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Xaris® Shop Box™ – bezobsługowy sklep przyszłości
Xaris® Shop Box™
to bezobsługowy sklep,
zainstalowany w dogodnie
zlokalizowanym, przeszklonym
kontenerze o powierzchni
16-32 m2. W ofercie dla
klientów może być nawet 1000
pozycji asortymentowych.
Zadowolony klient
Schemat działania bezobsługowego
sklepu typu convenience jest zarazem
innowacyjny, jak i funkcjonalny dla
klienta. Aby zrobić szybkie zakupy,
bez stania w kolejce, klient Xaris® Shop
Box™ instaluje dedykowaną aplikację
i rejestruje w niej swoją kartę kredytową. Drzwi do sklepu otwierają się
po zeskanowaniu poprzez aplikację
umieszczonego na nich kodu QR.
Po otwarciu drzwi, nad przebiegiem
zakupów czuwa Centrum Obsługi
Zdarzeń za pomocą systemu kamer
CCTV. Klient może dokonać zakupów wybierając z 1000 dostępnych
w sklepie produktów spożywczych oraz
produktów typu non-food i płacąc za
nie w sposób znany już klientom kas
samoobsługowych. Po wybraniu interesujących produktów klient podchodzi do stanowiska kasowego, skanuje
kody kreskowe wybranych przez siebie
towarów i porównuje na monitorze
obok kasy zeskanowane produkty oraz
kwotę do zapłaty. Po zaakceptowaniu

rachunku w aplikacji płatność za zakupy pobierana jest z przypisanej do
profilu klienta karty kredytowej. Korzystanie z bezobsługowego sklepu
jest nie tylko szybkie i wygodne, ale
w pełni intuicyjne.

Zintegrowane technologie Xaris®
Cechą charakterystyczną Xaris®
Shop Box™ jest całkowita automatyzacja poprzez zintegrowane technologie
obiektowe wchodzące w skład rozwiązania Xaris®.
Xaris® Digital Content Manager™
to technologia umożliwiająca zarządzanie muzyką tła, komunikatami
głosowymi oraz cyfrową komunikacją marketingową audio i wideo oraz
personalizowanie odtwarzanych treści
reklamowych. Dzięki systematycznie
zbieranym, analizowanym i aktualizowanym informacjom o zwyczajach
zakupowych poszczególnych klientów,
sieci handlowe otrzymują narzędzie
do efektywnego i w pełni spersonalizowanego wykorzystania strategii
up-selling i cross-selling. Co więcej, sieć
handlowa ma możliwość zarządzania
komunikatami reklamowymi oraz

muzyką tła, która sprawia, że zakupy
przebiegają w przyjemnej atmosferze,
centralnie – przez aplikację umożliwiającą dowolne grupowanie obiektów,
wyznaczanie harmonogramów odtwarzania materiałów audio i wideo w pojedynczych sklepach lub ich zbiorach.
Zestawy komunikatów głosowych oraz
dynamicznie zmieniane treści wideo
wyświetlane na monitorach w sklepie
i jego witrynie pozwalają na skuteczną
komunikację z klientem. Rozwiązanie
Xaris® Smart Safety™ daje możliwość
centralnego zarządzania systemem
z poziomu aplikacji, cały obszar sklepu
jest monitorowany, a obraz z każdego
obiektu przekazywany jest w czasie
rzeczywistym do Centrum Obsługi
Zdarzeń. Jednocześnie system kontroli
dostępu umożliwia wejście do sklepu dezaktywując zamek w drzwiach.
Dzięki temu zakupy w bezobsługowym sklepie są z punktu widzenia
sieci handlowej bezpieczniejsze niż
w tradycyjnym sklepie, ponieważ każdy
klient, poza tym, że nie jest anonimowy,
ale zidentyfikowany poprzez aplikację
Xaris® Shop Box®, to jego zakupy są
monitorowane na bieżąco przez operatorów Centrum Obsługi Zdarzeń.
Aplikacja Xaris® Shop Box™ pozwala nie tylko na wejście do sklepu
i dokonanie płatności za zakupy, ale
daje sieciom handlowym możliwości kojarzone do tej pory głównie ze
sklepem internetowym – tworzenia
dedykowanych promocji na bazie
wcześniejszych koszyków zakupowych,

przyzwyczajenia zakupowe i wpływ
zmieniających się czynników na zmiany
sprzedaży w swoim sklepie. My proponujemy rewolucję – to sklep będzie tam,
gdzie są jego klienci i dzięki mobilności
może być dostępny wtedy, kiedy klienci
go potrzebują. Samoobsługowe kontenery handlowe można zlokalizować latem
w okolicach plaż, a np. podczas ważnych
zawodów sportowych w bliskości stadionów. Zakupy w modelu self-service to
przyszłość branży retail, a rozwiązanie
generowania raportów na podstawie
historii zakupów oraz kontroli stanu
asortymentu według predefiniowanych
ustawień. Uzupełnienie asortymentu
może mieć miejsce np. po wyczerpaniu
określonego poziomu ilości pozycji
asortymentowych.
Integralnym elementem obsługi technologii Xaris® Shop Box™ jest
działające 24/7 Centrum Obsługi
Zdarzeń. Operatorzy Centrum Obsługi Zdarzeń w czasie rzeczywistym
mogą monitorować technologie na
obiekcie oraz mieć podgląd na wszystkie kamery CCTV w sklepie, dzięki
czemu mogą pełnić nadzór nad procesami odbywającymi się na każdym
z obiektów i reagować na wszelkie
nieprawidłowości według określonych procedur. Do zadań operatorów
Centrum Obsługi Zdarzeń należy także pomoc w zakupach i doradztwo,
a jeśli będzie taka potrzeba, wysłanie
serwisanta czy też patrolu ochrony na
obiekt. Klient w każdej chwili może

nawiązać z nimi rozmowę poprzez
wciśnięcie przycisku znajdującego się
przy stanowisku kasowym, korzystając z wbudowanego mikrofonu oraz
głośników. Dzięki wsparciu Centrum
Obsługi Zdarzeń 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, klient sieciowy –
operator Xaris® Shop Box™ – może
mieć pewność, że każde zdarzenie na
każdym obiekcie zostanie natychmiast
obsłużone według ustalonych wcześniej
procedur.

Rewolucja w branży retail
Czy bezobsługowe sklepy to przyszłość branży retail? Odpowiada Michał
Dziadosz – dyrektor departamentu
sprzedaży Signal Group, dostawcy rozwiązania Xaris® Shop Box®: – W branży
retail sukces ukryty jest w szczegółach,
dlatego największe sieci handlowe poszukują rozwiązań dla swoich klientów
dopasowanych na tu i teraz. Od lat analizują zachowania konsumentów, ich

Xaris® pozwala wykorzystać technologie,
które sprawdzają się w tradycyjnych
sklepach na zupełnie nowej płaszczyźnie.
Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie integracji technologii obiektowych
jesteśmy w stanie dopasować model
Xaris® Shop Box™ do indywidualnych
oczekiwań klientów sieciowych.

Inbank Odkryciem Roku Solidne podstawy sukcesu

Inbank to bank o estońskim rodowodzie.
Polski oddział rozpoczął działalność pod
koniec lutego tego roku. Inbank jest bankiem
specjalistycznym, działającym w obszarze
consumer finance. Swoje produkty i usługi
udostępnia klientom 100% online, wykorzystując
do tego innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Tomasz Rzeski,
zastępca dyrektora generalnego
– Inbank zyskał miano Odkrycia Roku zaledwie po 4 miesiącach
działalności na polskim rynku.
Co stoi za tym sukcesem?
– Kapituła doceniła unikatowy,
specjalistyczny charakter naszego
banku. Jesteśmy pierwszym bankiem konsumenckim działającym
100% online. Dzięki temu naszym
klientom proponujemy produkty
w atrakcyjnych cenach i przyjaznych oraz szybkich procesach. Za
naszym sukcesem stoją doświadczeni ludzie, którzy w bardzo krótkim
czasie zbudowali unikatowy model
biznesowy specjalistycznego banku
konsumenckiego działającego w Internecie. Staramy się także być liderem innowacyjności – jako pierwsi
na rynku wdrożyliśmy usługę wideoweryfikacji tożsamości klienta z wykorzystaniem technologii
biometrycznej.

– Klient, decydując się na współpracę z Inbankiem, dostaje tylko
to, czego potrzebuje, bez ukrytych
gwiazdek, łączonych ofert i dodatkowych wymogów. Wychodzicie
z założenia, że klient Inbanku ma
otrzymać atrakcyjny produkt,
w wygodny sposób oraz w jak najkrótszym czasie. Co klienci znajdą
w ofercie Inbanku?
– Naszym flagowym produktem jest kredyt gotówkowy, którego
udzielamy nawet na kwotę 50 tys. zł,
a spłatę rozkładamy na równe raty
nawet na okres 6 lat. To rozwiązanie
dla tych, którzy szukają większej
kwoty na konkretny cel. Całkiem
niedawno wdrożyliśmy także kredyt samochodowy – jedyny taki na
rynku – w którym nie wymagane jest
zabezpieczenie w formie przewłaszczenia lub zastawu na zakupionym
środku transportu, ani cesja polisy
AC. Można o niego wnioskować
jeszcze przed wyborem pojazdu.
W Inbanku dodatkową gotówkę klient zawsze uzyska całkowicie
online, mając przy tym gwarancję
bezpieczeństwa, jaką daje korzystanie z usług banku.
– Klientom zaproponowano
także konkurencyjnie oprocentowane lokaty bankowe.
– Nasza oferta skierowana jest
do klientów, którzy wiedzą, że
w Internecie produkty nabywają
szybciej oraz bardziej komfortowo,
ale też taniej. Możemy to osiągnąć,

ponieważ działamy bez kosztownej
w utrzymaniu sieci placówek.
– Jak oceniają Państwo pierwsze
miesiące na polskim rynku?
– Był to dla nas czas bardzo intensywnej pracy. Debiut wymagał
odpowiedniego przygotowania, ale
też dostosowania modelu wypracowanego w Estonii do polskich
realiów.
Pierwsze miesiące prowadzenia
działalności pokazują, że nasza oferta cieszy się sporym zainteresowaniem klientów. Uznanie zyskał nasz
kredyt gotówkowy, który znalazł się
w aż trzech niezależnych rankingach, stawiając Inbank na pozycji
lidera.
– Czego można spodziewać się
po Inbanku w kolejnych miesiącach?
– Będziemy pracować nad dalszym rozwojem banku, tak aby
proponować klientom jak najlepsze i najkorzystniejsze rozwiązania.
Chcemy budować wiodącą pozycję
w segmencie kredytów bankowych
dostępnych w Internecie. W pierwszych miesiącach pokazaliśmy, że
nie stoimy w miejscu, ale kroczymy
drogą innowacji i dynamicznego
rozwoju.
Rozpoczęliśmy od uruchomienia modelu dystrybucji bezpośredniej w Internecie, ale teraz
planujemy rozwinąć działalność
w ramach dystrybucji pośredniej,
poprzes partnerów. Ten model
partnerski jest wpisany w DNA
estońskiego Inbanku, zatem planujemy rozwinąć go także w Polsce.
W perspektywie 3-5 lat ta linia biznesowa ma stanowić główny obszar
naszej aktywności.

Jacek Janiszek,
prezes zarządu Grupy Azoty
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
– Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Puławy już po raz czwarty otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy Roku, co jest potwierdzeniem
dobrze obranego kierunku działań w zakresie polityki personalnej. Jak skomentuje Pan ten fakt?
– Otrzymanie po raz kolejny tytułu to oczywiście źródło wielkiej
satysfakcji. Pozytywna ocena przez
komisję to również potwierdzenie,
iż nasza polityka personalna zmierza we właściwym kierunku. Mamy
szacunek dla naszych pracowników,
pamiętając, że to właśnie ludzie są
najważniejsi w każdej organizacji.
– Jakie wyzwania stoją aktualnie
przed pracodawcami, biorąc pod uwagę to, że obecnie rynek pracy należy
do pracowników?
– Głównym wyzwaniem jest stworzenie kultury organizacyjnej i strategii
personalnej, która pozwoli w wieloletnim horyzoncie na pozyskiwanie
wartościowych i lojalnych pracowników.
Czwarty tytuł Pracodawcy Roku zdaje
się potwierdzać, iż potrafimy skutecznie
zarządzać zasobami ludzkimi, a nasza
oferta jest atrakcyjna dla pracowników.
Pozyskiwanie dobrych pracowników
o niezbędnych kompetencjach zaczynamy już na etapie ich kształcenia – współpracujemy z kierunkową szkołą średnią
oraz wybranymi uczelniami. Innym
ważnym źródłem są staże organizowane
we współpracy z Powiatowym Urzędem

Pracy. Regularnie przyjmujemy grupy
stażystów, z których wielu otrzymuje
propozycję stałego zatrudnienia u nas.
W naszej branży i regionie mamy silną
markę jako pracodawca, budowaną
przez wiele lat. To wszystko ułatwia rekrutację w okresie rynku pracownika.
– Zatem jaka jest recepta na dotarcie do dobrych pracowników i zatrzymanie ich na dłużej?
– Prestiż pracodawcy, jasno sprecyzowana ścieżka awansu i atrakcyjne
wynagrodzenia pomagają przyciągnąć
najlepszych kandydatów. Tym, co zatrzymuje ich w firmie na dłużej są szacunek
dla ich pracy, docenianie osiągnięć, budowanie dobrej atmosfery w zespole
oraz wspieranie rozwoju zawodowego.
Dlatego już na etapie selekcji kandydatów zwracamy uwagę na kompetencje
miękkie, takie jak umiejętność współpracy w zespole czy też gotowość do
dzielenia się wiedzą. Szczególną wagę
przywiązujemy do rozwoju kompetencji
menadżerskich wśród osób zarządzających zespołami. Nie należy również
zapominać, że pracownicy poza swoimi
zadaniami w organizacji, pełnią inne
ważne role w swojej rodzinie, czy też społeczności. Ułatwianie im godzenia tych

ról jest bardzo ważne. Jednym z istotnych
działań przez nas realizowanych jest
Wolontariat Pracowniczy, w ramach
którego nasi pracownicy realizują projekty na rzecz społeczności lokalnej.
W tym roku wspierają m.in. schronisko
dla zwierząt, szkoły i przedszkola, ośrodek wychowawczy oraz rodziców dzieci
niepełnosprawnych.
– Wdrażana przez Państwa polityka personalna od lat przynosi widoczne efekty. Czy możemy spodziewać
się zatem jakichś zmian, nowości,
czy raczej ulepszenia tego co już dobrze działa?
– Pozostajemy otwarci na nowe propozycje działań. Z czasem pojawiają
się nowe potrzeby, na które staramy
się odpowiadać. Ostatnio wdrożyliśmy
ruchomy czas pracy, nowy system awansów poziomych, czy też nowe programy
rozwojowe. Z pewnością wkrótce pojawią się kolejne pomysły i projekty.

– Praca w Grupie Azoty PUŁAWY daje wymierne korzyści zarówno
materialne, jak i zawodowe. Przede wszystkim wiąże się z zatrudnieniem
w prestiżowym zakładzie chemicznym o zasięgu ponadeuropejskim.
Ponadto zarobki, jak i opieka socjalna stoją na wysokim poziomie.
Praca jest stabilna, choć wiąże się z pewnymi realnymi zagrożeniami
ze względu na charakter prowadzonej działalności, jednak profesjonalizm pracujących tu osób oraz dobra atmosfera w pracy rekompensują
wszelkie niedogodności.
Aparatowy Procesów Chemicznych, staż pracy 20 lat
– Zatrudnienie w Grupie Azoty PUŁAWY oznacza dobrą, stałą pracę
z możliwością rozwoju. Ponadto dobre wynagrodzenie i częste premie,
a także bardzo korzystny pięciobrygadowy system pracy zmianowej.
Aparatowy Procesów Chemicznych, staż pracy 1,5 roku
– Warto pracować w Grupie Azoty PUŁAWY, ponieważ jest to
największe polskie przedsiębiorstwo w branży nawozowo-chemicznej,
znane na całym świecie. Jestem dumny, że mogę tu pracować. To ciekawa
praca, która daje poczucie bezpieczeństwa dla mnie i dla mojej rodziny.
Aparatowy Procesów Chemicznych, staż pracy 7 lat
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Sieć sklepów Gama Tradycyjnie Dobry Wybór – nagrodzona!
Sieć Sklepów Gama – Tradycyjnie Dobry Wybór oferująca szeroki wybór produktów
świeżych i regionalnych, wiele atrakcyjnych promocji oraz dogodne godziny otwarcia
została wyróżniona przez klientów tytułem Laur Klienta – Odkrycie 2017 w kategorii
Sklepy osiedlowe i convenience.

Produkty Marki Własnej Sieci sklepów Gama Tradycyjnie Dobry Wybór pod marką Gama, Golberg,
Ωmega i Gamuś zostały już po raz drugi docenione przez konsumentów i otrzymały w kategorii
Jakość produktów marek własnych – brązowy Laur Klienta 2017.

Wszystkim naszym klientom dziękujemy za oddane głosy i zapraszamy do naszych sklepów!

RZECZ O BIZNESIE

Sukces sygnowany Souvre
Misją firmy Souvre Internationale jest promowanie
nowego wymiaru marketingu społecznościowego
na całym świecie. Definiują ją następujące wartości:
rzetelność, wiarygodność i zaufanie.
Firma Souvre Internationale
łączy wirtualne zakupy z rzeczywistymi zarobkami. Każdy z partnerów otrzymuje gotowe narzędzia
do budowania swojego biznesu.
Techniczno-administracyjną stronę sprzedaży w całości bierze na
siebie firma. Osoby, które decydują
się na budowanie swojej sieci konsumencko-sprzedażowej w Souvre,
działają w oparciu o przejrzysty plan
marketingowy. Firma na wynagrodzenia przeznacza aż 38% swojego
obrotu. Marka proponuje atrakcyjne
programy motywacyjne dla partnerów, aby jeszcze bardziej zmobilizować ich do zorientowania się na
wyniki sprzedażowe. Do tej pory
dyrektorzy biorący udział w programie Auto-Motywacja bez barier
wyjechali z salonów autoryzowanych
dealerów luksusowymi samochodami m.in. Audi i Mercedes. Marka
Souvre to synonim profesjonalnej
obsługi klientów, transparentności
biznesu oraz otwartości na innowacyjne rozwiązania. Zdolność dopasowywania się do dynamicznie
zmieniających się potrzeb rynku
stanowi jedną z kluczowych przewag

konkurencyjnych firmy. Motywacją
do prowadzenia biznesu stały się wysokiej jakości produkty opracowane
na podstawie badań i doświadczeń
ekspertów dysponujących sprawdzonymi recepturami. Firma Souvre
wpisuje się w trendy współczesnej
kosmetologii, promując flagowe produkty kolagenowe klasy premium
oraz naturalne suplementy diety
zarówno pod kątem codziennego
dbania o urodę, jak i profilaktyki
anti-aging.
Konkurencyjność produktów polega na innowacyjności, rozumianej
jako wykorzystanie niepopularnych
na rynku, naturalnych komponentów poprawiających zdrowie i wygląd. Wszystko to dzięki specjalnie
opracowanej formule produktów
zawierających niezwykle cenne białko – kolagen naturalny, który od
zawsze był pożądanym składnikiem
kosmetyków. Marka nieustannie
poszerza swoją ofertę o kolejne gamy
produktowe, m.in. luksusowe perfumy dla kobiet i mężczyzn. Nie
bez znaczenia jest również sposób
sprzedaży unikatowych produktów
w wygodny sposób, bez wychodzenia

z domu, w funkcjonalnym sklepie
internetowym. Prokonsumencka
postawa partnerów Souvre została doceniona przez kapituły wielu
prestiżowych konkursów. Firma
Souvre Internationale została
okrzyknięta „Luksusową Marką
Roku 2016”, zdobyła tytuł „Sukces
Roku” i „Wiarygodna Firma”. Linia
produktów kolagenowych została wyróżniona przez organizatorów plebiscytu „Diamenty Beauty
2017”. Pan Waldemar Smoliński,
prezes Souvre Internationale, otrzymał statuetkę „Osobowość Roku
2016” w kategorii Biznes. – Sukces
nie jest wypadkową działań realizowanych okazjonalnie. To efekt ciągłej, wytężonej pracy nad budową
rzetelnej i godnej zaufania firmy –
podkreśla. Dzięki zaangażowaniu
całej, 30-tysięcznej struktury Souvre
Internationale produkty dostępne
w ofercie firmy są z powodzeniem
promowane w krajach, takich jak:
Wielka Brytania, Francja, Holandia
czy Hiszpania. Partnerzy Souvre
myślą globalnie, a działają lokalnie, co w rezultacie daje wyjątkowy
efekt synergii.

Czujesz się
solidnym pracodawcą?
Uważasz, że firma, w której pracujesz zasługuje na ten
prestiżowy tytuł?
Zgłoś się do nas!
Kontakt:
Tina Dej
Dyrektor Programu
Solidny Pracodawca Roku
tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470
e-mail: t.dej@rzeczobiznesie.eu
Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie nr 4
WWW.SOLIDNYPRACODAWCA.PL
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Godła programów wspierają decyzje konsumentów!
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 ten najmniejszy.

O

dpowiedź na te i szereg innych pytań przyniosły nam ogłoszone
niedawno 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 najbardziej reprezentatywnego przedziału wiekowego 15-64 lat. Sposób
badania, na który się zdecydowano,
w terminologii profesjonalnej nazywa się CAPI (Computer Aided
Personal Interview). Osobom niezwiązanym z branżą badawczą, czy
reklamową ten skrót może niewiele
mówić. W uproszczeniu, CAPI to
metoda bezpośrednich wywiadów
przeprowadzanych w domach respondentów z udziałem komputera.
Wyniki takich badań kodowane są
w trakcie przeprowadzania wywiadu,
a dane z terenu przesyłane specjalnie
zabezpieczonym łączem.
Podczas badań CAPI dotyczących rozpoznawalności godeł promocyjnych kierowano się kilkoma
istotnymi kryteriami, wśród których
były takie wytyczne jak: płeć badanego, 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 jednoznaczne
i wyraźnie wskazujące na... skuteczność godeł. Aż 26% badanych
stwierdziło, iż medal (inaczej: godło
promocyjne – przyp. aut.) zamieszczony na opakowaniu w istotny
sposób wpływa na wybór oznaczonego nim produktu. Grupą, która
najczęściej zwraca uwagę na godła
promocyjne, okazali się mieszkańcy
dużych, ponadstutysięcznych miast.
Zaintrygował nas fakt, że po raz
kolejny panie okazały się bardziej
dociekliwe i spostrzegawcze. Z badań
jasno wynika, że to właśnie kobiety
przywiązują większą wagę do tego,
co widnieje na opakowaniu produktu. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że to właśnie one, nieco
częściej niż mężczyźni, kierują się
przy zakupach godłami promocyjnymi. Na dokonanie zakupu towaru
oznaczonego godłem ma również
wpływ zasobność portfela. Osoby
o wyższych dochodach, dokonując
zakupu, chętniej sugerują się graficzną informacją o zdobyciu przez daną
markę konkretnego tytułu, na przykład Lauru Konsumenta. Obecność
godła przykuwa także uwagę osób
wykształconych. Badanie wykonane
przez GFK Polonia pokazało nam,

Piękno. Ciepło.
Wytrzymałość.

O jakości systemów ociepleń decydują trzy czynniki:
termoizolacyjność, trwałość i atrakcyjność elewacji.
Caparol od 50. lat pracuje nad udoskonaleniem technologii
i receptur produktowych. Nasi eksperci przeprowadzają
liczne badania, testy, poznają oczekiwania
profesjonalistów. Wszystko po to, by naszym klientom
oferować trwałe, piękne i pewne systemy ociepleń.

Energooszczędne rozwiązanie –
niekwestionowana opłacalność

Caparol – profesjonalny
dostawca rozwiązań

Większość ciepła uchodzi przez
ściany zewnętrzne budynku. Praktyczne
doświadczenie wskazuje, że ocieplenie
elewacji systemem Capatect prowadzi
do znacznych oszczędności kosztów
ogrzewania – o 40%, a w niektórych
przypadkach nawet więcej. Solidne
ocieplenie elewacji wyraźnie zmniejsza
koszty ogrzewania ponoszone przez
właścicieli i mieszkańców zimą, a latem
chroni przed uciążliwymi wysokimi
temperaturami. Ponadto dobrze ocieplone ściany budynku zapewniają wyższy
komfort cieplny mieszkania.

Caparol to marka profesjonalnych
farb i systemów ociepleń. Jako pierwszy
na świecie opracował recepturę farb dyspersyjnych, a także rozpoczął produkcję
dyspersyjnych farb elewacyjnych. Dziś
produkty sygnowane marką Caparol są
cenione przez wykonawców na całym
świecie. Caparol stawia na intensywne
prace badawcze oraz innowacyjność.
Siłą marki jest umiejętne połączenie
zaawansowanych technologii z bogatą
ofertą kolorystyczną. Szerokie spektrum specjalistycznych produktów zostało opracowane i przetestowane, aby
sprostać wymaganiom różnorodnych
podłoży – 700 produktów w 9 kategoriach. W ofercie marki znajdują się farby,
systemy izolacji cieplnej, systemy akustyczne, produkty do ochrony i naprawy
betonu oraz materiały przeznaczone do
profesjonalnej konserwacji i renowacji
zabytków. Caparol przywiązuje dużą
wagę do roli szkoleń dla partnerów handlowych, wykonawców, architektów czy
dekoratorów wnętrz.

www.caparol.pl

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 również osobom aktywnym zawodowo.
To one chętniej wybierają te marki, które znalazły uznanie również
wśród innych użytkowników.
No dobrze, ale przecież godeł,
którymi opatrzone są rozmaite produkty, jest kilka. Czy w takim razie
wszystkie są tak samo miarodajne?
Czy każde z nich znaczy dla konsumenta dokładnie to samo?
Z badania GFK Polonia wynika,
że aż 25% osób zwraca przy zakupach uwagę na znaki promocyjne,
z czego największym zaufaniem
darzone są godła konkursów Teraz
Polska oraz Laur Konsumenta.
Skoro tak, to skupmy się na
przykład na samym Laurze Konsumenta. Nie trzeba długo szukać,
by dowiedzieć się, że aż 3 spośród 9
najbardziej rozpoznawalnych godeł
promocyjnych w Polsce związane są
z programem Laur Konsumenta. Są
to: Laur Klienta / Laur Konsumenta
(w nomenklaturze programu panuje
swoisty dualizm związany z charakterem konkretnych branż, w których
medale są przyznawane), Top Marka
oraz Odkrycie Roku.

Czas w takim razie pochylić się
nad każdym z tych godeł z osobna.
Godła Top Marka oraz Odkrycie Roku w najmocniejszym
stopniu trafiają do mieszkańców
dużych miast. Ci, którzy wybierają
produkty opatrzone godłem Top
Marki to najczęściej mężczyźni.
Panów satysfakcjonuje najwyższe z możliwych odznaczeń, co

DLA NAJLEPSZYCH
Z NAJLEPSZYCH

wskazywać może na odwieczną
samczą chęć współzawodnictwa,
zdobycia najwyższej wygranej.
W tym przypadku takim konsumenckim świętym Graalem jest
produkt najbardziej rekomendowany przez innych, marka nie
opuszczająca podium w plebiscycie
Laur Konsumenta, czyli Top Marka. Top Marka najbardziej przeko-

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

Solidny Pracodawca Roku
Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan? Nakłady finansowe?
A może po prostu szczęście? Zapewne każdy z tych elementów, ale niewątpliwym atutem
dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest inwestycja w kapitał ludzki.
„Mamy różne poglądy, odmienną pracę. Lecz kiedy się nad tym zastanowić,
jest jedna rzecz wspólna dla całej organizacji – człowiek”. Thomas Watson
XV edycja projektu
Po zakończeniu XIV edycji oraz
podsumowaniu, jakim była gala,
organizatorzy „Rzecz o Biznesie”
oraz „Strony Rynku” po raz kolejny
sukcesywnie realizują program Solidny Pracodawca Roku, wspierając
tym samym firmy, 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 zarówno tych z korzeniami
i kapitałem polskim, jak również tych
zagranicznych wciąż się rozwija i pnie
coraz wyżej. Zadowalający jest fakt,
iż coraz więcej pracodawców rozumie, że ludzie to fundament dobrze
i efektywnie prosperującego biznesu
– mówi Tina Dej, dyrektor programu
Solidny Pracodawca Roku.
Projekt powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować
oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką
personalną, która przekłada się na
wysoką jakość produktów i usług.
Medialna część projektu ma na
celu zaprezentowanie laureatów
prestiżowego tytułu Solidny Pracodawca Roku na łamach mediów
ogólnopolskich. Uczestnicy poprzez
możliwość zaistnienia w prasie lub
telewizji wzmacniają swój wizerunek
jako rzetelnych pracodawców.
Projekt wspiera przedsiębiorstwa,
które pozwalają zatrudnionym osobom poprzez codzienną pracę realizować zarówno swoje, jak i firmowe
cele biznesowe. Inwestując w ludzi,
pracodawca rozumie, że to dzięki
nim firma stale się rozwija.
Poza podstawowymi kryteriami
związanymi z Prawem Pracy w tegorocznej edycji jako organizatorzy
projektu zwróciliśmy szczególną
uwagę na poniższe kwestie:
• ocena pracowników – proces,
w którym dokonuje się wartościowania postaw, zachowań oraz poziomu
wykonania zleconych zespołowi zadań, mający na celu wzrost wydajności pracy i poprawę jej jakości.
Ocena pracowników ma ogromne
znaczenie również ze względu na to,
iż motywuje do dalszego działania.
Rezultatem pozytywnych wyników
dla pracowników jest umocnienie
pozycji lub premia pieniężna;

• równe traktowanie – ogólnie
przyjęte zasady równego traktowania
i niedyskryminowania kandydatów
ze względu na wiek, płeć, rasę czy
religię są bardzo istotne, dlatego
w tegorocznej edycji zwracamy
szczególną uwagę na podejście pracodawców do takich grup pracowniczych jak 50+. W wielu branżach
doświadczenie jest na wagę złota,
dlatego pracownicy z wieloletnim
stażem w danym zawodzie są cenieni
i chętnie zatrudniani. W naszym
programie udowadniamy, że są firmy,
które hołdują zasadzie, w myśl której w każdym wieku można znaleźć
pracę adekwatną do kwalifikacji.
Wyróżniamy firmy wspierające rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych, dając im szansę na
zatrudnienie. Taka sytuacja związana jest z obopólnymi korzyściami.
Niewątpliwie dofinansowania do
pensji pracowników oraz dotacje do
tworzonych stanowisk są istotnym
aspektem ekonomicznym dla pracodawców. Z drugiej strony, aktywizacja zawodowa jest niezwykle ważna
ze względu na możliwość poprawy
kondycji zdrowotnej i emocjonalnej
pracowników.
Ciągłość zatrudnienia i wsparcie
udzielane młodym matkom to niezwykle istotne zagadnienia. Czas,
w którym kobiety spodziewają się
dziecka, to szczególne chwile w ich
życiu, dlatego bardzo ważne jest, aby
towarzyszyło im poczucie stabilizacji
i komfortu. Brak obaw o powrót na
stanowisko pracy pozwala na pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym;
• studenci / absolwenci – popieramy pracodawców, którzy dają szansę
studentom oraz absolwentom na stawianie pierwszych kroków w życiu
zawodowym. Ułatwienie im dobrego
startu jest aspektem przynoszącym
korzyści także pracodawcom, gdyż
młodzi ludzie w firmie to powiew
świeżości i innowacyjnych pomysłów. Młodzi pracownicy odznaczają
się także entuzjazmem i chęcią podjęcia nowych wyzwań stawianych
przez przełożonych.

Weryfikacja
Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie
całego kraju selekcjonujemy te przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć
o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku

i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów.

Co wyróżnia nasz projekt
spośród innych?
Organizatorem programu Solidny
Pracodawca Roku jest redakcja pracująca nad związanymi z przedsięwzięciem tytułami prasowymi. W związku
ze specyfiką pracy zespołu, podstawą
wstępnej weryfikacji przedsiębiorstw
są standardowe działania dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji
poprzez kontakt z instytucjami, takimi
jak: powiatowe urzędy pracy, urzędy
miast czy Państwowa Inspekcja Pracy). Wysoce cenimy również wsparcie,
jakiego udzielają nam nasi patroni –
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
oraz Stowarzyszenie Pracodawców RP.
Wyróżnieniem dla firm jest już
sama nominacja, gdyż w dużej mierze
jest ona wynikiem pozytywnych rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych
w lokalnym środowisku przedsiębiorstw.
Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również możliwość zaprezentowania się na łamach
ogólnopolskich mediów w ramach
zdobytego tytułu.
Współpracujemy z trzema największymi opiniotwórczymi dziennikami w Polsce oraz telewizją.
Część konkursowa nie podlega
opłacie – firmy biorące udział w projekcie nie płacą za poszczególne etapy
weryfikacji, abonament czy samą możliwość udziału w konkursie. Jeśli firma
nie zdobędzie wyróżnienia, nie ponosi
żadnych kosztów. Jedyna opłata obowiązująca to inwestycja w wizerunek
firmy.

Podsumowanie projektu
Zwieńczeniem każdej z edycji
projektu jest ogólnopolska gala, na
którą zaproszeni zostają wszyscy
laureaci tytułu. Podczas uroczystości wyróżnione firmy otrzymują
tablice pamiątkowe potwierdzające
słuszność dotychczasowych działań z zakresu polityki personalnej.
Wydarzenie jest również wspaniałą
okazją do wymiany doświadczeń
i pomysłów z obszaru HR.
Zapraszamy na naszą nową stronę
internetową, gdzie mogą się Państwo
zapoznać z wypowiedziami naszych
laureatów na temat projektu, którzy
są wizytówką tego przedsięwzięcia.
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Po raz trzeci na podium
CEVA Logistics to jedna z wiodących na świecie firm zajmująca
się zarządzaniem łańcuchami dostaw, która projektuje
oraz wdraża rozwiązania zarówno w zakresie zarządzania
transportem, jak i logistyki kontraktowej. Zapewnia najlepsze
w swojej klasie usługi w zintegrowanej sieci na całym
świecie, gdzie koncentruje się na zagadnieniach ogólnych
i specjalistycznych potrzebach sektora motoryzacyjnego,
konsumenckiego, detalicznego, energetyki, opieki zdrowotnej,
przemysłu lotniczego czy technologicznego.
Utrzymanie pozycji lidera wymaga nie tylko dbałości o poszczególne
linie biznesowe i procesy, ale przede
wszystkim o pracowników, dzięki którym firma tak sprawnie funkcjonuje.
Za starania jakie firma podejmuje
w zakresie prowadzonej polityki personalnej CEVA po raz kolejny została
nagrodzona w plebiscycie Solidny Pracodawca Roku.
–To dla naszej firmy niezwykle istotne
wyróżnienie. Ludzie są największą wartością CEVA. Jakość dostarczanych przez
nas usług jest wprost proporcjonalna do
wiedzy, umiejętności i zaangażowania
naszych parcowników. Oni są kluczem do
sukcesu firmy. Tytuł Solidny Pracodawca
świadczy o tym, że firma buduje przyjazne środowisko pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać, jest również
mobilizacją do dalszych działań w zakresie polityki personalnej – mówi Anna
Miga-Rubak,VP Human Resources
Eastern & Central Europe w CEVA.
CEVA ceni różnorodność we
wszystkich aspektach swojego funk-

cjonowania. Dzięki czemu buduje pozytywne środowisko, w którym każdy
może poczuć się częścią organizacji, a co
za tym idzie zwiększa to produktywność
i zaangażowanie pracowników. W myśl
tej idei oprócz poszanowania dla rasy, religii, płci, stanu cywilnego, czy poglądów
firma wspiera osoby niepełnosprawne
nie tylko poprzez ich zatrudnienie, ale
również dostosowując stanowiska do ich
potrzeb. CEVA wspiera pracowników
począwszy od tych, którzy rozpoczynają
swoją ścieżkę zawodową poprzez liczne
staże i praktyki, poprzez cały okres ich
zatrudnienia .Nie zapomina się również
o osobach w wieku 50+ których w całej
organizacji jest ok 20%.
CEVA Logistics chętnie wychodzi
również z inicjatywami do społeczności lokalnej. Program Zrównoważonego Rozwoju, który jest elementem
Polityki Odpowiedzialności Społecznej bazuje na trzech podstawowych
filarach, a mianowicie: szacunku do
środowiska, pracowników oraz etyce korporacyjnej.

Co nowego?
Firma CEVA dba o standardy zatrudnienia, dlatego wciąż udoskonala
działania w zakresie prowadzonej polityki personalnej. Począwszy od procesu
rekrutacji poprzez możliwość rozwoju
zawodowego swoich pracowników,
a kończąc na wsparciu socjalnym czy
integracji załogi. W bieżącym roku firma nawiązała współpracę z Bielskim
Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr
Grodzki w Bielsku-Białej w ramach projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja
zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego”, w ramach którego
zatrudnia stażystów.
Rozszerzono również pakiet benefitów dla pracowników poprzez wprowadzenie kart MULTIACTIVE. To jeden
z elementów polityki firmy mający na
celu promowanie i wspieranie zdrowego trybu życia. W roku 2017 rozpoczęto również program szkoleniowy
„Effective Leadership” skierowany do
wszystkich osób zarządzajacych zespołami ludzkimi. To program zbudowany
z 6 modułów i przewidziany na kolejne
3 lata. Firma CEVA nie spoczywa na
laurach i z roku na rok podnosi standardy
w zakresie oferowanych usług oraz prowadzonej polityki personalnej czy CSR-u.
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CEVA Logistics to jedna z wiodących
na świecie firm zajmująca się
zarządzaniem łańcuchami dostaw, która
projektuje oraz wdraża rozwiązania
zarówno w zakresie zarządzania
transportem jak i logistyki kontraktowej.
Zapewnia najlepsze w swojej klasie
usługi w zintegrowanej sieci na całym świecie, gdzie koncentruje się
na zagadnieniach ogólnych i specjalistycznych potrzebach sektora
motoryzacyjnego, konsumenckiego, detalicznego, energetyki, opieki
zdrowotnej, przemysłu lotniczego czy technologicznego.
Utrzymanie pozycji lidera wymaga nie tylko dbałości o poszczególne linie biznesowe i procesy, ale
przede wszystkim o pracowników,
dzięki którym firma tak sprawnie
funkcjonuje. Za starania jakie firma
podejmuje w zakresie prowadzonej
polityki personalnej CEVA po raz
kolejny została nagrodzona w plebiscycie Solidny Pracodawca Roku.
–To dla naszej firmy niezwykle istotne wyróżnienie. Ludzie są
największą wartością CEVA. Jakość
dostarczanych przez nas usług jest
wprost proporcjonalna do wiedzy,
umiejętności i zaangażowania naszych parcowników. Oni są kluczem
do sukcesu firmy. Tytuł Solidny Pracodawca świadczy o tym, że firma

buduje przyjazne środowisko pracy,
w którym pracownicy mogą się rozwijać, jest również mobilizacją do
dalszych działań w zakresie polityki
personalnej – mówi Anna Miga-Rubak,VP Human Resources Eastern
& Central Europe w CEVA.
CEVA ceni różnorodność we
wszystkich aspektach swojego funkcjonowania. Dzięki czemu buduje
pozytywne środowisko, w którym
każdy może poczuć się częścią organizacji, a co za tym idzie zwiększa
to produktywność i zaangażowanie
pracowników. W myśl tej idei oprócz
poszanowania dla rasy, religii, płci,
stanu cywilnego, czy poglądów firma
wspiera osoby niepełnosprawne nie
tylko poprzez ich zatrudnienie, ale

również dostosowując stanowiska
do ich potrzeb. CEVA wspiera pracowników począwszy od tych, którzy
rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową poprzez liczne staże i praktyki,
poprzez cały okres ich zatrudnienia
.Nie zapomina się również o osobach
w wieku 50+ których w całej organizacji jest ok 20%.
CEVA Logistics chętnie wychodzi również z inicjatywami do
społeczności lokalnej. Program
Zrównoważonego Rozwoju, który
jest elementem Polityki Odpowiedzialności Społecznej bazuje
na trzech podstawowych filarach,
a mianowicie: szacunku do środowiska, pracowników oraz etyce korporacyjnej.

Co nowego?
Firma CEVA dba o standardy zatrudnienia, dlatego wciąż udoskonala
działania w zakresie prowadzonej
polityki personalnej. Począwszy od
procesu rekrutacji poprzez możliwość rozwoju zawodowego swoich
pracowników, a kończąc na wsparciu socjalnym czy integracji załogi.
W bieżącym roku firma nawiązała
współpracę z Bielskim Stowarzysze-

niem Artystycznym Teatr Grodzki
w Bielsku-Białej w ramach projektu
„Inwestuj w siebie! Aktywizacja
zawodowo-edukacyjna młodzieży
z województwa śląskiego”, w ramach
którego zatrudnia stażystów.
Rozszerzono również pakiet benefitów dla pracowników poprzez wprowadzenie kart
MULTIACTIVE. To jeden z elementów polityki firmy mający na celu
promowanie i wspieranie zdrowego

trybu życia. W roku 2017 rozpoczęto również program szkoleniowy
„Effetive Leadership” skierowany
do wszystkich osób zarządzajacych
zespołami ludzkimi. To program
zbudowany z 6 modułów i przewidziany na kolejne 3 lata. Firma
CEVA nie spoczywa na laurach
i z roku na rok podnosi standardy
w zakresie oferowanych usług oraz
prowadzonej polityki personalnej
czy CSR-u.

