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STRONY RYNKU
Godła programów wspierają decyzje konsumentów!

Odpowiedź na te i szereg innych py-
tań przyniosły nam ogłoszone nie-
dawno wyniki badań wykonanych 
przez instytut GFK Polonia, będący 
oddziałem jednej z największych 

firm badawczych na świecie. Wywiadów kon-
sumenckich dokonano na zamówienie holdingu 
reklamowego AEGIS Media. 
 Pod uwagę wzięto preferencje 3 000 poten-
cjalnych klientów z najbardziej reprezentatyw-
nego przedziału wiekowego 15-64 lat. Sposób 
badania, na który się zdecydowano, w termino-
logii profesjonalnej nazywa się CAPI (Computer 
Aided Personal Interview). Osobom niezwiąza-
nym z branżą badawczą, czy reklamową ten skrót 
może niewiele mówić. W uproszczeniu CAPI to 
metoda bezpośrednich wywiadów przeprowa-
dzanych w domach respondentów z udziałem 
komputera. Wyniki takich badań kodowane są 
w trakcie przeprowadzania wywiadu, a dane 
z terenu przesyłane specjalnie zabezpieczonym 
łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczących rozpozna-
walności godeł promocyjnych kierowano się 
kilkoma istotnymi kryteriami, wśród których 
były takie wytyczne jak: płeć badanego, docho-
dy, wykształcenie, czy aktywność zawodowa. 
Sprawdzono również, które z wielu obecnych 
na rynku godeł ma największy wpływ na wybór 
opatrzonych nimi produktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki okazały się 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, ponadstutysięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po raz kolejny pa-
nie okazały się bardziej dociekliwe i spostrze-
gawcze. Z badań jasno wynika, że to właśnie 
kobiety przywiązują większą wagę do tego, 

co widnieje na opakowaniu produktu. W ten 
sposób dowiedzieliśmy się, że to właśnie one, 
nieco częściej niż mężczyźni, kierują się przy 
zakupach godłami promocyjnymi. Na dokonanie 
zakupu towaru oznaczonego godłem ma również 
wpływ zasobność portfela. Osoby o wyższych 
dochodach, dokonując zakupu, chętniej sugerują 
się graficzną informacją o zdobyciu przez daną 
markę konkretnego tytułu, na przykład Lauru 
Konsumenta. Obecność godła przykuwa także 
uwagę osób wykształconych. Badanie wykonane 
przez GFK Polonia pokazało nam, że ci, którzy 
ukończyli studia, nieco częściej zwracają uwagę 
na obecność godeł promocyjnych przy logotypie 
wybieranej marki.
 Śledząc dalej wyniki badań, da się zauwa-
żyć, że obecność logotypów konkursowych 
nie jest obojętna również osobom aktywnym 
zawodowo. To one chętniej wybierają te mar-
ki, które znalazły uznanie również wśród in-
nych użytkowników.
 No dobrze, ale przecież godeł, którymi opa-
trzone są rozmaite produkty, jest kilka. Czy w ta-
kim razie wszystkie są tak samo miarodajne? 
Czy każde z nich znaczy dla konsumenta do-
kładnie 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 naj-
bardziej rozpoznawalnych godeł promocyjnych 
w Polsce związane są z programem Laur Konsu-
menta. Są to: Laur Klienta / Laur Konsumenta 
(w nomenklaturze programu panuje swoisty 
dualizm związany z charakterem konkretnych 
branż, w których medale są przyznawane), Top 
Marka oraz Odkrycie Roku.
 Czas w takim razie pochylić się nad każdym 
z tych godeł z osobna. 

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.

 Godła Top Marka oraz Odkrycie Roku w naj-
mocniejszym stopniu trafiają do mieszkańców 
dużych miast. Ci, którzy wybierają produkty 
opatrzone godłem Top Marki, to najczęściej 
mężczyźni. Panów satysfakcjonuje najwyższe 
z możliwych odznaczeń, co wskazywać może 
na odwieczną samczą chęć współzawodnictwa, 
zdobycia najwyższej wygranej. W tym przypadku 
takim konsumenckim świętym Graalem jest pro-
dukt najbardziej rekomendowany przez innych, 
marka nie opuszczająca podium w plebiscycie 

Laur Konsumenta, czyli Top Marka. Top Marka 
najbardziej przekonuje także osoby o nieco 
grubszym portfelu i wyższym wykształceniu. 
Panie okazują się za to zapalonymi odkrywcami. 
To one poszukują nowych rozwiązań i wykazują 
się chęcią zmiany dotychczasowych zwyczajów 
zakupowych. Dlatego właśnie godłem, które 
najbardziej skłania je do dokonania konkretnego 
wyboru, jest Odkrycie Roku.

Adam Bała



 W ofercie Coco Farm znajdziemy trzy rodzaje oleju 
kokosowego (oczyszczany – Pure, oczyszczany BIO – 
Pure BIO oraz tłoczony na zimno z surowego miąższu 
BIO – Organic Virgin). Oleje oczyszczane Coco Farm 
odróżnia od konkurencji to, że przy ich produkcji nie 
wykorzystuje się środków chemicznych, pochodnych 
ropy naftowej, tylko naturalną substancję mineralną – 
ziemię okrzemkową. Ziemia okrzemkowa to zmielona 
skała osadowa ze skamieniałości glonów jednoko-
mórkowych. Dlatego oleje Coco Farm zyskały nazwę 
oczyszczanych, a nie rafinowanych. W ofercie spółki 
Coco Farm znajdziemy również wodę i mąkę kokosową 
oraz nowość: 100% naturalne wege smalczyki na bazie 
oleju kokosowego – pyszne smarowidła do pieczywa.
 Nowością w ofercie Coco Farm są również kosmetyki 
na bazie kokosa YummYou BIO, uhonorowane Laurem 
Konsumenta – Odkrycie Roku 2016. Tworzone wy-
łącznie z jadalnych składników i zgodne są z filozofią 
Ayurvedy, która mówi o tym, aby na ciało nakładać wy-
łącznie to, co można zjeść. Cóż mogłoby być większym 
potwierdzeniem pełnej naturalności kosmetyków?

Coco Farm – to, co 
najlepsze z kokosa
Niezwykłe właściwości oleju kokosowego powodują, że rośnie jego 
popularność również w Polsce. Potwierdzeniem tego faktu są wyniki 
tegorocznego plebiscytu Laur Konsumenta. W ogromnej kategorii olejów 
jadalnych, olej kokosowy Coco Farm otrzymał srebrny Laur Konsumenta 2016.

 Coco Farm wprowadza na polski rynek najwyższej 
jakości produkty z orzecha kokosowego. Asortyment 
produkowany w Polsce przygotowany jest w oparciu 
o surowce z regionów Pacyfiku. Produkty Coco Farm 
to niepowtarzalne właściwości odżywcze w więk-
szości potwierdzone certyfikatami BIO. Misją Coco 
Farm jest propagowanie zdrowego, ekologicznego 
stylu życia poprzez dostarczanie innowacyjnych 
produktów z palmy kokosowej. Jaka jest tajemnica 
ogromnej popularności marki Coco Farm? – Coco 
Farm jest partnerem Filipińskiego Stowarzyszenia Pro-
ducentów Kokosa, co owocuje dostępem do najbardziej 
aktualnej wiedzy technologicznej oraz badań – mówi 
Anna Bielecka, prezes zarządu Coco Farm Sp. z o.o. 
 – Wiemy, jak kontrolować jakość surowców i na co 
zwracać uwagę w procesach produkcji. Wiedza ta 
zaowocowała stworzeniem marki zapewniającej naj-
wyższą jakość, jak również pozwoliła na opracowanie 
nowych, innowacyjnych produktów na bazie kokosa. 
Są to produkty dostosowane do potrzeb i zgodne 
z upodobaniami smakowymi polskich konsumentów. 

DLA NA JLEPSZYCH Z NA JLEPSZYCH

18.00 otwarcie // 19.00 Support
20.00 SMOLIK/KEV FOX

SMOLIK/KEV FOX

4.11.2016 PALLADIUM
SMOLIK/KEV FOX

 Dwie indywidualności, które łączy niesamowita 
pasja do pokonywania granic i odkrywania nowych 
przestrzeni artystycznych. Poznali się pięć lat temu na 
koncercie w Warszawie i natychmiast zamknęli się na 
klika dni w studiu, żeby dać upust wzajemnym fascy-
nacjom muzycznym. W efekcie powstał utwór L.O.O.T., 
który znalazł się na „4” SMOLIKA.
 Postać Keva Foxa jest wciąż otoczona aurą tajemni-
czości, co ma swoje źródło w charakterystyce kompono-
wanej przez niego muzyki. Zważywszy na częstotliwość, 
z jaką KEV FOX występuje w naszym kraju, nietrudno 
o stwierdzenie, iż Brytyjczyk upodobał sobie polską pu-
bliczność. Współpraca ze SMOLIKIEM przy nagrywaniu 
utworu L.O.O.T. tylko pomogła mu w kreowaniu własnej 
przestrzeni na naszym rodzimym rynku muzycznym. 
 Obecnie KEV FOX i SMOLIK pracują nad wspólną 
płytą sygnowaną ich nazwiskami. Premiera jesienią. 
Pierwszy singiel to utwór Run. Misternie skonstru-
owane, pełne melancholii melodie, niepowtarzalny, 
hipnotyzujący, silny wokal FOXA przeciwstawiony 
minimalistycznemu brzmieniu gitary, i tak charaktery-
stycznemu brzmieniu instrumentów wszelkich, za które 
odpowiada SMOLIK, z pewnością zabierze słuchaczy 
w niezwykłą podróż...

Bilety:

Parter, miejsca stojące:

50 zł – przedsprzedaż
60 zł – w dniu koncertu

Miejsca sprzedaży: bileteria Palladium, ul. Złota 9, 
bileterie Empik, sieć sklepów Media Markt i Saturn

Sprzedaż online: palladium.art.pl, ebilet.pl, 
eventim.pl, ticketpro.pl, www.ticketmaster.pl

Balkon, miejca siedzące:

70 zł – przedsprzedaż oraz w dniu koncertu

Miejsca sprzedaży (miejsca siedzące na balkonie): 
bileteria Palladium, ul. Złota 9, bileterie Empik, 

sieć sklepów Media Markt i Saturn

Sprzedaż online: palladium.art.pl, ebilet.pl, 
eventim.pl

SMOLIK/KEV FOX to kompletnie nowy 
projekt, w który zaangażowany jest Andrzej 
SMOLIK oraz jego przyjaciel, songwritter 
z Menchesteru, KEV FOX. Pierwsze 2 single, 
czyli Run oraz Mind the bright lights 
rozgrywają się w rozgłośniach radiowych.
Na płycie gościnnie pojawiają się: Natalia 
Grosiak (Micromusic) oraz Y (BOKKA). 
Od 23 października jest dostępny nowy album 
tego duetu. W dniu premiery był najczęściej 
słuchanym albumem na platformie TIDAL, 
natomiast po pierwszym weekendzie – 
był 2 najchętniej kupowanym albumem 
na Itunsie. Obecnie w recenzjach i relacjach 
z koncertów często pojawia się opinia, 
że SMOLIK/KEV FOX to jeden z najlepszych 
albumów ostatnich miesięcy… Ostatnio 
wzięliśmy też udział w akcji charytatywnej 
„Stop Bosym Stopom” czyli Kalendarzu 
Dżentelmeni 2016, na potrzeby promocji tej 
akcji SMOLIK/KEV FOX użyczyli m.in. jednej 
z kompozycji z ostatniego albumu.

całodobowo monitoruje. Patrole rozsiane w całej 
Polsce sprawnie interweniują na otrzymane sygnały 
alarmowe. Firma prowadzi również montaż sterow-
ników GPS w pojazdach i udostępnia swoim klientom 
platformę do zarządzania flotami firmowymi. Produk-
ty i usługi Juwentus były nagradzane m.in. Medalem 
Europejskim oraz złotym Medalem Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. – Mamy świadomość, że 
w branży usługowej najważniejsi są ludzie, którzy 
każdego dnia realizują swoje zadania na odpowied-
nim poziomie – mówi właściciel, Ryszard Kaliński. 
– Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim naszym 
pracownikom i współpracownikom, od agentów ochrony 
po kadrę menedżerską, za ogromny wkład w zbudo-
wanie jednej z największych firm ochrony w Polsce.

Juwentus – 25 lat 
nowoczesnej ochrony

 Dzięki konsekwentnej polityce inwestycyjnej 
Juwentus dysponuje dużym i nowoczesnym centrum 
monitorowania alarmów i monitoringu wizyjnego, 
posiada także ogólnopolską infrastrukturę instalacyj-
no-serwisową i własną sieć patroli interwencyjnych. 
Z pomysłu właściciela na potrzeby Juwentus został 
skonstruowany, opatentowany i wyprodukowany 
przełomowy system do monitorowania online czyn-
ności agentów ochrony (Active Guard), który wytyczył 
zupełnie nowy standard ochrony fizycznej w Polsce, 
Europie i na świecie. Z takim potencjałem firma może 
świadczyć szeroki zakres usług dla klientów indywi-
dualnych i biznesowych. Specjalnością Juwentus jest  
zaawansowana ochrona fizyczna, wspierana monito-
rowaniem aktywności strażników przez operatorów 
dyżurnych. Juwentus nie ogranicza się do prostej 
ochrony obwodowej na posterunkach, lecz wykonuje 
audyty procesów operacyjnych i na ich podstawie 
wdraża w przedsiębiorstwach ochronę wewnętrzną.
 
 W ten sposób Juwentus pomaga klientom 
minimalizować straty spowodowane kradzieżami 
wewnętrznymi i nadużyciami.

 Aby obniżyć koszty ochrony fizycznej i zwiększyć 
jej skuteczność, Juwentus instaluje zintegrowane 
systemy zabezpieczeń elektronicznych – alarmowe, 
monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu, które 

W tym roku agencja ochrony Juwentus obchodzi 
25. rocznicę działalności. Firma zajmuje pozycję jednego  
z liderów branży security w Polsce i wciąż dynamicznie 
się rozwija, uzyskując najwyższe oceny stabilności 
finansowej i moralności płatniczej.



Solidny Pracodawca Roku
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.

„Mamy różne poglądy, odmienną pracę. Lecz kiedy się nad tym zastanowić, 
jest jedna rzecz wspólna dla całej organizacji – człowiek”. Thomas Watson

XIV edycja projektu

 Po zakończeniu XIII edycji oraz podsumowaniu, 
jakim była gala, organizatorzy: „Rzecz o Biznesie”, 
„Strony Rynku” oraz „Monitor Gospodarczy” 
po raz kolejny sukcesywnie realizują program 
Solidny Pracodawca Roku, wspierając tym sa-
mym firmy, których polityka personalna jest na 
najwyższym poziomie. 
 – Trwa XIV 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 Pracodawca Roku. 
 Projekt 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. Medialna część projektu ma 
na celu zaprezentowanie laureatów prestiżowe-
go tytułu Solidny Pracodawca Roku na łamach 
mediów ogólnopolskich. Uczestnicy – poprzez 
prezentacje prasowe publikowane w dodatkach 
do dzienników lub materiały telewizyjne emito-
wane w programie Monitor Gospodarczy, mają za 
zadanie wzmocnić wizerunek firm jako rzetelnych 
pracodawców. 
 Poza dotychczasowymi kryteriami w tego-
rocznej edycji zwróciliśmy szczególną uwagę 
na poniższe kwestie: 
 • ocena pracowników – proces, w którym 
dokonuje się wartościowania postaw, zachowań 
oraz poziomu wykonania zleconych zespołowi 
zadań, mający na celu wzrost wydajności pracy 
i poprawę jej jakości. Ocena pracowników ma 
ogromne znaczenie również ze względu na to, 
iż motywuje do dalszego działania. Rezultatem 
pozytywnych wyników dla pracowników jest 
umocnienie pozycji lub premia pieniężna;
 • równe traktowanie – ogólnie przyjęte zasady 
równego traktowania i niedyskryminowania 
kandydatów ze względu na wiek, płeć, rasę czy 
religię są bardzo istotne, dlatego w tegorocznej 
edycji zwracamy szczególną uwagę na podejście 
pracodawców do takich grup pracowniczych jak 
50+. W wielu branżach doświadczenie jest na 
wagę złota, dlatego pracownicy z wieloletnim 
stażem w danym zawodzie są cenieni i chętnie 
zatrudniani. W naszym programie udowadniamy, 

że są firmy, które hołdują zasadzie, w myśl której 
w każdym wieku można znaleźć pracę adekwatną 
do kwalifikacji.
 Wyróżniamy firmy wspierające rozwój zawo-
dowy osób niepełnosprawnych, dając im szansę 
na zatrudnienie. Taka sytuacja związana jest 
z obopólnymi korzyściami. Niewątpliwie dofi-
nansowania do pensji pracowników oraz dotacje 
do tworzonych stanowisk są istotnym aspektem 
ekonomicznym dla pracodawców. Z drugiej strony, 
aktywizacja zawodowa jest niezwykle ważna ze 
względu na możliwość poprawy kondycji zdro-
wotnej i emocjonalnej pracowników. 
 Ciągłość zatrudnienia i wsparcie udzielane 
młodym matkom to niezwykle istotne zagad-
nienia. Czas, w którym kobiety spodziewają się 
dziecka, to szczególne chwile w ich życiu, dlatego 
bardzo ważne jest, aby towarzyszyło im poczucie 
stabilizacji i komfortu. Brak obaw o powrót na 
stanowisko pracy pozwala na pogodzenie życia 
zawodowego z rodzinnym; 
 • studenci / absolwenci – popieramy praco-
dawców, którzy dają szansę studentom oraz absol-
wentom na stawianie pierwszych kroków w życiu 
zawodowym. Ułatwienie im dobrego startu jest 
aspektem przynoszącym korzyści także praco-
dawcom, gdyż młodzi ludzie w firmie to powiew 
świeżości i innowacyjnych pomysłów. Młodzi 
pracownicy odznaczają się także entuzjazmem 
i chęcią podjęcia nowych wyzwań stawianych 
przez przełożonych. 

Weryfikacja

 Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych 
działających na terenie całego kraju selekcjonu-
jemy te przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć 
o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się 
w elitarnym gronie laureatów.

Co wyróżnia nasz projekt spośród innych?

 Organizatorem programu Solidny Pracodaw-
ca Roku jest redakcja pracująca nad związany-
mi z przedsięwzięciem tytułami prasowymi. 
W związku ze specyfiką pracy zespołu, podstawą 
wstępnej weryfikacji przedsiębiorstw są standar-
dowe działania dziennikarskie (m.in. zbieranie 
informacji poprzez kontakt z instytucjami takimi 
jak powiatowe urzędy pracy, urzędy miast czy 
Państwowa Inspekcja Pracy). Wysoce cenimy 
również wsparcie, jakiego udzielają nam nasi 
patroni – Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia 
oraz Stowarzyszenie Pracodawców RP.

Czujesz się solidnym 
pracodawcą? 

Uważasz, że firma, w której 
pracujesz zasługuje na ten 

prestiżowy tytuł? 
Zgłoś się do nas! 

Kontakt: 
Tina Dej 

Dyrektor Programu
Solidny Pracodawca Roku

tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470

e-mail: t.dej@rzeczobiznesie.eu 

 Wyróżnieniem dla firm jest już sama nominacja, 
gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytyw-
nych rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych 
w lokalnym środowisku przedsiębiorstw.
 Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe wyróż-
nienie, ale również możliwość zaprezentowania 
się na łamach ogólnopolskich mediów w ramach 
zdobytego tytułu.
 Współpracujemy z trzema największymi opi-
niotwórczymi dziennikami w Polsce oraz telewizją.
 Część konkursowa nie podlega opłacie – firmy 
biorące udział w projekcie nie płacą za poszcze-
gólne etapy weryfikacji, abonament czy samą 
możliwość udziału w konkursie. Jeśli firma nie 
zdobędzie wyróżnienia, nie ponosi żadnych kosz-
tów. Jedyna opłata obowiązująca to inwestycja 
w wizerunek firmy. 

Podsumowanie projektu

 Zwieńczeniem każdej z edycji projektu jest 
ogólnopolska gala, na którą zaproszeni zostają 
wszyscy laureaci tytułu. Podczas uroczystości 
wyróżnione firmy otrzymują tablice pamiątko-
we potwierdzające słuszność dotychczasowych 
działań z zakresu polityki personalnej. Wydarze-
nie jest również wspaniałą okazją do wymiany 
doświadczeń i pomysłów z obszaru HR.
 Zapraszamy na naszą nową stronę interne-
tową, gdzie mogą się Państwo zapoznać z wypo-
wiedziami naszych laureatów na temat projektu, 
którzy są wizytówką tego przedsięwzięcia.

www.solidnypracodawca.pl



o finansach, organizowane są szkolenia i sesje 
coachingowe. Pracownicy aktywnie uczestniczą 
w konferencjach i wydarzeniach branżowych. 
– To wszystko przynosi wymierne korzyści. Dzięki 
licznym działaniom i aktywnościom dla pracowni-
ków firma ma najlepszych fachowców, których sama 
wykształciła, a tym samym daje pracownikom moż-
liwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju 
w strukturach spółki – komentuje Łukasz Szalkowski, 
dyrektor personalny Ghelamco Poland. 
 Nie samą pracą jednak człowiek żyje. Ghelamco, 
poza stabilną umową o pracę, oferuje też prywatną 
opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, 
karty sportowo-rekreacyjne i atrakcyjne wyjazdy 
integracyjne. Firma udziela się też społecznie i an-
gażuje w działania swoich pracowników. Znakomi-
tym przykładem jest powołanie fundacji „Sztuka 
w mieście”, której celem jest podnoszenie jakości 
miejskiej przestrzeni publicznej poprzez działania 
artystyczne czy ambientowe. Ghelamco jest także 
współtwórcą projektu Nowa Towarowa, dzięki 
któremu powstaje nowa koncepcja urbanistyczna 
dla ul. Towarowej w Warszawie. 

Z poszanowaniem dla środowiska 
i przestrzeni publicznej 
 Ghelamco wspiera także postawy proekologiczne, 
dba o przestrzeń miejską i jest znakomitym przy-
kładem firmy, która myśli globalnie i działa lokalnie. 
Wzorowa postawa wyraża się w każdym aspekcie 
działalności firmy. Poza tym, że Ghelamco zachęca 
swoich pracowników i najemców swoich inwestycji 
do proekologicznych zachowań, deweloper zrealizo-
wał już 9 budynków o łącznej powierzchni 320 000 

Ghelamco Poland – praca wśród najlepszych

 Przez 25 lat aktywności na rynku i dostarczeniu 
ponad 1 mln m kw. powierzchni biurowej, Ghelamco 
nie zwalnia tempa, realizując coraz bardziej spek-
takularne projekty i wyznaczając rynkowe trendy. 
To właśnie belgijska firma odkryła potencjał Moko-
towa czy Woli, wprowadziła do Polski koncepcję 
parku biznesowego, jako pierwsza certyfikowała 
budynki biurowe w prestiżowym systemie BREEAM 
i zwróciła uwagę na jakość przestrzeni publicznej 
realizując projekt placu Europejskiego. 
 Siła firmy tkwi w jej wszechstronności i wypra-
cowanym modelu biznesowym. Od lat Ghelamco 
kompleksowo realizuje i komercjalizuje projekty 
i odważnie wkracza w nowe sektory rynku. Jak 
twierdzi dyrektor zarządzający Ghelamco CEE, 
Jeroen van der Toolen: – Sukcesy Ghelamco nie by-
łyby możliwe, gdyby nie zgrany, dynamiczny zespół 
specjalistów z pasją, którzy nie boją się wyzwań, chcą 
osiągać sukcesy i nieustannie się rozwijać. Ghelamco 
to miejsce pracy dla najlepszych na rynku.

Dynamiczny rozwój
i unikatowe przedsięwzięcia
 Ghelamco zatrudnia w Polsce ponad 150 osób. 
Firma dba o swoich pracowników w każdym aspekcie 
– zarówno jeśli chodzi o rozwój zawodowy, osobisty, 
jak i w kwestii aktywnego promowania postaw 
prospołecznych i prośrodowiskowych. 
 Firma stawia przede wszystkim na rozwój 
swoich pracowników. Oferuje im szkolenia tech-
niczne, menedżerskie, księgowe, z zarządzania 
projektami, dofinansowuje studia podyplomo-
we i wspiera w nauce języków obcych. W przy-
stępny sposób przekazywana jest też wiedza 

Lider rynku nieruchomości 
komercyjnych w Polsce, deweloper 
największej w kraju inwestycji biurowej 
Warsaw Spire, pionier w dziedzinie 
zrównoważonego budownictwa 
i kreowania przestrzeni publicznej, 
wspierający inicjatywy miejskie, kulturę 
i sztukę. Ghelamco Poland to firma, 
która niejednokrotnie udowodniła, że jest 
wizjonerem w swojej branży i swoimi 
działaniami wykracza poza tradycyjne 
ramy działalności deweloperskiej. 

m kw. z certyfikatem BREEAM, który poświadcza, 
że budowane są zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego budownictwa.

Biuro 150 metrów nad Warszawą

 Belgijska firma zapewnia swoim pracownikom 
najlepsze warunki pracy. Siedziba Ghelamco zawsze 
mieści się w nowoczesnych biurowcach, które spółka 
sama realizuje. Firma właśnie przeprowadziła się ze 
swojego biurowca Mokotów Nova przy ul. Wołoskiej 
do swojej flagowej inwestycji. Nowe biuro Ghe-
lamco mieści się teraz na 41. piętrze kompleksu 
Warsaw Spire, tuż przy stacji II linii metra – Rondo 
Daszyńskiego. Dla zmotoryzowanych deweloper 
przewidział miejsca w parkingu podziemnym, 
a przyjeżdżający do pracy rowerem mają do dys-
pozycji oddzielną rampę do garażu podziemnego, 
parkingi dla rowerów i prysznice. Pracownicy mogą 
korzystać ze wszystkich udogodnień placu Europej-
skiego, gdzie w otoczeniu zieleni i instalacji wodnych 
spędzają przerwy lunchowe i odbywają biznesowe 
spotkania. Biuro Ghelamco zaprojektowane zostało 
według najnowocześniejszych trendów w stylu 
„przyszłość” zgodnie z hasłem dewelopera „We 
create the future today”. A co najcenniejsze – pra-
cownicy Ghelamco rozpoczynają każdy dzień pracy 
z obłędnym widokiem na panoramę Warszawy ze 
150 metrów wysokości.

CEVA Logistics Poland Spółka z o.o. to 
czołowy operator logistyczny w dziedzinie 
zintegrowanego zarządzania łańcuchem 
dostaw oraz laureat prestiżowego projektu 
w zakresie zarządzania personelem 
Solidny Pracodawca Roku. Firma po raz 
kolejny za swoje działania względem 
pracowników uzyskała wyróżnienie 
w kategorii ogólnopolskiej.

Logiczne 
rozwiązania

 CEVA to przedsiębior-
stwo, które charakteryzuje 
się kompleksowością 
usług i działań nie tylko 
w kwestii prowadzonego 
biznesu na co dzień, ale 
również zarządzania per-
sonelem. Stale rosnąca liczba zatrudnionych osób po-
twierdza fakt, iż kierunek, jaki obrała CEVA, jest słuszny.
 W firmie obowiązuje Program Zrównoważonego 
Rozwoju, który jest częścią Polityki Społecznej 
Odpowiedzialności. Standardy te promują, a także cenią 
różnorodność we wszystkich aspektach związanych 
z procesem zatrudnienia. Dzięki nim CEVA buduje przy-
jazne środowisko pracy, co przekłada się na wzrost 
produktywności i zaangażowania pracowników.
 Międzynarodowe standardy, jakimi może poszczy-
cić się firma, są wynikiem doświadczenia czerpanego 
z całego świata. Europejska Rada Zakładowa, jaka funk-
cjonuje w ramach firmy, organizuje regularne spotkania 
przedstawicieli pracowników z każdego europejskiego 
kraju, którzy wymieniają się informacjami oraz dobry-
mi praktykami.
 Osoby zatrudnione w CEVA mają realny wpływ na 
funkcjonowanie firmy poprzez wdrażanie swoich pro-
jektów, usprawniających pracę w myśl filozofii Kaizen. 
Każdy pracownik może wziąć udział w globalnym pro-
gramie „C-STARS”, którego zadaniem jest wyróżnienie 
i docenienie tych, którzy swą postawą wykazują się 
szczególnym zaangażowaniem. 
 W ramach programu Zrównoważonego Rozwoju 
CEVA angażuje się w liczne działania prospołeczne 
i proekologiczne. Rozbudowany system szkoleń, wsparcie 
socjalne, możliwość rozwoju oraz przyjazne warunki 
pracy to jedne z wielu elementów, dzięki którym za-
trudnione osoby pozostają z firmą na lata.

Tina Dej

Dodatkowa motywacja

 Zatrudnienie w Idea Banku to nie tylko stała pen-
sja. Pracownicy obsługi klienta objęci są systemem 
premiowym. Firma dba również o ich integrację i za-
angażowanie, organizując wyjazdy i imprezy. W Idea 
Banku działa także liga piłki nożnej oraz piłki siatkowej 
wraz z trenerem, organizowane są nawet udziały w ma-
ratonach. Mocną stroną Idea Banku niewątpliwie jest 
atmosfera i świetna współpraca w zespołach. Pracow-
nicy cenią sobie możliwość omawiania i rozwiązywania 
problemów oraz wsparcie ze strony ich przełożonych.

Kultura innowacji kluczem do sukcesu

 – Idea Bank pozwala na poznawanie przedsiębiorców 
i uczenie się biznesu od najlepszych praktyków – naszych 
klientów. Dla mnie to ciągłe doskonalenie siebie i ludzi, 
z którymi pracuję. To możliwość uwolnienia dziecięcej 
ciekawości do poznawania świata – zaznajamiania 
się z różnymi branżami i ich specyfiką, badania na co 
stawiać, czego unikać. 

Piotr Bialik, Departament Sprzedaży (Idea Hub)

 – Idea Bank jest stosunkowo młodym projektem, 
dzięki czemu mamy poczucie, że kreujemy przyszłość 
tej firmy. Osobiście bardzo cenię sobie swobodę pracy, 
która uczy samodzielności i samodyscypliny. Do pracy 
przede wszystkim motywuje mnie partnerska relacja 
z przełożonym oraz zdrowa rywalizacja. Zgrany, lojalny 
zespół to podstawa zadowolenia.

Mateusz Ziarno, Zespół Kredytów Online

 – Tutaj wierzy się w umiejętności pracownika, daje się 
możliwości rozwoju i realizowania własnych pomysłów. 
Zaczynałem od kontaktu telefonicznego z klientami. 
Po kilku miesiącach zacząłem zarządzać zespołem 
i rozwijam się razem z nim, mając wpływ na kształt całej 
organizacji. Spędzam w pracy 40 godzin tygodniowo – to 
co robię musi sprawiać przyjemność, dawać satysfakcję 
i możliwość spełnienia własnych ambicji.
Piotr Gralec, Biuro Zarządzania Relacjami z Klientem 

 – Idea Bank słynie z innowacyjności – zmiany po-
prawiające produkty, czy procesy u nas wprowadzane 

 – Na przestrzeni lat staliśmy się rozpoznawalną marką 
i daliśmy się poznać jako firma przyjazna przedsiębiorcom. 
Ludzie chwalą nasz bank za dobre produkty czy ciekawy 
marketing. Pytają również, jak wygląda praca u nas. Przy-
znane nam godło Solidnego Pracodawcy jest dowodem 
na to, że warto wybrać naszą firmę i dołączyć do nas – 
komentuje Aneta Falba, dyrektor personalny Idea Banku. 

Środowisko sprzyjające kreatywności

 Świeże podejście do biznesu, elastyczność i dyna-
mika działania sprawiają, że Idea Bank przyciąga do 
siebie wiele młodych osób, które zaczynają karierę 
właśnie tutaj i rozwijają się wraz z firmą. – Często naj-
lepszym specjalistą okazuje się być nasz uczeń, dlatego 
wprowadziliśmy programy staży i praktyk atrakcyjnych 
dla studentów. Szczególnie doceniają nas ci, którzy od 
pomysłu lubią przechodzić szybko do jego realizacji 
i męczą ich ograniczenia w postaci mnogich procedur 
i procesów, które nie sprzyjają postępowi – wyjaśnia 
Aneta Falba.  Aby organizacja była innowacyjna musi 
też pobudzać i nagradzać kreatywność swoich pra-
cowników. Dlatego Idea Bank organizuje m.in. konkurs 
„Mam Ideę”, w którym pracownicy mogą zgłaszać po-
mysły na ulepszenie organizacji, nowe rozwiązania itd. 
Co miesiąc do wygrania są atrakcyjne nagrody, 
a najlepsze zaproponowane inicjatywy są wdrażane. 

Szansa na rozwój

 – Indywidualizujemy ścieżkę rozwoju każdego 
pracownika, m.in. w oparciu o narzędzia diagnozy 
potrzeb rozwojowych, takie jak AC/DC czy ocena 360 
stopni. W procesie rozwoju pomaga nam też realizacja 
ocen okresowych z naciskiem na rzetelny feedback. 
To wszystko sprawia, że nasi pracownicy stają się coraz 
lepsi i bardziej zmotywowani – tłumaczy dyrektor 
personalny Idea Banku.
 Eksperci Idea Banku cyklicznie prowadzą we-
wnętrzne warsztaty pozwalające na doskonalenie 
umiejętności np. z zakresu arkuszy kalkulacyjnych 
i baz danych. Pracownicy sprzedaży mają możliwość 
udziału w inspirujących konferencjach, spotkań z za-
rządem oraz osobami ze świata biznesu, zaś osobom 
obejmującym stanowiska kierownicze bank finan-
suje studia podyplomowe Akademia Menedżera.

Jeszcze kilka lat temu Idea Bank był startupem, świadczącym usługi bankowe 
dla przedsiębiorstw. Obecnie, jego pionierskie rozwiązania dla biznesu 
zdobywają uznanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Idea Bank zdobył właśnie 
tytuł Solidnego Pracodawcy, który pokazuje, że jest to nie tylko dynamicznie 
rozwijająca się instytucja finansowa, ale również atrakcyjne miejsce pracy!

są średnio raz na dwa tygodnie. Dzięki umiejętności 
szybkiej adaptacji stanowimy silny i kreatywny skład. 
Poza możliwością rozwoju, atrakcyjną ścieżką kariery, 
odpowiedniego wynagrodzenia ważny jest fakt, by po 
weekendzie czy urlopie wracać do pracy z uśmiechem, 
tak jest w moim przypadku, i to doceniam w tej firmie.

Mariola Ołtarzewska, Zespół ds. Kredytów Online

 – Każdy dzień pracy w Idea Banku to nowe wyzwa-
nia i możliwość rozwoju. Tutaj w pełni mogę wyko-
rzystać swoją kreatywność i wyobraźnię do realizacji 
ciągle nowych projektów. Nuda? Tutaj to słowo w ogóle 
się nie pojawia. To, co mnie najbardziej motywuje, 
to ludzie, z którymi pracuję. Wspólny cel i zadania 
nakręcają nas do działania. Idea Bank to nieustający 
maraton rozwoju.
Ewa Kryńska, Biuro Finansowania Przedsiębiorstw

 – Wybrałam Idea Bank, ponieważ jestem IDEAlnym 
przykładem szerokich możliwości rozwoju w tym banku. 
Pracę tutaj rozpoczęłam jeszcze będąc na studiach, peł-
niąc funkcję asystentki – obecnie zajmuję indywidualne 
stanowisko w Departamencie Personalnym. Pracując 
w samym środku „HR-owego centrum dowodzenia”, 
mogę zapewnić, że od tej strony Idea Bank jest godnym 
zaufania pracodawcą. Moją główną motywacją do pracy 
jest atmosfera wewnątrz firmy, wśród wielu młodych 
ludzi – na których tak bardzo stawia pracodawca. A to, 
co liczy się dla mnie najbardziej, to robić to, co się kocha.

Alicja Klukowska, Zespół ds. Kadr i Płac

BetaMed SA
Solidnym 
Pracodawcą 2016

 BetaMed SA to nowoczesne centrum medyczne 
oferujące kompleksowe usługi medyczne w domu 
pacjenta i w stacjonarnej placówce Medical Active 
Care w Chorzowie. BetaMed SA został wyróżniony 
tytułem Solidny Pracodawca 2016.
 Kontynuując ukształtowaną na przełomie 15 lat 
tradycję zatrudnienia, w firmie stosuje się najlepsze 
praktyki doboru personelu. Dołączając do zespołu li-
czącego blisko 3000 osób, zatrudnionych na terenie 
11 województw w ramach 84 filii, i sprawując opiekę 
nad prawie 5000 osób – pomaga się w realizacji misji 
firmy, gdzie najważniejszy jest pacjent i jego potrzeby. 
Gwarancją dobrze realizowanej misji są zadowoleni 
i dowartościowani pracownicy, dlatego BetaMed SA 
stawia  głównie na stabilność i pewność zatrudnienia, 
co pozwala  pracownikom czuć się bezpiecznie. Firma 
zapewnia również  atrakcyjne warunki pracy, dbając 
jednocześnie o dobrą atmosferę. BetaMed SA kładzie 
nacisk przede wszystkim na indywidualne podejście do 
pacjenta właśnie poprzez miły i empatyczny personel, 
otaczający ludzi troskliwością, cierpliwością i oddaniem. 
Ważne są nie tylko dobre kwalifikacje personelu, ale 
również osobowość. Należy traktować pacjenta z większą 
uwagą, okazując mu ciepło i uśmiech. Efekty leczenia, 
rehabilitacji lub opieki zależą właśnie od prawidłowe-
go pierwszego kontaktu z pacjentem. Kompleksowa, 
wysokospecjalistyczna opieka medyczna, świadczona 
w komfortowych warunkach z pomocą odpowiedniego 
personelu to priorytet w BetaMed SA.

Beata Drzazga – prezes BetaMed SA



Kolejki do restauracji to rzadki widok – 
nas jednak zaskoczył, podczas wizyty 
w pizzerii Tutti Santi we Wrocławiu, która 
jest częścią sieci prowadzonej przez 
Mistrza Włoch w pizzy klasycznej Valeria 
Valle. Pierwsza restauracja Tutti Santi 
powstała w Polsce trzy lata temu. 
Ikoną i partnerem marki jest 
utalentowany i nagradzany na wielu 
międzynarodowych zwodach pizzy we 
Włoszech Valerio Valle. Tutti Santi to 
synonim jakości, oferujący swoim gościom pizzę premium. 

Mistrz Włoch w pizzy klasycznej otwiera Twoją pizzerię

 – Dziś posiadają Państwo 6 lokali. Skąd pomysł, 
aby na polski rynek gastronomiczny wprowadzić 
prawdziwą włoską pizzę?
 – Oczywiście pomysł nie jest nowy, ani szczególnie 
odkrywczy. W Polsce są tysiące pizzerii, w tym setki 
włoskich, problem polega na tym, że wciąż mało jest 
restauracji, które tworzą pizzę według najlepszych 
technologii. Większość myśli, że pizza to takie banalne 
danie. Tymczasem pizza i jej technologia we Włoszech 
nieustająco się rozwija. Tworzone są różne rodzaje cia-
sta, opracowywane są nowe procesy jego dojrzewania, 
dzięki czemu pizza jest nie tylko pyszna, ale przede 
wszystkim lekkostrawna.
 – Co wyróżnia koncept Tutti Santi na tle konku-
rencji? 
 – Wychodzimy z założenia, że naszym gościom 
chcemy zaoferować pizzę na najwyższym światowym 
poziomie, dokładnie taką, jaką można spróbować w naj-
lepszych pizzeriach w Neapolu. Stąd rola naszego part-
nera, zdobywcy tytułu Mistrza Włoch w pizzy klasycznej 
– Valeria Valle. On odpowiada za jakość i osobiście 
wdraża technologię produkcji mistrzowskiej pizzy w 
każdej naszej restauracji. 
 – W takim razie jak powstaje pizza Mistrza 
Włoch?
 – Stosujemy autorskie receptury Mistrza, który 
przez lata doskonalił technologię w swoich pizzeriach. 
To skomplikowany proces – tajemnica tkwi w cieście.
Podczas jego dojrzewania zachodzi ok. 300 procesów 
chemicznych. Żeby pizza była nie tylko pyszna, ale także 
lekkostrawna trzeba wiedzieć co tam się dzieje i jakie 
czynniki mają na nią wpływ (temperatura, gramatury, 

czas, zawartości białka w mące itd.). Ich zrozumienie 
pozwala odnaleźć klucz do doskonałego produktu. 
Oczywiście niezwykle ważne są także składniki – mamy 
własnego dostawcę, który systematycznie sprowadza 
dla nas najlepszej jakości włoskie produkty. 
 – W takim razie taka pizza musi być droga. 
 – W Tutti Santi kierujemy naszą ofertę do osób, 
które cenią sobie wysoką jakość i smak. To świadoma 
i bardzo udana strategia. Ten segment jest mniej po-
datny na argumenty cenowe. Natomiast zdecydowanie 
stawia na jakość, dlatego unikamy promocji cenowych. 
Jednocześnie dzięki temu, że działamy już w ramach 
grupy zakupowej możemy uzyskiwać bardzo dobre 
marże. Cena naszych pizz to przedział 16,90 – 29,99 
zł. Nie narzekamy na brak klientów. Natomiast częstym 
widokiem są kolejki do naszych restauracji. 
 – Jak ważny jest wystrój restauracji ?
 – Podchodzimy do tego z ogromną atencją. Nasze 
lokale to perełki architektoniczne. Korzystamy z usług 
wysokiej klasy architektów, używamy oryginalnych 
i pięknych materiałów wykończeniowych. Efekt jest taki, 
że nasi goście czują się u nas doskonale i chętnie wracają. 
To właśnie założenie naszego biznesu – zaoferować pizzę 
na światowym poziomie, w pięknym miejscu z super 
obsługą. 
 – Jak wygląda strona finansowa tego biznesu ?
 – Powiem tak – wszystkie nasze restauracje zarabiają, 
a franczyzobiorcy są bardzo zadowoleni z osiąganych 
zwrotów z inwestycji. Nakłady inwestycyjne to kwota 
od 180 do 500 tys. zł w zależności od wielkości lokalu 
i jego stanu. Obejmuje ona całość nakładów na adaptacje, 
wyposażenie, marketing i szkolenia.

Rozmowa z Sergiuszem Urbaniakiem, 
Prezesem Sacro Sp. z o.o.,

która wprowadziła na polski rynek markę Tutti Santi.

 – Jak wygląda wsparcie dla franczyzobiorców?
 – Oczywiście najlepiej jest zapytać o to naszych 
franczyzobiorców. Kandydatów zawsze zapraszamy do 
wizyt referencyjnych. Mogę jednak powiedzieć, że nasi 
franczyzobiorcy są bardzo zadowoleni ze współpracy. 
Oczywiście podstawowym kryterium satysfakcji jest 
rentowność i szybki zwrot z inwestycji – to mają, ale 
ważne są też inne aspekty począwszy od tego, że działają 
w ramach konceptu, który daje im ogromny wyróżnik 
marketingowy, produkty na światowym poziomie, 
a skończywszy na tym, że korzystają z najlepszych cen 
surowców i sprawdzonego łańcucha dostaw dzięki 
działaniu, jako grupa zakupowa. Wspomnę także, że ota-
czamy ich stała opieką w fazie przygotowania i otwarcia 
przygotowując projekty, szkoląc i dostarczając wszystkie 
potrzebne materiały i wiedzę. Staramy się budować 
rodzinne, partnerskie relacje, chcemy żeby nie był to 
tylko biznes, ale miejsce, w którym wszyscy czujemy się 
dobrze w swoim gronie dzieląc wspólną pracę i pasje. 
 – Państwa pizzerie znane są we Włoszech. W tam-
tejszej prasie pojawiają się informacje o otwarciach 
kolejnych lokali. Czy przewidują Państwo działalność 
na tym rynku w przyszłości? 
 – Rzeczywiście pojawiło się kilkanaście wzmianek 
w prasie i internecie we Włoszech, ale nie planujemy 
tam rozwoju. 
 – Dlaczego? 
 – To bardzo trudny rynek, mocno rozdrobniony, 
restauracje prowadzone są rodzinnie, niestety często 
działając w szarej strefie. Poza tym we Włoszech 
trwa teraz kryzys, a warunki dla rozwoju biznesu są 
trudne. Rozpoczęliśmy jednak rozmowy na temat 

sprzedaży master franczyzy do Niemiec, jest duże 
prawdopodobieństwo, że właśnie tam powstanie 
pierwsza restauracja Tutti Santi poza granicami Polski. 
 – 2015 – jaki to był rok dla marki Tutti Santi? 
 – Mamy za sobą bardzo dobry rok. Otworzyliśmy 
4 pizzerie, wdrożyliśmy do menu nowe produkty, 
wszystkie nasze pizzerie są rentowne. Pozyskaliśmy 
także kolejnych kandydatów na otwarcie nowych lokali 
franczyzowych. 
 – Czym zaskoczą Państwo swoich klientów 
w 2016 roku? 
 – W 2016 r. w naszym menu pojawią się nowe wyrafi-
nowane smaki pizz, którymi na pewno zaskoczymy pozy-
tywnie naszych gości. Wprowadzimy także do menu 1–2 
makarony. Poza tym skoncentrujemy się na poziomie ob-
sługi gości i wdrożymy program standardów związanych 
z mierzeniem czasów obsługi i zachowania naszego 
personelu prowadząc badania Mystery Shoperów. 
 – Jakie są plany rozwoju firmy na najbliższe lata? 
 – Proces przygotowania każdej, nowej pizzerii nie 
jest prosty. Przykładamy ogromną wagę do lokalizacji, 
inwestujemy spore środki w wystrój i technologię, 
dlatego nasze tempo rozwoju to 4–5 pizzerii rocznie. 
Chcemy mieć pewność, że każdy lokal będzie zdolny 
utrzymać standard, dlatego także dobór i weryfikacja 
franczyzobiorców wymaga czasu. Na początku lutego 
tego roku otworzyliśmy kolejną pizzerię w urokliwym 
miejscu Starego Konina na bulwarach nadwarcieńskich. 
Mamy już także kolejne lokalizacje i wybranych franczy-
zobiorców, dlatego myślę, że co najmniej utrzymamy 
tempo rozwoju z 2015 r.
 – Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę. 

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 potrafią 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.

*prawo ochronne na znak towarowy nr R.258388 oraz 258389 

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




