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Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR

EXIDE Technologies S.A. ‒ miejsce, gdzie jakość
i tradycja spotykają się z nowoczesnością

Co składa się na sukces 
� rmy? Dobry biznesplan? 
Nakłady � nansowe?
A może po prostu 
szczęście? Zapewne każdy 
z tych elementów, ale 
niewątpliwym atutem 
dobrze prosperującego 
przedsiębiorstwa jest 
inwestycja w kapitał ludzki.
Projekt Solidny Pracodawca 
Roku powstał przede 
wszystkim po to, aby 
wyłonić, uhonorować 
oraz promować podmioty 
gospodarcze cechujące 
się wzorcową polityką 
personalną, która 
przekłada się na wysoką 
jakość produktów i usług. 
Spośród tysięcy podmiotów 
gospodarczych działających 
na terenie całego kraju 
selekcjonowane są te 
przedsiębiorstwa, które 
mogą zawalczyć o tytuł 
Solidnego Pracodawcy 
Roku i znaleźć się 
w elitarnym gronie 
laureatów.

O programie

 Celem programu Solidny Pra-
codawca Roku jest wyłonienie naj-
lepszych pracodawców w Polsce, 
szczególnie tych, którzy w swojej 
działalności promują najciekawsze 
rozwiązania z zakresu HR, a przy tym 
dzielą się własnymi doświadczeniami
na łamach ogólnopolskiej prasy.
 Projekt powstał przede wszyst-
kim po to, aby wyłonić i nagrodzić 
� rmy, które cechują się solidnością 
zatrudnienia przekładającą się na wy-
soką jakość produktów i świadczo-
nych usług na wymagającym rynku
polskim.
 Program Solidny Pracodawca Roku 
odbywa się w kilku równorzędnych 
kategoriach branżowych, regional-
nych, oraz kategorii ogólnopolskiej. 
Kategorie regionalne przeznaczone są 
dla � rm, których siedziby znajdują się 
w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, 
których oddziały lub � lie obecne są na 
terenie całego kraju.

Wery� kacja

 Spośród tysięcy podmiotów go-
spodarczych działających na terenie 
całego kraju redakcja na podstawie 
zebranych przez siebie informacji se-
lekcjonuje przedsiębiorstwa, które mogą 
zawalczyć o tytuł Solidnego Pracodawcy 
Roku i znaleźć się w elitarnym gronie 

 – Zacznijmy może od początku
– jak wyglądały pierwsze lata działal-
ności � rmy EXIDE na rynku polskim, 
a jak wygląda to teraz? 
 – Jesteśmy organizacją, która łą-
czy w sobie nowoczesność z ponad 
stuletnią historią powstania � rmy.
Od czasu prywatyzacji minęło już po-
nad 20 lat, w tym czasie zaszły bardzo 
duże zmiany, zarówno w otoczeniu 
� rmy jak i wewnątrz organizacji. Ak-
tualnie obsługujemy rynek w Polsce
i za granicą w dwóch głównych 
segmentach: pierwszy segment to 
rynek producentów samochodów
tzw. pierwsze wyposażenie, drugi to 
rynek tzw. wtórny – odbiorcy akumula-
torów na wymianę. Po tym jak w latach
2012-2014 zrealizowaliśmy wartą po-
nad 40 mln EUR inwestycję w sposób 
znaczący wzrosły zdolności produk-
cyjne naszego zakładu. Zlokalizowa-
ny w Poznaniu zakład Spółki EXIDE
Technologies S.A. dostarcza wysokiej 
jakości akumulatory na pierwsze wy-
posażenie, czyli bezpośrednio na linie 
montażowe do takich producentów 
samochodów jak: Volkswagen, SEAT, 
Skoda, Toyota – Peugeot – Citroen, Fiat, 
Jaguar – Land Rover, MAN oraz Volvo 
i Scania. Naszymi najważniejszymi 
odbiorcami akumulatorów są klienci 
z Niemiec, Francji, Belgii, Szwecji, 
Włoch, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, 
Danii, Norwegii, Finlandii, Austrii; 

laureatów. Wyróżnieniem dla � rm jest 
już sama nominacja, gdyż w dużej mie-
rze jest ona wynikiem pozytywnych 
rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych 
w lokalnym środowisku. Zdobycie tytułu 
to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale 
również możliwość zaprezentowania 
się na łamach ogólnopolskich mediów 
w ramach zdobytego tytułu.

Gala podsumowująca XIV edycję

 Gale programu Solidny Pracodaw-
ca Roku są od lat okazją do o� cjalnego 
podsumowania kolejnych odsłon kon-
kursu. Właśnie dobiegła końca XIV 
edycja projektu Solidny Pracodawca 
Roku. W różnych sektorach, w któ-
rych istotna jest branża, zasięg dzia-
łalności oraz ilość zatrudnionych osób 
wyróżniono 57 � rm. Gala, stanowiąca 
uroczyste zwieńczenie edycji 2016, 
odbyła się 6 kwietnia w Kopalni Soli 
Wieliczka, miejscu będącym jednym 
z najcenniejszych zabytków w Polsce. 
Podczas uroczystości wyróżnione � rmy 
otrzymały tablice pamiątkowe potwier-
dzające słuszność dotychczasowych 
działań z zakresu polityki personalnej. 
Pomiędzy wręczeniami goście mieli 
okazję obejrzeć występ artystyczny Ewy 
Buczkowskiej, a gwiazdą tego spotkania 
była Daria Zawiałow. Nietuzinkowe 
miejsce, zacne grono laureatów oraz 
oprawa artystyczna sprawiły, iż uroczy-
stość wywarła niezapomniane wrażenia 
na przybyłych gościach.

Czujesz się
solidnym pracodawcą? 

Uważasz, że � rma,
w której pracujesz zasługuje

na ten prestiżowy tytuł? 
Zgłoś się do nas! 

Kontakt:
Tina Dej 

Dyrektor Programu
Solidny Pracodawca Roku

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

e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl

Więcej informacji na temat projektu
znajdziesz na stronie:

www.solidnypracodawca.pl

XV edycja projektu

 Po zakończeniu XIV edycji oraz 
podsumowaniu, jakim była gala, organi-
zatorzy: „Rzecz o Biznesie” oraz „Strony 
Rynku” po raz kolejny sukcesywnie reali-
zują program Solidny Pracodawca Roku, 
wspierając tym samym � rmy, których 
polityka personalna jest na najwyższym 
poziomie. 
 – Trwa XV edycja, która mam 
nadzieję przyniesie wiele pozytywnych 
zaskoczeń i nowości w zakresie HR. Co 
roku przekonujemy się o tym, że kultura 
organizacji pracy przedsiębiorstw zarów-
no 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 wspiera przedsiębiorstwa, 
które pozwalają zatrudnionym osobom 
poprzez codzienną pracę realizować za-
równo swoje, jak i � rmowe cele bizneso-
we. Podsumowując całe przedsięwzięcie, 
można śmiało przyznać, że rynek pracy 
w Polsce stale się rozwija. Coraz więcej 
� rm rozumie znane wszystkim stwier-
dzenie, że pracownicy są najcenniejszym 
kapitałem każdego przedsiębiorstwa. 
Dziś już wiemy, że aby osiągnąć sukces 
w swojej branży, liczy się nie tylko do-
bry biznesplan i nakłady � nansowe, ale 
przede wszystkim czynnik ludzki.

państw nadbałtyckich: Litwy, Łotwy 
i Estonii oraz krajów WNP (szczegól-
nie Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu, 
Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Uzbe-
kistanu). Obrót � rmy wynosi ponad 
1 mld złotych i konsekwentnie rośnie 
w ujęciach rocznych.
 – Firma konsekwentnie wyznacza 
sobie kolejne cele rozwojowe. Jakie są 
najważniejsze projekty realizowane 
przez � rmę, a także jej dotychczaso-
we osiągnięcia?
 – Nasza spółka łączy w sobie trzy 
silne atuty: nowoczesność, wysoką 
jakość i ponad 100-letnią tradycję. 
EXIDE oferuje pełen asortyment 
akumulatorów do wielu zastosowań. 
Nasze produkty zasilą auto osobowe, 
ciężarówkę, motocykl, campera, łódź, 
wózki widłowe i wiele innych pojazdów. 
Dla klientów przemysłowych dostar-
czamy baterie i prostowniki, które
charakteryzują się dużą różnorodnością 
technologiczną, by spełnić stawiane 
przed nimi wymagania i redukować 
koszty. Cała gama naszych baterii dla 
kolejnictwa tra� a na rynek w Polsce 
i w Europie. Od ubiegłego roku wy-
syłamy baterie w nowej technologii 
jonowo-litowej.
 – Co Państwa zdaniem sprawia, 
że klienci wybierają spośród wielu 
� rm właśnie Państwa? Czym Pań-
stwa zdaniem wyróżniacie się na tle 
konkurencji i co pozwoliło wam wy-
pracować tak silną pozycję na rynku? 
 – Przede wszystkim decydująca 
jest wysoka jakość naszych produk-
tów. Klienci zarówno producenci, jak 
i odbiorcy z rynku wtórnego wiedzą, 
że mogą polegać na solidności naszych 

produktów. Posiadamy wszystkie 
najważniejsze w branży certy� katy:
ISO TS 16 949:2009, ISO 9001:2008 
i ISO 14 001:2004 + Cor 12009.
 – Solidny Pracodawca dba 
o rozwój swoich pracowników. Jakie 
działania podejmuje Państwa � rma 
w celu podnoszenia ich kwali� kacji 
i kompetencji? 
 – Realizowana przez EXIDE stra-
tegia zarządzania personelem opiera 

się na inwestycji w poszczególnych 
pracowników i wzmacnianiu znacze-
nia pracy zespołowej. Wspieramy się 
narzędziami zarządzania zasobami 
ludzkimi mając wdrożone w spółce: 
system ocen okresowych, programy 
rozwojowe, pozyskiwania i utrzymania 
talentów oraz systemy motywacyjne.
Zatrudniona kadra jest przez nas 
systematycznie szkolona. Proces ten 
obejmuje specjalistyczne kursy, za-

Rozmowa
z Panią Anną Walczak

HR Managerem 
EXIDE Technologies S.A.

równo obowiązkowe, jak i dodatkowe. 
Współ� nansowane są również studia, 
coraz chętniej podejmowane przez 
pracowników. Pracownicy uczest-
niczą w szkoleniach poszerzających 
umiejętności techniczne i miękkie.
Dla ambitnych pracowników � rma 
stwarza możliwości uczenia się od naj-
lepszych.
 – Jakie wyzwania stoją aktualnie 
przed pracodawcami biorąc pod 

uwagę to, że obecnie rynek pracy 
należy do pracowników? 
 – Przede wszystkim kluczowe
jest utrzymanie obecnych pracow-
ników. Wierzymy, że łącząc ze sobą 
nowoczesność i hołdując ponadcza-
sowym: zaangażowaniu, otwartej 
komunikacji i uczciwości będziemy 
osiągać sukcesy zarówno teraz, jak 
i w przyszłości.
 – Dziękuję za rozmowę.
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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 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 potra� ą 
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 li� ing 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

Godła programów wspierają 
decyzje konsumentów!

 Odpowiedź na te i szereg in-
nych pytań przyniosły nam ogło-
szone niedawno wyniki badań 
wykonanych przez instytut GFK 
Polonia, będący oddziałem jednej 
z największych � rm 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 wy-
wiadu, 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 
okazały się zadziwiająco jedno-
znaczne i wyraźnie wskazujące na...
skuteczność godeł. Aż 26% bada-
nych stwierdziło, iż medal (inaczej: 
godło promocyjne – przyp. aut.)
zamieszczony na opakowaniu 
w istotny sposób wpływa na wybór 
oznaczonego nim produktu. Gru-
pą, która najczęściej zwraca uwagę 
na godła promocyjne okazali się 
mieszkańcy dużych, ponadstuty-
sięcznych 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 
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 gra-
� czną informacją o zdobyciu przez 
daną markę konkretnego tytułu, na 
przykład Lauru Konsumenta. 

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.

 Obecność godła przykuwa także 
uwagę osób wykształconych. Bada-
nie wykonane przez GFK Polonia 
pokazało nam, że ci, którzy ukoń-
czyli studia, nieco częściej zwracają 
uwagę na obecność godeł promo-
cyjnych przy logotypie wybieranej
marki.
 Śledząc dalej wyniki badań, da 
się zauważyć, że obecność logoty-
pów konkursowych nie jest obojętna 
również osobom, aktywnym zawo-
dowo. To one chętniej wybierają te 
marki, które znalazły uznanie rów-
nież 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 zaku-
pach 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 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 charak-
terem konkretnych branż, w których 
medale są przyznawane), Top Marka 
oraz Odkrycie Roku.
 Czas w takim razie pochylić się 
nad każdym z tych godeł z osobna. 
 Godła Top Marka oraz Od-
krycie Roku w najmocniejszym 
stopniu tra� ają do mieszkańców 
dużych miast. Ci, którzy wybierają 
produkty opatrzone godłem Top 
Marki to najczęśniej mężczyźni.
Panów satysfakcjonuje najwyższe 
z możliwych odznaczeń, co wska-
zywać może na odwieczną samczą 
chęć współzawodnictwa, zdoby-
cia najwyższej wygranej. W tym 
przypadku takim konsumenckim 
świętym Graalem jest produkt 
najbardziej rekomendowany przez 
innych, marka nie opuszczająca po-
dium w plebiscycie Laur Konsu-
menta, czyli Top Marka. Top Marka 
najbardziej przekonuje także osoby 
o nieco grubszym portfelu i wyż-
szym wykształceniu. Panie okazują 
się za to zapalonymi odkrywcami. 
To one poszukują nowych rozwiązań 
i wykazują się chęcią zmiany dotych-
czasowych zwyczajów zakupowych. 
Dlatego właśnie godłem, które naj-
bardziej skłania je do dokonania 
konkrentego wyboru jest Odkrycie
Roku.



RZECZ O BIZNESIE 3DODATEK PROMOCYJNO-REKLAMOWY

TAN-VIET International S.A. to czołowy importer i dystrybutor produktów orientalnych 
w Polsce. Spółka istnieje na rynku od ponad 25 lat, a marki VIFON i TaoTao należą 
do jednych z najbardziej rozpoznawalnych wśród konsumentów. 

Jest starsza od Zakazanego Miasta, Tadż Mahal 
oraz Machu Picchu. Istniała już wtedy, gdy Jagiełło 
gromił Krzyżaków pod Grunwaldem, Gutenberg 
eksperymentował z ruchomymi czcionkami,
a Kolumb odbijał od brzegów Europy.
Kopalnia Soli „Wieliczka” liczy sobie ponad 700 lat.
Kiedyś duma królów, dziś jedna z najstarszych � rm 
w Polsce i Europie oraz zabytek z Listy UNESCO 
odwiedzany przez ponad 1,5 mln turystów rocznie.

Marki VIFON i TaoTao 
ponownie docenione!

Cud z soli

 W ofercie handlowej przedsiębior-
stwa znajdziemy znane wszystkim zupy 
i dania błyskawiczne marki VIFON 
dostępne w różnych wariantach: folia, 
miski, kubki, saszetki czy kartonowe 
pudełka typu „take-away”. Portfolio uzu-
pełnia oferta pikantnych sosów tajskich. 
 Marka TaoTao, prekursor kategorii 
produktów orientalnych w Polsce, od 
wielu lat zajmuje pierwsze miejsca w ka-
tegoriach sosów i makaronów. Dzięki 
szerokiemu zastosowaniu produkty 
TaoTao stanowią źródło kulinarnych 
inspiracji dla najbardziej wymagających 
smakoszy. W ofercie znajdziemy sosy, 
marynaty, makarony ryżowe, mleczko 
kokosowe oraz wiele innych półpro-
duktów.

Zdobywca złotego Lauru 
Konsumenta – marka VIFON

 W tym roku marka VIFON po raz 
kolejny została doceniona przez kon-
sumentów otrzymując godło złotego 
Lauru Konsumenta 2017! To prestiżowe 
wyróżnienie jest rezultatem ogólnopol-
skiego badania, w którym konsumenci 
wskazywali najlepiej postrzegane przez 
siebie marki. 
 Marka VIFON wielu konsumentom 
kojarzy się z oryginalnym smakiem oraz 
błyskawicznym posiłkiem. Sympatię 
zdobywa dzięki urozmaiconej ofercie 
zup błyskawicznych oraz dań LUNCH 
BOX, wśród których każdy znajdzie coś 
dla siebie. Asortyment jest nieustannie 
wzbogacany o nowe smaki i warianty 
produktów, które spotykają się z po-
zytywną reakcją miłośników oriental-
nych rarytasów – tak jak zupa Kurczak
Pikantny czy zupy bezglutenowe w kub-
kach. Fani VIFONA w ofercie znajdą 

Dla przyszłych pokoleń

 W powszechnej świadomości 
Kopalnia Soli „Wieliczka” to przede 
wszystkim zabytek oraz atrakcja tu-
rystyczna. Niejeden zwiedzający dziwi 
się, gdy słyszy, że w Wieliczce wciąż 
potrzebni są górnicy. Wprawdzie od 
wielu już lat kopalnia nie prowadzi 
działalności przemysłowej, niemniej 
w głębi ziemi trwają intensywne prace 
zabezpieczające. Współczesna Kopalnia 
Soli „Wieliczka” jest rozległym labiryn-
tem ponad 2300 komór i blisko 250 km 
chodników wykutych na dziewięciu 
poziomach. Zwiedzać można ok. 2% 
podziemi. 
 Niezabytkowe pustki poeksploata-
cyjne likwidowane są metodą podsadzki 
hydraulicznej (tj. wypełniane piaskiem), 
a także iniekcji (uszczelnianie góro-
tworu), z kolei w cennych historycznie 
i przyrodniczo rejonach stosuje się ko-
twy (pozwalają zachować oryginalny 
układ przestrzenny wyrobiska) oraz 
różnego rodzaju obudowy drewniane. 
 – Szczególną uwagę przykładamy 
do bezpieczeństwa obiektu i ludzi w nim 
przebywających, a także bezpieczeń-
stwa miasta na powierzchni – podkreśla
Zbigniew Zarębski, prezes zarządu
Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Tej 
zasadzie podporządkowujemy nasze 
działania. Zabezpieczając i udostęp-
niając wyrobiska dążymy do tego,
by unikatową wielicką kopalnię zacho-
wać na wiele stuleci.

także oryginalne tajskie sosy, których 
wyrazisty smak zawdzięczamy obec-
ności papryczek chili. Wysokiej jakości 
składniki, szeroki wybór produktów 
i niezastąpiony smak, które składają się 
na szerokie poparcie konsumentów, to 
wizytówka tej marki. 

Marka TaoTao ze srebrnym 
Laurem Konsumenta 

 Marka TaoTao to wieloletni lider 
na polskim rynku sosów i makaronów 
orientalnych. Jej wysoka pozycja po raz 
kolejny zaowocowała otrzymaniem 
srebrnego godła Lauru Konsumenta 
2017. Zgodnie z regułami plebiscytu, 
wyróżnienie rokrocznie przyznawane 
jest markom, których produkty cieszą się 
największą popularnością. W portfolio 

Fenomen nie tylko turystyczny 

 O tym, że wielicką kopalnię warto 
zwiedzić, wiemy od 600 lat. Jednym 
z pierwszych turystów był Mikołaj 
Kopernik. W kolejnych stuleciach 
podziemne szlaki przemierzały takie 
znakomitości jak Goethe, Staszic czy 
Chopin. Nie stronią od kopalni również 
sławy naszych czasów, koronowane 
głowy, przywódcy państw, artyści, 
naukowcy.
 – Trwające od wieków zaintereso-
wanie wielicką kopalnią świadczy o jej 
niezwykłej ponadczasowości. Podziemia 
intrygowały renesansowych humani-
stów, fascynują również współczesnych 
zwiedzających, którzy przyjeżdżają 
do Wieliczki z całego świata – mówi
Damian Konieczny, prezes zarządu 
Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Tu-
rystyczna. Trasa Turystyczna, Trasa 
Górnicza, szlak pielgrzymkowy, 
programy zwiedzania dedykowane 

TaoTao można znaleźć ich wiele – sos 
sojowy (zawiera 34% nasion soi), sos 
chili słodko-pikantny i słodki oraz ma-
karony ryżowe nitki i wstążki (bezglute-
nowe, wyłącznie naturalne składniki). 
 Swój azjatycki charakter marka
TaoTao podkreśla szeroką gamą sosów 
i marynat orientalnych (chili, sojowe, 
rybny, teryaki), makaronów oriental-
nych (ryżowe, pszenne) oraz warzyw, 
owoców i przekąsek. Artykuły doceniane 
są za wysoką jakość składników, wyra-
zistość smaków oraz bogactwo aroma-
tów kuchni Dalekiego Wschodu. Warto 
nadmienić, że wiele z nich doskonale 
sprawdza się również w polskiej, włoskiej 
czy śródziemnomorskiej kuchni. Konsu-
menci dobrze znają i cenią markę za to, 
że dzięki tradycyjnym recepturom smak 
jej produktów pozostaje niezmienny.

dzieciom: w wielickich podziemiach 
kryje się ogromny potencjał. – 1,5 mln 
zwiedzających rocznie z jednej strony 
potwierdza, że podążamy we właści-
wym kierunku, z drugiej zaś motywuje 
do jeszcze lepszego udostępniania uni-
katowego solnego zabytku – zauważa 
prezes Konieczny.
 Kopalnia rozwija się nie tylko pod 
względem turystycznym, ale również 
uzdrowiskowym. Lecznicze walory 
podziemnego mikroklimatu znane są 
od dawna. Poszerza się baza uzdrowi-
skowa kopalni pod ziemią, poprawie 
zdrowia służy też tężnia solankowa na 
powierzchni. – Lecznictwo, organizacja 
wydarzeń kulturalnych czy turystyka, 
nasza działalność na tych polach to de 
facto kontynuacja tradycji. Nie wymy-
ślamy kopalni na nowo, ale staramy 
się podkreślać jej autentyczność, nie-
powtarzalność, piękno, w pełni wyko-
rzystać dobrodziejstwa soli – wyjaśnia 
prezes Zarębski.

Wśród obecnych na światowym rynku sieci sklepów oferujących odzież i artykuły domowe 
KiK wyróżnia się podejściem zawartym w motcie „korzystnie, modnie, z pomysłem”.
O tym, że polityka marki jest doceniana przez polskich konsumentów świadczy nie tylko 
obchodzone właśnie 5-lecie jej istnienia w Polsce, ale też wyróżnienie, jakim, już po raz 
drugi, została uhonorowana – złoty Laur Klienta w kategorii „jakość obsługi”.

KiK: miarą sukcesu jest 
zadowolenie klientów

 Od początku swojej działalności 
celem KiK jest oferowanie szerokiego 
asortymentu modnych produktów 
o wysokiej jakości w przystępnych 
cenach. W DNA � rmy wpisana jest 
także dbałość o klienta, którą realizuje 
wielopłaszczyznowo. Efektem takiego 
podejścia jest niewątpliwy sukces, jaki 
osiągnęła – mierzony liczbą niemal 3,5 
tys. funkcjonujących w całej Europie 
sklepów, 5 latami istnienia i ciągłego 
rozwoju w Polsce oraz kolejnym już 
tytułem, jakim właśnie nagrodzili ją 
sami konsumenci.
 Wystarczyło zaledwie pół dekady, by 
sieć sklepów KiK nad Wisłą przekroczy-
ła liczbę 150. Do końca 2017 roku ma 
zostać otwartych kolejnych 50, a do-
celowo aż 650. Od 2012 roku marka 
zdążyła się zakorzenić w świadomości 
Polaków, którzy docenili nie tylko jej 
bogatą i atrakcyjną cenowo ofertę, ale 
również starania o zapewnienie mak-
symalnego komfortu zakupów. 
 – Głos naszych klientów ma dla nas 
kluczowe znaczenie, bo wyznacza kie-
runek, w jakim podążamy. Pozytywny 
oddźwięk to dla nas znak, że właściwie 
odczytujemy potrzeby konsumentów. 
Jednym z takich sygnałów niewątpliwie 
jest złoty Laur Klienta, którym zostaliśmy 
uhonorowani w Polsce już po raz drugi. 
To wyróżnienie jest dla nas szczególnie 
ważne również ze względu na fakt, że 
zostało przyznane za jakość obsługi, która 
należy do naszych priorytetów – mówi 
dyrektor generalny KiK, Mariusz Kulik.
 Takie podejście wymaga stałego 
kontaktu i bycia blisko klientów. Dzia-
łalność KiK opiera się więc nie tylko na 
dbałości o najwyższe standardy związane 

z funkcjonowaniem sklepów, ale rów-
nież na staraniach realizowanych na in-
nych polach. Należy do nich aktywność 
w Internecie – marka prowadzi bloga 
z inspiracjami modowymi i poradami 
wnętrzarskimi oraz o� cjalny fanpage 
na Facebooku, służący do intensywnej 
komunikacji z klientami i przekazywania 
im wszelkich aktualności dotyczących 
konkursów, promocji i otwarć kolejnych 
lokali, które każdorazowo są celebrowa-
ne specjalnym wydarzeniem.
 KiK angażuje się również społecznie. 
Do największych akcji zorganizowanych 
przez � rmę w ciągu 5 lat swojej dzia-
łalności nad Wisłą należy „Z pasji do 
piłki” promująca aktywność � zyczną 
i zdrowego ducha rywalizacji wśród 
Polaków. W jej ramach, w ciągu dwóch 
lat sieć wyposażyła w kompletne zestawy 
strojów sportowych ponad 150 klubów 
piłkarskich młodzików, juniorów i senio-
rów z całej Polski. Innym � agowym pro-
jektem marki jest zakończony w styczniu 
2017 roku plebiscyt „Kobieta Roku KiK” 

skupiony na odkryciu i uhonorowa-
niu Polek wyróżniających się pasjami 
i osiągnięciami. Zwyciężczyni otrzymała 
tytuł, 20 tys. złotych i udział w profe-
sjonalnej sesji zdjęciowej do materia-
łów promocyjnych, a także możliwość 
wskazania organizacji charytatywnej, 
której marka przekazała w jej imieniu 
wsparcie � nansowe. Obok laureatki, 
także 8 pozostałych � nalistek dostało 
szanse wsparcia działań charytatywnych 
za pośrednictwem marki KiK – każda 
z nich dostała do dyspozycji 2 000 zł, 
które � rma KiK przekazała na wskazany 
cel charytatywny. 
 Oba wydarzenia, jak również 
pomniejsze akcje marki spotkały się 
z dużym zainteresowaniem i ciepłym 
przyjęciem Polaków, z czego nie ukry-
wa radości jej dyrektor, Mariusz Kulik. 
– Miarą sukcesu jest zadowolenie klientów 
i tym będziemy się kierować niezmiennie. 
Drugi już Laur Klienta, którym nas na-
grodzono, jest potwierdzeniem słuszności 
ścieżki, jaką obraliśmy – podsumowuje.

DLA NAJLEPSZYCH
Z NAJLEPSZYCH

Firma, która rośnie
na rynku pełnym wyzwań
Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy British 
American Tobacco, sprzedającej wyroby tytoniowe 
na ponad 200 rynkach całego świata. W naszym 
portfolio posiadamy przeszło 200 marek, jesteśmy 
liderem w sprzedaży na ponad 60 rynkach. Zatrudniamy 
ponad 55 000 pracowników na całym świecie.
 W Polsce do Grupy British American
Tobacco należą dwie spółki: British 
American Tobacco Polska Trading 
Sp. z o.o. (biuro w Warszawie oraz Siły 
Sprzedaży w całej Polsce) oraz British 
American Tobacco Polska S.A. (fabryka 
w Augustowie). 
 Od początku naszej działalności 
wierzymy w ogromne możliwości 
i potencjał polskiego rynku. Chcemy 

w dalszym ciągu się rozwija i zatrudnia-
my nowych pracowników do naszych 
struktur w Augustowie. 
 Jako pierwsza międzynarodowa 
� rma tytoniowa w Polsce wprowadzi-
liśmy bezpośredni model sprzedaży. 
Dziś posiadamy 24 centra dystrybucyjne 
w całej Polsce, gwarantujące nam szybkie 
dostarczanie produktów do punktów 
detalicznych. 
 Inwestujemy w produkty nowej ge-
neracji. W styczniu 2016 roku, Grupa 
BAT przejęła całościowe udziały Grupy 
Chic, właściciela eSmoking World, po-
siadającego blisko 800 punktów sprze-
daży e-papierosów.
 Tak mocna pozycja biznesowa 
i dynamiczny rozwój możliwe są dzię-
ki naszym pracownikom. To dla nich 
tworzymy środowisko pracy zgodne 
z najwyższymi standardami, pełne wy-
zwań i ambitnych zadań. Wiemy, że 
będąc pracodawcą solidnym, godnym 
zaufania i oferującym rozwój swoim 
pracownikom możemy przyciągać zdol-
nych, utalentowanych i co bardzo dla nas 
ważne, zaangażowanych pracowników.

 Jeżeli chcesz dołączyć do naszego 
biura w Warszawie, Sił Sprzedaży w ca-
łej Polsce lub fabryki w Augustowie,
zapoznaj się z aktualnymi ogłoszenia-
mi o pracę na naszej stronie interne-
towej: www.pracawBAT.pl 

dostarczać produkty wysokiej jakości 
odpowiadające zróżnicowanym potrze-
bom klientów, dlatego tak duży nacisk 
kładziemy na rozwój, inwestując od 
kilkunastu lat w działalność w Polsce. 
 Nasza fabryka w Augustowie jest 
jednym z najważniejszych zakładów 
produkcyjnych Grupy BAT na świe-
cie i jedną z najnowocześniejszych 
fabryk w Unii Europejskiej. Mimo to,
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Profesjonalne urządzenia
do malowania dla Ciebie!
Firma WAGNER to wiodący 
dostawca wysokorozwiniętych 
technologicznie urządzeń 
do malowania. Na polskim 
rynku spółka istnieje od ponad 
25 lat obsługując zarówno 
zakłady przemysłowe oraz 
rzemieślnicze, jak i klientów 
indywidualnych. Niemiecka 
technologia i precyzja urządzeń 
gwarantują doskonałą jakość 
i perfekcyjne wykonanie. 
P.U.T. WAGNER-SERVICE P. S. 
W. Wilczek Sp.J. to wyłączny 
importer i jedyny autoryzowany 
serwis Grupy WAGNER w Polsce.

 Szeroka gama produktów przezna-
czonych do malowania ścian i tynków, 
a także elementów drewnianych i me-
talowych, plastiku, ciężkiej antykorozji 
oraz przy użytkowaniu farb ciekłych 
i proszkowych umożliwia różnorodne 
zastosowanie. Urządzenia WAGNER 
gwarantują perfekcyjne malowanie 
i realizację projektów aranżacji domu 
i ogrodu, a także elementów przemysło-
wych. Innowacyjność, zaawansowana 
technologia i najwyższa jakość to cechy, 
które wyróżniają urządzenia WAGNER 
na rynku i zapewniają najefektywniej-
szy poziom wykonania prac.   

Znajdź nas na wagner-polska.com.pl

LotusGrill
‒ bezdymny grill na węgiel

Brak dymu 
 Umożliwia grillowanie na pikniku, 
w ogrodowej altanie, a nawet na balko-
nie. Co więcej, grill postawić możemy 
na środku stołu, dzięki czemu całe roz-
bawione towarzystwo spędza czas na 
wspólnym ucztowaniu.

Nienagrzewalna obudowa
 Oprócz możliwości stawiania na 
stole, chłodna obudowa to również 
zwiększone bezpieczeństwo, umoż-
liwiające grillowanie nawet w tak 
nietypowych miejscach jak jacht. 
Ponadto, LotusGrill można w każdej 
chwili podnieść i przenieść, na przy-
kład by się schować w altanie przed 
majowym kapuśniaczkiem.

Korzyści unikatowej konstrukcji LotusGrilla:

Mobilność
 Masa 3,6 kg oraz wygodna torba 
transportowa sprawiają, że LotusGrill 
to również towarzysz podróży. Gorący 
posiłek na górskim szczycie? Marzenie!

Łatwość użycia
 Grilla rozpala się dosłownie 
w minutę, a pełną temperaturę uzy-
skuje już po kolejnych dwóch. Moc 
wiatraczka można regulować i dosto-
sować temperaturę do swoich potrzeb.

Ekologia
 Nie dymi, nie przeszkadza nam 
ani sąsiadom, nie szczypie w nos ani 
w oczy, a potrawy są wolne od niebez-
piecznych benzopirenów.

Dowiedz się więcej na: www.lotusgrillpolska.pl
lub zadzwoń: 510 25 99 22

Jak to działa? – tak brzmi najczęściej zadawane pytanie na widok LotusGrilla.
Otóż grill wyposażony jest w wiatraczek nieprzerwanie dostarczający powietrze i tworzący 
idealne warunki spalania. Stąd tradycyjny węgiel do grilla, jak dobrze wysuszone bukowe 
drewno do kominka, niemal nie wydziela dymu. Skapujący z potraw tłuszcz zbiera się natomiast 
w specjalnej misie i nie ma styczności z rozżarzonym węglem, co również niweluje dymienie. 
Specjalnie wypro� lowana misa skupia ciepło na całej powierzchni rusztu, dzięki czemu 
grillowanie jest równomierne i efektywne. Wreszcie – zarówno ruszt, jak i misa swoimi 
wymiarami pasują do zmywarki, co w znacznym stopniu ułatwia użytkowanie.


