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Pyszne.pl jako pracodawca Hasco-Lek dba o zdrowie
Lead, Deliver, Care
i komfort życia Polaków

Od podjęcia pierwszej pracy, przez wspinaczkę po kolejnych szczeblach kariery, aż po pozycję
menedżera. Pyszne.pl zapewnia każdemu pracownikowi wsparcie w indywidualnym rozwoju
i odkryciu własnego zestawu talentów. Udostępnia w tym celu szeroki zakres narzędzi
– od kursów językowych, poprzez różnorodność szkoleń aż po coaching i dofinansowanie studiów.
U podstaw kultury organizacyjnej w Pyszne.pl leży przekonanie, że najważniejszą wartością
jest osobisty potencjał każdego członka zespołu. To doskonałe miejsce dla młodych ludzi,
poszukujących pierwszej pracy oraz dla osób chcących rozwijać i pogłębiać swoje zawodowe
doświadczenia w międzynarodowym środowisku.

Dzięki międzynarodowemu charakterowi firmy wielu pracowników
ma możliwość czynnie uczestniczyć
w pracach nad centralnymi projektami oraz ma swój wkład we wdrażanie
globalnych procedur. Wyróżniającym
się osobom oferowana jest możliwość
awansu poziomego i sprawdzenia się
w innych obszarach, również w centrali
firmy w Amsterdamie.

otwartości, grze zespołowej i dzieleniu
się wiedzą. – Stawiamy na współpracę
zarówno w ramach, jak i pomiędzy poszczególnymi działami. Dbamy o dobrą,
koleżeńską atmosferę w pracy. Wymagamy szacunku dla innych, czy to klient,
czy współpracownik – mówi Iwona
Piotrowska, HR Business Partner.
Dużą popularnością w firmie cieszy się funkcja Managera ds. Dobrego
Nastroju, która pogłębia ponad, zespołową integrację angażując pracowników w rywalizacje sportowe,
warsztaty DIY oraz wiele innych ciekawych inicjatyw.

Dobry nastrój w pracy

Jak dostać się do Pyszne.pl

Według Pyszne.pl, zaoferowanie
ludziom możliwości rozwoju, na które
zasługują, to wyzwanie, któremu po
prostu trzeba sprostać. Istotna jest także
atmosfera w pracy.
Kultura organizacyjna Pyszne.pl
jest na wskroś współczesna, oparta na

Aktualne oferty pracy w Pyszne.pl
publikowane są na stronie: www.takeaway.com/jobs. Obecnie poszukiwane
są osoby do ciągle powiększającego
się działu związanego z rowerowymi
dostawami jedzenia oraz nowo powstającego działu sprzedaży B2B.

Prezes Stanisław Han często
podkreśla, że Hasco-Lek jest firmą
rodzinną w 100% z polskim kapitałem, a wszystkie produkty, które wytwarzane są w dwóch nowoczesnych
fabrykach we Wrocławiu i podwrocławskich Siechnicach, zostały zarejestrowane w Polsce. Zarząd doskonale
zdaje sobie sprawę, że sukces firma
zawdzięcza również swoim pracowni-

O programie

Weryfikacja

Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych 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 wszystkim po to, aby wyłonić i nagrodzić
firmy, które cechują się solidnością
zatrudnienia przekładającą się na
wysoką jakość produktów i świadczonych usług na wymagającym
rynku polskim.
Program Solidny Pracodawca
Roku odbywa się w kilku równorzędnych kategoriach branżowych, regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej.
Kategorie regionalne przeznaczone są
dla firm, których siedziby znajdują się
w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały lub filie
obecne są na terenie całego kraju.

Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych 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. Wyróżnieniem dla firm jest już sama
nominacja, gdyż w dużej mierze 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.

uwagom i stale poszukuje nowych,
również ekologicznych rozwiązań.

Awans także międzynarodowy
Lead, Deliver, Care
Ogromny wpływ na sukces firmy
mają jej wiodące wartości: Lead, Deliver,
Care, które odnoszą się do działań
na rynku food delivery oraz naszych
klientów, a także do stylu zarządzania
i relacji z pracownikami. Marka stawia
na wykorzystywanie nowoczesnych
rozwiązań najwyższej jakości zarówno
w kwestii usług, jak i wewnątrz organizacji. Wiodącą ideą jest dostarczanie
więcej niż tylko standardowe rozwiązania. Pomaga w tym ujednolicona
propracownicza polityka firmy dbająca,
aby każdy pracownik cieszył się równym wsparciem i uznaniem. W duchu
troski o pracowników, a także o środowisko w którym żyjemy, Pyszne.pl
uważnie przysłuchuje się wszelkim

Przedsiębiorstwo
Produkcji Farmaceutycznej
Hasco-Lek S.A. w tym
roku obchodzi jubileusz
35-lecia działalności.
Firma założona przez
Stanisława Hana
debiutowała na polskim
rynku w 1984 roku.
Obecnie Hasco-Lek
jest jedną z najprężniej
rozwijających się firm
farmaceutycznych w Polsce
i jednym z największych
pracodawców w regionie
dolnośląskim. W większości
polskich domów znajduje się
przynajmniej jeden produkt
z bogatego portfolio firmy.

kom, ich ogromnemu zaangażowaniu
i wieloletniej pracy. Dlatego tak ważnym dla zarządu firmy jest tworzenie
przyjaznego środowiska. Dzięki temu
w Hasco-Lek pracują całe rodziny,
niejednokrotnie również dwupokoleniowe.
– Zatrudnianie i zarządzanie pracownikami oznacza odpowiedzialność
nie tylko za nich, ich rozwój, bezpieczeństwo i pracę, ale także, w jakimś
zakresie, za ich rodziny. I tak właśnie
myślę o mojej firmie, gdy codziennie, od
lat, wchodzę do biura i witam się z moimi współpracownikami. Z perspektywy
czasu dostrzegam coraz bardziej, że to

wartości rodzinne ukształtowały naszą
organizację. Kierujemy się zasadami
zaufania, współodpowiedzialności
i serdeczności – Stanisław Han, Prezes
Zarządu Hasco-Lek.
Hasco-Lek w swoim portfolio posiada 350 leków, suplementów diety,
kosmetyków i wyrobów medycznych,
które spełniają najwyższe standardy
wytwarzania, a jednocześnie zachowują ceny dostosowane do możliwości
finansowych polskiego pacjenta. Zarząd spółki od lat inwestuje również
w rozwój sportu, wspiera młodych
naukowców, a także angażuje się
w działalność charytatywną.

stości wyróżnione firmy otrzymują
tablice pamiątkowe, symbolizujące
słuszność dotychczasowych działań z zakresu polityki personalnej.
Wydarzenie jest również wspaniałą
okazją do wymiany doświadczeń
i pomysłów z obszaru HR.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.solidnypracodawca.
pl, gdzie mogą się Państwo zapoznać
z wypowiedziami naszych laureatów
na temat projektu, którzy są wizytówką tego przedsięwzięcia.

– Żywię nadzieję, że i kolejne
lata, przyniosą 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 wspiera przedsiębiorstwa,
które pozwalają zatrudnionym osobom poprzez codzienną pracę realizować zarówno swoje, jak i firmowe
cele biznesowe. Rynek pracy w Polsce
stale się rozwija. Coraz więcej firm
rozumie 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 finansowe,
ale przede wszystkim czynnik ludzki.

Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
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. 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.

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

Dobiega końca
XVII edycja projektu
Solidny Pracodawca Roku
Po zakończeniu XVI edycji oraz
podsumowaniu, jakim będzie uroczysta gala, organizatorzy: „Rzecz
o Biznesie” oraz „Strony Rynku” po
raz kolejny sukcesywnie realizowali
program Solidny Pracodawca Roku,
wspierając tym samym firmy, których
polityka personalna jest na najwyższym poziomie.
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Rozłóżmy sukces na części Troska o innych w rękach
odpowiedzialnego gracza

Działalność firmy Denckermann opiera się na produkcji oraz dystrybucji wysokiej
jakości części samochodowych. Można więc powiedzieć, że nadrzędnym celem
firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim zmotoryzowanym.
Potwierdzeniem zarówno pozytywnego kierunku działalności, jak i celu osiąganego
przez firmę są liczne wyróżnienia, którymi organizacja jest nagradzana.

Jednym z wielu wyróżnień, dzięki
którym Denckermann potwierdza
swoją pozycję rynkową, jest certyfikat programu Solidny Pracodawca Roku, którego firma jest już
wieloletnim laureatem. Zdobywając
rokrocznie owo wyróżnienie, firma
potwierdza swoje pozytywne praktyki związane z prowadzoną polityką
personalną. Realizując każdego dnia
zarówno zawodowe, jak również
indywidualne cele załoga firmy
przenosi organizację oraz samych
siebie na coraz to wyższy poziom.
Kadra zarządzająca wspólnie z każdym pracownikiem tworzy zgrany
zespół, ponieważ tylko wspólnie
można osiągnąć naprawdę znaczące
zmiany. Jest to jasny sygnał o tym,
iż w Denckermannie pracownicy
stanowiący najistotniejszy kapitał są
doceniani, a sprzyjające środowisko

przekłada się na pozytywną jakość
pracy, dzięki czemu użytkownicy
produktów firmy mają pewność, że
dokonali dobrego wyboru.
Aleksandra Wolszczak, Dyrektor
Operacyjny i HR, zapytana o to, jak
pozytywna praktyka w obszarze polityki personalnej wpływa na efektywne
funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
odpowiada: – Praca to niewątpliwie
ważny aspekt naszego życia. Jeśli jest
ona źródłem satysfakcji, to ma pozytywny wpływ na przyszłość firmy,
w której pracujemy. Dzięki odpowiednio zaplanowanej polityce kadrowej
i finansowej mamy możliwość wykorzystania dużo więcej czynników
motywujących pracowników. Wynagrodzenie, benefity, możliwości rozwoju oraz godzenie pracy zawodowej
z życiem prywatnym to tylko nieliczne
z czynników, które determinują nasze

zadowolenie. Zadowolony pracownik
to efektywny pracownik.
W związku z kolejną edycją
projektu Solidny Pracodawca Roku
firma Denckermann po raz kolejny
podejmuje działania zmierzające do
uzyskania raz jeszcze tytułu Solidny
Pracodawca Roku. W ten sposób
podkreśla, jak istotną rolę zarówno
w rozwoju organizacji, jak i swoich pracowników odgrywa kwestia inwestowania w efektywną politykę HR oraz
promowanie jej w mediach. Działania
w obszarze polityki personalnej, dzięki
którym organizacja zaskarbiła sobie
uznanie kapituły projektu, wskazują iż
firma ma duże szanse po raz kolejny
stanąć na piedestale razem z innymi
jednostkami, dla których rozwój stanowi kluczową rolę, a promowanie
pozytywnych praktyk jest swojego
rodzaju fundamentem działania.

Rozmowa
z Zuzanną Piasecką,
Dyrektor Departamentu HR
– Po raz kolejny otrzymujecie
Państwo tytuł Solidnego Pracodawcy
Roku. Co zmieniło się w firmie od
otrzymania poprzedniej nagrody?
– Stale pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty dla pracowników
w różnych aspektach. Wprowadziliśmy
np. program poleceń kandydatów do
pracy, platformę do nauki języków
obcych on-line czy też program well-being dotyczący ról, jakie pełnimy
w życiu (np. warsztaty dla rodziców).
Pracownicy mogą również spożywać
świeże owoce w biurach i uczestniczyć
w warsztatach dotyczących ergonomii
w pracy. Świeżo upieczeni rodzice
otrzymują od BGK pamiątkowe
drobiazgi.
Z kolei w procesie rekrutacji na
praktyki letnie w tym roku pomagała
nam sztuczna inteligencja w postaci
bota rekrutacyjnego oraz specjalnie
zaprojektowana dla nas gra promująca inwestycje BGK na Mazowszu
dostępna na specjalne gogle w technologii VR. Dodatkowo kandydaci mieli
możliwość zetknąć się z narzędziem
wideorozmowy, która wspierała nas
w procesie selekcji.
– Zacznijmy może od wyjaśnienia – dlaczego warto być dobrym
pracodawcą i co to w ogóle dla Państwa oznacza?
– Warto być dobrym pracodawcą, bo to procentuje. Robimy to, by
pracownikom chciało się chcieć.
I jak potwierdza wykonywane u nas
co roku badanie opinii pracowniczej,
67 proc. pracowników BGK jest gotowych włożyć większy wysiłek w swoją
pracę (to o 5 proc. więcej niż norma
krajowa). Dla nas oznacza to przede
wszystkim, że tworzymy przyjazne,
stabilne miejsce pracy, a pracownika

i jego potrzeby zawsze stawiamy na
pierwszym miejscu.
– Jakie wyzwania stoją aktualnie
przed pracodawcami biorąc pod
uwagę to, że obecnie rynek pracy
należy do pracowników?
– Są to z pewnością wyzwania
dotyczące pozyskania najlepszych
kandydatów z rynku, ale takich, którzy
najlepiej pasują do kultury organizacyjnej firmy. Również wyzwaniem
jest dostosowanie oferty socjalnej dla
osób z różnych pokoleń, czyli zarówno
tych dopiero wchodzących na rynek
pracy, jak i tych, którzy już te parę lat
doświadczenia mają za sobą.
– Kogo poszukuje Bank
Gospodarstwa Krajowego? Do jakich kandydatów kierują Państwo
swoją ofertę i jakimi argumentami
ich przyciągają?
– Poszukujemy zarówno osób młodych, chcących rozpocząć swoją karierę w bankowości i do nich kierujemy
nasz program Praktyki do Kwadratu,
jak i osób z doświadczeniem zawodowym, których zapraszamy do aplikowania na nasze stanowiska etatowe.
Przyciągamy na pewno swoją unikalnością, jesteśmy jedynym bankiem
w Polsce, który wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Dlatego

nasi pracownicy mają niepowtarzalną
okazję uczestniczyć w projektach, które realnie przyczyniają się do polepszenia naszej jakości życia. Oprócz
tego mamy szeroką ofertę socjalną,
to między innymi system premiowy
uzależniony od oceny pracy, prywatna
opieka medyczna, karta sportowa,
ubezpieczenie na życie i pakiet emerytalny. Mamy też elastyczny czas pracy oraz możemy pracować zdalnie.
Oferujemy też szeroki pakiet szkoleń,
dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych.
– Jak zatem będzie wyglądać
najbliższy rok dla Państwa firmy?
– To dla nas kolejny rok ciekawych wyzwań. W dalszym ciągu
kontynuujemy proces transformacji
kulturowej BGK, a co za tym idzie
między innymi poszerzamy naszą ofertę dla pracowników, w tym program
well-beingowy. W obszarze rozwoju
budujemy program mentoringowy,
dzięki któremu nawzajem się od siebie
uczymy. Rozwijamy też nowoczesne
rozwiązania w procesie rekrutacji, to
kontynuacja naszych działań z tego
roku. Będziemy rozbudowywać
chatbota rekrutacyjnego, pracujemy też nad nową odsłoną Letniej
Akademii BGK.

Czym jest dobre miejsce pracy?

Doskonalenie, aktywność i różnorodność to wartości Röhlig Suus Logistics.
Firma w ramach polityki personalnej prowadzi rozbudowany program rozwojowy
dla pracowników na wszystkich szczeblach. O tym, jak firma inwestuje w pracowników,
aby pracowało im się jeszcze lepiej mówi Jacek Głowacz, HR Manager w Röhlig Suus Logistics.
– W jaki sposób tworzy się przyjazne pracownikom miejsca pracy?
– Röhlig Suus Logistics zatrudnia
obecnie 1400 pracowników w 25 oddziałach w Polsce i za granicą. W tak
dużej organizacji prowadzenie efektywnej polityki HR oraz employer
brandingu to nie lada wyzwanie.
Jednak od zawsze bardzo ważna
dla nas była kwestia samorozwoju
pracowników. Dlatego prowadzimy
rozbudowany program rozwojowy
na wszystkich szczeblach. Świadomi,
że relacje z pracownikami buduje się
już od pierwszego kontaktu zapoczątkowaliśmy program „Zatrudnienie w 48h”. Kandydaci otrzymują
informację zwrotną w dwie doby od
nadesłanego zgłoszenia.
– Co wyróżnia pracę w Röhlig
Suus Logistics?
– Jako operator logistyczny, świadczący usługi na całym świecie, dajemy
pracownikom możliwość rozwoju
i doświadczenia w globalnym łańcuchu dostaw. Podstawą naszej kultury
organizacyjnej jest różnorodność.
Chcemy, aby współpraca w zespole
dawała satysfakcję osobom w różnym
wieku, z różnym doświadczeniem. Do
tego nawiązuje też hasło „Personality
makes the difference”, które towarzyszy firmie już od 10 lat.
– Jak w tak dużej i zróżnicowanej
organizacji wygląda polityka personalna wobec nowych pracowników?
– Ważne dla nas, jest aby każdy
nowy pracownik nie tylko szybko
wdrożył się w swoje zadania, ale także
poczuł się u nas komfortowo. Staramy
się osiągnąć to już od pierwszego dnia
jego pracy. Każdemu nowozatrudnionemu oferujemy wsparcie mentora –
bardziej doświadczonego pracownika,
który pomaga mu poznać warunki

pracy, specyfikę firmy, czy po prostu
wspiera nową osobę w poruszaniu
się po organizacji. Co istotne, taki
proces jest korzystny dla obu stron.
Przewodnik dzięki temu może sprawdzić się w nowej relacji i ocenić własny potencjał w tym zakresie. Nowy
pracownik może natomiast liczyć na
wsparcie „starszego brata”, które bywa
nieocenione w nowym miejscu.
Dobrze rozwinięty system rekrutacji wewnętrznej daje możliwości na
awans pionowy, jak i poziomy. Co ważne, każdy pracownik firmy ze stażem
powyżej 1 roku ma nieograniczoną
możliwość aplikowania wewnętrznego.
– Czy oferujecie jakieś benefity pozapłacowe?
– Oczywiście. Każdy nasz pracownik, niezależnie od stanowiska, ma
możliwość nauki języka angielskiego.
Lekcje są dofinansowane przez firmę
w 50 proc. Do tego mamy pakiety medyczne, którymi obejmujemy wszystkich pracowników z opcją rozszerzenia
świadczeń na bliskich. Oferujemy też
kartę sportową, ubezpieczenie na życie
czy dofinansowanie do wypoczynku. Ponadto organizujemy wyjazdy
i spotkania integracyjne, konkursy
z nagrodami, sprzęt AGD w konkurencyjnych cenach, karty paliwowe.
Teraz do tych benefitów dołączyły
również nasze biura zaprojektowane
tak, by przyjemnie było w nich pracować z całą gamą udogodnień: owoce,
zioła, leżanki itp.
– Jak w Röhlig Suus Logistics wygląda proces kształcenia kadry managerskiej?
– Kadra kierownicza oraz specjaliści to bardzo istotne zasoby naszej
firmy. Dlatego oferujemy im szerokie
możliwości doskonalenia się i rozwijania kompetencji. Ciekawym przy-

kładem takich działań jest Program
Rozwoju Przywództwa (PRP), który
ma na celu wypracowanie i utrwalenie
standardów zarządzania określonych
w firmie. Z kolei Program Umiejętności Menedżerskich (PUM) jest
skierowany do managerów z niższym
stażem. W ramach cyklu warsztatów
managerowie uczą się tego, jak skutecznie wspierać swoich pracowników
oraz odpowiednio ich motywować.
Co istotne, wszystkie programy realizowane wewnątrz firmy mają charakter praktyczny.
– Czy prowadzicie programy
skierowane do poszczególnych
działów firmy?
– Zdecydowanie tak. Logistyka
to zestaw naczyń połączonych, gdzie
każdy z działów ma taki sam wpływ
na działalność całej firmy. Staramy się
jednak, aby wszystkie programy – niezależnie do kogo są kierowane – przyjmowały ciekawą i innowacyjną formę.
Przykładem jest Akademia Managera
Sprzedaży, w której zdecydowaliśmy
się na wykorzystanie dramy jako narzędzia w procesie rozwoju kompetencji. Pracownicy wcielają się w różne
role, stając się aktorami. Pomaga im
to w lepszym zrozumieniu swoich
reakcji w codziennym zarządzaniu
zespołem. Nie tylko zwiększa się ich
samoświadomość, ale także podnosi
jakość współpracy wewnątrz organizacji. Oczywiście dysponujemy też
szeroką bazą szkoleń. Wśród nich są
kursy z umiejętności miękkich i twardych, a także z wiedzy produktowej.
Każdy może znaleźć coś odpowiadającego jego potrzebom.

RZECZ O BIZNESIE

Podejmij wyzwanie!
Aktywne życie stało się domeną naszych czasów. Potrzeba wypoczynku,
adrenaliny czy sprawdzenia się w trudnych warunkach? Powodów jest wiele,
ale to co łączy ludzi aktywnie spędzających wolny czas to powrót z pakietem
niezapomnianych wspomnień. Jedną z firm zajmujących się organizacją tego
typu wyjazdów jest 4challenge, niewątpliwy lider w swojej dziedzinie.
Z Pawłem Sokołowskim – właścicielem firmy 4challenge – rozmawia Tina Dej.
– Pana firmę można określić
mianem „fabryki spełniającej
marzenia”. Dzięki doświadczeniu
oraz wiedzy dają Państwo innym
możliwość osiągania celów z pozoru
niedostępnych dla przysłowiowego
Kowalskiego. Proszę powiedzieć, jak
w ogóle zrodził się pomysł stworzenia takiej firmy?
– Szczerze mówiąc, nie było takiego pomysłu. Firma organizująca
wyprawy urodziła się po drodze
realizacji zupełnie innego projektu. Początkowo chciałem stworzyć
portal skupiający w sobie wszystkie
sporty outdoorowe, czyli żeglarstwo,
wspinaczkę, alpinizm, nurkowanie,
ekstremalne wyczyny podróżnicze,
paragliding, skydiving i wiele innych
z zakresu szeroko rozumianego outdooru. Pomysł urodził się w czasach,
kiedy internet dopiero stawał się
popularny w biznesie. W 2000 roku
przebywałem w USA i do moich rąk
trafił magazyn „Outside”. Byłem pod
jego ogromnym wrażeniem, chcąc
nawet przenieść go na polski rynek.
Sprawy się jednak potoczyły zupełnie
inaczej. Zostałem poproszony przez
MensHealth i Bergsona o zorganizowanie medialnej wyprawy na Kilimandżaro i po tej imprezie zaczęły
się do mnie zgłaszać osoby z prośbą
o zorganizowanie takiej wyprawy dla
nich. I tak się zaczęło to wszystko
samo rozkręcać.
– Czy taka forma spędzania wolnego czasu jest dla każdego?
– To nie jest wypoczynek w powszechnie znanym znaczeniu tego
słowa. W dzisiejszych czasach tempo życia jest bardzo wysokie, a co
za tym idzie poziom stresu znacznie

wyższy niż w czasach pamiętanych
przez naszych rodziców. Wypoczynek fizyczny przeszedł na drugi
plan ustępując mentalnemu miejsce
pierwsze. Ważniejsze niż relaksowanie
ciała stało się odpoczywanie umysłu.
Uprawianie sportu, ruch relaksują
nasze mózgi skuteczniej i pod tym
względem znacznie przewyższają leżenie na plaży. To właśnie dlatego tak
popularne stały się maratony, triatlony
i wszelakie masowe imprezy sportowe.
Patrząc na powyższe, można śmiało
powiedzieć, że jest to dzisiaj forma
wypoczynku dla każdego. Niemniej
wymaga ona pewnego przygotowania.
– Co według Pana wyróżnia Was
na tle konkurencji?
– To trudne pytanie. Wszyscy
bowiem z naszej branży starają się
wykonywać swoje zobowiązania jak
najlepiej, ponieważ stawką nierzadko
jest życie ludzkie. Nie ma tu za bardzo
miejsca na półśrodki. Różnic należy
dopatrywać się w programach imprez,

standardzie noclegów, bo te pozwalają przed akcją górską zachować jak
najwięcej sił, a po zdobyciu szczytu
komfortowo wypocząć. Warto przyjrzeć się temu, co w danym miejscu
można jeszcze zobaczyć poza nadrzędnym celem wyprawy, jakim jest
oczywiście zdobycie wybranej przez
nas góry. Świetne są takie wyprawy,
gdzie kumulacja przeżyć zwala z nóg.
Proszę sobie wyobrazić, że podczas
jednej imprezy zdobywamy górę
w zimnym, polarnym klimacie śniegów i lodów, chwilę później jesteśmy
na niewiarygodnym raftingu, zaraz
potem podziwiamy starożytne miejsca
czy dzikie zwierzęta, by sfinalizować
wyjazd nurkując bądź plażując na
tropikalnej wyspie.
– I na koniec, proszę powiedzieć
kilka słów osobom, które się wahają
czy podjąć to wyzwanie...
– A mogę w czterech słowach...
Sky is the limit.
– Dziękuję za rozmowę
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Nieustanny rozwój Pokusy
Polska Sieć Handlowa Pokusa jest lokalną siecią franczyzową działającą w południowowschodniej Polsce. W ciągu 10. lat swojej działalności wypracowała specyficzny model
działalności, wychodząc naprzeciw potrzebom małych i średnich sklepów poszukujących
wsparcia poprzez zrzeszenie w grupie handlowej. Dodatkowo PSH Pokusa posiada ciekawą
ofertę dla sklepów rynku spółdzielczego. Aktualnie sieć zrzesza przeszło 180 sklepów pod
szyldem Pokusa – sklepy do 150 m2 oraz Pokusa Premium – sklepy powyżej 150 m2.
Rozmowa
z Dyrektorem ds. rozwoju sieci
Zbigniewem Wojciechowskim
– Jaki jest model działania, który
wyróżnia ofertę Sieci Handlowej
Pokusa na tle pozostałej franczyzy?
– Nasza oferta jest skierowana do
właścicieli sklepów ceniących sobie dużą
niezależność, poszukujących oferty bezpiecznej, nie obwarowanej szeregiem
rygorystycznych warunków, kar lub
okresów karencji.
– Co zyskuje sklep zrzeszony
w Pokusie?
– PSH Pokusa wchodzi w skład
grupy kapitałowej Bzomex. Dzięki
temu zapewniamy naszym sklepom
dostawy w bardzo dobrych cenach i na
najwyższym poziomie serwisowym.
Bzomex jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się hurtowni
spożywczych, która oferuje 12 tys. produktów, posiada nowoczesną platformę

W poszukiwaniu wyjątkowego efektu

Jak dobrać
odpowiedni kosmetyk?
Często stajemy
przed dylematem,
czy wybrać droższy
– skuteczniejszy
produkt, czy
zdecydować się
na tańszy – często
o gorszej jakości.
Wybór nie jest prosty.
Nie ułatwiają go nam
także producenci ,
wprowadzając co roku
na rynek doskonałej
jakości produkty,
częstow rozsądnych
cenach.
Oferta produktowa w segmencie
kosmetycznym jest bardzo szeroka.
Czym kierować się podejmując decyzje
zakupowe, aby nie pójść z przysłowiowymi torbami, skoro każdy z produktów wg producenta jest najlepszy? Po
pierwsze należy zdać sobie sprawę, że
to co mówi producent na temat danego kosmetyku jest przede wszystkim
reklamą, której głównym celem jest
sprzedaż produktu, a dopiero w dalszej kolejności zadowolenie klienta.
Dlatego w poszukiwaniu wyjątkowego
efektu na swoich włosach, twarzy czy
ciele warto zapoznać się z opiniami
konsumentek. A tych jest mnóstwo,
zarówno w sieci, jak i poza nią.
Ciekawą formą rekomendacji
kosmetyków są fora dyskusyjne. Jest
wiele portali internetowych, na których
można przeczytać recenzje produktów
różnych producentów, na wielu z nich
można także dodać swoją. Tworzona
w ten sposób baza jest doskonałym

kompendium wiedzy dla każdego
konsumenta, który chce dokonywać
świadomych zakupów. Niestety nie
jest ona wolna od wad. Bardzo często firmy kosmetyczne dodają wpisy
o swoich produktach przez co zaburza
się rzetelny obraz danego produktu.
Kolejnym elementem, na który
warto zwrócić uwagę są wpisy blogerek – ambasadorek danej marki.
Ich zadaniem jest testowanie produktu oraz wyrażenie swojej opinii.
Dostają za to wynagrodzenie i produkty na własność, czy zatem ich opinia
będzie obiektywna?
Formą rekomendacji są także
nagrody, jakie otrzymuje dany kosmetyk. Warto zwrócić na nie uwagę,
ponieważ producenci umieszczają je
na opakowaniach swoich produktów
oraz w ich reklamach. Dla konsumentów, którzy szybko potrzebują
zdecydować się na zakup, a także
tych którzy nie mają czasu szukać

opinii w internecie lub po prosu nie
mają aktualnie dostępu do internetu
stanowią one doskonałą wskazówkę.
Niestety i tu trzeba uważać.
Na opakowaniach kosmetyków
można znaleźć wiele różnych znaków,
reprezentujących różne konkursy. Jednym z nich jest Laur Konsumenta.
Można go znaleźć na opakowaniach
polskiej marki Kolastyna czy amerykańskiej marki dermokosmetyków
Palmer’s. Laur Konsumenta jest jedną z ciekawszych form rekomendacji
produktów, czy usług, ponieważ jest to
plebiscyt popularności, w którym to
sami klienci, na różnych portalach głosują na ulubione marki. Jest to zatem
rekomendacja samych konsumentów.
Inaczej przedstawiają się konkursy
branżowe np. Perły Rynku Kosmetycznego. Co prawda jest to także plebiscyt,
ale o nagrodach nie decydują tu klienci.
W tym przypadku najbardziej udane nowości kosmetyczne wybierają
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właściciele i pracownicy sklepów.
W przypadku konkursu Laur Konsumenta, głosowanie można znaleźć
na takich stronach, jak np.: Demotywatory.pl czy Pogodynka.pl. Czy
można znaleźć sklep, w którym na
witrynie, albo gdziekolwiek indziej
byłoby napisane: „My głosowaliśmy
na ten produkt – on naszym zdaniem
jest najcenniejszą perłą?”
Rynek kosmetyczny w Polsce
jest niewątpliwie duży i stale rośnie.
Wzrost ten jest spowodowany coraz
większymi oczekiwaniami oraz rosnącą świadomością zakupową. Nie
zawsze oczekujemy by kosmetyki działały cuda. Chcemy by po prostu dobrze
działały. Jeśli mamy związać się z jakąś
marką kosmetyczną, czasem po prosu
potrzebujemy pomocnej dłoni, która
przeprowadzi nas przez gąszcz produktów, a czy będzie to Laur Konsumenta,
czy wpis na forum – nieważne.
Magdalena Ryś

informatyczną do obsługi klientów,
własny nowoczesny transport i duży
doświadczony zespół handlowców.
Kolejną bardzo ważną korzyścią są
niespotykane w tym modelu franczyzowym wysokie profity finansowe w postaci retra od zrealizowanego obrotu
z dostawcami struktury. Mamy podpisane umowy z przeszło setką najbardziej
renomowanych producentów FMCG.
Liczba naszych partnerów stale rośnie.
To co nas wyróżnia na tle konkurencji,
to szeroki pakiet usług i wsparcia, jaki
zapewniamy naszym sklepom, a w tym
usługi promocyjno-marketingowe,
wsparcie organizacyjne i doradztwo.
Naszym sklepom zapewniamy Opiekunów Sklepu/Koordynatorów, którzy
na co dzień dostarczają wszystkie niezbędne informacje i wsparcie niezbędne
w pracy placówki.
– Czym jeszcze możecie się pochwalić?
– Do naszych bardzo ciekawych
ofert należy unikalny program szko-

leniowy, który wspólnie z naszym
partnerem zapewniamy sklepom.
Program obejmuje merchandising
i zarządzanie eskpozycją w sklepie,
wiedzę asortymentową, aktywną
sprzedaż. Jej wyjątkowość polega na
niskich kosztach i skuteczności – jest
możliwa do zrealizowania w dziesiątkach rozproszonych sklepów. W pakiecie mamy również liczne projekty
handlowe i programy lojalnościowe.
– Jakie są Państwa kolejne założenia?
– Jednym z głównych kierunków
rozwoju jest pozyskiwanie nowych
sklepów do sieci. W tym roku przystąpiło do naszego zrzeszenia ponad 30
sklepów i w kolejce znajdują się kolejni
kandydaci. Poza tym mocno rozwijamy
współpracę z kolejnymi producentami
i przygotowujemy nowe oferty i projekty
handlowe, które pozwolą sklepom Pokusa i Pokusa Premium wyróżnić się
na rynku, a tym samym przyciągnąć
nowych klientów.
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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 tym najmniejszym.
Odpowiedź 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, 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 ta-

kim 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 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 przekonuje
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.

RZECZ O BIZNESIE
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Podejmij wyzwanie!
Aktywne życie stało się domeną naszych czasów. Coraz więcej
ludzi szuka czegoś więcej niż standardowe wakacji all inclusive
w przysłowiowym Egipcie. Potrzeba wypoczynku, adrenaliny czy
sprawdzenia się w trudnych warunkach? Powodów jest wiele, ale
to co łączy ludzi aktywnie spędzających wolny czas to powrót
z pakietem niezapomnianych wspomnień. Jedną z firm
zajmujących się organizacją tego typu wyjazdów jest 4challenge,
niewątpliwy lider w swojej dziedzinie.
Z Pawłem Sokołowskim - właścicielem firmy 4challenge - rozmawia Tina Dej
– Pana firmę można określić
mianem „fabryki spełniającej
marzenia”. Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy, dają Państwo
innym możliwość osiągania celów z pozoru niedostępnych dla
przysłowiowego Kowalskiego.
Proszę powiedzieć jak w ogóle
zrodził się pomysł stworzenia
takiej firmy?
– Szczerze mówiąc nie było
takiego pomysłu . Firma organizująca wyprawy urodziła się po
drodze realizacji zupełnie innego
projektu. Początkowo chciałem
stworzyć portal skupiający w sobie wszystkie sporty outdoorowe
czyli żeglarstwo, wspinaczkę,
alpinizm, nurkowanie, ekstremalne wyczyny podróżnicze,
paragliding, skydiving i wiele
innych z zakresu szeroko rozumianego outdooru. Pomysł
urodził się w czasach kiedy internet dopiero stawał się popularny
w biznesie. W 2000 roku przebywałem w USA i do moich rąk
trafił magazyn Outside. Byłem
pod jego ogromnym wrażeniem
chcąc nawet przenieść go na Polski rynek tak jak to ma miejsce
choćby z MensHealth, który
wydawany jest na całym świecie
w ramach franczyzy. Sprawy się
jednak potoczyły zupełnie inaczej. Zostałem poproszony przez
wspomniany MensHealth i Bergsona o zorganizowanie medialnej
wyprawy na Kilimandżaro i po
tej imprezie zaczęły się do mnie
zgłaszać osoby z prośbą o zorganizowanie takiej wyprawy dla
nich. I tak się zaczęło to wszystko
samo rozkręcać.
– Czy taka forma spędzania
wolnego czasu jest dla każdego?
– To nie jest wypoczynek
w powszechnie znanym znaczeniu tego słowa. W dzisiejszych
czasach tempo życia jest bardzo
wysokie, a co za tym idzie poziom stresu znacznie wyższy niż
w czasach pamiętanych przez
naszych rodziców. Wypoczynek fizyczny przeszedł na drugi plan ustępując mentalnemu
miejsce pierwsze. Ważniejsze
niż relaksowanie ciała stało się
odpoczywanie umysłu. Uprawianie sportu, ruch, relaksuje
nasze mózgi skuteczniej i pod
tym względem znacznie przewyższa leżenie na plaży. To
właśnie dlatego tak popularne
stały się maratony, triatlony
i wszelakie masowe imprezy
sportowe. Patrząc na powyższe
można śmiało powiedzieć, że jest
to dzisiaj forma wypoczynku dla
każdego. Nie mniej wymaga ona
pewnego przygotowania.
– No właśnie jak w takim
razie powinni wyglądać takie
przygotowanie i co leży po stronie organizatora?

– Po to jest organizator by
uczestnik mógł zasięgnąć wszelkich informacji niezbędnych
do realizacji wyprawy. Każdy
kto oczekuje wsparcia na etapie planowania wyprawy, je
otrzymuje. I nie ma znaczenia
czy to dotyczy przygotowania
kondycyjnego czy ekwipunku.
Osoby przygotowujące się do
wyprawy potrafią telefonować
do nas podczas przymierzania
sprzętu w sklepach górskich by
uzyskać potwierdzenie słuszności
swoich wyborów. Najważniejsze
jest jednak obranie odpowiedniej ścieżki jeśli zainteresowany planuje kontynuować swoją
przygodę z górami. Tutaj pojawia
się wiele rozbieżności ponieważ
nie wszyscy muszą zaczynać od
najniższego poziomu trudności.
Wynika to z ich wcześniejszych
doświadczeń sportowych, jak
również z tego stricte górskiego. Są osoby jeżdżące z pasji
na nartach, które nierzadko
były w Alpach na znacznych
wysokościach i już na wstępie
wiadomo, że ktoś taki może nie
mieć problemów z aklimatyzacją
i znoszeniem wysokości w górach
do 5000 metrów. Łatwiej takiej
osobie zaproponować już na starcie coś bardziej wymagającego,
dopasowanego.
– Co według Pana wyróżnia
Was na tle konkurencji?
– To trudne pytanie. Wszyscy
bowiem z naszej branży starają
się wykonywać swoje zobowiązania jak najlepiej ponieważ
stawką nierzadko jest życie ludzkie. Nie ma tu za bardzo miejsca
na półśrodki. Nie da się choćby
skracać aklimatyzacji ponieważ
będzie miało to bezpośrednie
przełożenie nie tylko na zdrowie
uczestników ale na sukces wyprawy, której celem nadrzędnym
jest bezpieczne doprowadzenie
wszystkich, a jeśli to niemożliwe
to jak największej liczby uczestników na szczyt. Różnic należy
dopatrywać się w programach
imprez, standardzie noclegów,
bo te pozwalają przed akcją
górska zachować jak najwięcej
sił a po zdobyciu szczytu komfortowo wypocząć. Wiele osób
jadących na drugi koniec świata
nie planuje tam wracać po raz
drugi. Warto więc przyjrzeć się
temu co tam jeszcze zobaczymy poza nadrzędnym celem
wyprawy jakim jest oczywiście
zdobycie wybranej przez nas
góry. Świetne są takie wyprawy
gdzie kumulacja przeżyć zwala
z nóg. Proszę sobie wyobrazić, że
podczas jednej imprezy zdobywamy górę w zimnym, polarnym
klimacie śniegów i lodów, chwilę
później jesteśmy na niewiarygodnym raftingu, zaraz potem

podziwiamy starożytne miejsca
czy dzikie zwierzęta by sfinalizować wyjazd nurkując bądź plażując na tropikalnej wyspie. Są
jednak i tak poważne wyzwania
jak choćby góry siedmiotysięczne i wyższe gdzie przestrzeni na
dodatkowe atrakcje już nie ma,
głównie z braku czasu. Wejście
na siedmiotysięcznik wymaga
bowiem najczęściej minimum
3 tygodni.
– Czy w Państwa oferta
skierowana jest jedynie do
miłośników gór wysokich?
– Góry wysokie to bardzo
szerokie pojęcie. Trudno określić od jakiej wysokości możemy mówić o górach wysokich.
Dla himalaisty będą to góry
powyżej co najmniej 6500 metrów albo po prostu najwyższe
szczyty w Andach, Himalajach,
Karakorum i górach dawnego
ZSRR. Dla ludzi znających góry
z polskich szlaków czy to Tatrzańskich, sudeckich czy beskidzkich, góry wysokie to będą
już Alpy, w których najwyżej
można się znaleźć na niespełna
5000 metrów. My organizujemy wyprawy we wszystkie góry
świata i te najwyższe i te niższe, a powalające swoją urodą.
Wybieramy te bardzo sportowe
i te trekkingowe. Organizujemy
również same trekkingi podczas,
których nie zawsze zdobywamy
jakikolwiek szczyt, a np podążamy tylko do bazy, z której
alpiniści zwykle rozpoczynają
swoją wspinaczkę albo obchodzimy górę dookoła jak to jest
w przypadku choćby Annapurny. Jeździmy również na wyprawy przygodowe i polarne jak
choćby rejs atomowym lodołamaczem na biegun północny czy
wyprawa na Grenlandię gdzie
można poczuć przez kilka dni
jak to jest być polarnikiem.
– Jak Pan myśli czemu
w ostatnim czasie tego typu
wprawy stały się tak popularne
w Polsce?
– Na to pytanie odpowiedziałem już wcześniej. Uzupełniając powyższe rozważania
dotyczące odpoczynku można
dodać wszechobecną społecznie
potrzebę samorealizacji. Polacy
mają już środki by podążać za
swoimi marzeniami, wyznaczać
sobie cele i realizować je. Już
nie tylko mogą poruszać swoją
wyobraźnię czytając książki ale
chcą sami w tym brać udział,
sami napisać swoją książkę.
– I na koniec, proszę powiedzieć kilka słów
osobom, które się wahają
czy podjąć to wyzwanie...
– A mogę w czterech słowach... Sky is the limit!
– Dziękuję za rozmowę .

info@4challenge.org
www.4challenge.org
tel: 507 176 285, 730 785 285

5

