
RZECZ O BIZNESIE
DODATEK PROMOCYJNO-REKLAMOWYWYDAWCA: KOWALSKI PRO-MEDIA NR 2 (88)   PIĄTEK   20 MAJA 2016

Redaktor naczelny: Robert Kowalski • Wydawca: Kowalski Pro-Media Kowalski Robert • NIP: 634 247 79 84 • tel. (32) 205 55 90 • e-mail: info@rzeczobiznesie.eu 

Super-Pharm ma wyjątkową 
na polskim rynku koncepcję 
marki – to unikatowe 
połączenie apteki, drogerii 
i perfumerii w jednym 
miejscu. Udany mariaż 
tych trzech elementów 
promuje naturalną synergię 
pomiędzy kategoriami 
zdrowia i urody, 
a doświadczeni konsultanci, 
zawsze gotowi do pomocy, 
oferują profesjonalną 
poradę i miłą obsługę w tym 
zakresie. Konsekwentnie 
realizowana strategia marki 
pokazuje, że Super-Pharm  
  to nie tylko „Recepta 
na piękno. Recepta na 
zdrowie.”, lecz także recepta 
na rynkowy sukces.

Miejsce dla ciebie, twojego zdrowia, 
urody i wygody

Pierwszy w Polsce drugstore 

 Polki uchodzą za najpiękniejsze 
w Europie. Ba! Są najpiękniejsze. 
I choć część osób twierdzi, że to kwe-
stia wrodzonego wdzięku i szyku, 

to jest to także efekt niesamowitej 
biegłości w sztuce dbałości o urodę, 
którą Polki opanowały do perfekcji.
Przypomnijmy choćby czasy przed-
wojenne, kiedy to nasze babcie 
i prababcie były w stanie uzyskać 
nieskazitelnie białą skórę przemy-
wając ją wodą liliową, walcząc w ten 
sposób z piegami. Historia Heleny 
Rubinstein czy założyciela marki Max 
Factor nie przez przypadek powiąza-
na jest właśnie z Polską.
 Nie dziwi zatem fakt, że w Polsce 
– jak tylko stało się to możliwe – po-
jawiła się sieć Super-Pharm, zdo-
bywając od razu rzeszę fanek. Maj 
2001 roku był czasem przełomowym.  

Nie tylko dlatego, że to właśnie wów-
czas pojawiły się dwie nowe stacje 
metra w Warszawie, ale także z po-
wodu otwarcia pierwszego drugstore 
Super-Pharm, a słowo „apteka” na-
brało dla Polaków nowego znaczenia.

Miejsce stworzone dla 
klientów

 Super-Pharm w morzu coraz to 
nowych sieci drogeryjnych wyróżnia 
się z pewnością całościowym podej-
ściem do urody i zdrowia. Piękno 
traktuje jako wyraz przede wszystkim 
zdrowego ciała, dobrego wyglądu 
i zadbanej skóry, nie skupiając się 

Godła programów wspierają decyzje konsumentów!

Odpowiedź na te i szereg 
innych pytań przynio-
sły nam ogłoszone nie-
dawno wyniki badań 

wykonanych przez instytut GFK 
Polonia, będący oddziałem jednej 
z największych firm badawczych na 
świecie. Wywiadów konsumenckich 
dokonano na zamówienie holdingu 
reklamowego AEGIS Media. 
 Pod uwagę wzięto preferencje 
3000 potencjalnych klientów z naj-
bardziej reprezentatywnego prze-
działu wiekowego 15-64 lat. Sposób 
badania, na który się zdecydowano, 
w terminologii profesjonalnej na-
zywa się CAPI (Computer Aided 
Personal Interview). Osobom nie-
związanym z branżą badawczą, czy 
reklamową ten skrót może niewiele 
mówić. W uproszczeniu CAPI to 
metoda bezpośrednich wywiadów 
przeprowadzanych w domach re-
spondentów z udziałem komputera. 
Wyniki takich badań kodowane są 
w trakcie przeprowadzania wywiadu, 
a dane z terenu przesyłane specjalnie 
zabezpieczonym łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczą-
cych rozpoznawalności godeł pro-
mocyjnych kierowano się kilkoma 
istotnymi kryteriami, wśród których 
były takie wytyczne jak: płeć bada-
nego, dochody, wykształcenie, czy 
aktywność zawodowa. Sprawdzono 
również, które z wielu obecnych na 
rynku godeł ma największy wpływ na 
wybór opatrzonych nimi produktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki oka-
zały się zadziwiająco jednoznaczne 

i wyraźnie wskazujące na... sku-
teczność godeł. Aż 26% badanych 
stwierdziło, iż medal (inaczej: godło 
promocyjne – przyp. aut.) zamiesz-
czony na opakowaniu w istotny 
sposób wpływa na wybór oznaczo-
nego nim produktu. Grupą, która 
najczęściej zwraca uwagę na godła 
promocyjne, okazali się mieszkańcy 
dużych, ponadstutysięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po 
raz kolejny panie okazały się bar-
dziej dociekliwe i spostrzegawcze. 
Z badań jasno wynika, że to właśnie 
kobiety przywiązują większą wagę 
do tego, co widnieje na opakowaniu 
produktu. W ten sposób dowiedzie-
liśmy się, że to właśnie one, nieco 
częściej niż mężczyźni, kierują się 

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.

przy zakupach godłami promocyj-
nymi. Na dokonanie zakupu towaru 
oznaczonego godłem ma również 
wpływ zasobność portfela. Osoby 
o wyższych dochodach, dokonując 
zakupu, chętniej sugerują się graficz-
ną informacją o zdobyciu przez daną 
markę konkretnego tytułu, na przy-
kład Lauru Konsumenta. Obecność 
godła przykuwa także uwagę osób 
wykształconych. Badanie wykonane 
przez GFK Polonia pokazało nam, 
że ci, którzy ukończyli studia, nieco 
częściej zwracają uwagę na obecność 
godeł promocyjnych przy logotypie 
wybieranej marki.
 Śledząc dalej wyniki badań, da 
się zauważyć, że obecność logotypów 
konkursowych nie jest obojętna rów-

jedynie na pomocy swoim klientkom 
w sferze make-upu. To traktowanie 
kobiecej urody w sposób pełny, nie 
wyrywkowy sprawia, że Super-Pharm 
może pochwalić się oddanym i lojal-
nym gronem klientek. Przez ostatnie 
15 lat istnienia firmy w Polsce mogły 
one nie tylko stale odkrywać kosme-
tyczne nowości i trendy, ale także 
zapewnić swoim pociechom produkty 
pielęgnacyjne najwyższej jakości oraz 
porady ekspertów pomagające w co-
dziennej trosce o dzieci. 
 Super-Pharm zmieniała się wraz 
z Polkami, które umiejętność ideal-
nego odczytywania ich potrzeb przez 
markę nagradzają lojalnością wobec 

niej. Nie jest przypadkiem, że do pro-
gramu lojalnościowego Klub Lifesty-
le należy już ponad milion polskich 
konsumentek. Wyjątkowy koncept 
połączenia drogerii z apteką, który 
jest dostępny w ponad 900 miejscach 
na całym świecie, nadał nowy wymiar 
dbałości o urodę i kobiece piękno. 
 Mówiąc o Super-Pharm, nie spo-
sób nie wspomnieć o stałych pro-
mocjach, akcjach specjalnych czy 
szalonych obniżkach cen na poszcze-
gólne produkty, które Polki szczegól-
nie uwielbiają. Regularnie na nową 
gazetkę z ofertami Super-Pharm czeka 
kilka milionów klientek, które mogą 
czerpać wiedzę i inspirację z coraz 

dynamiczniejszych i interaktywnych 
form kontaktu z marką przez media 
elektroniczne i społecznościowe. 

Klienci i branża doceniają 
działania Super-Pharm

 Marka jest wielokrotnie nagra-
dzana za jakość obsługi klientek 
poprzez markowy fanpage oraz za 
proklienckie podejście do fanów. 
Obsługa klienta, profesjonalizm 
i najwyższe standardy działania to 
kolejne obszary, które są powodem 
do dumy i za które Super-Pharm 
regularnie otrzymuje takie nagrody 
jak Laur Konsumenta, Jakość Obsługi 
SuperBrands. Te wszystkie składo-
we powodują, że można bez zbytniej 
i sztucznej skromności stwierdzić, że 
sieć Super-Pharm odkryła receptę na 
sukces na polskim rynku.
 Plany rozwoju zaś to nie tylko 
zwiększanie liczby placówek, ale 
także przedstawianie klientkom no-
wych rozwiązań, pomysłów na bycie 
zdrową i piękną przy wykorzystaniu 
najnowocześniejszych metod i narzę-
dzi. Kolejne 15 lat z pewnością będą 
jeszcze piękniejsze i dla Polek, i dla 
Super-Pharm.

nież 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 pro-
dukty, jest kilka. Czy w takim razie 
wszystkie są tak samo miarodajne? 
Czy każde z nich znaczy dla konsu-
menta dokładnie to samo? Z badania 
GFK Polonia wynika, że aż 25% osób 
zwraca przy zakupach uwagę na znaki 
promocyjne, z czego największym za-
ufaniem darzone są godła konkursów 
Teraz Polska oraz Laur Konsumenta.
 Skoro tak, to skupmy się na 
przykład na samym Laurze Kon-
sumenta. Nie trzeba długo szukać, 
by dowiedzieć się, że aż 3 spośród 

9 najbardziej rozpoznawalnych 
godeł promocyjnych w Polsce 
związane są z programem Laur 
Konsumenta. Są to: Laur Klienta 
/Laur Konsumenta (w nomenklaturze 
programu panuje swoisty dualizm 
związany z charakterem konkret-
nych branż, w których medale są 
przyznawane), Top Marka oraz Od-
krycie Roku.
 Czas w takim razie pochylić się 
nad każdym z tych godeł z osobna. 
Godła Top Marka oraz Odkrycie 
Roku w najmocniejszym stopniu 
trafiają do mieszkańców dużych 
miast. Ci, którzy wybierają produk-
ty opatrzone godłem Top Marki to 
najczęściej mężczyźni. Panów satys-
fakcjonuje najwyższe z możliwych 
odznaczeń, co wskazywać może na 
odwieczną samczą chęć współza-
wodnictwa, zdobycia najwyższej 
wygranej. W tym przypadku takim 
konsumenckim świętym Graalem jest 
produkt najbardziej rekomendowany 
przez innych, marka nie opuszczająca 
podium w plebiscycie Laur Konsu-
menta, 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 po-
szukują nowych rozwiązań i wykazują 
się chęcią zmiany dotychczasowych 
zwyczajów zakupowych.
 Dlatego właśnie godłem, które 
najbardziej skłania je do dokonania 
konkretnego wyboru, jest Odkry-
cie Roku.

Adam Bała
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Po raz trzeci z rzędu marka Kanlux 
zajęła I miejsce w kategorii „Oprawy 
oświetleniowe” w konkursie 
Laur Klienta, dlatego w tym roku 
firma została uhonorowana 
prestiżową nagrodą Grand Prix 
w tej kategorii. Klienci oddali 1100 
głosów, odpowiadając na pytanie: „Które oprawy 
oświetleniowe Pan/Pani uważa za najlepsze 
i poleca innym”. Oprawy oświetleniowe Kanlux 
zdobyły 50% głosów, wyprzedzając konkurencję.

Laur Klienta – Grand Prix 2016 
dla opraw oświetleniowych 
marki Kanlux

 – Informacja o nagrodzie zbiegła 
się z 27. urodzinami firmy. Niezmier-
nie cieszy nas informacja, że klienci 
tak chętnie, niezmiennie wybierają 
nasze produkty. Cały czas pracujemy 
na zaufanie, jakim jesteśmy obdarza-
ni. Nasze produkty są poddawane 
dokładnej kontroli przez Laborato-
rium Badawcze Kanlux, więc zawsze 
jesteśmy pewni, że są one bezpieczne 
w użytkowaniu, a także, że spełniają 
wszystkie wymagane normy. Stale 
poszukujemy nowych rozwiązań, re-
agujemy na potrzeby rynku, a także 
staramy się je wyprzedzać, śledząc 
ogólnoświatowe trendy. Odpowiada-
my na wymagania naszych obecnych 
i potencjalnych klientów, szanując 
ich odmienne gusta i preferencje. 
Takie podejście przekłada się na 
rozpoznawalność naszej marki oraz 
lojalność wobec niej. Wierzymy także, 
że nowości nad jakimi pracujemy 
wkrótce pozytywnie zaskoczą naszych 
odbiorców – mówi Marta Kachniarz 
dyrektor Działu Rozwoju i Marketin-
gu Kanlux SA.
 Kanlux SA jest jednym z wiodą-
cych przedsiębiorstw sektora oświe-
tleniowego. Mała rodzinna firma 

zarejestrowana w 1989 r. urosła przez 
ponad 26 lat do rangi międzynaro-
dowego przedsiębiorstwa zatrudnia-
jącego w swoich spółkach kilkuset 
pracowników. Firma stale rozszerza 
swoją sieć sprzedaży zarówno w Pol-
sce, jak i poza jej granicami. Rozwi-
jając swoją działalność na rynkach 
zagranicznych, Kanlux otworzył 
spółki w Czechach, Słowacji, Wę-
grzech, Ukrainie, Rumunii, Bułgarii, 
Niemczech oraz Rosji. Obecnie asor-
tyment firmy jest dostępny w ponad 
40. krajach obejmujących nie tylko 
Europę, ale również tak odległe kraje 
jak Boliwia, Gabon czy Australia.
 Swoim klientom firma oferuje 
szeroki wachlarz nowoczesnych roz-
wiązań oświetleniowych skupionych 
wokół aż sześciu grup produktowych: 
opraw architektonicznych, opraw 
zewnętrznych, opraw domowych, 
źródeł światła oraz asortymentu 
uzupełniającego w postaci osprzętu 
elektroinstalacyjnego oraz aparatury 
modułowej. Łącznie w ofercie Kanlux 
jest dostępnych ponad 1600 pozy-
cji asortymentowych.
 Dużą wagę firma przywiązuje 
do obowiązujących norm i regulacji 

prawnych we wszystkich krajach, 
w których działa, dbając jednocześnie 
o zachowanie procedur dotyczących 
ochrony środowiska, a także wpro-
wadzając działania mające na celu 
zapewnienie pracownikom najlep-
szych warunków przy wykonywa-
niu swoich obowiązków i możliwości 
nieustannego rozwoju zawodowego, 
a także osobistego.
 Dzięki doskonale zorganizowane-
mu systemowi logistycznemu Kanlux 
klientom na terenie całego kraju za-
pewnia dostawę towaru w niespełna 
24 godziny. Zamówienia realizowane 
są przez nowoczesny magazyn cen-
tralny znajdujący się w Siemianowi-
cach Śląskich. Dodatkowo, wszyscy 
odbiorcy mają gwarancję serwisu 
posprzedażowego zapewniającego 
bezproblemową możliwość złożenia 
ewentualnej reklamacji lub dokonania 
zwrotu towarów.
 Działania firmy zostały wielo-
krotnie docenione poprzez przyzna-
wanie licznych nagród i wyróżnień. 
Obserwując rozwój firmy, możemy 
stwierdzić, że Kanlux będzie cały czas 
umacniał swoją pozycję na rynku i nie 
spocznie na laurach.

Nowy zawód – 
opiekunka osoby starszej

 – Panie Prezesie, czym dla Pana 
i dla zarządzanej przez Pana firmy 
jest nagroda Solidny Pracodawca?
 – Dla mnie osobiście to powód do 
olbrzymiej satysfakcji. Jestem dumny 
z ludzi, z którymi pracuję. Okazało 
się, że mieliśmy rację, ogłaszając po-
wstanie nowego zawodu – opiekuna 
i opiekunki osoby starszej. Mało tego 
– byliśmy pierwszymi, którzy uwie-
rzyli w to, że można zrobić dobry biz-
nes na organizowaniu legalnej pracy 
za granicą dla osób, które tego najbar-
dziej potrzebują. Nie dostalibyśmy tej 
zaszczytnej nagrody, gdyby nie trud 
i pasja pracowników Promedica24 
oraz tysiące współpracujących z nami 
opiekunek i opiekunów. To im dzię-
kuję i gratuluję! 
 – Powiedział Pan, że to nagroda 
przede wszystkim dla ludzi. Na czym 
dokładnie polega Wasz biznes? 
 – Może zacznę, że u podstaw 
Promedica24 leży zrozumienie po-

trzeb drugiego człowieka. Łączymy 
osoby zainteresowane pracą w opiece 
z potrzebującymi tej opieki seniorami. 
 – Jak zatem wygląda to u Państwa 
w praktyce, co robicie dla swoich 
pracowników oraz dla opiekunów? 
 – W tym miejscu chciałbym 
skupić się na naszych opiekunach 
i opiekunkach. Do tej pory zorga-
nizowaliśmy legalną – co podkreślę 
– pracę za granicą dla prawie 24 000 
osób. To świadczy o sprawności 
organizacyjnej po stronie naszych 
pracowników w centrali i w każdym 
z 39. lokalnych oddziałów w całej 
Polsce. Jeśli spojrzymy na profil naszej 
opiekunki, to zobaczymy, że jest to 
osoba jeszcze w sile wieku, ale już, 
bardzo często, dotknięta wyklucze-
niem zawodowym, przeważnie po 
pięćdziesiątym roku życia. Dla nich 
często nie ma szans na jakąkolwiek 
pracę. Tymczasem my uparliśmy się, 
aby te właśnie osoby zaktywizować 
zawodowo. Mają one duży poten-
cjał i umiejętności pozwalające im 
rozpocząć pracę w nowym zawodzie. 
To szansa dla nich i dla nas. I to dla-
tego docieramy do nich nie tylko za 
pośrednictwem mediów, ale głównie 
dzięki lokalnym relacjom z urzędami 
pracy i za pośrednictwem naszego 
specjalnego projektu – mobilnej re-
krutacji. 
 – Dotknął Pan tematu, za który 
firma Promedica24 została szczegól-
nie doceniona w ramach nagrody 
Solidny Pracodawca, na czym polega 
projekt mobilnej rekrutacji? 
 – To projekt, z którego jesteśmy 
szczególnie dumni. Nasz bus rekru-
tacyjny dociera do miast i miasteczek, 
w których aktywizacja zawodowa 
osób 50+ praktycznie nie istnieje. 
Jesteśmy naprawdę blisko tych osób, 
to my przyjeżdżamy do zainteresowa-
nych pracą. Nasi profesjonalni rekru-

terzy opowiadają o zawodzie opiekuna 
seniora oraz prezentują oferty pracy. 
Corocznie Promedica24 odwiedza 
w ramach projektu mobilnej rekru-
tacji prawie 100 miast i miasteczek.
 – Co Państwa firma robi, aby 
osoby nieaktywne zawodowo, w wie-
ku 50+, nabrały nowej wartości na 
rynku pracy? 
 – Z myślą o naszych opiekunach 
organizujemy kursy i szkolenia ję-
zykowe. Osobną grupą szkoleń – 
potwierdzonych certyfikatami – są 
szkolenia zawodowe. Uczymy, jak 
komunikować się z osobą starszą, 
jak się nią zajmować i jak świado-
mie towarzyszyć jej w jesieni życia. 
Jako pierwsi na rynku organizujemy 
warsztaty z wykorzystaniem tzw. kom-
binezonu geriatrycznego. Symuluje 
on zmysły osoby starszej, zatem nasi 
opiekunowie podczas szkolenia mogą 
poczuć się tak, jak ich podopieczny. 
Wrażenia są niesamowite, dawka 
empatii wobec drugiego człowieka 
olbrzymia, a przypomnę, że robimy 
to jako jedyni w Polsce. 
 – Dziękuję za rozmowę.

Z Łukaszem Puciłowskim, 
prezesem Grupy Kapitałowej 

Promedica24, 
rozmawia Tina Dej.

Florovit ma  
już 40 lat!

Marka Florovit to nie-
kwestionowany nr 1 
w oczach konsumen-
tów, o czym po raz 

kolejny przekonu ją wyniki sondażu 
popularności Laur Konsumenta 2016. 
W tegorocznej edycji programu Florovit 
uplasował się na I miejscu, uzyskując 
41% gło sów w segmencie nawozów 
do roślin ozdobnych. Wysoką pozycję 
marki na rynku potwierdzają także ba-
dania przeprowadzone przez instytut 
MillwardBrown w październiku 2015 r. 
Kolejną ważną informacją płynącą z ba-
dań rynku jest fakt, iż rośnie świado-
mość i poziom edukacji użytkowników 
produktów ogrodniczych w związku 
z czym sukcesywnie wzrasta liczba osób 
stosujących nawozy w pielęgnacji roślin. 
 – Dlatego warto zacytować twarde 
dane pochodzące z analizy Millward-
Brown, które budują wiedzę o prefe-
rencjach konsu mentów i jednocześnie 
wskazują tren dy w zachowaniach zaku-
powych oraz postrzeganiu marek – mówi 
Michał Dworak, dyrektor ds. sprzeda-
ży i mar ketingu chemii gospodarczej, 
kosmetyków, produktów leczniczych 
i nawozów w Grupie INCO SA. Nawozy 
stosuje już 83% respondentów. Istotny 
jest fakt, iż utrzymuje się ogólny trend 
lojalności użytkowników wobec danej 
marki. Aktualnie jest on na pułapie 
55%, a najlepiej znaną marką po zostaje  
Florovit – zarówno na poziomie zna-
jomości spontanicznej, jak i wspo-

Nawozy ogrodnicze Florovit są obecne na polskim rynku  
od 40. lat i wciąż są najbardziej znaną marką w swojej kategorii. 
Do zakupu nawozów Florovit przekonuje ich najwyższa 
jakość oraz doskonałe dopasowanie do zróżnicowanych 
potrzeb poszczególnych grup roślin. Florovit zyskał uznanie 
także w oczach ekspertów, co zaowocowało przyznaniem serii 
nawozów organicznych Złotego Medalu Międzynarodowych 
Targów Poznańskich 2016 podczas tegorocznych  
targów Gardenia.

maganej. Marka sukcesywnie zdobywa 
zwolenników w największym segmen-
cie rynku, jakim niewątpliwie są nawozy 
do trawników. „Mistrzowski trawnik” 
– nawóz do trawników z mchem jest 
nie tylko wysoce skuteczny, lecz również 
wydajny i wygodny w stosowaniu. 

„Mistrzowski trawnik”… 
tylko z Florovitem!
 Florovit do trawników z mchem 
dostosowany jest do wymagań po-
karmowych wszystkich gatunków 
traw, szczególnie do trawników 
ozdobnych i reprezentacyjnych. 
Zawarte w nawozie składniki mi-
neralne, dobrane w odpowiednich 
formach i ilościach, stymulują 
wzrost traw, poprawiają ich zdro-
wotność oraz zapewniają intensyw-
ny zielony kolor trawników. Wysoka 
zawartość azotu w nawozie zwiększa 
krzewienie się traw, darń staje się 
zwarta i silna, co przeciwdziała 
wzrostowi mchu i zachwaszczeniu.
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Bielizna 
Obsessive – 
najlepsza 
pod słońcem!

 Właśnie tak! Fikuśne koszulki, 
komplety czy przebieranki uwielbiane 
są przez pary na całym świecie i pod 
każdą szerokością geograficzną. Ten 
fakt niezmiernie nas cieszy. 
 Czym jako marka Obsessive za-
skarbiliśmy sobie sympatię milionów 
par na całym świecie? Powodów jest 
wiele. Każdy z nich przysparza nam 
ogromnej radości i satysfakcji! Przede 
wszystkim jesteśmy jedyni w swo-
im rodzaju. Stajemy na rzęsach, aby 
bieliznę Obsessive charakteryzowały 
unikatowe i absolutnie niepowtarzal-
ne wzory, rozwiązania oraz wyjątkowa 
jakość. Nie boimy się wprowadzać na 
rynek nowych wzorów, odważnych 
propozycji. Przecież kto nie gra, ten 
nie wygrywa! A gra i zabawa? One 
płyną nam w żyłach! 
 Tym więcej frajdy sprawia nam 
fakt, że doceniacie naszą odwagę i wy-
obraźnię, za co bardzo serdecznie 
Wam dziękujemy! Najlepszym tego 
przykładem są przyznawane nam 
nagrody. Wszystkie z nich są dla nas 
wyjątkowe. Pośród nich znajdują się 
jednak wyróżnienia dla nas szczegól-
nie istotne – te przyznawane dzięki 
Waszym przychylnym opiniom, tak 
jak złoty Laur Konsumenta 2016.
 To właśnie dzięki nim wiemy, 
że efekty naszej pracy, zapakowane 
w urocze pudełeczka, przynoszą ra-
dość na całym świecie! Również dzięki 
nim nie brakuje nam motywacji do 
dalszych działań i uśmiechu na każ-
dy, obsessyjnie radosny dzień pracy! 
Za to jeszcze raz bardzo, bardzo moc-
no Wam dziękujemy!
 Rok 2016 jest dla nas szczegól-
ny. Już wkrótce obchodzić będzie-
my dziesięciolecie istnienia marki. 
To dowód na to, że czas płynie wyjąt-
kowo szybko, szczególnie, gdy robi się 

Co ma urok i czar oraz wie jak skutecznie rozgrzać 
atmosferę i zachęcić do figli? Jest wykonane z największą 
starannością o każdy detal i przynosi wiele radości?
Bielizna Obsessive!

to, co się lubi! Niewątpliwie właśnie 
tak jest w naszym wypadku. Z każdym 
wprowadzonym na rynek nowym 
modelem bielizny i Waszą pozytyw-
ną reakcją upewniamy się w tym, że 
praca, którą wykonujemy ma sens. 
Tym fajniej jest czuć, że efekty na-
szych działań cieszą nie tylko nas, 
ale i sprawiają przyjemność parom 
na całym świecie. 
 Jak wspomnieliśmy, wkrótce 
obchodzimy dziesięciolecie naszej 
obecności na międzynarodowym 
rynku seksownej bielizny! To czas 
podsumowań, wspomnień, ale i pla-
nów na kolejne lata. Co więc chodzi 
nam po głowach? O czym marzymy? 
Pozwoliliśmy sobie odsłonić rąbka 
tajemnicy i… przybliżyć Wam to, 
co niedługo będzie się działo! Bez 
wątpienia będzie gorąco.
 Przede wszystkim, już wkrótce 
uruchomiona zostanie nowa witryna 
internetowa Obsessive.com 
 Ten krok to nie tylko zmiana 
wyglądu strony, ale przede wszyst-
kim wypłynięcie na szerokie wody. 
Ta kolorowa, absolutnie zaskakują-
ca i pozytywna strona internetowa 
w pełni zsynchronizowana będzie 
z (uwaga!) GLOBALNYM sklepem! 
Dzięki temu pojawi się możliwość 
zakupienia bielizny Obsessive prosto 
od nas! Brzmi świetnie, prawda? Zo-
baczycie, wygląda wyjątkowo pięknie. 
Co możemy obiecać? Przede wszyst-
kim, że będzie się działo. Jak wiecie, 
lubimy zaskakiwać. Obiecujemy więc, 
że nie zawiedziemy i tym razem. I na 
pewno nie spoczniemy na laurach – 
no, chyba, że tych złotych Laurach 
Konsumenta! 
 Serdecznie zapraszamy do śle-
dzenia naszych kroków w wielkim 
świecie! 

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 najskuteczniejszymi 
produktami. Jak odnaleźć się w tym 
gąszczu, skoro każdy producent, czy 
dystrybutor twierdzi, że jego produkt 
jest najcudowniejszy, jedyny i niepo-
wtarzalny w swoim rodzaju?
 Pomyślmy logicznie: jeśli coś jest 
jedyne, to przecież nie może być stad-
ne. Ale logika nie pomoże, kiedy na 
opakowaniu trzech różnych produk-
tów, z tego samego segmentu, różnych 
marek, zobaczymy słowa: „innowacja”, 
czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem 
szukać ratunku? Z pomocą oczywiście 
przychodzi niezastąpiony przewodnik. 
Jego imię to Odkrycie Roku, a do-

kładnie Laur Klienta/Konsumenta 
Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

 Odkrycie Roku to nagroda przy-
znawana innowacyjnym produktom 
i usługom, które pomimo krótkiego 
funkcjonowania na rynku potrafią 
wzbudzić zaufanie konsumentów. 
Ale nie tylko. Dotyczy ona również 
produktów i usług, które objęła nowa, 
ciekawa i skuteczna kampania rekla-
mowa. To także nagroda dla tych 
marek, które przeszły lifting marke-
tingowy, relaunch, bądź zostały po raz 
pierwszy wskazane przez konsumen-
tów w ogólnopolskim sondażu Laur 
Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

 Nagroda jest przyznawana przez 
komisję konkursową projektu Laur 
Konsumenta/Klienta. To ona dokonuje 
oceny innowacyjności produktów, 
perspektyw odbioru przez rynek oraz 
prognozowanej dynamiki wzrostu po-
pularności i wybiera w każdej kategorii 
(w konkursie jest ich około 200) jeden 
z nich.
 Komisja konkursowa pracuje nie-
zależnie, co nie znaczy, że nie można 
do niej zgłosić swojego „odkrycia”. 
Wręcz przeciwnie. Komisja z chęcią 
przygląda się i ocenia produkty, któ-
re zgłaszają konsumenci czy nawet 
producenci, dając szansę na wyjście 
z dżungli najciekawszemu z nich.

Magdalena Ryś

Zgłoś swoje „Odkrycie Roku” 
na info@rzeczobiznesie.eu

ODKRYWAMY 
DLA WAS



RZECZ O BIZNESIE 5DODATEK PROMOCYJNO-REKLAMOWY

Tworzymy nowy zawód – opiekuna osoby starszej 
– i docieramy do kandydatów w całym kraju 

 – Panie Prezesie, czym dla Pana 
osobiście i dla zarządzanej przez 
Pana firmy jest nagroda Solidny Pra-
codawca?
 – Dla mnie osobiście to powód do 
olbrzymiej satysfakcji. Jestem dumny 
z ludzi, z którymi pracuję. Okazało się 
bowiem, że mieliśmy rację ogłaszając 
powstanie nowego zawodu – opiekuna 
i opiekunki osoby starszej. Mało tego – 
byliśmy pierwszymi, którzy uwierzyli 

w to, że można zrobić dobry biznes 
na organizowaniu legalnej pracy za 
granicą, dla osób, które tego najbar-
dziej potrzebują. Nie dostalibyśmy 
tej zaszczytnej nagrody, gdyby nie 
trud i pasja włożona w to przez setki 
pracowników Promedica24 i tysiące 
współpracujących z nami opiekunek 
i opiekunów. To im dziękuję i gratuluję! 
 – Powiedział Pan, że to nagroda 
przede wszystkim dla ludzi. To poka-

zuje ludzki wymiar Solidnego Praco-
dawcy, ale też dowodzi, że u podstaw 
Promedica24 leży zrozumienie po-
trzeb drugiego człowieka. Na czym 
dokładnie polega Wasz biznes? 
 – Może zacznę od prezentacji naszej 
specyfiki. Otóż, jako firma łączymy 
osoby zainteresowane opieką nad osobą 
starszą z potrzebującym tej opieki se-
niorami. Wygląda to tak, że w rodzinie 
naszego klienta jest osoba starsza, która 
z różnych względów potrzebuje, a wręcz 
wymaga stałej opieki, lub – co jeszcze 
ważniejsze dla jakości i długości życia 
– po prostu ludzkiego towarzystwa. 
Klient, kontaktując się z nami i okre-
ślając swoje potrzeby, otrzymuje od 
nas propozycję konkretnego opiekuna, 
bądź opiekunki. 
 – Jak zatem wygląda to u Pań-
stwa w praktyce, co robicie dla swoich 
pracowników oraz dla opiekunów 
i opiekunek? 
 – W tym miejscu chciałbym skupić 
się na naszych opiekunach i opiekun-
kach. Do tej pory zorganizowaliśmy le-
galną – co podkreślę – pracę za granicą 
dla prawie 24 000 osób. Oczywiście wy-
maga to wysiłku i sprawności organiza-
cyjnej po stronie naszych pracowników 
w centrali i w każdym z 39 lokalnych 
oddziałów w całej Polsce. Chcę jednak 
pokazać model pracy z człowiekiem 
i dla człowieka na przykładzie tego, 
co robimy, nie waham się tego powie-
dzieć, dla dobra ogółu. Wierząc w to, 
że wykluczenie zawodowe można prze-
zwyciężyć, współpracujemy bardzo 
efektywnie z urzędami pracy w całym 
kraju. Jeśli spojrzymy na profil naszego 
opiekuna, czy opiekunki, to zobaczymy, 
że jest to osoba jeszcze w sile wieku, ale 
już, bardzo często, dotknięta wyklucze-
niem zawodowym. Nie może znaleźć 
pracy odpowiadającej kwalifikacjom, 
słyszy, że są młodsi na jej miejsce, itp. 

Z Łukaszem Puciłowskim, prezesem Grupy Kapitałowej 
Promedica24, rozmawia Tina Dej.

Mówimy o osobach w wieku powyżej 
pięćdziesięciu lat. Dla nich, proszę 
zauważyć, często nie ma szans na ja-
kąkolwiek pracę. Mam wrażenie, że 
systemowo marnuje się potencjał tych 
osób, tymczasem my w Promedica24 
uparliśmy się, aby te właśnie osoby 
zaktywizować zawodowo. Tym bar-
dziej, że bardzo często mają one duży 
potencjał i umiejętności pozwalające im 
płynnie rozpocząć pracę w nowym za-
wodzie. Wiele osób w Polsce zna język 
niemiecki, przynajmniej na poziomie 
podstawowym, równie dobrze wygląda 
to w przypadku języka angielskiego. 
Jeszcze większa liczba Polaków ma za 
sobą doświadczenie w opiece nad drugą 
osobą – mówimy o członkach bliższej, 
czy dalszej rodziny. To szansa, dla nich 
i dla nas. I to dlatego docieramy do nich 
nie tylko za pośrednictwem mediów – 
co wydaje się najprostsze, ale głównie 
dzięki lokalnym relacjom z urzędami 
pracy i za pośrednictwem naszego spe-
cjalnego projektu – mobilnej rekrutacji. 
 – Właśnie, dotknął Pan tematu, 
za który firma Promedica24 została 
szczególnie doceniona w ramach na-
grody „Solidny Pracodawca”, na czym 
polega projekt mobilnej rekrutacji? 
 – To projekt, z którego jesteśmy 
szczególnie dumni. Dzięki zaangażowa-
niu wszystkich naszych pracowników 
uruchomiliśmy mobilną rekrutację. Jest 
ona niczym innym niż naszą fizyczną 
obecnością możliwie najbliżej miej-
sca zamieszkania osób, które chcemy 
aktywizować. Bus dociera do miast 
i miasteczek w powiatach, w których, 
co wiemy z ogólnodostępnych danych, 
aktywizacja zawodowa osób w wie-
ku 50+, praktycznie nie istnieje. Nasi 
profesjonalni rekruterzy, opowiedzą 
o zawodzie oraz o ofertach pracy z da-
nego regionu. Na tym właśnie polega 
projekt mobilnej rekrutacji. W tym 

roku startujemy w poniedziałek, 9 maja 
a aby pokazać skalę naszej działalności 
przytoczę twarde dane: corocznie Pro-
medica24 odwiedza w ramach projektu 
mobilnej rekrutacji prawie 100 miast 
i miasteczek, docierając z ofertami pra-
cy do tysięcy zainteresowanych osób. 
 – Zawód opiekuna osoby star-
szej wymaga na pewno specjalnych 
umiejętności, a przynajmniej prze-
szkolenia? Co Państwa firma robi, 
aby osoba, o której Pan wspomniał, 
nieaktywny zawodowo pięćdziesię-
ciolatek, nabrała nowej wartości na 
rynku pracy? 
 – Zacznijmy może od podstaw, 
czyli umiejętności skomunikowania się 
z podopiecznym i jego rodziną. Mówię 
oczywiście o znajomości języka obce-
go – niemieckiego lub angielskiego. 
Są osoby, które spełniają wymagania 
stawiane przez zawód opiekuna, ale 
mają też świadomość, że ich stopień 
znajomości języka obcego wymaga 
poprawy. Z myślą o nich organizujemy 
kursy i szkolenia językowe, zwłaszcza, 
że im lepsza jest znajomość języka, 
tym wyższe wynagrodzenie można 
otrzymać. Osobną grupą szkoleń – po-
twierdzanych certyfikatami – są szko-
lenia pozwalające naszym opiekunkom 
i opiekunom na poznanie wymagań 

i zrozumienie potrzeb osoby starszej. 
Uczymy, jak komunikować się z oso-
bą starszą, jak się nią zajmować, jak 
aranżować jej zajęcia i jak świadomie 
towarzyszyć jej w jesieni życia. Mało 
kto wie, że to Promedica24 wpadła na 
pomysł zorganizowania warsztatów 
z wykorzystaniem tzw. kombinezonu 
geriatrycznego. Symuluje on zmysły 
osoby starszej, zatem nasi opiekunowie 
podczas szkolenia mogą poczuć się tak, 
jak ich podopieczna. Wrażenia są niesa-
mowite, dawka empatii wobec drugiego 
człowieka olbrzymia, a przypomnę, że 
robimy to jako jedyni w Polsce. 
 – Jakie są Państwa plany na przy-
szłość związane z najcenniejszym 
– co widać po Pana odpowiedziach 
– zasobem firmy Promedica24, czyli 
kapitałem ludzkim? 
 – Oprócz rozwijania naszego 
biznesu i przynoszenia wartości na-
szym właścicielom, myślę, że naszym 
celem jest angażowanie wszystkich 
naszych ludzi w słuszną sprawę. Dla 
naszych opiekunów chcemy być firmą 
naturalnego wyboru, podobnie jak 
dla naszych klientów. Chcemy mieć 
satysfakcję z naszej pracy.
 – Dziękuję za rozmowę.

Promedica24 to europejski lider rynku usług opieki nad osobami star-
szymi. Firma posiada następujące certyfikaty i wyróżnienia: Certyfikat 
Świadomego Przedsiębiorcy, certyfikat w zakresie rekrutacji opiekunek 
osób starszych (DEKRA) oraz zarządzania jakością w opiece nad osobami 
niesamodzielnymi (TÜV Rheinland), certyfikat jakości ISO 9001:2008, 
poświadczający wysoką jakość stosowanych w organizacji procesów w za-
kresie rekrutacji kandydatów do pracy jako opiekun osób starszych oraz 
oferowanych usług w tym zakresie, certyfikat „Firma Godna Polecenia” 
przyznany przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu 
w porozumieniu z Poznańską Wyższą Szkołą Biznesu oraz Wielkopolskim 
Związkiem Pracodawców LEWIATAN.
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Od 15 lat jesteśmy liderem na rynku niezależnego doradztwa finansowego w Polsce. Wysokie 
kwalifikacje i profesjonalizm Doradców Expandera pozwoliły w tym czasie pomóc tysiącom 
Polaków w określaniu ich potrzeb finansowych, wyborze najkorzystniejszych ofert oraz relacjach 
z instytucjami bankowymi. Misją i celem naszej działalności jest świadczenie kompleksowych 
usług na każdym etapie życia – doradzamy w wyborze produktów umożliwiających oszczędzanie 
na przyszłość dzieci, wspieramy rodziny podczas poszukiwania kredytów hipotecznych oraz 
pomagamy w tworzeniu zabezpieczenia finansowego z myślą o przyszłej emeryturze. W ofercie 
Expandera znajdują się autorskie produkty inwestycyjne, tworzone wraz z renomowanymi 
instytucjami finansowymi. Ciągle rozwijana jest linia produktów ubezpieczeniowych i tych 
przeznaczonych dla klientów biznesowych.

EXPANDER – Inwestycja 
w jakość procentuje

 Wyróżnienie Laurem Klienta jest 
ukoronowaniem wysiłków, jakie po-
czyniliśmy w całym 2015 roku. Między 
innymi ustanowiliśmy nowe rekordy 
sprzedaży w całej 15-letniej historii fir-
my aż w trzech kategoriach produkto-
wych. Najważniejszy z nich to blisko 4,6 
mld zł osiągniętego wolumenu kredy-
tów hipotecznych. Oprócz tego w 2015 
r. za naszym pośrednictwem Polacy 
zaciągnęli blisko 406 mln zł kredytów 
gotówkowych oraz zakupili produkty 
ubezpieczeniowe o wartości ponad 5,6 
mln zł. Ten wspólny sukces w pierwszej 
kolejności jest zasługą naszych Dorad-
ców, którzy w swojej codziennej pracy 
z klientami prezentują najwyższe stan-
dardy obsługi połączone z doświad-
czeniem, profesjonalizmem i wiedzą. 
  Firma stale się rozwija, dopaso-
wując ofertę do sytuacji na rynku 
finansowym oraz potrzeb klientów. 

Rozbudowywana jest linia usług dla 
przedsiębiorstw oraz ubezpieczeń. 
Expander rozbudowuje także portfel 
produktów inwestycyjnych, w lutym 
2015 r. uzyskał status agenta firmy in-
westycyjnej IPOPEMA Securities. Tym 
samym stał się jednym z nielicznych na 
rynku podmiotów z branży posiadają-
cych dostęp do unikatowych produktów 
i ofert instrumentów maklerskich. 
 Powoli stajemy się coraz bogatszym 
społeczeństwem. Wraz z zamożnością 
rosną także wiedza i potrzeby Polaków 
z zakresu zarządzania finansami. Coraz 
większe jest też zapotrzebowanie na 
świadczenia usług profesjonalnego, 
niezależnego doradztwa finansowego. 
Expander odpowiada na tę potrzebę 
rozwijając swoją sieć dystrybucyjną. 
Obecnie pod naszym szyldem funk-
cjonuje blisko 100 oddziałów w 50 
miastach w całym kraju. Klienci mogą 

także skorzystać z pomocy konsultan-
tów działających w telefonicznym cen-
trum obsługi. Kontakt z nimi ułatwi 
wybór najkorzystniejszych rozwiązań 
finansowych oraz może być podsta-
wą do dalszych rozmów z doradcami 
w oddziałach lub samodzielnej decyzji 
podjętej w oparciu o wyszukiwarkę 
kredytów i depozytów bankowych do-
stępną na naszej stronie internetowej. 
 Wyróżnienie Laurem Klienta jest 
dla nas powodem do dumy. Motywu-
je do dalszej wytężonej pracy, dzięki 
której zaufanie klientów zostanie jesz-
cze wzmocnione. To ono, w równej 
mierze ze zrozumieniem ich potrzeb, 
profesjonalizmem i dbałością o naj-
wyższą jakość świadczonych usług, leży 
u podstaw długoletnich, pozytywnych 
relacji. Zapraszamy do odwiedzenia 
oddziału Expander Advisors oraz do 
pozostania z nami na dłużej.

DLA NAJLEPSZYCH
Z NAJLEPSZYCH


