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Przede wszystkim dbamy
o naszych klientów
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Szanujemy ich czas i wygodę. Wyróżniamy się starannością i dbałością o szczegóły.
Bosch Car Service to sieć blisko 300
autoryzowanych serwisów samochodowych naprawiających kompleksowo
auta wszystkich marek. Na całym świecie zrzesza ponad 17 000 warsztatów.
Początki sięgają 1921 r., a w Polsce 1992 r.
Właściciel marki Bosch Car Service
– firma Bosch przykłada dużą wagę do
rozwoju sieci, która stanowi wizytówkę koncernu w oczach kierowcy. Nie
każdy zainteresowany warsztat może
uzyskać autoryzację Bosch Car Service.
Warsztaty znane są na rynku ze swojej
fachowości. Gwarantem ich jakości jest
Bosch, który dostarcza do sieci specjalistyczny sprzęt diagnostyczny oraz

części zamienne. Mechanicy przechodzą
gruntowne szkolenia w Centrum Szkoleniowym Bosch, gdzie uczą się nie tylko
teorii, ale przede wszystkim zastosowania wiedzy w praktyce. Ich praca, a także kompetencje pracowników Punktu
Obsługi Klienta są regularnie kontrolowane podczas testów tajemniczego
klienta oraz audytów standardów jakości.
Merytoryczne kwalifikacje warsztatu to jedno, a tzw. „miękkie czynniki”
wpływające na jakość oferowanej
klientowi usługi to drugie. Zachowanie jednakowego standardu w każdym
serwisie, dbałość o szczegóły, takie jak
chociażby stosowanie podczas napra-

wy ochraniaczy na siedzenia, błotniki,
kierownicę i dźwignię zmiany biegów,
stosowanie druków zleceń, przywieszek
przeglądowych, kart kontrolnych oraz
książeczek serwisowych, jest podstawowym wymogiem w każdym serwisie
Bosch Car Service.
Wygoda klienta, poszanowanie
jego czasu i zapewnienie mu poczucia
bezpieczeństwa są w sieci Bosch Car
Service równie ważne jak fachowa
umiejętność naprawy auta. Dlatego
klient zawsze otrzymuje własnoręcznie podpisaną kopię druku zlecenia,
a wszelakie naprawy nieprzewidziane
w zleceniu każdorazowo konsultowane
są z klientem telefonicznie. Faktura
zawiera przejrzysty wykaz poszczególnych czynności i wymienionych
części. Większość serwisów udostępnia
auto zastępcze lub możliwość odbioru
auta od klienta (usługa door-to-door).
Standardem w sieci jest już w tej chwili
gwarancja usługi w sieci, co powoduje, że wszystkie serwisy Bosch Car
Service funkcjonują jak jeden sprawny
organizm, a klient przy 300 serwisach
rozsianych na terenie całej Polski
ma zawsze blisko i wygodnie. Punkt
Obsługi Klienta to miejsce przyjazne,

w którym można odpocząć, skorzystać
z Internetu i wypić dobrą kawę.
Znaczna część serwisów w Polsce
wdrożyła system ISO 9001:2008. Sieć
jest regularnym laureatem prestiżowych
wyróżnień np. Warsztat Roku, Złota
Kierownica, Złote Godło, Konsumencki
Lider Jakości oraz Laur Klienta.
Przyszłość sieci Bosch Car Service
to przede wszystkim dążenie do jeszcze
większego ułatwienia klientowi kontaktu z serwisem, możliwość załatwienia
wielu tematów online. Coraz bardziej
zaawansowane technologie w autach
wymagają również zmian w funkcjonowaniu warsztatów. Serwisy Boscha
gotowe są do zmierzenia się z takimi
zagadnieniami jak online booking,
telematyka czy connected workshop.
Przyszłość to prawdopodobnie również
auto wymagające coraz mniejszego zaangażowania kierowcy. Jednak w sieci
Bosch Car Service to człowiek (klient)
i jego potrzeby będą zawsze stawiane
na pierwszym miejscu.
Zapraszamy wszystkich klientów oczekujących więcej. Wykaz
serwisów Bosch Car Service oraz
aktualne promocje znajdą Państwo
na www.bosch-service.pl

IMPERIAL Logistics Sp. z o.o. Douglas Polska – lider
Solidnym Pracodawcą Roku sprzedaży wielokanałowej
w branży perfumeryjnej
Po raz trzeci z rzędu,
podobnie jak w roku 2014
i w roku 2015, spółka
IMPERIAL Logistics Sp. z o.o.
(wcześniej pod nazwą
PANOPA Logistik Polska
Sp. z o.o.), sięga po niebanalne wyróżnienie – certyfikat
Solidny Pracodawca Roku. Tytuł został przyznany
za całościowe, pełne profesjonalizmu i innowacyjne
podejście do zarządzania zasobami ludzkimi.
IMPERIAL Logistics to firma dająca
możliwości szkolenia, rozwijania się
i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Wobec swoich pracowników realizuje szereg programów
wspierających, które pozwalają rozwinąć
skrzydła szczególnie zdolnym i ambitnym pracownikom, dając jednocześnie
szansę pracownikom z orzeczeniem niepełnosprawności, starszym lub bardzo
młodym. Od ponad 10 lat spółka aktywnie organizuje staże i praktyki zawodowe
współpracując z lokalnymi uczelniami
i szkołami, dokładając starań, by nasycić
rynek doskonale wykwalifikowanymi
pracownikami. Zatrudnieni posiadają
dostęp do szkoleń branżowych oraz
szkoleń z zakresu kompetencji miękkich
czy językowych. Dodatkowo spółka
wspomaga finansowo pracowników
rozpoczynających naukę na studiach podyplomowych oraz pracowników starających się o uzyskanie zawodu technika.
Spółka priorytetowo traktuje obecnie
zatrudnionych w obsadzaniu wolnych
stanowisk, prowadząc tak zwaną priorytetową rekrutację wewnętrzną – pozwala to uzyskać awans dotychczasowym
zatrudnionym osobom, które spełniają
wymagania kwalifikacyjne. IMPERIAL
Logistics dużą wagę przywiązuje do
sytemu motywacyjnego – w firmie
funkcjonuje system premii regulaminowych. Pracownicy mają możliwość
wypowiedzenia się i zasugerowania
zmian w prowadzeniu firmy i swo-

jej pracy w czasie rocznych rozmów.
Każdy członek załogi ma dostęp do
oferty świadczeń socjalnych, w ramach
których oferowane są wczasy pod gruszą, czy zapomogi zwrotne i bezzwrotne.
Poza działaniami wewnętrznymi spółka
jest również aktywna w środowisku lokalnym – włącza się w organizację festynów, imprez sportowych oraz prowadzi
szerokie działania na rzecz ochrony
środowiska naturalnego i efektywności energetycznej. Owocem tego jest
odpowiednia certyfikacja ISO 50001.
Za dzisiejszym sukcesem
IMPERIAL Logistics Sp. z o.o. kryje się
poprzednia spółka PANOPA Polska
Sp. z o.o. Od ponad 15 lat na rynku,
wysoce wyspecjalizowana w zakresie
usług transportowych i logistycznych
dla producentów z branży automotive,
służy klientom krajowym, jak i zagranicznym. Spółka PANOPA Polska
Sp. z o.o. została w międzyczasie
przekształcona w firmę IMPERIAL
Logistics Sp. z o.o. W ten sposób firma
także swoją nazwą podkreśla przynależność do międzynarodowego koncernu
IMPERIAL Logistics International
z siedzibą w Duisburgu w Niemczech
świadczącego usługi transportowe
i logistyczne. Pod logo międzynarodowego koncernu IMPERIAL Logistics
certyfikowany Solidny Pracodawca
operuje w dywizji IMPERIAL Supply
Chain Solutions, w której oferuje usługi
z zakresu logistyki kontraktowej, pro-

dukcji oraz magazynowania dla branż
automotive, budowy maszyn i urządzeń,
przemysłu stalowego, branży FMCG,
jak i branży chemicznej.
IMPERIAL Logistics Sp. z o.o.
to trzy filie spółki na mapie Polski –
Poznań, gdzie produkowane są przede
wszystkim samochody, Gliwice, gdzie
znajduje się centrum magazynowania
stali oraz Polkowice, gdzie znajduje się
fabryka silników. W zakresie swoich
usług firma oferuje planowe dostawy
części i komponentów samochodowych na linie montażowe, sekwencjonowanie i montaż wstępny, jak również
zarządzanie opakowaniami zwrotnymi,
czyszczenie oraz konserwację pojemników na części, przepakowywanie oraz
transport towarów. We wszystkich
trzech lokalizacjach w Polsce spółka
zarządza ponad 240 000 m2 powierzchni magazynowej, zatrudniając łącznie
około 1050 pracowników.
Szereg rewolucyjnych zmian, jakie
w tym roku przeszła spółka, stał się jednocześnie motorem napędowym do
dalszej owocnej pracy, wyzwaniem do
stawania się coraz lepszym oraz pozwolił
podsumować pewien zamknięty już
rozdział. Staramy się, by współpraca
z nami przynosiła satysfakcję, rozwijała
i pozwalała na jasne i klarowne relacje.
W firmie zatrudniającej tak wielu rzetelnych i profesjonalnych pracowników
ich dobro stanowi dla nas elementarną
część działalności IMPERIAL Logistics.

Douglas Polska to największa i najszybciej rozwijająca się sieć perfumerii w Polsce. Strategię rozwoju
opartą na modelu omnichannel firma realizuje już od sześciu lat. Poza bogatą ofertą 127 perfumerii
stacjonarnych w 63 polskich miastach, zapewnia klientom możliwość dokonania zakupu 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu. W 2010 roku powstała pierwsza w Polsce autoryzowana perfumeria online
Douglas.pl, która gwarantuje oryginalność i najwyższą jakość kosmetyków. Asortyment perfumerii
Douglas to blisko 40 000 produktów ponad 300 światowych i polskich marek, wśród których około 70
można kupić wyłącznie w sieci Douglas, w tym: Giorgio Armani Cosmetics, Bobbi Brown, MAC, La Mer,
Sensai, Douglas Make-up, Douglas Men. Co więcej część marek i produktów dostępna jest tylko online.
Douglas znany jest z pięciogwiazdkowego serwisu, który obowiązuje zarówno w perfumeriach stacjonarnych
jak i online. Składa się na niego wiele
elementów. Wszystkie mają za zadanie
sprawić, by zakupy na Douglas.pl były
przyjemne, a klienci mogli poczuć się
wyjątkowo. Wiele atrakcji i udogodnień
przygotowano specjalnie dla nich. Warto
zatem śledzić regularnie zmieniające się
promocje i oferty dostępne tylko online.
Ponadto na Douglas.pl równolegle ze
sklepami stacjonarnymi odbywają się
prelansowania nowości kosmetycznych.
Oznacza to, że również klienci e-perfumerii mogą poznać zapach lub kosmetyk, jeszcze przed jego wprowadzeniem
na rynek. Do ich dyspozycji jest między
innymi presampling, czyli dołożenie
próbki produktu do zamówienia. Klienci
wielokrotnie otrzymują także swoje zamówienie w pachnącym pudełku. Po
jego otwarciu roztacza się prelansowany
zapach, a w środku znajduje się próbka
z linkiem i QR kodem do świata zapachu na Douglas.pl. Każdy klient może
ponadto wybrać usługę bezpłatnego
pakowania na prezent, dobrać 3 próbki
do każdego zamówienia oraz upominki.
Udogodnienia dotyczą także zamówienia i dostawy. Towar zamówiony w e-perfumerii jest standardowo
dostarczany już na drugi dzień, jeśli
tylko zamówienie zostanie złożone do

godziny 14:00. Ponadto przy zamówieniu za kwotę powyżej 199 zł dostawa
jest bezpłatna. Douglas.pl gwarantuje
też możliwość zwrotu towaru nawet
do 30 dni. Warto zaznaczyć, że zwrot
oraz reklamacja zakupów dokonanych
online może się odbyć w dowolnej perfumerii stacjonarnej. Klienci Douglas.pl
chwalą sobie także możliwość złożenia
zamówienia online za pośrednictwem
specjalnego terminalu, dostępnego w każdym sklepie stacjonarnym
Douglas. Urządzenie umożliwia szybkie i łatwe sprawdzenie dostępności
produktów we wszystkich punktach
sprzedaży Douglas oraz dokonanie
zakupu online dowolnego kosmetyku,
który jest dostępny w sieci Douglas. Dodatkowym atutem tej usługi i zarazem
kluczowym czynnikiem dla klientów
jest duży wybór opcji płatności – kartą
lub gotówką na miejscu bądź dopiero
przy odbiorze oraz dostawy – z odbiorem osobistym w wybranej perfumerii,
paczkomacie lub z dostarczeniem przez
kuriera pod wskazany adres. Co więcej
jedno zamówienie można podzielić tak,
by zostało dostarczone na różne adresy.
Zaletą Douglas.pl jest też możliwość sprawdzenia dostępności towaru
w dowolnej perfumerii stacjonarnej.
Niedawno uruchomiono także Serwis
Makijażowy online, który oferuje możliwość zapisu na makijaż w dowolnej

perfumerii Douglas. Wystarczy wybrać
perfumerię, w której usługa zostanie wykonana, typ makijażu oraz termin. Serwis oferuje także usługę przypomnienia
o makijażu za pośrednictwem smsa. Na
Douglas.pl można też znaleźć liczne porady urodowe i informacje o trendach.
Dzięki wielu udogodnieniom,
e-perfumeria Douglas.pl cieszy się
zaufaniem i rosnącym zainteresowaniem klientów. Swoją przyszłość sieć
Douglas widzi w stałym rozwoju strategii
omnichannel i sukcesywnym łączeniu
e-commerce z perfumeriami stacjonarnymi. Wszystko po to, by każdy klient
mógł wybrać najdogodniejszy dla siebie
sposób robienia zakupów.
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Radość z wyciskania!

Największy otwór wsadowy na rynku o średnicy 8,5 cm, do tego duża moc i wyjątkowo wolna
prędkość wyciskania, zaledwie 38 obrotów i to bez utraty jakości czy komfortu wyciskania.
Takie parametry prezentuje najnowsza na rynku wyciskarka ZEBRA by ZOO.

RZECZ O BIZNESIE
Soki świeżo wyciskane

Wyciskarka ZEBRA by ZOO

Są zdrowe, smaczne, a przy tym robi
się je szybko. Wzmacniają odporność organizmu, korzystnie wpływają na system
immunologiczny, a także oczyszczają
ciało z toksyn. Do ich przygotowania
wybierajmy sezonowe owoce i warzywa.
Zimą bombę witaminową dostarczy
nam marchewka, jabłko, burak lub
seler naciowy. W domowym zaciszu
bez trudu przygotujemy świeżo wyciśnięty sok pełen witamin i składników odżywczych dzięki najlepszemu
kuchennemu wynalazkowi, jakim
jest wyciskarka do soków i warzyw.

Wyciskarka wolnoobrotowa
ZEBRA nie zna żadnych ograniczeń.
Wyciśnie sok z twardych warzyw,
produktów liściastych i naciowych
oraz z każdego rodzaju owoców. Wyciskarka do warzyw ZEBRA, oprócz
soków, jest w stanie zrobić coś znacznie więcej. Dzięki dodatkowemu situ
w zestawie możemy przygotować:
koktajle, smoothie, jogurty, zupy kremy, mleka orzechowe, a nawet sorbety.
Ta wysoko wydajna wyciskarka do
soków posiada dwa specjalne otwory
wsadowe do różnych typów warzyw
i owoców. Dzięki wyjątkowo dużemu
8,5 cm wsadowi możemy wrzucać całe
produkty bez ich wcześniejszego rozdrabniania na cząstki. Drugi otwór,
znacznie mniejszy jest przystosowany
do podłużnych i wąskich produktów,
takich jak np. marchewka czy nać
pietruszki. Wielkość i forma otworów
wlotowych nie jest tu bez znaczenia.
Przy ich projektowaniu twórcy pomyśleli również o bezpieczeństwie

Zdrowie – najlepszy prezent
Święta to czas radości i obdarowywania najbliższych prezentami. Zrób
oryginalny prezent na gwiazdkę z ZOO
Appliance. Producent oferuje sprzęt,
który ułatwia prowadzenie zdrowego
stylu życia. Produkty charakteryzują
się wysoką jakością, rozsądną ceną,
intuicyjną obsługą i niezawodnością.

naszych najmłodszych. Specjalny
zawiasowy wlot chroni dzieci przed
włożeniem ręki do włączonej wyciskarki. Model ten zyskał również powszechne uznanie dzięki najniższym
obrotom wśród wyciskarek. Ulepszona i zmieniona konstrukcja silnika pozwoliła osiągnąć 38 obr./min.
Względy bezpieczeństwa w ZEBRZE
to również użycie trwałych i bezpiecznych materiałów. Cała wyciskarka jest
BPA free, misa wykonana z tritanu,
a wałek i sita z ultemu. Dodatkowym
atutem w misie jest zastosowany w niej
duży tunel wylotu pulpy. Ułatwia on
szybsze pozbywanie się błonnika
podczas wyciskania soku, jak również znajduje swoje zastosowanie
przy czyszczeniu wyciskarki. Dzięki
większym jego rozmiarom do wyczyszczenia misy wystarczy jedynie
strumień bieżącej wody. Wyciskarka
do warzyw ZEBRA, oprócz soków, jest
w stanie zrobić coś znacznie więcej.
Dzięki dodatkowemu situ w zestawie możemy przygotować: koktajle,
jogurty, zupy kremy, a nawet sorbety.

Hamuj jak profesjonaliści!
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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 farmaceutycznych, 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 niepowtarzalny 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: „innowacja”,
czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem
szukać ratunku? 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 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 reklamowa. To
także nagroda dla tych marek, które
przeszły lifting marketingowy, relaunch,
bądź zostały po raz pierwszy wskazane
przez konsumentów 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 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 „odkrycia”. 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
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Sklep internetowy Media Expert
z tytułem złoty Laur Klienta 2016
Sklep internetowy mediaexpert.pl otrzymał złoty
Laur Klienta 2016. W dwunastej już ogólnopolskiej
edycji tego plebiscytu internetowy kanał sprzedaży
Media Expert zdobył aż 32% głosów klientów,
zajmując pierwsze miejsce w kategorii: Jakość
obsługi – internetowe sklepy RTV/AGD.
– Codziennie tysiące pracowników sieci Media Expert stara się
być blisko naszych klientów i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Przy
tak rozbudowanej sieci sprzedaży
i katalogu oferowanych produktów, kompleksowa informacja jest
dla konsumentów bezcenna. Konsekwentnie doskonalimy umiejętności
naszych sprzedawców i konsultantów, a także wdrażamy wygodne
i innowacyjne rozwiązania dla tych
klientów, którzy preferują kupowanie
w sieci. Chcemy, aby zakupy w Media
Expert i na www.mediaexpert.pl były
dla każdego przyjemnością, a produkty idealnie dopasowane do potrzeb
i oczekiwań klientów. To właśnie tworzenie proklienckich rozwiązań, a także stałe ulepszanie jakości obsługi
przekłada się na zaufanie i sympatię
wyrażoną w badaniu przez respondentów – mówi Michał Mystkowski,
rzecznik prasowy sieci.

– Laur Klienta 2016 jest dla nas
bardzo ważnym wyróżnieniem, podsumowującym wieloletnie działania
i wysiłek wielu osób. Jesteśmy dziś
jedną z tych polskich firm, które wyznaczają standardy obsługi klienta.
Zwycięstwo w plebiscycie jest również
ogromną motywacją do dalszej pracy
– dodaje Mystkowski.
Przypomnijmy – Media Expert
jest najszybciej rozwijającą się siecią
elektromarketów w Polsce. Obecna
na naszym rynku od 2002 roku, niezmiennie dostarcza klientom najlepszy
sprzęt RTV i AGD, multimedia, laptopy, foto, smartfony, a w wybranych
sklepach również rowery, skutery, quady, elektronarzędzia, sprzęt relaksacyjny i sprzęt do pielęgnacji ogrodów.
Obecnie, w ramach sieci działa już
ponad 420 elektromarketów w 343
polskich miastach.
Więcej informacji także na
www.mediaexpert.pl

Dlaczego wybrać www.mediaexpert.pl?
Mateusz 24 lat, Sosnowiec
Osobiście polecam sklep internetowy mediaexpert.pl z perspektywy osoby, która na
co dzień spędza sporą część czasu na poszukiwaniu nowinek technicznych. Szeroka
gama produktów sprawia, że porównywanie danych technicznych dotyczących
urządzeń, którymi jestem zainteresowany, staje się wspaniałą rozrywką. Gwarancja doręczenia produktu już dzień po zakupie niejednokrotnie skłoniła mnie do
wyboru produktu właśnie w ich sklepie internetowym, ponieważ nowe urządzenie
to zawsze masa świetnie spędzonego czasu, a im szybciej ono nadejdzie, tym lepiej.
Maciej lat 35, Bielsko-Biała
Przyznam szczerze – bardzo lubię robić zakupy sprzętu elektronicznego, RTV
czy AGD, ale prowadzę własną działalność gospodarczą i niestety nie mam na to
czasu. Na mediaexpert.pl zawsze znajdę to, czego potrzebuję zarówno dla siebie do
domu, jak i do firmy – wszystko w najlepszych cenach, dlatego nie muszę szukać
i porównywać produktów w innych sklepach. Dzięki mediaexpert.pl oszczędzam swój cenny czas, który mogę poświęcić moim pracownikom lub rodzinie.
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RZECZ O BIZNESIE

Dbałość o pracowników – gwarancją sukcesu w biznesie
Nagroda ta stanowi
potwierdzenie klarowności
oraz rzetelności działania firm,
co niesie za sobą łatwiejsze
nawiązywanie współpracy
biznesowej oraz przewagę
nad konkurencją w różnego
rodzaju przetargach
oraz konkursach. Czy opłaca
się być solidnym pracodawcą?
Czy uczciwe traktowanie
pracowników przekłada się
na wymierne korzyści? Tak!
Przedsiębiorstwa należące
do elitarnego grona laureatów
są bardziej wiarygodne
w oczach innych podmiotów
gospodarczych i ludzi.

Program Solidny Pracodawca
Roku odbywa się w kilku równoCelem programu Solidny Pra- rzędnych kategoriach branżowych,
codawca Roku jest wyłonienie naj- regionalnych, oraz kategorii ogóllepszych pracodawców w Polsce, nopolskiej. Kategorie regionalne
szczególnie tych, którzy w swojej przeznaczone są dla firm, których
działalności promują najciekaw- siedziby znajdują się w poszczególsze rozwiązania z zakresu HR, nych makroregionach, ta ostatnia
a przy tym dzielą się własnymi dotyczy zaś przedsiębiorstw, któdoświadczeniami na łamach ogól- rych oddziały lub filie obecne są
nopolskiej prasy.
na terenie całego kraju.
Projekt powstał przede
wszystkim po to, aby wyłonić, Promocja medialna
uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się
Trwa czternasta już edycja prowzorcową polityką personalną, gramu Solidny Pracodawca Roku,
przekładającą się na wysoką ja- który powstał w celu wyłonienia,
kość produktów i usług świad- uhonorowania oraz promocji tych
czonych na wymagającym rynku podmiotów gospodarczych, które
polskim.
odznaczają się wzorową polityką
O programie

ANWIL Solidnym
Pracodawcą 2016
ANWIL to wiodące przedsiębiorstwo sektora Wielkiej Syntezy
Chemicznej, które funkcjonuje na
rynku nieprzerwanie od 50 lat,
będąc tym samym jednym z filarów
krajowej gospodarki.
W tegorocznym zestawieniu największych polskich firm
– tzw. liście 500 – przygotowywanej przez „Rzeczpospolitą”,
ANWIL został sklasyfikowany na
94. pozycji. Włocławska spółka
z Grupy ORLEN to także niekwestionowany lider biznesu na Kujawach i Pomorzu. W tym roku po
raz kolejny zwyciężyła w rankingu
największego lokalnego dziennika
– „Gazety Pomorskiej” – w kategorii Najlepsza Duża Firma pod
względem wyników finansowych.

Szkolenie pracowników to
najlepsza droga do rozwoju firmy
ANWIL wspiera swoich
pracowników w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych oraz
poziomu wykształcenia. Spółka
dofinansowuje ich udział m.in.
w studiach podyplomowych,
specjalistycznych kursach, sympozjach i konferencjach branżowych. Dla każdego pracownika
opracowywana jest indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego,
umożliwiająca mu awans poziomy
bądź pionowy. W związku z przynależnością ANWILU do Grupy
ORLEN pracownicy mogą rozwijać się także poza strukturami
włocławskiej spółki, korzystając
z polityki mobilności obowiązującej w koncernie.

a czasem wolnym. Dlatego pracownicy firmy mogą ubiegać
się o dofinansowanie wydatków
związanych z posiadanym przez
nich hobby, np. zakupu sprzętu
sportowego, wyjazdu na zawody,
ale także wydania tomiku wierszy,
czy zorganizowania wystawy prac
malarskich. Spółka zachęca również pracowników do uprawiania sportu, czemu służy program
„ANWIL na sportowo”, umożliwiający im wspólne ćwiczenia
pod okiem profesjonalnych trenerów.

personalną oraz w których faktycznie zdrowe podejście do człowieka przekłada się na jakość oraz
pozycję rynkową pracodawcy.
Rozpoczęła się także część medialna programu. W związku
z tym przygotowujemy publikacje
na temat najlepszych pracodawców w Polsce.
Kultura organizacyjna może
stać się silnym atutem przedsiębiorstwa i wzmocnić jego wizerunek. Warto zatem wskazać na
pozytywne rozwiązania w sferze
HR, przedstawić styl funkcjonowania oraz role ludzi w kształtowaniu sukcesu firmy. Warto
pokazać, że przedsiębiorstwo
wpisuje się w politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Warto oddać głos pracownikom,
którzy np. niedawno awansowali,
zostali w różny sposób wyróżnieni, młodym mamom, które nie
muszą się bać o stanowisko po
powrocie z urlopu macierzyńskiego.
Istotnym celem programu jest
jego istnienie medialne. Uczestnicy – poprzez prezentacje prasowe
publikowane na łamach naszych
dodatków do dzienników: „Rzeczpospolita” oraz „Gazeta Wyborcza”, lub materiały telewizyjne
emitowane w programie Monitor Gospodarczy – mają okazję wzmocnić swój wizerunek
jako rzetelnego pracodawcy, ale
też promować swoje produkty
bądź usługi.

Celem prezentacji jest pokazanie
dokonanych inwestycji w kapitał ludzki, jak też przełożenie
właściwej polityki personalnej
na osiągane efekty ekonomiczne
i pozycję rynkową.
Gala
Gale programu Solidny Pracodawca Roku są od lat okazją do
oficjalnego podsumowania kolejnych odsłon konkursu. Uroczystość wręczenia wyróżnień jest dla
najlepszych pracodawców w Polsce
również okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących polityki personalnej.
Tina Dej

Profesjonalni jak Siniat
Siniat Sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dostawcą
rozwiązań systemowych dla budownictwa, opartych
na produktach gipsowych. Firma wchodzi w skład Grupy
ETEX, obecnej w 42 krajach, posiadającej 120 zakładów
produkcyjnych i zatrudniającej ponad 17 000 pracowników.
W polskim oddziale firmy pracuje ponad 230 osób w trzech
lokalizacjach: w zakładach produkcyjnych Gacki / Leszcze,
Konin oraz w centrali firmy w Warszawie.
Kompleksowość działań

W ofercie Siniat znajduje się
ponad 4000 kompletnych systemów
suchej zabudowy. Firma oferuje rozwiązania zarówno dla generalnych
wykonawców, jak i architektów,
inżynierów budownictwa oraz indywidualnych inwestorów. Ambicją marki Siniat jest profesjonalna
Pozyskać i utrzymać młode
pomoc na każdym etapie prac retalenty
montowo-budowlanych, również
W tym roku włocławska firma w przypadku realizacji obiektów
objęła patronatem klasę o profilu o specyficznej charakterystyce.
Inwestycje w kapitał ludzki
technik technologii chemicznej Z myślą o najbardziej wymagająw Zespole Szkół Chemicznych cych inwestycjach firma oferuje
gwarancją sukcesu
we Włocławku. Jej najlepsi ab- kompleksowe systemy produkPasja w życiu, pasja w pracy
ANWIL wypracował silną
solwenci będą mogli dołączyć tów, spełniające najwyższe normy
pozycję na gospodarczej mapie
Pracownicy ANWILU to nie- do grona pracowników przed- w zakresie odporności ogniowej,
Polski przede wszystkim dzięki wątpliwie prawdziwi pasjonaci, siębiorstwa. Z kolei w ramach odporności na działanie wilgocodziennemu zaangażowaniu do- wykonujący swoje obowiązki programu „Młodzi – Napędza- ci czy odporności na uderzenia.
świadczonej załogi. Dlatego zapew- zawodowe z pełnym zaangażo- my Przyszłość” ANWIL zaprasza Dzięki temu klienci mogą korzynienie pracownikom możliwości waniem, ale spółka doskonale uczniów oraz studentów do od- stać z gotowych, przetestowanych
rozwoju zarówno zawodowego, jak zdaje sobie sprawę, jak ważne jest bycia praktyk i staży, które mogą w praktyce rozwiązań dostosoi osobistego jest dla zarządzających zachowanie równowagi pomię- stać się przepustką do rozpoczęcia wanych do konkretnych potrzeb
i sytuacji.
firmą jednym z kluczowych celów. dzy czasem spędzanym w pracy pracy zawodowej w spółce.

Najważniejsi są pracownicy

Wyróżnienie w dziedzinie HR

Siłą firmy Siniat jest wieloletnia
tradycja i wszechstronne doświadczenie w produkcji materiałów
budowlanych (m.in. płyt gipsowo-kartonowych, gipsów i gładzi
szpachlowych, profili i akcesoriów
do suchej zabudowy), a także innowacyjność i stosowanie technologii przyjaznych środowisku
naturalnemu. Jednakże podstawą
sukcesów tej organizacji są jej pracownicy, których pasja, zaangażowanie, wysokie kwalifikacje oraz
doświadczenie dają gwarancję
trwałego rozwoju.

W bieżącym roku firma Siniat
uzyskała prestiżowy tytuł Solidny
Pracodawca 2016. Wyróżnienie
przyznawane jest firmom, będącym
liderami w dziedzinie HR i jest potwierdzeniem stosowania najlepszych
praktyk zarządzania personelem.
Firma Siniat została nagrodzona za
oferowanie swoim pracownikom wysokich standardów w zakresie polityki kadrowej oraz wyjątkową dbałość
o zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy. Jednym z wyróżnionych
aspektów było także inicjowanie
przedsięwzięć mających na celu
niesienie pomocy potrzebującym,
współpracę z fundacjami i lokalnymi
społecznościami w ramach projektów
odpowiedzialności społecznej. Uwagę jury zwróciło też przygotowanie
kompleksowego i długofalowego
programu szkoleń, co jest potwierdzeniem zaangażowania organizacji
w nieustanny rozwój pracowników.

Baltona w gronie liderów HR Ludzie, kompetencje i rozwój
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. w tegorocznej edycji projektu
Solidny Pracodawca Roku uzyskało wyróżnienie w kategorii ogólnopolskiej. Firma prowadzi
działalność handlową w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych zlokalizowanych
w portach lotniczych w Polsce i krajach europejskich. W ramach Grupy Kapitałowej
prowadzona jest również działalność gastronomiczna, natomiast spółka zależna
Baltona Shipchandlers zajmuje się zaopatrzeniem statków.

Dla Grupy Adamed rok 2016 jest rokiem wyjątkowym, firma obchodzi swój jubileusz – 30 lat
innowacji wpieranej przez blisko 130 lat tradycji i doświadczenia w produkcji polskich leków.
To właśnie w tym roku oficjalnie otwarte zostało nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju
Grupy Adamed oraz nowe przedstawicielstwa firmy w Czechach i na Słowacji.
Przedsiębiorstwo rozwija się bardzo dynamicznie, zatrudnia coraz więcej osób i poszerza
zakres kompetencji na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.

Baltona jest pracodawcą, który
silnie stawia na rozwój potencjału organizacji. Model rozwoju pracownika
jest przykładem dobrze zorganizowanego i wieloetapowego podejścia
do realizacji tego celu. Firma jasno
określa zasady zatrudnienia zgodnego
z obowiązującym prawem. Buduje
zaufanie i bezpieczeństwo wśród pracowników, którzy już od pierwszych
dni mają jasno określone możliwości
rozwoju w ramach organizacji. Spółka promuje te działania przy wykorzystaniu awansu poziomego oraz
pionowego. Pracownicy posiadają
sprecyzowaną ścieżkę kariery; poprzez zdobywanie wiedzy i doświadczenia podnoszą swoje kwalifikacje
oraz uzyskują wyższe wynagrodzenie.
Grupa Baltona współpracuje
z renomowanymi firmami szkoleniowymi, posiada także trenerów wewnętrznych wyłonionych
spośród najlepszych pracowników. Współpraca ze światowymi
markami pozwala na uczestnictwo w organizowanych przez nie
szkoleniach, a także zdobywanie
i doskonalenie wiedzy produktowej.
Firma oferuje wiele programów

Uznane programy stażowe,
dostęp do prestiżowych szkoleń
i najlepszych praktyk HR-owych,
współpraca z ośrodkami akademickimi oraz autorytetami naukowymi – to tylko wybrane przykłady
inwestycji Grupy Adamed w rozwój
kapitału ludzkiego. Za swoją wyjątkową strategię rozwoju pracowników
firma została wyróżniona godłem
Solidnego Pracodawcy 2016.
– Mocno inwestujemy w ludzi
i dbamy o ciągły rozwój naszej organizacji, a w tym roku szczególny nacisk
kładziemy na rozwój komunikacji
wewnętrznej, na wzmacnianie komunikacji kierowniczej oraz rozwój
kultury uznania i feedbacku – powiedział Tomasz Krzak, dyrektor ds.
zasobów ludzkich w Grupie Adamed.
– Dokładnie wiemy, w jakim kierunku
zmierzamy, dlatego szczególnie istotnym jest dobór i dopasowanie nowych
liderów do naszej kultury organizacyjnej, opartej na wartościach takich
jak m.in.: innowacyjność, elastyczność
i szybkość działania – dodał Tomasz
Krzak.
Grupa Adamed to dynamiczne
miejsce pracy, posiadające dobrze

motywacyjnych zarówno finansowych, jak i pozafinansowych.
Organizuje konkursy dla pracowników, gdzie nagrodami są m.in. wycieczki, aktywne formy spędzania
czasu, integracja, a także podróże.
Najlepsi pracownicy reprezentują firmę w konkursach ogólnokrajowych.
Grupa oferuje rozbudowany pakiet socjalny, a także refunduje możliwość dokształcania w formie studiów
podyplomowych czy nauki języków
obcych. Nie zapomina o tych, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji, pomagając im finansowo i nie tylko.
Baltona to przedsiębiorstwo, które

wychodzi poza „swoje mury”, wspierając społeczność lokalną poprzez
pomoc oraz liczne akcje charytatywne. Spółka współpracuje z Platformą
Integracji Osób Niepełnosprawnych.
Nawiązuje też współpracę z osobami
zainteresowanymi płatnymi praktykami i stażami, w ramach których
mogą zdobywać doświadczenie
w Polsce oraz oddziałach w Europie.
Baltona tworzy przyjazne środowisko pracy w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego poszanowania.
Rozwój pracowników oraz budowanie zaufania do firmy są jednymi
z ważniejszych celów organizacji.

rozwinięte systemy motywacyjne,
systemy kształcenia kadr oraz uszyte
na miarę programy szkoleniowo-rozwojowe. Doskonałymi przykładami
kierunków polityki personalnej firmy
są studia podyplomowe „Zarządzanie Łańcuchem Dostaw”, uruchomione przez Grupę Adamed wraz
z Akademią im. Leona Koźmińskiego oraz program rozwojowy
„Sięgnijmy Gwiazd” dedykowany
konsultantom medycznym i przedstawicielom farmaceutycznym.
– Obie inicjatywy działają sprawnie od kilku lat i są wypracowane na
bardzo wysokim poziomie. Efekty tych

projektów widzimy wyraźnie w rezultatach osiąganych przez naszych
ludzi – dodaje Tomasz Krzak.
Firma kontynuuje z powodzeniem program rozwoju talentów
„Perły Biznesu”, realizowany we
współpracy z Instytutem ICAN –
wydawcą Harvard Business Review
Polska. Ten renomowany projekt
skierowany jest do „Talentów Grupy
Adamed”, czyli osób dążących do
ciągłego podnoszenia świadomości
biznesowej, doskonalenia umiejętności i rozwoju kompetencji, jako
kluczowych czynników budujących
przewagę konkurencyjną firmy.
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ANWIL Solidnym Pracodawcą 2016
ANWIL to wiodące przedsiębiorstwo sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, które funkcjonuje na rynku nieprzerwanie od 50 lat i jest jednym z filarów krajowej
gospodarki. W tegorocznym zestawieniu największych polskich firm – tzw. liście 500 – przygotowywanej przez Rzeczpospolitą, ANWIL został sklasyfikowany
na 94. pozycji. Włocławska spółka z Grupy ORLEN to także niekwestionowany lider biznesu na Kujawach i Pomorzu. W tym roku po raz kolejny zwyciężyła
w rankingu największego lokalnego dziennika – Gazety Pomorskiej – w kategorii Najlepsza Duża Firma pod względem wyników finansowych.
ANWIL jest jedynym producentem polichlorku winylu w Polsce oraz
szóstym w Europie, a także drugim
producentem nawozów azotowych
w kraju i ósmym na Starym Kontynencie. Spółka eksportuje swoje produkty
do ponad 40 państw na świecie.
Inwestycje w kapitał ludzki
gwarancją sukcesu
ANWIL wypracował silną pozycję
na gospodarczej mapie Polski przede
wszystkim dzięki codziennemu zaangażowaniu doświadczonej załogi. Dlatego
zapewnienie pracownikom możliwości
rozwoju zarówno zawodowego, jak
i osobistego jest dla zarządzających
firmą jednym z kluczowych celów.
Szkolenie pracowników to
najlepsza droga do rozwoju firmy
ANWIL wspiera swoich pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz poziomu wykształcenia.
Spółka dofinansowuje ich udział m.in.

w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach, sympozjach
i konferencjach branżowych. Dla
każdego pracownika opracowywana
jest indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, umożliwiająca mu awans
poziomy bądź pionowy. W związku
z przynależnością ANWILU do Grupy
ORLEN pracownicy mogą rozwijać się
także poza strukturami włocławskiej
spółki, korzystając z polityki mobilności
obowiązującej w koncernie.

pracownicy firmy mogą ubiegać się
o dofinansowanie wydatków związanych z posiadanym przez nich hobby,
np. zakupu sprzętu sportowego, wyjazdu na zawody, ale także wydania
tomiku wierszy, czy zorganizowania
wystawy prac malarskich. Spółka zachęca również pracowników do uprawiania sportu, czemu służy program
„ANWIL na sportowo”, umożliwiający im wspólne ćwiczenia pod okiem
profesjonalnych trenerów.

Pasja w życiu, pasja w pracy

Pozyskać i utrzymać młode talenty

Słynne zdanie wypowiedziane
przez Konfucjusza mówi: Wybierz
pracę, którą kochasz, a nie będziesz
musiał pracować nawet przez jeden
dzień w swoim życiu. Pracownicy
ANWILU to niewątpliwie prawdziwi
pasjonaci, wykonujący swoje obowiązki
zawodowe z pełnym zaangażowaniem,
ale spółka doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy czasem spędzanym
w pracy a czasem wolnym. Dlatego

W tym roku włocławska firma objęła patronatem klasę o profilu technik
technologii chemicznej w Zespole Szkół
Chemicznych we Włocławku. Jej najlepsi absolwenci będą mogli dołączyć
do grona pracowników przedsiębiorstwa. Z kolei w ramach programu
„Młodzi – Napędzamy Przyszłość”
ANWIL zaprasza uczniów oraz studentów do odbycia praktyk i staży, które
mogą stać przepustką do rozpoczęcia
pracy zawodowej w spółce.

ANWIL Team na 18. edycji Piepenbrock Dresden-Marathon, 23.10.2016 r., fot. Michał Galus

ANWIL, zatrudniając ponad 1250 osób, jest jednym z największych pracodawców
w województwie kujawsko-pomorskim. Firma zachęca do dołączenia do grona jej
pracowników zarówno doświadczonych ekspertów, posiadających specjalistyczną wiedzę
na temat procesów produkcyjnych, jak i świeżo upieczonych absolwentów szkół technicznych,
lecz nie tylko. W skład przedsiębiorstwa wchodzi bowiem aż 26 obszarów, więc pracę
mogą w nim znaleźć także m.in. logistycy, kupcy, specjaliści ds. sprzedaży, specjaliści ds.
inwestycji, ale również każdy, kto ma pasję i chce się przyczynić do rozwoju ANWILU,
otrzymując w zamian atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne warunki zatrudnienia.

Ludzie, kompetencje i rozwój czyli
priorytety w Grupie Adamed
Dla Grupy Adamed rok 2016
jest rokiem wyjątkowym, firma
obchodzi swój jubileusz - 30 lat
Innowacji wpieranej przez blisko
130 lat tradycji i doświadczenia
w produkcji polskich leków. To
właśnie w tym roku oficjalnie
otwarte zostało nowoczesne
Centrum Badań i Rozwoju Grupy
Adamed oraz nowe przedstawicielstwa firmy w Czechach i na
Słowacji. Przedsiębiorstwo rozwija
się bardzo dynamicznie, zatrudnia coraz więcej osób i poszerza

zakres kompetencji na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.
Uznane programy stażowe,
dostęp do prestiżowych szkoleń
i najlepszych praktykach HR-owych, współpraca z ośrodkami
akademickimi oraz autorytetami
naukowymi – to tylko wybrane przykłady inwestycji Grupy Adamed w rozwój kapitału
ludzkiego. Za swoją wyjątkową
strategię rozwoju pracowników
firma została wyróżniona godłem
Solidnego Pracodawcy 2016.

– Mocno inwestujemy w ludzi
i dbamy o ciągły rozwój naszej organizacji, a w tym roku szczególny
nacisk kładziemy na rozwój komunikacji wewnętrznej, na wzmacnianie komunikacji kierowniczej oraz
rozwój kultury uznania i feedbacku – powiedział Tomasz Krzak,
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
w Grupie Adamed. – Dokładnie
wiemy w jakim kierunku zmierzamy, dlatego szczególnie istotnym
jest dobór i dopasowanie nowych
liderów do naszej kultury organi-

zacyjnej, opartej na wartościach
takich jak m.in.: innowacyjność,
elastyczności i szybkości działania. – dodał Tomasz Krzak.
Grupa Adamed to dynamiczne miejsce pracy, posiadające dobrze rozwinięte systemy
motywacyjne, systemy kształcenia kadr oraz uszyte na miarę
programy szkoleniowo-rozwojowe. Doskonałymi przykładami
kierunków polityki personalnej
firmy są studia podyplomowe „Zarządzanie Łańcuchem

Dostaw”, uruchomione przez
Grupę Adamed wraz z Akademią im. Leona Koźmińskiego
oraz program rozwojowy „Sięgnijmy Gwiazd” dedykowany konsultantom medycznym
i przedstawicielom farmaceutycznym. Obie inicjatywy działają sprawnie od kilku lat i są
wypracowane na bardzo wysokim
poziomie. Efekty tych projektów
widzimy wyraźnie w rezultatach osiąganych przez naszych
ludzi – dodaje Tomasz Krzak.

Firma kontynuuje z powodzeniem program rozwoju talentów
„Perły Biznesu”, realizowany we
współpracy z Instytutem ICAN
– wydawcą Harvard Business
Review Polska. Ten renomowany projekt skierowany jest do
„Talentów Grupy Adamed”, czyli
osób dążących do ciągłego podnoszenia świadomości biznesowej, doskonalenia umiejętności
i rozwoju kompetencji, jako kluczowych czynników budujących
przewagę konkurencyjną firmy.

Grupa Adamed
to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest
producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60
krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Czechach, Słowacji i na Ukrainie. Obecnie
zatrudnia około 1600 osób. Od ponad 15 lat firma prowadzi
własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy
konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami
oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność
intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.
http://adamed.com.pl/pl/kariera
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Baltona w gronie liderów HR
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. w tegorocznej
edycji projektu Solidny Pracodawca Roku uzyskało wyróżnienie
w kategorii ogólnopolskiej. Firma prowadzi działalność handlową
w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych zlokalizowanych
w portach lotniczych w Polsce i krajach europejskich. W ramach Grupy
Kapitałowej prowadzona jest również działalność gastronomiczna
pod szyldami „Cavarious” „Coffee Corner”, „Coffee Express” oraz „Travel
Chef”, natomiast spółka zależna Baltona Shipchandlers zajmuje się
zaopatrzeniem statków. W Grupie Kapitałowej pracuje łącznie 570 osób.

Baltona jest pracodawcą, który
silnie stawia na rozwój potencjału
organizacji. Model rozwoju pracownika jest przykładem dobrze
zorganizowanego i wieloetapowego podejścia do realizacji tego
celu. Firma jasno określa zasady
zatrudnienia zgodnego z obowiązującym prawem. Buduje zaufanie
i bezpieczeństwo wśród pracowników, którzy już od pierwszych dni
mają jasno określone możliwości
rozwoju w ramach organizacji.
Spółka promuje te działania przy
wykorzystaniu awansu poziomego
oraz pionowego. Pracownicy posiadają sprecyzowaną ścieżkę kariery; poprzez zdobywanie wiedzy
i doświadczenia podnoszą swoje
kwalifikacje oraz oraz uzyskują
wyższe wynagrodzenie.
Grupa Baltona współpracuje
z renomowanymi firmami szkoleniowymi, posiada także trenerów wewnętrznych wyłonionych
spośród najlepszych pracowników. Współpraca ze światowymi

markami pozwala na uczestnictwo
w organizowanych przez nie szkoleniach, a także zdobywanie i doskonalenie wiedzy produktowej.
Dodatkową korzyścią są zniżki na
zakup produktów w sklepach pracowniczych oraz zniżki na zakup
posiłków i napojów w kawiarniach
oraz restauracjach prowadzonych
przez spółkę zależną.
Firma oferuje wiele programów
motywacyjnych zarówno finansowych, jak i pozafinansowych.
Organizuje liczne konkursy dla
pracowników, gdzie nagrodami
są m.in. wycieczki, aktywne formy
spędzania czasu, integracja a także zwiedzanie różnych zakątków
świata. Najlepsi pracownicy reprezentują firmę w konkursach
ogólnokrajowych. Spółka organizuje również konkursy dla dzieci
pracowników. Dzięki działaniu
w międzynarodowym środowisku daje pracownikom możliwość
poznawania specyfiki pracy w różnych oddziałach na świecie. Orga-

nizuje konkursy dla pracowników
oraz ich dzieci, gdzie nagrodami
są m.in. wycieczki, aktywne formy spędzania czasu, integracja,
a także podróże. Najlepsi pracownicy reprezentują firmę w konkursach ogólnokrajowych.
Grupa oferuje rozbudowany
pakiet socjalny m.in. prywatna
opieka medyczna, wsparcie na
święta, wczasy pod gruszą a także
refunduje możliwość dokształcania w formie studiów podyplomowych czy nauki języków
obcych. Nie zapomina o tych,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji pomagając im finansowo i nie
tylko. Baltona to przedsiębiorstwo,
które wychodzi poza „swoje mury”
wspierając społeczność lokalną
poprzez pomoc oraz liczne akcje
charytatywne. Spółka wswpólpracuje z Platformą Integracji Osób
Niepełnosprawnych: nawiązuje
też współpracę z osobami zainteresowanymi płatnymi praktykami
i stażami w ramach których, mogą

zdobywać doświadczenie w Polsce
oraz oddziałach w Europie. Baltona
to firma z 70-letnią tradycją docenia pracę z pracownikami z długim
stażem, którzy związali swoją ścież-

kę zawodową właśnie z tą spółką.
W organizacji promowana jest idea
budowania wieloletnich i silnych
relacji współpracy. Grupa tworzy przyjazne środowisko pracy

w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego poszanowania. Rozwój
pracowników oraz budowanie
zaufania do firmy jest jednym
z ważniejszych celów organizacji.

ODKRYWAMY
DLA WAS
Zgłoś swoje „Odkrycie Roku”
na info@rzeczobiznesie.eu
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Dom w świątecznym nastroju
Czas przygotowań do Bożego Narodzenia powinien być równie
radosny, jak świąteczne dni. Z pomocą w tworzeniu wyjątkowej
atmosfery w domu przychodzą nam dekoracje i akcesoria nawiązujące
do pięknych tradycji. Jak sprawić, aby magiczny nastrój zagościł
w naszych wnętrzach, podpowiadają styliści marki Eurofirany.
Dom w świątecznym
nastroju

W oczekiwaniu
na pierwszą gwiazdkę

Czas przygotowań do Bożego
Narodzenia powinien być równie
radosny, jak świąteczne dni. Z pomocą w tworzeniu wyjątkowej atmosfery w domu przychodzą nam
dekoracje i akcesoria nawiązujące
do pięknych tradycji. Jak sprawić,
aby magiczny nastrój zagościł
w naszych wnętrzach, podpowiadają styliści marki Eurofirany.

Jednym z etapów przygotowań do Bożego Narodzenia jest
zaaranżowanie wystroju okien
– dobór odpowiednich zasłon,
firan i dodatków. Ciekawą ozdobą mogą być dekoracyjne akcenty przyczepione do tkanin
lub łańcuch z bombkami oraz
zawieszkami. Na parapecie możemy postawić lampion, stroik
ze świecą czy wazon z gałązkami, na których zawiesimy, np.
suszone owoce i małe bombki.
Planując ozdoby okienne, możemy także skorzystać z pomocy
stylisty, który dokona odpowiednich pomiarów w domu, doradzi
wybór tkanin, a następnie pomoże zawiesić wszystkie dekoracje. Taką usługę oferuje firma
Eurofirany.

Stylowe dodatki
w świątecznych barwach
Stroik na stole, ozdobny łańcuch
zawieszony w oknie czy figurka
anioła przy łóżku – drobne akcenty
w naszym domu mogą sprawić, że
za każdym razem, gdy na nie spojrzymy, uśmiechniemy się na myśl
o nadchodzących Świętach. Z tego
powodu warto celebrować już sam
okres przygotowań do Bożego Narodzenia. Dekorowanie wnętrz rozpocznijmy, np. od ułożenia na stole
stroika z gałązkami igliwia i świecą,
na komodzie ustawmy figurki aniołów, a na parapecie lampion lub
drzewko z lampkami. Gdzieniegdzie możemy umieścić suszone
gałązki lub świąteczne zawieszki.
Niech to będzie wstęp do głównych
aranżacji. Tworząc świąteczne aranżacje wnętrz, warto zdecydować się
na jeden przewodni kolor dekoracji.
Dzięki temu całość będzie spójna,
a poszczególne elementy będą do
siebie pasowały. Tradycyjnym połączeniem jest czerwień i zieleń,
a charakterystycznym deseniem
– świąteczna kratka. Jeśli zależy
nam na nowoczesnym wystroju,
postawmy na białe i srebrne dodatki, z odrobiną brokatu i połyskujących akcentów. Niezwykle
elegancko prezentują się dekoracje
w kolorze złota i brązu, które warto
przełamać zielonymi dodatkami.
Styliści marki Eurofirany proponują także inne barwy ozdób,
jak np. pudrowy róż, elegancka
czerń, granat czy turkusowa zieleń.

Nakrycie stołu
Nakrycie stołu, przy którym
odbędzie się wigilijna kolacja
warto zaplanować z wyprzedzeniem. Oprócz skompletowania
odpowiedniej zastawy, ważne są
także różnego rodzaju dodatki
i zwyczaje, jak np. sianko podłożone pod obrusem czy ustawiona
na środku świeca. Wybierając
obrus, najczęściej sięgamy po
te śnieżnobiałe z delikatnym
motywem dekoracyjnym. Jeśli
chcemy nieco odmienić tradycyjny wystrój, możemy wybrać
nakrycia w kolorze czerwonym,
zielonym. Warto także zadbać
o inne dekoracje – na stole
rozłożyć obrus ze świątecznym
motywem, na stoliku w salonie
bieżnik lub serwetki, a na fotelach i kanapie poduszki. Warto
także pomyśleć o nowej narzucie
na łóżko w sypialni, jak również
zaplanować zakup eleganckich
ręczników czy nowego kompletu
pościeli.

Choinka
Kulminacyjnym punktem
świątecznych dekoracji jest zawsze choinka. Planując wystrój
drzewka, warto zdecydować się
na określoną stylistykę. W świątecznej kolekcji marki Eurofirany
znajdziemy bombki w klasycznym,
nowoczesnym lub romantycznym
stylu. Oprócz tradycyjnych zawieszek, jest także wiele oryginalnych
ozdób, np. kwiaty, anioły, a nawet
papugi, wiewiórki czy sowy. Dla
tych, którym marzy się choinka
przystrojona przez profesjonalnego
stylistę, Eurofirany przygotowały
drzewka z dopasowanym zestawem dekoracji. Wystarczy wybrać
komplet, który nas zachwyci.

Lista świątecznych
zakupów
Planując przygotowania do
Bożego Narodzenia i listę świątecznych zakupów, warto pamiętać o najważniejszych ozdobach
i akcesoriach. Jeśli odpowiednio
wcześnie przygotujemy wszystkie dodatki, unikniemy tzw. świątecznej gorączki, czyli zakupów na
ostatnią chwilę.
1. Choinka
2. Lampki na choinkę
3. Komplety bombek
4. Stroik ze świecą
5. Obrus na stół
6. Serwetki
7. Kwiaty i dodatki do dekoracji
stołu
8. Dekoracje okienne
9. Torby na prezenty
10. Upominki dla bliskich
W świątecznej kolekcji marki
Eurofirany można odnaleźć zarówno ozdoby – bombki, zawieszki,
figurki, stroiki – ale także tekstylia i dekoracje okienne. Styliści
marki proponują również wiele
gotowych pomysłów na świąteczne
aranżacje wnętrz. Po więcej inspiracji warto wybrać się do salonów
Eurofirany lub odwiedzić stronę
www.eurofirany.com.pl.

