnianie 

zaangażowania pracowników. Firma Ino-
utic/Deceuninck wywiązuje się z tego 

zadania w znakomity sposób, za co 
uhonorowana została tytułem 

Solidnego Pracodawcy 
Roku. – Jesteśmy bardzo 
dumni z uzyskanego ty-
tułu. Jest on ukoronowa-
niem naszego wysiłku, 
który włożyliśmy i każde-
go dnia wkładamy w pro-
wadzenie przyjętej przez 
nas polityki personalnej. 
Wyróżnienie potwierdza, 
że zmierzamy w dobrym 
kierunku. Z drugiej strony 

tytuł ten zobowiązuje do cią-
głego doskonalenia naszych dzia-

łań i dopasowywania naszej polityki 
do zmieniających się realiów – podkreśla 

Artur Paździor, dyrektor generalny Inoutic/
Deceuninck.
 Firma Inoutic/Deceuninck kładzie duży 
nacisk na stosowaną politykę personal-
ną, o czym świadczą nie tylko regularnie 
prowadzone spotkania z pracownikami 

Inoutic/Deceuninck może pochwalić się 
ogromną liczbą Klientów, którzy współpra-
cują z firmą od lat. Widać również wyraźny 
wzrost sprzedaży rozwiązań oferowanych 
przez firmę, przekładający się na ciągły 
rozwój i zwiększanie mocy produkcyjnych 
– a w rezultacie na wzrost zatrudnienia. – 
Swoją strategię opieramy na niezawodnym 
serwisie i rozwiązaniach e-biznesowych. 
Serwis jest kreowany na każdym szczeblu 
naszej organizacji, dlatego realizacja tego 
ambitnego celu zależy od wysiłku wszyst-
kich pracowników.
 Jakie są zatem plany firmy na kolejne lata? 
– Naszym celem jest ekspansja  na kolejne 
rynki. Działamy już w większości krajów 
europejskich, w zeszłym roku rozpoczęliśmy 
sprzedaż na rynku rumuńskim, w tym roku 
w Bułgarii, a w planach mamy kolejne pań-
stwa. Równolegle rozwijamy rozwiązania 
e-biznesowe, których celem jest dotarcie 
do jak największej grupy osób planujących 
zakup okien. Chcemy pokazać, że wypro-
dukowane z naszych profili okna i drzwi 
wyróżniają się nowoczesną stylistyką i są  
energooszczędne. Rozwijamy się i przyj-
mujemy na pokład nowych pracowników. 
Myślę, że jesteśmy pracodawcą, z którym 
warto wiązać przyszłość. I w kontekście 
osiąganych przez firmę wyników, a także 
ilości pracowników, którzy wierni są firmie 
od lat – trudno się z tą myślą nie zgodzić.



Elavon z tytułem Solidny Pracodawca

	 Firma	Elavon,	spółka	należąca	do	U.S.	Bancorp	oraz	wiodący	dostawca	rozwiązań	
płatniczych,	uzyskała	prestiżowy	tytuł	Solidny	Pracodawca	2016.	Celem	plebiscytu	
jest	promowanie	przedsiębiorstw	wyróżniających	się	polityką	personalną.
 – Jest to dla nas szczególnie ważna nagroda, ponieważ rozwój zawodowy pracow-
ników Elavon jest głęboko osadzony w kulturze organizacyjnej firmy – komentuje 
Rafał Gołębiewski, Dyrektor Zarządzający Elavon Polska – Dla każdego pracownika, 
jako element procesu zarządzania wynikami pracy, co roku budowany jest indywidu-
alny plan rozwoju zawodowego, który pozwala na dokładne zaplanowanie w czasie 
poszczególnych działań rozwojowych. Zarówno pracownik, jak i jego bezpośredni 
przełożony, są zaangażowani w ten proces – pracownicy zachęcani są do przyjęcia 
odpowiedzialności za dbanie o swój rozwój zawodowy, a menedżerowie do wspierania 
i dbałości o realizację założonych celów –	dodaje.
	 Pracując	w	rozwojowej	branży	płatności	elektronicznych	pracownicy	mają	okazję	
uczestniczyć	w	dynamicznym	procesie,	który	pozwala	na	dostosowanie	do	wymagań	
rynku	i	wyjście	naprzeciw	oczekiwaniom	klientów.	Elavon	nieustannie	wprowadza	
nowe	narzędzia,	ulepsza	procesy	i	stosowane	rozwiązania.	Pracownicy	biorą	udział	
zarówno	w	ich	opracowywaniu,	jak	i	wdrażaniu.

Szkolenia i programy rozwojowe

	 Osoby	zatrudnione	w	Elavon	mają	możliwość	uczestniczenia	w	szkoleniach	orga-
nizowanych	w	ramach	swojego	departamentu,	przez	Zespół	ds.	Szkoleń	i	Rozwoju,	
a	także	korzystania	z	bogatej	bazy	kursów	e-learninowych.	Każdy	pracownik	ma	
dostęp	do	platform	e-learningowych,	gdzie	swobodnie	może	wybierać	z	szerokiej	
oferty	kursów	pozwalających	na	rozwój	umiejętności,	takich	jak	zarządzanie	cza-
sem,	projektami,	zespołem,	negocjacje	czy	obsługa	klienta.	Oferowane	szkolenia	
obejmują	także	zagadnienia	związane	z	produktami	i	usługami	tak,	aby	pracownicy	
mieli	możliwie	pełną	i	aktualną	wiedzę	na	temat	oferty,	co	pozwoli	im	sprawnie	oraz	
profesjonalnie	wykonywać	powierzone	im	obowiązki.	
 – Wszyscy pracownicy mają możliwość udziału w programach rozwojowych dedy-
kowanych zarówno pracownikom zatrudnionym na stanowiskach specjalistycznych, 
jak i menadżerskich. W ramach tych programów można uczestniczyć w szkoleniach, 
korzystać z doświadczeń kadry menadżerskiej w postaci programu mentoringu oraz 
uczestniczyć w realizacji projektów pozwalających na pogłębianie wiedzy i poszerzanie 
kompetencji –	mówi	Rafał	Gołębiewski.
	 Ponadto,	Elavon	oferuje	swoim	pracownikom	możliwość	bezpłatnego	uczestni-
czenia	w	kursach	nauki	języków	obcych	organizowanych	w	biurach	firmy.	Od	kilku	
lat	regularnie	organizowane	się	kursy	nauki	języka	angielskiego,	niemieckiego	
i	hiszpańskiego	oraz	polskiego	dla	obcokrajowców.

 Elavon	jest	niezależnym	specjalistą	dostarczającym	rozwiązania	z	zakresu	przetwarzania	płatności,	należącym	do	U.S.	Bancorp,	piątego	pod	względem	wielkości	banku	w	Sta-
nach	Zjednoczonych.	Firma	jest	jednym	z	wiodących	dostawców	usług	dla	akceptantów	działających	w	różnych	sektorach,	takich	jak:	handel	detaliczny,	hotelarstwo,	turystyka	
i	rozrywka,	opieka	zdrowotna,	edukacja	sektor	paliwowy	czy	publiczny.	Oferowane	przez	Elavon	innowacyjne	rozwiązania	płatnicze	tworzone	są	z	myślą	o	potrzebach	zarówno	
małych,	jak	i	dużych	przedsiębiorstw.	
	 Na	polskim	rynku	Elavon	działa	od	ponad	10	lat	i	obsługuje	dziś	blisko	20	tys.	Firm.	W	2016	roku	polski	oddział	firmy	Elavon	uzyskał	statuetkę	eDukata	2016	oraz	tytuł	Top	
Industry	Leader	w	konkursie	European	Leadership	Awards.

O U.S. Bancorp (www.usbank.com):

	 U.S.	Bancorp	(NYSE:	USB),	jest	spółką-matką	U.S.	Bank	–	piątego	co	do	wielkości	banku	komercyjnego	w	Stanach	Zjednoczonych.	Firma	obsługująca	3	133	oddziałów	w	25	sta-
nach	oraz	4	936	bankomatów	dostarcza	konsumentom,	firmom	i	instytucjom	kompleksowe	produkty	i	usługi	bankowe,	maklerskie,	ubezpieczeniowe,	inwestycyjne,	hipoteczne,	
powiernicze	i	płatnicze.	Strona	internetowa	U.S.	Bancorp	dostępna	jest	pod	adresem	www.usbank.com.		
	 W	marcu	2016	roku	Ethisphere	Institute	po	raz	drugi	z	rzędu	wyróżnił	U.S.	Bank	tytułem	The	World’s	Most	Ethical	Company,	przyznawanym	liderom	w	dziedzinie	etyki	i	dobrych	
praktyk	w	biznesie.	

	 Elavon	angażuje	się	w	działania	społeczne	wspierając	fundacje,	organizując	zbiórki	pieniędzy	
oraz	realizując	liczne	akcje	charytatywne.	Do	głównych	inicjatyw	należy,	m.in.	Współpraca	
z	Towarzystwem	Przyjaciół	Dzieci.	Do	tej	pory	zostały	zorganizowane	działania,	takie	jak	
remont	świetlicy,	zajęcia	języka	angielskiego,	zbiórka	pieniędzy	na	kolonie	i	na	wyprawki	
szkolne.	Ponadto	firma	zaangażowała	się	w	przekazanie	komputerów	oraz	zabawek	na	
Dzień	Dziecka.	Za	te	działania	Elavon	otrzymał	odznakę:	„Przyjaciel	Dziecka”.	Firma	wspiera	
również	działania	Fundacji	Hospicjum	Onkologiczne,	obejmujące	dofinansowanie	remontu	
hospicjum,	przekazanie	komputerów	dla	wolontariuszy	działających	w	hospicjum	oraz	
prezentów	świątecznych	dla	pacjentów	w	postaci	audiobooków.	
	 Każdego	roku	pracownicy	Elavon	przyłączają	się	do	zbiórki	elektrośmieci	w	budynku	
Europlex,	służą	do	tego	kosze	do	segregacji	śmieci	w	przestrzeniach	rekreacyjnych	oraz	
specjalne	kosze	do	recyclingu	papieru.	Dodatkowe	rozwiązania	proekologiczne	to	polityka	
biurowa	regulująca	wyłączanie	oraz	hibernację	urządzeń	elektronicznych	oraz	automatyczna	
klimatyzacyjna	w	budynku	Mokotów	Nowa.	Wśród	proekologicznych	akcji	prowadzonych	
w	firmie	znajdują	się	także	inne	aktywności,	np.	zbiórka	baterii	i	plastikowych	nakrętek,	„bike	
to	work	week”	&	„Faster,	Further,	Elavon!”	czyli	akcje	wspierające	odejście	od	standardowej	
komunikacji	samochodowej	na	rzecz	rowerów,	do	których	należą	również	inwestycje	w	od-
powiednią	infrastrukturę	(stojaki,	prysznice,	itp.)	na	terenie	biura.	

Nagrody

	 Firma	Elavon	jest	zdobywcą	wielu	branżowych	tytułów	i	nagród,	wśród	nich	
m.in.:	Tytułu	Top	Industry	Leader	w	konkursie	European	Leadership	Awards,	Statuetki	
eDukat	2016	-	w	kategorii	Osobowość	Roku	Świata	Bezgotówkowego	wyróżniony	został	
Rafał	Gołębiewski,	Dyrektor	Zarządzający	Elavon	Polska.	
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