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Rozwój i innowacyjność

Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE
S.A. od wielu lat są jednym z ważniejszych pracodawców na Podkarpaciu.
Wśród liczącej prawie 700 osób załogi dominują pracownicy z lokalnego
rynku pracy, ale zatrudnienie znajdują
tutaj również osoby z innych rejonów
Polski oraz z zagranicy. Biorąc pod
uwagę, że ZM ROPCZYCE S.A. to
spółka o globalnym zasięgu prowadzonej działalności gospodarczej
w wymagającej branży materiałów
ogniotrwałych, wysokie kwalifikacje
zawodowe pracowników, ich umiejętności i doświadczenie zawodowe
są kluczowymi czynnikami rozwoju
przedsiębiorstwa. Spółka utrzymuje bowiem stałe relacje biznesowe
z kontrahentami i klientami w ponad
40 krajach świata, niemal na wszystkich
kontynentach. Z tego względu Zarząd
spółki od wielu lat w swojej polityce
zatrudnienia zwraca szczególną uwagę

na bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo socjalne pracowników oraz na
integrację załogi i jej utożsamianie się
z miejscem pracy. W tym celu wprowadza i ciągle doskonali odpowiednie systemy motywacyjne. Systemy te, obok
aspektów finansowych, uwzględniają
również możliwość realizacji indywidualnych ścieżek kariery zawodowej
i ciągłego podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Wyjątkowy charakter
ropczyckich magnezytów polega na
tym, iż jako firma lokalna funkcjonuje
na rynku globalnym, konkurując z największymi światowymi koncernami,
a jednocześnie utrzymuje charakter
firmy rodzinnej z bardzo silnymi relacjami bezpośrednimi. ZM ROPCZYCE
S.A. to przyjazne miejsce pracy dla
obecnie już kilku pokoleń pracowników. Mając na uwadze niezwykle dynamiczny postęp technologiczny, jaki
dokonuje się na świecie, firma planuje

koncentrować się na wprowadzaniu na
coraz szerszą skalę procesów cyfryzacji
i automatyzacji. Dla Zarządu jest to
niezwykle istotnym celem zachowania
konkurencyjności przedsiębiorstwa na
rynku globalnym. W związku z tym
aktualnie prowadzony jest proces
rekrutacji na stanowisko związane
z technikami obliczeniowymi i analizą informacji. Ponadto na początku
przyszłego roku rozpoczęta zostanie
rekrutacja w zakresie badań i rozwoju.
Warto podkreślić, że ropczycka firma
jako jedna z nielicznych nie odnotowuje problemów z pozyskiwaniem
nowych pracowników. – Trzeba też
pamiętać, że o wszystkim decydują ludzie. W ostatnich kilku latach mieliśmy
do czynienia ze zjawiskiem tzw. luki
pokoleniowej. Znaczna część załogi,
która przez dziesiątki lat budowała pozycję tego przedsiębiorstwa uzyskała
świadczenia emerytalne. Na szczęście
udało się nam zastąpić ich młodymi,
dobrze przygotowanymi zawodowo
pracownikami. Na dzień dzisiejszy nie
mamy problemów kadrowych. W ubiegłym roku zatrudniliśmy ponad 100
nowych pracowników. I nadal mamy
pewne rezerwy – dodaje Józef Siwiec,
Prezes Zarządu ZM ROPCZYCE S.A.
Otrzymany w tym roku tytuł
Solidnego Pracodawcy Roku
w kategorii ogólnokrajowej jest dla
ZM ROPCZYCE S.A potwierdzeniem
stosowanej od lat dobrej praktyki w zakresie działań w obszarze zarządzania
personelem (HR).
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GEDIA – siła zespołu
Grupa GEDIA Automotive projektuje i produkuje elementy oraz podzespoły
nadwozia i podwozia do samochodów osobowych i ciężarowych.
Za rok 2017 wygenerowaliśmy obrót w wysokości 600 milionów euro.

Posiadamy łącznie osiem lokalizacji produkcyjnych położonych
w Niemczech, Chinach, Hiszpanii,
Indiach, Meksyku, Polsce, USA i na
Węgrzech. GEDIA jest udziałowcem
wielu podmiotów badawczych i rozwojowych. Globalnie zatrudniamy
4 200 osób, z czego półtora tysiąca
w przedsiębiorstwie w Nowej Soli.
GEDIA Poland, założona w pierwszych miesiącach 1998 roku, stanowiła
dla mieszkańców południowej części
województwa lubuskiego dowód na to,
że nowoczesność, technologia i rozwój nie są zarezerwowane tylko dla
aglomeracji i wielkich ośrodków.
Nasza lokalna społeczność dowiodła, że tutejsi mieszkańcy posiadają
nadzwyczajną motywację do pracy, są kreatywni i przygotowani do
sprawdzenia się w najambitniejszych
technologiach, świetnie wykorzystując
przy tym szansę na start w nowoczesność i postęp.

Właściciele Grupy GEDIA
Automotive od początku istnienia
swojej polskiej spółki inwestowali
w najlepsze środki produkcji oraz
zaplecze techniczne na miarę wyzwań
XXI wieku.
W roku 2008 pod nazwą GEDIA
POLAND ASSEMBLY powstała w Nowej Soli druga lokalizacja
Grupy, która od samego początku
bardzo mocno zaistniała na rynku
dostawców automotive. Ostatecznie,
w 2014 r. obydwa przedsiębiorstwa,
decyzją udziałowców, zostały połączone w jedną spółkę GEDIA Poland.
W zakresie technologii do roku
2012 nasze główne kompetencje stanowiło tłoczenie na zimno, zgrzewanie i spawanie, jednak od tego czasu
potrafimy także tłoczyć w trudnej
technologii formowania na gorąco.
W ten sposób z dumą zapisaliśmy
nową kartę w historii polskiego przemysłu, ponieważ przed nami nikt tego
w Polsce nie robił. Obecnie posiadamy
już trzy linie pracujące w tej technologii, a sukces, jaki odnieśliśmy dzięki
tej kompetencji, dowodzi słuszności
realizowanych przez nas strategii.
Zadowolenie klientów należy do
naszych priorytetów i również temu

służy rozbudowa infrastruktury logistycznej zrealizowana przez nas
w ostatnich miesiącach, natomiast
satysfakcja naszego personelu dopinguje i motywuje do kontynuacji
naszej długofalowo wytyczonej polityki inwestycyjnej.
Dynamiczny rozwój GEDIA
Poland nieustannie uwalnia naszą
energię do ciągłego doskonalenia,
zaprawia we współpracy w międzynarodowych zespołach, zaskarbia
uznanie dla fachowości, wiedzy
i profesjonalizmu polskiego zespołu.
Nieprzerwanie inwestujemy
w rozwój personelu oraz w optymalne,
stabilne i nowoczesne środowisko
pracy. Dumą GEDIA Poland jest jej
zespół – w lwiej części lokalny, wielopokoleniowy, świadomy wyzwań,
szans i perspektyw.
Czynimy wszystko, aby nasi pracownicy czuli się tutaj bezpiecznie,
mieli świadomość trwałego, stabilnego zatrudnienia. Potrafimy łączyć
pokolenia, a pasje zawodowe realizować na równi z osobistymi. Naszym sukcesem chętnie się dzielimy,
wspierając edukację, sport, kulturę
i tych, którzy dopiero czekają na swój
życiowy start.
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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.
Co wyróżnia projekt spośród
innych?
Organizatorem programu Solidny Pracodawca Roku jest redakcja
„Stron Rynku” oraz „Rzecz o Biznesie”.
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 cenione

Dla prawidłowego rozwoju Twojego dziecka ważna jest
każda łyżeczka. Dlatego teraz kaszki Nestlé - nagrodzone
Laurem Klienta 2018, zostały wzbogacone w żelazo
oraz witaminę C, która wspomaga jego wchłanianie.
Jedna porcja kaszki Nestlé to ponad 50% dziennego
zapotrzebowania dziecka na żelazo, tak ważne dla rozwoju
funkcji poznawczych.
Aby dziecko aktywnie poznawało świat i uczyło się go z każdą łyżeczką!

żelazo w diecie dziecka
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jest wsparcie, jakiego udzielają patroni
projektu – SAZ, Business Centre Club
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.
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 stronę internetową, gdzie mogą się Państwo zapoznać z wypowiedziami laureatów na
temat projektu, które są wizytówką
tego przedsięwzięcia.
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Provident – idea, innowacja,
zwycięstwo
Provident Polska SA otrzymał nagrodę
Laur Klienta Odkrycie Roku 2018 w dwóch
kategoriach: Najlepszy rebranding oraz
Innowacyjna strategia reklamowa.
Wyniki ogólnopolskiego plebiscytu potwierdziły,
że inwestycja w odświeżenie strategii komunikacji
przyniosła wymierne korzyści w sposobie
postrzegania marki przez klientów.
Provident otrzymał wyróżnienie
za kompleksowe udoskonalenie komunikacji marketingowej i innowacyjne podejście do wyzwań stawianych
przez dynamicznie zmieniający się rynek. Jak w związku ze zmianami w całej
branży pożyczkowej ewoluowała firma?

Tam, gdzie leży przyczyna
Polacy są otwarci na nowości.
Rośnie popularność bankowości
mobilnej, szybkich metod płatności
i nowych kanałów dostępu do pieniędzy – wszystko to sprawia, że firmy
z sektora finansowego w zawrotnym
tempie wypracowują nowe rozwiązania
spełniające oczekiwania klientów. Kroku tym zmianom dotrzymuje branża
pożyczek pozabankowych.
Na rynku jest coraz więcej firm,
które inwestują w promocję i rozwój
oferty pożyczek przez internet. Obecnie
technologia i infrastruktura to elementy
w dużej mierze przesądzające o dostępie do produktu, a co za tym idzie
– konkurencyjnej przewadze. A konkurencja w tej branży jest niemała.

Jeszcze więcej zmian
Jak pokazuje analiza Fundacji
Rozwoju Rynku Finansowego, zobowiązania konsumentów wobec firm po-

życzkowych stanowią 0,5 % w stosunku
do kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym. Ponad 30% udziału
w tym rynku należy do Provident
Polska, firmy wchodzącej w skład brytyjskiej grupy International Personal
Finance. Przez wiele lat rynek pożyczek
pozabankowych budowany był przeważnie na jednym produkcie opartym
na ludziach i relacjach. Dzięki niemu
przez blisko dwie dekady obecności
na polskim rynku Provident stał się
największą firmą pożyczkową.
Postępująca cyfryzacja i rozwijające się nowe technologie dały jednak
impuls do zastanowienia się nad tym,
jak dotrzeć do klientów, którzy podążają za innowacyjnymi trendami.
Marka chciała dać się zauważyć grupie
osób młodszych, które często i chętnie
korzystają z internetu, a dodatkowo
pracują na podstawie form zatrudnienia uniemożliwiających w praktyce
korzystanie z kredytów konsumenckich
i pożyczek bankowych. Czynniki te
stały się punktem wyjścia do opracowania nowej strategii komunikacji i –
tym samym – wpłynięcia na zmianę
sposobu postrzegania marki.

Wiele czynników, jeden sukces
U początku zmian leży wiara we
własne możliwości. Nowe hasło marki

„Provident. Wierzymy w Twój plan”
pokazuje, że firma chce okazać wsparcie podczas realizacji małych i dużych
planów. Idea nowej platformy komunikacyjnej jest pojemna, co pozwala
uwzględnić wiele różnych rozwiązań
sprzedażowych i reklamowych oraz
zachować przy tym spójność wizerunku, nawet przy podziale komunikacji
na różne kanały i przy założeniu rozciągnięcia jej w czasie.
Kropką nad i repozycjonowania
marki Provident jest nowy wyrazisty
styl graficzny. Przejrzyste kreacje pomagają zainteresować konsumentów i zaprezentować markę jako nowoczesną
i otwartą na klienta. Skuteczna i przystępna komunikacja dotarła również
do pracowników i doradców klienta,
którzy z entuzjazmem utożsamili się
z nową wizją firmy – to także wpłynęło
na powodzenie kampanii.

Jak jest teraz
Z nową udaną strategią komunikacji, która stała się dla pracowników codziennością, a dla klientów
możliwością odkrycia marki na nowo,
Provident został doceniony przez
branżowe media. I słusznie, bo od
firmy, która początkowo dystrybuowała pożyczki wyłącznie przez doradców
klienta, do firmy pretendującej do by-

Jak poruszać się
w dżungli nowości
rynkowych

cia liderem sektora online Providenta
dzieliła długa droga.
Strategia wieloproduktowości
i wielokanałowości przyniosła jednak
zamierzony efekt. Digitalowa gałąź
odpowiada na potrzeby klientów,
którzy decyzje finansowe podejmują
samodzielnie, przed ekranem komputera. Model online przenika się
z tradycyjnym kanałem. Spora liczba
klientów wciąż świadomie wybiera
kontakt z doradcą klienta w domu
bądź korzysta z tzw. hybrydy – zaczyna
proces online, by finalnie skorzystać
z tradycyjnego modelu sprzedaży.
Taka strategia pozwala utrzymywać
Providentowi pozycję lidera na rynku
i przyczynia się do wzrostu nie tylko
w stosunku do konkurencji, ale też
w zestawieniu z poprzednimi latami.
Wskaźniki w okresie po rebrandingu (od października 2015
do października 2016) pokazują, że
skłonność do rozważenia Providenta
wzrosła o 10 punktów procentowych
(wg badania Provident Brand Tracking
Study prowadzonego przez GFK Polonia).
Marka Provident nie bała się zaryzykować, by wdrożyć zupełnie nowe
podejście do komunikacji, a sukces,
jaki przyniosło repozycjonowanie,
świadczy o tym, że warto inwestować
w innowacje.

Zastanawialiście się kiedyś, jak poruszać się po dżungli bez przewodnika?
Oczywiście, gdybyśmy wszyscy byli jak Bear Grylls, byłoby to bajecznie proste,
ale niestety nie jesteśmy. Dżungla jest nieprzewidywalna. Nigdy nie wiadomo,
w co wdepniemy lub w które kłącze się zaplączemy, nie jest także pewne, czy nie
zaatakuje nas jakaś dzika zwierzyna czyhająca na nasze zdrowie, bądź życie.
Co roku taką nieprzewidywalną
dżunglą jest rynek nowości i to nie tylko kosmetycznych, czy farmaceutycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas
niczym wąż najlepszymi, najbardziej
innowacyjnymi i najskuteczniejszymi
produktami. Jak odnaleźć się w tym
gąszczu, skoro każdy producent, czy
dystrybutor twierdzi, że jego produkt
jest najcudowniejszy, jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju?
Pomyślmy logicznie: jeśli coś jest
jedyne, to przecież nie może być stadne. Ale logika nie pomoże, kiedy na
opakowaniu trzech różnych produktów, z tego samego segmentu, różnych
marek, zobaczymy słowa: „innowacja”,
czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem
szukać ratunku? Z pomocą oczywiście
przychodzi niezastąpiony przewodnik.

Jego imię to Odkrycie Roku, a dokładnie Laur Klienta/Konsumenta
Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?
Odkrycie Roku to nagroda przyznawana innowacyjnym produktom
i usługom, które pomimo krótkiego
funkcjonowania na rynku potrafią
wzbudzić zaufanie konsumentów.
Ale nie tylko. Dotyczy ona również
produktów i usług, które objęła nowa,
ciekawa i skuteczna kampania reklamowa. To także nagroda dla tych
marek, które przeszły lifting marketingowy, relaunch, bądź zostały po raz
pierwszy wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu Laur
Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?
Nagroda jest przyznawana przez
komisję konkursową projektu Laur
Konsumenta/Klienta. To ona dokonuje
oceny innowacyjności produktów,
perspektyw odbioru przez rynek oraz
prognozowanej dynamiki wzrostu popularności i wybiera w każdej kategorii
(w konkursie jest ich około 200) jeden
z nich.
Komisja konkursowa pracuje niezależnie, co nie znaczy, że nie można
do niej zgłosić swojego „odkrycia”.
Wręcz przeciwnie. Komisja z chęcią
przygląda się i ocenia produkty, które zgłaszają konsumenci czy nawet
producenci, dając szansę na wyjście
z dżungli najciekawszemu z nich.
Magdalena Ryś

ODKRYWAMY DLA WAS

ZGŁOŚ SWOJE ODKRYCIE ROKU NA INFO@RZECZOBIZNESIE.EU
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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 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 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.

papryczka pepperoncino
w prezencie do każdej pizzy

ODKRYJ

15 wariantów
smakowych pizz

#LEPSZE
zamawiaj na

www.papajohns.pl

świeże, nigdy nie mrożone ciasto
paluszki
serowo-czosnkowe

skrzydełka

kurczaka
ćwiartki ziemniaków

Kasprzaka 31 (22 228 77 72)
Postępu 10 (22 228 77 61)

Grójecka 216 (22 228 77 74)
Inflancka 4b (22 228 77 60)

Kijowska 1 (22 228 77 71)

DLA NAJLEPSZYCH Z NAJLEPSZYCH

