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Dobra tolerancja

Szybkie działanie  
przeciwbólowe

Unikalna molekuła 

Opracowano na podstawie: Barbanoj MJ et al., Clin Pharmacokinet 2001; 40(4): 245-262. Ezcurdia M et al., J Clin Pharmacol 
1998;38:65S-73S. Nazwa produktu leczniczego: Ketesse® 25, tabletki powlekane 25 mg; Skład jakościowy i ilościowy: 

każda tabletka zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci deksketoprofenu z trometamolem; Postać farmaceutyczna: białe, 
okrągłe, powlekane tabletki z linią dzielącą. Tabletki można dzielić na połowy. Wskazania do stosowania: objawowe leczenie bólu 

o  nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów. Przeciwwskazania: 
Nie wolno stosować w następujących przypadkach: u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną, inne leki z grupy niesteroidowych leków 

przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas 
acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki 

lub obrzęku naczynioruchowego; u  pacjentów z reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów w wywiadzie; 
u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; u pacjentów 
z czynną chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem lub ich podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub 
perforacji, u pacjentów z przewlekłą niestrawnością; u pacjentów, u których występuje inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami; 
u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną 
lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤ 59 ml/min); u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10-15 punktów w skali Child-Pugh); 
u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi; u pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania 
niedostatecznej ilości płynów); u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu: Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg. Aktualizacja: 31.05.2016. Informacja 
naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane 
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu 
leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie 

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przygotowano: październik 2017, PL-KET-2017-C3-3-PRINT

Firma Denckermann to producent wysokojakościowych części zamiennych działająca 
od ponad 10. lat na rynku. Firma oferuje produkty, które łączą bezpieczeństwo, trwałość oraz 
dbałość o środowisko. Na szerokie portfolio produktów składa się 14 linii asortymentowych 
przeznaczonych do wszystkich marek samochodów osobowych oraz dostawczych.

Denckermann ‒ kolejny sukces

 –Przyznany dwukrotnie tytuł Pra-
codawcy Roku to powód do niezwykłej 
dumy i dowód na to, że polityka � r-
my idzie w dobrym kierunku – mówi
Aleksandra Wolszczak HR Manager.
 O niewątpliwym sukcesie � rmy 
decyduje jakość, przystępność i konku-
rencyjność cenowa produktów. Jednak 
o biznesowej pozycji � rmy Dencker-
mann bardziej niż jakiekolwiek inne 
czynniki decydują ściśle określone war-
tości. Niezwykle ważne jest to, w jaki 
sposób traktujemy siebie nawzajem, po-
nieważ dzięki temu kreujemy wzajemne 
relacje oparte na szacunku, uczciwości 
i zaufaniu. Ponieważ fundamentem każ-
dej spółki są pracownicy, więc celem po-
lityki personalnej jest przede wszystkim 
wsparcie i rozwój, przyjazne i stabilne 
środowisko pracy oraz budowanie wza-
jemnych relacji. Każdy pracownik ma 

inne potrzeby począwszy od stabilności 
zatrudnienia, przez chęć realizowania 
swoich pasji, aż po satysfakcję � nansową. 
W każdej stre� e staramy się wspierać 
pracowników, bo wierzymy, że tylko 
silnie zmotywowany zespół może ofe-
rować rozwiązania satysfakcjonujące 
klientów, a co za tym idzie prowadzić 
do biznesowego sukcesu � rmy. 
 Zapytaliśmy pracowników spółki, 
co sądzą o pracy w � rmie Dencker-
mann:
 – Zatrudnienie w � rmie Dencker-
mann oznacza dobrą i stabilną pracę. 
Wiem, że człowiek jest ważny nie tylko 
w kontekście wykonywanej pracy, ale 
także jako istota ludzka – Zastępca 
Kierownika Logistyki – staż 9 lat.
 – Elastyczny czas pracy, możliwość 
rozwoju zawodowego, niezależność, miła 
atmosfera, bogaty pakiet socjalny – to są 

niewątpliwe plusy pracy w � rmie Dencker-
mann – Główna Księgowa – staż pracy 
4 lata.
 – Praca w Denckermann stworzyła 
mi możliwość do aktywności w interdy-
scyplinarnych projektach. Ale najbar-
dziej doceniam atmosferę panującą na 
co dzień – O�  ce Manager – staż pracy 
2 lata.
 – Bardzo istotna dla mnie jest 
stabilność zatrudnienia, przejrzystość 
zasad i wsparcie okazywane na co dzień 
pracownikom. Dużym atutem jest ter-
minowość wypłat i zaplecze socjalne – 
Specjalista ds. magazynowych – staż 
pracy 7 lat. 
 – W Denckermannie możesz mieć 
satysfakcję z pracy, ponieważ masz udo-
stępnione wszystkie potrzebne narzędzia 
do jej perfekcyjnego wykonania – Export 
Manager – staż pracy 6 lat.

W wyniku przeprowadzonego sondażu marka Vitalia.pl 
otrzymała certy� kat Laur Klienta 2017. 
Firma od 12. lat jest liderem odchudzania przez Internet 
– z jej usług skorzystało już ponad 2 mln osób.

Laur Klienta 2017 dla Vitalia.pl

 Vitalia.pl to najprostsza w sto-
sowaniu dieta online w Polsce. Nie 
dziwi fakt, że marka zajęła I miejsce 
w trzynastej edycji ogólnopolskiego 
plebiscytu popularności Laur Klienta/
Konsumenta 2017 w kategorii: ”Inno-
wacyjne usługi – diety online i serwisy 
wspierające odchudzanie”. 
 Dieta Smacznie Dopasowana 
opracowana przez ekspertów Vitalii 
to skuteczna metoda odchudzania przy 
zachowaniu norm polskiego Instytutu
Żywności i Żywienia. Jadłospisy są in-
dywidualne, zbilansowane, a przede 
wszystkim smaczne.

Wyjątkowa dieta – jesz dużo i 
wszystko, a do tego chudniesz

 Serwis Vitalia.pl umożliwia kom-
ponowanie bardzo skutecznych diet 
przeznaczonych dla osób walczących 
z nadwagą lub pragnących utrzymać 
wagę dotychczasową. 
 Dzięki unikatowym funkcjom i no-
watorskim rozwiązaniom w Vitalia.pl 
można m.in.:
• wymieniać potrawy na inne,
• dopasować potrawy do swoich 

preferencji, np. zamienić nielubia-
ny składnik potrawy na inny bądź 
wybrać czy chcemy więcej ciepłych, 
czy zimnych dań,

• dopasować stopień skomplikowania 
przygotowywanych potraw do stylu 
życia (np. szybkie dania obiadowe, 
proste, oparte na ogólnodostęp-
nych półproduktach),

• tworzyć listy zakupów.

Dlaczego Polacy uwielbiają 
dietę Smacznie Dopasowaną?

• Jest skuteczna – nie obiecujemy 
cudów tylko realne efekty.

• Jest smaczna i prosta – obiady do 
20 minut (tylko w Vitalii).

• Jest wygodna – możliwość wymiany 
posiłku na 1 z 4000 potraw.

• Jest niedroga – koszt składników 
diety dziennej to nawet 12,45 zł.

• Jest zdrowa i dostępna – w jadłospi-
sach znajdują się tylko podstawowe 
nieprzetworzone produkty, które 
można znaleźć w każdym markecie.

• Jest dopasowana – do płci, wieku, 
aktualnej i docelowej wagi, poziomu 
aktywności � zycznej, tempa, w jakim 
chce się chudnąć, czasu, który można 
spędzić w kuchni, różnorodności po-
siłków oraz preferencji smakowych.

• Ma opiekę 3 specjalistów – nielimi-
towany kontakt z dietetykiem, psy-
chologiem odchudzania i trenerem. 
Odpowiedź na czacie i przez e-mail 
również w weekendy.

• Daje motywację – ma Grupę Wspar-
cia PREMIUM, czyli 5 podobnych 
osób z tym samym celem, Vitamo-
tywację, czyli narzędzia motywacyj-
ne opracowane przez psychologów 
i dietetyków oraz wykresy postępów.

• W pakiecie plan treningowy gratis 
– do realizowania w domu lub na 
siłowni oraz 30 treningów wideo – 
na spalanie tłuszczu, modelowanie, 
jak również ćwiczenia rozciągające 
i uelastyczniające oraz indywidualne 
konsultacje z osobistym trenerem.

„Schudłam 30 kg i sama do tej pory 
nie wierzę!”

Patrycja
Jeden abonament – 19 funkcji 

i udogodnień.
Ty również marzysz o nowej 

sylwetce? 
Z kodem RABAT4 10% tańsza 
dieta dla Ciebie (wpisz go w 2. 

kroku procesu zakupu).
Kup dietę: www.vitalia.pl

FERA.PL to jeden 
z największych internetowych 
zoologicznych sklepów 
w Polsce, który w tym roku 
zdobył złoty Laur Klienta 
w kategorii „Jakość obsługi 
klienta”. O przepis na sukces 
zapytaliśmy Prezesa Zarządu 
FERA Sp. z o.o. – Sabinę Krupę. 

FERA.PL ‒ wygodne zakupy 
dla psów i kotów!  

 – W czym tkwi tajemnica sukcesu 
sklepu FERA.PL?
 – W imieniu sklepu FERA.PL 
pragnę serdecznie podziękować na-
szym dotychczasowym klientom za 
oddane głosy i zaufanie, jakim nas 
obdarzyli, przyznając nam złoty Laur 
w kategorii „Jakość obsługi klienta”. To 
wyróżnienie jest dla nas potwierdze-
niem, że idziemy w dobrym kierun-
ku. Od początku naszej działalności 
nieustannie pracujemy nad jakością 
obsługi. W tym roku uruchomiliśmy 
nowoczesny magazyn, pozwalający 
na wydanie nawet kilku tysięcy prze-
syłek dziennie. Większość naszych 
paczek dociera do klientów w ciągu 
24 godzin. 
 – Dlaczego warto kupować 
w FERA.PL?
 – Dzięki szerokiej ofercie można 
bez wychodzenia z domu wybierać 
spośród 13 000 produktów dla zwie-
rząt. Takiej oferty nie ma żaden sklep 
stacjonarny. Polacy już dawno doce-
nili zakupy przez Internet – są szybkie 
i wygodne. To istotne, jeśli zamierzamy 
kupić duży worek karmy dla psa lub 
żwirku dla kota. Przy zakupie przez 
Internet produkt jest nam dostarczany 
pod same drzwi. 
 Dzięki współpracy bezpośrednio 
z dostawcami oferujemy produkty 
z długą datą ważności. W przypad-
ku marek, które posiadają fabryki 
w Polsce, towary znajdują się w na-
szym magazynie już następnego dnia 

po opuszczeniu fabryki. Oznacza 
to, że do klienta wysyłamy bardzo 
świeży produkt.
 Od początku postawiliśmy rów-
nież na jak najszybszą dostawę. Dzięki 
powiększeniu magazynu i wdrożeniu 
nowych rozwiązań logistycznych więk-
szość zamówień wysyłamy w ciągu 
24 godzin po złożeniu zamówienia. 
Oczywiście warto dodać, że wszystkie 
zamówienia o wartości powyżej 95 zł 
dostarczamy kurierem całkowicie za 
darmo, co oznacza sporą oszczędność 
pieniędzy i czasu.
 – Jakie plany rozwoju ma 
FERA.PL?
 – Pomimo coraz większej ilości 
realizowanych zamówień nie spo-
czywamy na laurach. Przyznane nam 
wyróżnienie traktujemy zarówno jako 
wielki zaszczyt, jak i zobowiązanie do 
nieustającego podnoszenia jakości ob-
sługi naszych obecnych i przyszłych 
klientów. Wnikliwie obserwujemy 
trendy na rynku zoologicznym, wpro-
wadzamy nowe marki do naszej oferty. 
Polski rynek zoologiczny wciąż się roz-
wija, już nie tylko karmimy zwierzęta 

SKLEP ZOOLOGICZNY

gotową karmą, ale również zwracamy 
uwagę na to, jakiej jakości jest to poży-
wienie. Zwierzęta tak jak i my odczu-
wają skutki rozwoju cywilizacji, coraz 
więcej mówi się o alergii u zwierząt 
oraz ich problemach z życiem w dużych 
miastach. Dużą część tych problemów 
można bardzo łatwo rozwiązać, kar-
miąc psa lub kota odpowiednią karmą.  
 Nieustannie pracujemy również 
nad jakością naszej strony. Lepsze opisy 
produktów, możliwość konsultacji on-
-line z weterynarzem i bardzo duży 
wybór karm i akcesoriów sprawiają, że 
można szybko znaleźć i zamówić ideal-
ny produkt dla swojego przyjaciela. Na-
szym celem jest stworzenie przyjaznego 
miejsca, z którego nasi klienci będą 
korzystać zawsze z przyjemnością. 
 – Dziękuję za rozmowę.

zapraszamy na www.fera.pl
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Współcześni pracownicy 
chcą nie tylko otrzymywać 
satysfakcjonujące 
wynagrodzenie, ale również 
czuć się dobrze w swoim 
miejscu pracy. Tak, jak 
członkowie zespołu Bene� t 
Systems – � rmy, która znalazła 
się w gronie Najlepszych 
Pracodawców 2017 w Polsce 
(według AON Hewitt).

Producenci endorfin ‒ 
najlepsze miejsce do pracy

 W ramach 11. edycji programu 
AON Najlepsi Pracodawcy przebada-
no 129 polskich � rm i 16 z nich otrzy-
mało tytuł Najlepszego Pracodawcy 
2017. Wśród nich Bene� t Systems, 
twórca programu MultiSport oraz 
programów kafeteryjnych. W badaniu 
to sami pracownicy oceniają swoich 
pracodawców. Wskaźnik zaangażowania 
de� niuje, na ile organizacja skutecznie 
buduje angażujące i przyjazne środowi-
sko pracy. 

Imponujący wynik

 Średni poziom zaangażowania wśród 
badanych organizacji w Polsce wynosi 
51%, zaś dla Bene� t Systems w ostatniej 
edycji wyniósł 79%. Oto jak komen-
tuje ten wynik Izabela Walczewska-
Schneyder, CFO i Członek Zarządu
Bene� t Systems: – Najbardziej pozytyw-
nym wnioskiem płynącym dla nas z wy-
ników badania AON jest potwierdzenie 
obecności w � rmie tych wartości, które od 
zawsze były najistotniejsze dla założyciela 
i głównego właściciela. Podstawą naszego 
biznesu i głównymi zasadami budowania 
współpracy na zewnątrz i wewnątrz � rmy 
są dobre relacje, pozytywna atmosfe-
ra i podejście win-win wobec każdego 
partnera, klienta, użytkownika oraz pra-
cownika. Dążymy do tego, by te wartości 
były częścią naszego � rmowego DNA 
i staramy się je zaszczepić u każdego, 

kto z nami pracuje. Ważne jest dla nas, 
by ludzie w Bene� t Systems przychodzili 
chętnie do pracy mimo „poniedziałków” 
i nie cierpieli na nerwowy ból brzucha 
w niedzielę wieczorem… Pracownicy 
� rmy wysoko ocenili politykę work-life 
balance, elastyczny czas pracy, pakiet 
bene� tów oraz wiarygodność marki, 
zwłaszcza w zakresie działań odpowie-
dzialnych społecznie (CSR). 

Polityka work-life balance 
i bene� ty

 Wykonywanie obowiązków za-
wodowych tak, by nie zaniedbać życia 
osobistego, jest ważne nie tylko dla po-
kolenia Y. Dlatego w Bene� t Systems 
obowiązuje elastyczny czas pracy, 
a weekend zaczyna się o pół godziny 
wcześniej. Przeprowadzane są również 
cykliczne akcje, takie jak np. „Dwie go-
dziny dla rodziny”. W Bene� t Systems, 
� rmie specjalizującej się w dostarczaniu 
bene� tów takich jak MultiSport, nie 
może zabraknąć szerokiego pakietu 
bene� tów dla własnego zespołu. Popu-
larnością cieszą się też karnety „Bene� t 
Lunch” oraz inne korzyści (np. bilety do 
teatru i kina) dostępne dzięki platformie 
MultiKafeteria. Oprócz szkoleń, wspie-
ra się studia pracowników, zapewnia 
dostęp do platform e-learningowych, 
prowadzi coachingi indywidualne oraz 
warsztaty rozwijające umiejętności.

Zaangażowanie społeczne

 W � rmie od 2015 roku działa pro-
gram Dobry MultiUczynek, w ramach 
którego pracownicy i � rma pomagają 
wspólnie fundacjom i stowarzyszeniom, 
jak również osobom prywatnym. Każdy 
pracownik Bene� t Systems ma szansę 
zrealizować swój własny pomysł na wo-
lontariat. W ten sposób przeprowadzono 
dotychczas 53 Dobre MultiUczynki, 
w które zaangażowało się prawie 200 
osób. Dotychczas zgłoszono łącznie 124 
projekty związane z pomocą konkret-
nym rodzinom, domom dziecka, fun-
dacjom, czy też aktywizujące sportowo 
osoby niepełnosprawne. Pracownicy
Benefit Systems angażują się także 
w działania budujące świadomość ekolo-
giczną i dbałość o środowisko naturalne.
 Najlepszym podsumowaniem � lo-
zo� i Bene� t Systems, dzięki której spół-
ka jest tak pożądanym pracodawcą, są 
słowa Izabeli Walczewskiej-Schneyder:
– W życiu biznesowym � rmy można 
oczywiście dążyć do tego, by konkurować 
z innymi i ścigać się, by być najlepszym na 
świecie. Można też podejść do tego inaczej, 
bardziej odpowiedzialnie i świadomie, 
tak by być najlepszym dla otaczającego 
nas świata.

Grupa LUX MED drugi rok z rzędu otrzymała tytuł Solidny Pracodawca Roku. 
Kapituła konkursowa doceniła � rmę m.in. za rzetelne przestrzeganie prawa pracy, 
terminowość, warunki socjalne, programy HR-owe oraz politykę personalną nastawioną 
na rozwój pracowników, a także działania prospołeczne. Nagroda cieszy nas tym 
bardziej, że jesteśmy jednym z największych pracodawców w kraju, zatrudniamy prawie 
14 tys. osób – mówi Dorota Sawicz, dyrektor personalny w LUX MED. 

Solidny Pracodawca, czyli jaki?

 Pracownicy coraz częściej przy wy-
borze pracodawcy zwracają uwagę na 
tzw. aspekty poza� nansowe. Poszukują 
więc w Internecie i wśród znajomych 
informacji na temat bene� tów, szkoleń, 
panującej w � rmie kultury organizacyj-
nej oraz działań z obszaru społecznej 
odpowiedzialności biznesu.
 – Solidnym pracodawcą warto 
być na co dzień, nie tylko w czasach, 
w których mówi się o rekordowo ni-
skim bezrobociu. Wysoka kultura pracy 
i dobra atmosfera sprzyjają współpra-
cy zespołów. To coś, na co organizacja 
pracuje latami – przekonuje Dorota 
Sawicz. – Chcemy nie tylko utrzymać 
wysokie standardy HR, ale też syste-
matycznie rozwijać nasze działania na 
rzecz pracowników. To część naszej � lo-
zo� i zarządzania. Rozwój pracowników 
ma bowiem bezpośrednie przełożenie na 
sukces biznesowy całej Grupy. 
 LUX MED działa na polskim ryn-
ku już od 25 lat. Zatrudnia ok. 6300 
lekarzy i 3800 wspierającego perso-
nelu medycznego.
 – Jesteśmy liderem polskiego rynku 
prywatnych usług medycznych, co spra-
wia, że nasi pracownicy mają możliwość 
uczestniczenia w wielu wyjątkowych 
w skali branży projektach i tym samym 
zdobywania unikatowego doświadcze-
nia – mówi Dorota Sawicz. – Przykła-
dem jest intensywnie rozwijany w LUX 
MED model skoordynowanej opieki 
medycznej, który wymaga od personelu 
przystosowania się do nowej organizacji 

pracy i wykorzystania nowoczesnych 
technologii informatycznych. Wspomnę 
tu też o wprowadzonym w tym roku 
w naszym nowym szpitalu onkologicz-
nym Magodent modelu pielęgniarki 
prowadzącej, w którym to pielęgniarka 
przyjmuje odpowiedzialność za cią-
głość opieki nad chorym w trakcie całego 
pobytu w szpitalu, od przyjęcia aż do 
wypisu. 
 Grupa oferuje swoim pracownikom 
szereg wewnętrznych i zewnętrznych 
szkoleń. Do� nansowuje koszty kształ-
cenia, np. studiów, udziału w konferen-
cjach czy nauki języka angielskiego. 
 LUX MED realizuje kampanie 
edukacyjne i programy pro� laktycz-
ne skierowane zarówno do swoich 
pracowników, jak i zewnętrznych 
interesariuszy. Przykładem może być 
ONKONAWIGATOR, którego celem 
jest zwiększenie czujności onkologicz-
nej wśród personelu medycznego czy 
projekt W STRONĘ ZDROWIA, 
kształtujący postawy prozdrowotne 
pracowników. Od wielu lat firma 
prowadzi też akcję „Umiem pomóc”, 
w ramach której szkoli uczniów szkół 
średnich w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy. 
 – Zajęcia w ramach akcji „Umiem 
pomóc” prowadzi Akademia Ratownic-
twa LUX MED, w skład której wchodzą 
nasi lekarze i sanitariusze z wieloletnim 
doświadczeniem. Do tej pory prze-
szkoliliśmy ok. 3600 nastolatków, a w 
tym roku zamierzamy przeszkolić aż 

1000 uczniów – mówi dyrektor HR 
największej w Polsce prywatnej sieci 
medycznej. – Co więcej, we współpra-
cy z � rmą Orange, przygotowaliśmy 
bezpłatną aplikację mobilną, którą  za-
projektowaliśmy z myślą o świadkach 
wypadków i zdarzeń wymagających 
natychmiastowego udzielenia pierwszej 
pomocy. W agendę naszych działań CSR 
na stałe wpisała się też akcja „Dziel się 
uśmiechem”, czyli bezpłatne przeglądy 
dentystyczne w szkołach podstawowych. 
Od 4 lat jesteśmy partnerem medycz-
nym tej kampanii, organizowanej przez
Wrigley Poland i Polski Czerwony Krzyż. 
 W 2017 roku rozpoczęła dzia-
łalność Fundacja LUX MED im. dr 
Joanny Perkowicz, która pomaga 
pracownikom i współpracownikom 
Grupy LUX MED oraz członkom ich 
rodzin, którzy wskutek choroby lub 
wypadku znaleźli się w trudnej sytu-
acji życiowej. Pomoc udzielana jest 
w formie � nansowej, rzeczowej lub 
organizacyjnej. 
 Przedstawiciele LUX MED pod-
kreślają też, że w � rmie obowiązuje 
Polityka Otwartości.
 – Zachęcamy naszych pracowni-
ków, by otwarcie dzielili się uwagami 

ze swoimi przełożonymi. Swoje spo-
strzeżenia mogą też zgłosić za pośred-
nictwem zewnętrznej linii telefonicznej 
lub platformy internetowej, obsługiwa-
nych przez niezależnego operatora. Na 
straży zasad i wartości w LUX MED 
stoi Komisja Etyczna. Każdego roku 
przeprowadzamy też badania People 
Pulse, dzięki którym lepiej poznajemy 
opinie pracowników i możemy się dla 
nich zmieniać – wyjaśnia.
 – Przyznany tytuł Solidnego Pra-
codawcy Roku to sukces, ale też wielkie 
zobowiązanie do dalszych działań na 
rzecz naszych pracowników. Warto do-
łączyć do zespołu LUX MED i związać 
z nami swoją przyszłość zawodową – 
przekonuje Dorota Sawicz.
 Grupa LUX MED to największa 
prywatna sieć medyczna w Polsce, 
która działa w zintegrowanym modelu 
skoordynowanej opieki zdrowotnej. 
Jest częścią międzynarodowej grupy 
Bupa, która świadczy opiekę medyczną 
i oferuje ubezpieczenia zdrowotne. 
Oferta LUX MED skierowana jest za-
równo do klientów korporacyjnych, jak 
i indywidualnych. Grupa LUX MED 
jest Głównym Partnerem Medycznym 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

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@rzeczobiznesie.eu 

WWW.SOLIDNYPRACODAWCA.PL
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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 pro-
duktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki oka-
zały się zadziwiająco jednoznaczne 
i wyraźnie wskazujące na... sku-
teczność godeł. Aż 26% badanych 
stwierdziło, iż medal (inaczej: godło 
promocyjne – przyp. aut.) zamiesz-
czony na opakowaniu w istotny 
sposób wpływa na wybór oznaczo-
nego nim produktu. Grupą, która 
najczęściej zwraca uwagę na godła 
promocyjne, okazali się mieszkańcy 
dużych, ponadstutysięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po 
raz kolejny panie okazały się bar-
dziej dociekliwe i spostrzegawcze. 
Z badań jasno wynika, że to właśnie 
kobiety przywiązują większą wagę 
do tego, co widnieje na opakowaniu 
produktu. W ten sposób dowiedzie-
liśmy się, że to właśnie one, nieco 
częściej niż mężczyźni, kierują się 
przy zakupach godłami promocyj-
nymi. Na dokonanie zakupu towaru 
oznaczonego godłem ma również 
wpływ zasobność portfela. Osoby 
o wyższych dochodach, dokonu-
jąc zakupu, chętniej sugerują się 
gra� czną informacją o zdobyciu 
przez daną markę konkretnego 
tytułu, na przykład Lauru Konsu-
menta. Obecność godła przykuwa 
także uwagę osób wykształconych. 
Badanie wykonane przez GFK Po-
lonia pokazało nam, że ci, którzy 

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.

ukończyli studia, nieco częściej 
zwracają uwagę na obecność go-
deł promocyjnych 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 da-
rzone 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 najczęściej mężczyźni. 
Panów satysfakcjonuje najwyż-
sze z możliwych odznaczeń, co 

wskazywać może na odwieczną 
samczą chęć współzawodnictwa, 
zdobycia najwyższej wygranej. 
W tym przypadku takim konsu-
menckim świętym Graalem jest 
produkt najbardziej rekomen-
dowany przez innych, marka nie 
opuszczająca podium w plebiscycie 
Laur Konsumenta, czyli Top Mar-
ka. 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 konkret-
nego wyboru, jest Odkrycie Roku.

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
Jego imię to Odkrycie Roku, a do-
kładnie Laur Klienta/Konsumenta 
Jego imię to Odkrycie Roku, a do-
kładnie Laur Klienta/Konsumenta 
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Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
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 doświadczenia-
mi na łamach ogólnopolskiej prasy.
 Projekt powstał przede wszyst-
kim po to, aby wyłonić i nagrodzić 
� rmy, które cechują się solidnością 
zatrudnienia przekładającą się na 
wysoką jakość produktów i świad-
czonych usług na wymagającym 
rynku polskim.
 Program Solidny Pracodawca 
Roku odbywa się w kilku równorzęd-
nych kategoriach branżowych, regio-
nalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. 
Kategorie regionalne przeznaczone są 
dla � rm, których siedziby znajdują się 
w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsię-
biorstw, 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 
selekcjonuje przedsiębiorstwa, które 
mogą zawalczyć o tytuł Solidnego 
Pracodawcy Roku i znaleźć się 
w elitarnym gronie laureatów. Wy-
różnieniem dla � rm jest już sama 
nominacja, gdyż w dużej mierze jest 
ona wynikiem pozytywnych reko-
mendacji oraz opinii zaczerpniętych 
w lokalnym środowisku. 
 Zdobycie tytułu to nie tylko pre-
stiżowe wyróżnienie, ale również 
możliwość zaprezentowania się na 
łamach ogólnopolskich mediów 
w ramach zdobytego tytułu.

Podsumowanie projektu

 Zwieńczeniem każdej z edycji 
projektu jest ogólnopolska gala, na 
którą zaproszeni zostają wszyscy 
laureaci tytułu. Podczas uroczy-

stości wyróżnione � rmy otrzymują 
tablice pamiątkowe, symbolizujące 
słuszność dotychczasowych dzia-
łań z zakresu polityki personalnej. 
Wydarzenie jest również wspaniałą 
okazją do wymiany doświadczeń 
i pomysłów z obszaru HR.
 Zapraszamy na naszą stronę in-
ternetową: www.solidnypracodawca.
pl, gdzie mogą się Państwo zapoznać 
z wypowiedziami naszych laureatów 
na temat projektu, którzy są wizy-
tówką tego przedsięwzięcia.

XV edycja projektu
Solidny Pracodawca Roku

 Organizatorzy: „Rzecz o Biz-
nesie” oraz „Strony Rynku” po raz 
kolejny sukcesywnie realizują pro-
gram Solidny Pracodawca Roku, 
wspierając � rmy, których polityka 
personalna jest na najwyższym po-
ziomie.
 – Trwa XV edycja, która mam na-
dzieję przyniesie wiele pozytywnych 
zaskoczeń i nowości w zakresie HR. 

Co roku przekonujemy się o tym, że 
kultura organizacji pracy przedsię-
biorstw 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 rozu-
mie, że ludzie to fundament dobrze 
i efektywnie prosperującego biznesu 
– mówi Tina Dej, dyrektor pro-
gramu Solidny Pracodawca Roku.
  Projekt wspiera przedsiębiorstwa, 
które pozwalają zatrudnionym oso-
bom poprzez codzienną pracę reali-
zować zarówno swoje, jak i � rmowe 
cele biznesowe. Podsumowując całe 
przedsięwzięcie, można śmiało przy-
znać, że rynek pracy w Polsce stale 
się rozwija. Coraz więcej � rm rozu-
mie znane wszystkim stwierdzenie, 
że pracownicy są najcenniejszym 
kapitałem każdego przedsiębiorstwa. 
 Dziś już wiemy, że aby osiągnąć 
sukces w swojej branży, liczy się nie 
tylko dobry biznesplan i nakłady 
� nansowe, ale przede wszystkim 
czynnik ludzki.

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW.JBB.PL 


