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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 tym najmniejszym.

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 najwyższe 
z możliwych odznaczeń, co wska-

zywać może na odwieczną samczą 
chęć współzawodnictwa, zdoby-
cia najwyższej wygranej. W tym 
przypadku takim konsumenckim 
świętym Graalem jest produkt naj-
bardziej rekomendowany przez 
innych, marka nie opuszczająca 
podium w plebiscycie Laur Konsu-
menta, czyli Top Marka. Top Marka 
najbardziej przekonuje także osoby 

o nieco grubszym portfelu i wyż-
szym wykształceniu. Panie okazują 
się za to zapalonymi odkrywcami. 
To one poszukują nowych rozwią-
zań i wykazują się chęcią zmiany 
dotychczasowych zwyczajów zaku-
powych. Dlatego właśnie godłem, 
które najbardziej skłania je do do-
konania konkretnego wyboru, jest 
Odkrycie Roku.
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WKŁADY DO ZNICZY

Lider w branży instalacyjnej Innowacyjna i bezpieczna 
aparatura do zabiegów 
estetycznych 

 Michał Jakubowski
dyrektor zarządzający 

Centrum Instalacji TADMAR

 – Koniec roku to dobry moment 
na podsumowania tego, co zdarzy-
ło się w branży instalacyjnej. Jak 
postrzega Pan aktualną kondycję 
rynku?
 – Pierwsza połowa tego roku 
upłynęła pod znakiem wzrostu cen 
niektórych surowców, co przełożyło 
się na wzrosty cen wyrobów gotowych.  
Nie ucierpiał na tym popyt, który jest 
w tym roku nieco lepszy niż rok wcze-
śniej i napędzany dobrą koniunkturą 
na rynku pierwotnym i powrotem na 
rynek inwestorów publicznych, którzy 
w 2016 złapali zadyszkę. Widać też 
ożywienie na rynku infrastruktury.

 Biotec Lasers Polska jest repre-
zentantem włoskiej marki Biotec 
Italia, specjalizującej się w produkcji 
aparatury wykorzystującej najnow-
sze technologie dla branży medycz-
nej i beauty. Firma współpracuje 
z ponad 120. gabinetami kosmeto-
logii i medycyny estetycznej w całej 
Polsce. Oferta sprzętu znajdującego 
się w portfolio � rmy jest bardzo sze-
roka – obejmuje aparaturę wyko-
rzystującą najnowsze osiągnięcia 
technologiczne w zakresie odnowy 
biologicznej skóry, li� ingu i ujędr-
niania, wyszczuplania, modelowania 
sylwetki i usuwania przebarwień. 
Biotec Lasers Polska stawia też na 
szkolenia i najwyższe standardy re-
lacji w biznesie zarówno z klientami, 
jak i z kontrahentami.
 Klienci korzystający z usług 
i produktów Biotec Lasers Polska 
mają zapewnioną obsługę na najwyż-
szym poziomie od momentu rozpo-
częcia współpracy, przez cały proces 
zakupowy, a także już po s� nalizo-
waniu transakcji. Profesjonalnym 
i kompleksowym podejściem � rma
Biotec Lasers Polska zasłużyła so-
bie na renomowaną nagrodę – Laur 
Klienta – Odkrycie Roku 2017.

 – Jak TADMAR odnajduje się 
w tej rzeczywistości?
 – Dobrze! Odnotowujemy wzrost 
sprzedaży. Wzmocniliśmy ekipy han-
dlowe w całej Polsce, a z ostatnio 
przeprowadzonej, dorocznej ankiety 
satysfakcji klienta wynika, że jesteśmy 
odbierani jako wiarygodny partner, 
który w dodatku z roku na rok popra-
wia obsługę.
 – Niezależnie od tego, co na 
zewnątrz, TADMAR nie zwalnia 
tempa. Rok 2017 przywitaliście kil-
koma niespodziankami dla klientów 
i partnerów (szkolenia, nowe logo, 
nowa strona).
 – W tym roku kładziemy duży na-
cisk na szkolenia pracowników, to ich 
wiedzy i doradztwa potrzebuje klient. 
Zorganizowaliśmy kilka atrakcyjnych 
wyjazdów, powiązanych z wolumenem 
zakupów. Oprócz tego prowadzimy 
proces remontów naszych oddziałów 
i przeprowadzek w lepsze handlowo 
lokalizacje. Zdecydowaliśmy się na 
mody� kację logotypu, przy zachowa-
niu oczywiście dobrze się kojarzącej 
klientom i rozpoznawalnej marki 
TADMAR. Zmiana dotyczy kolory-
styki, wprowadziliśmy też symboliczną 
identy� kację wszystkich segmentów, 
w których działamy, czyli Techniki 
Grzewczej, Instalacji, Łazienki i Sieci. 
Najważniejsze jest jednak nowe hasło: 
„Centrum Instalacji” i to ono wpadło 
od razu w ucho klientom i dostawcom 
jako dobrze oddające to, kim jesteśmy.

 Obecnie nowością wprowadzaną 
na rynku polskim jest urządzenie 
HIFU FINESSE wykorzystujące 
rozwiązania technologiczne oparte 
o wysoko skoncentrowane ultradź-
więki do zabiegów wyszczuplających, 
ujędrniających i odmładzających. 
Dzięki HIFU FINESSE � rma Biotec 
Lasers Polska została wyróżniona 
w listopadzie na tegorocznym presti-
żowym 36. Kongresie LNE nagrodą 
„Innowacja LNE”.
 W ofercie Biotec Lasers Polska 
znajdują się również inne urządze-

 – Czym TADMAR zaskoczy swo-
ich partnerów i klientów w najbliż-
szej przyszłości?
 – W 2018 poszerzymy ofertę 
podstawową i ujednolicimy ofertę 
w poszczególnych oddziałach; na 
początku roku wprowadzimy zmo-
dy� kowany i poprawiony program 
E-TADMAR do zamówień przez 
Internet. Będziemy kładli nacisk na 
doradztwo, tak ze strony naszych 
pracowników, jak i współpracujących 
z nami projektantów i architektów.
 – Na koniec nie wypada nie za-
pytać o perspektywy. Czy jest szansa 
na nieco spokojniejsze lata w branży 
instalacyjnej? 
 – Przed nami dobre 2-3 lata. 
Wyzwaniem jest skala wymiany 
urządzeń stałopalnych w związku 
z problemem smogu, a za parę lat 
czeka nas spowolnienie na rynku 
inwestycji sieciowych, kiedy skończą 
się pieniądze z obecnego budżetu 
unijnego. Jestem przekonany, że 
TADMAR umocni swoją pozycję 
na rynku. 
 – Dziękuję za rozmowę.

nia wykorzystywane w gabinetach 
lekarskich, salonach kosmetologicz-
nych, czy też w hotelach i SPA, takie 
jak modułowa platforma laserowa 
Xlase Plus, mająca szerokie spek-
trum zastosowań – m.in. zabiegi 
epilacji, usuwania tatuaży, zamy-
kania naczynek, lub urządzenie 
Intraject, czyli połączenie najno-
wocześniejszych technologii, takich 
jak radiofrekwencja frakcyjna, ka-
witacja ultradźwiękowa i plazma 
azotowa w niewielkiej, nowoczesnej
obudowie.
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Kasa Stefczyka od początku swojej działalności 
dynamicznie się rozwija. Obecnie jest największą 
spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową 
w Polsce – zatrudnia poprzez spółkę Stefczyk Finanse 
około 2500 pracowników w ponad 400. placówkach.
W tym roku � rma Stefczyk Finanse uzyskała tytuł 
Solidnego Pracodawcy. Co to oznacza dla � rmy?

PKO Leasing, lider krajowego rynku leasingu, 
zatrudnia ok. 1300. pracowników na terenie całego 
kraju. Jest atrakcyjnym pracodawcą głównie ze 
względu na oferowane warunki pracy, możliwości 
rozwoju, politykę szkoleniową i pozapłacowe bene� ty. 

Bądź, wspieraj i doceniaj,
czyli jak pracuje się
w oddziałach Kasy Stefczyka

PKO Leasing
‒ atrakcyjny pracodawca

Solidny Pracodawca Roku
– jaką wartość dla � rmy
ma przyznanie tego tytułu? 

 – Jest to potwierdzenie klarowności 
oraz rzetelności działania naszej � rmy 
w zakresie zarządzania i współpracy 
z ludźmi – mówi Monika Miklasińska-
-Kamelska, kierownik działu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w Stefczyk 
Finanse. – Tytuł jest wyróżnieniem, 
które pomoże nam (mam nadzieję) w ła-
twiejszym nawiązywaniu współpracy 
z kandydatami, którzy poszukują swo-
jego miejsca zawodowego. Z pewnością 
jest to potwierdzenie jakości współpracy 
i dobrej atmosfery w naszej organizacji. 
 Na przestrzeni ostatnich kilku mie-
sięcy wspólnie wypracowaliśmy EVP (po-
zycjonowanie marki pracodawcy – ang. 
Employee Value Proposition), które iden-
ty� kuje nas jako pracodawcę, będącego 
na co dzień blisko swoich pracowników, 
tworząc z nimi długotrwałe relacje, a do-
datkowo z roku na rok rosnącego w siłę 
zarówno pod względem � nansowym, jak 
i liczby zatrudnianych osób. Z pracow-
nikami wiążemy się na długo. Ponad 
50% zespołu pracuje z nami dłużej niż 
pięć lat. Mamy pełną świadomość tego, 

 Oprócz możliwości budowania 
ścieżki kariery i zdobywania nowych 
kompetencji, PKO Leasing oferuje pra-
cownikom szeroki wachlarz świadczeń 
pozapłacowych, m.in.: do� nansowanie 
do prywatnej opieki medycznej, pro-
gram rekreacyjno-sportowy, ubezpie-
czenia na życie, Pracowniczy Program 
Emerytalny (PPE) oraz wykorzysta-
nie środków z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych w systemie ka-
feteryjnym MyBene� t.
 Firma wprowadziła wiele rozwiązań 
sprzyjających godzeniu pracy z życiem 
prywatnym, m.in. ruchomy czas pracy 
i możliwość wykonywania swoich za-
dań z domu. Szeroka oferta bezpłatnych 
szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych, 
w tym e-learningowych oraz współ-
praca z trenerami jest dostosowana 
do potrzeb każdego zespołu lub indy-
widualnych celów rozwojowych. PKO 
Leasing organizuje również praktyki 
i płatne staże dla studentów i absol-
wentów wyższych uczelni, proponując 
młodym ludziom rozwój w strukturach 
organizacji po ich zakończeniu.

że to nasz zespół stanowi o sile � rmy, 
dlatego co roku spotykamy się na nie-
zwykłych spotkaniach integracyjnych, 
na które zapraszamy wszystkich naszych 
pracowników. W 2016 r. nasz zysk wy-
niósł ponad 40 milionów złotych netto, 
obsługujemy blisko milion klientów, 
także odpowiedzialność za podnosze-
nie kompetencji naszych pracowników 
ma dla nas ogromne znaczenie. Stałe 
doskonalenie naszego biznesu powo-
duje, że każdy dzień w pracy jest inny, 
a dzięki temu nasi pracownicy rozwijają 
się razem z nami.
 Kasa Stefczyka to grupa ludzi, któ-
rym zależy na innych. Dla nas liczy się 
człowiek – ze wszystkimi swoimi rado-
ściami i smutkami. Wiemy, że pieniądze 
to nie wszystko, ale mamy świadomość, 
że mogą pomóc w wielu życiowych sy-
tuacjach. Często podkreślamy, że nie 
jesteśmy korporacją, tylko społecznością. 
Kasa Stefczyka to spółdzielnia działająca 
wśród członków Stowarzyszenia Krze-
wienia Edukacji Finansowej. Od lat 
dbamy o to, by Polacy odpowiedzialnie 
podchodzili do swoich pieniędzy i bez-
piecznie korzystali z usług � nansowych.
 Dbamy o więzi członkowskie, sta-
wiając na kontakt i budowanie rela-

cji z osobami, które nam zaufały. Do 
każdego podchodzimy indywidualnie, 
podkreślając tym samym, że członek 
Kasy Stefczyka to ktoś więcej niż klient. 
Każdy z naszych pracowników działa 
zgodnie z ideą compliance, czyli zapew-
nieniem zgodności działalności z regula-
cjami prawnymi na każdym poziomie 
współpracy. Zależy nam na tym, żeby 
zatrudniani przez Stefczyk Finanse dla 
Kasy Stefczyka pracownicy identy� ko-
wali się z celami i wartościami � rmy oraz 
postępowali według wypracowanych 
i doskonalonych przez lata zasad, które 
przekładają się na najwyższą jakość 
obsługi. 

A co dla Kasy Stefczyka oznacza 
być dobrym pracodawcą?

 – Dobry pracodawca dla każde-
go oznacza inny zestaw cech – mówi 
Krzysztof Lewandowski, dyrektor za-
rządzający Stefczyk Finanse. – Dla nas 
ważny jest profesjonalizm, możliwość 
rozwoju naszych pracowników. Kluczo-
wym z czynników jest dobra atmosfera 
w pracy. Staramy się kreować ją tak, aby 
ludzie przychodząc do pracy dobrze się 
czuli i lubili z nami, ze sobą i u nas być.

Solidni czwarty raz
 Kolejna pozytywna ocena kapitu-
ły ogólnopolskiego konkursu Solidny 
Pracodawca Roku to dla nas powód 
do dumy z dobrze wykonywanej pra-
cy oraz wspaniały prezent na 25-lecie 
istnienia � rmy.
 Ta prestiżowa, przyznana nam już 
po raz czwarty, nagroda stanowi po-
twierdzenie rzetelności oraz wysokiej 
jakości działań w obszarze zarządzania 
zasobami ludzkimi. 
 Jest to również dowód, iż motto 
Warbudu „Warto budować” rozumiemy 
i realizujemy we wszystkich obszarach 
naszej działalności. Na co dzień nie tyl-
ko budujemy prestiżowe, zaawansowa-
ne technologicznie obiekty, ale przede 
wszystkim tworzymy profesjonalny 
i kreatywny zespół.  
 Warbud to przestrzeń dla specjali-
stów branż inżynieryjnych, pasjonatów 
techniki, nowoczesnych technologii, ale 
także doświadczonych pracowników 
sektora wsparcia inwestycji. Cenimy 
sobie profesjonalizm i innowacyjność. 
Dbamy o rozwój umiejętności i wiedzy 
poprzez liczne szkolenia oraz specjali-
styczne studia. Pasje sportowe rozwija-
my w  ramach kilku � rmowych klubów.
Stale poszukujemy ludzi, którym kie-
runek codziennej pracy wyznaczają 
wyzwania. Od lat prowadzimy praktyki 
i staże. Dbamy o to, by studenci zdoby-
wający w naszej � rmie swoje pierwsze 
doświadczenia zawodowe poznawali 
najbardziej zawiłe arkana sztuki budow-
lanej. Ci zaś, którzy mają pasję i talent 
poszerzają skład naszego zespołu.
 Rok 2017 był rokiem budowania 
kultury innowacyjności w naszej � rmie. 
Powołaliśmy do życia interdyscyplinar-
ny Zespół Wsparcia Innowacji propa-
gujący kreatywność i kulturę innowacji. 
Inspiruje on pracowników, angażuje 
w zmiany i rozwój � rmy, zachęca do 
demonstrowania inicjatyw i ciekawych 
rozwiązań za pomocą takich narzędzi 
jak platforma zgłaszania pomysłów.  
Wiele z nich wdrożyliśmy w skali całej 
� rmy, inne zostały docenione i nagro-
dzone w międzynarodowym konkursie 
VINCI Innovation organizowanym 

przez Grupę VINCI, do której należy 
Warbud. Inicjatywy tego typu są szansą 
dla każdego pracownika na docenienie, 
s� nansowanie i wdrożenie jego pomy-
słu w dowolnym miejscu organizacji, 
a być może również wypromowania 
go na rynku.
 Zachęcamy naszych pracowni-
ków do wolontariatu i obywatelskie-
go zaangażowania. Nie zapominamy 
także o najbardziej potrzebujących. 
W ramach funkcjonującej od 2008 roku 
Fundacji „Warbud – warto pomagać” 
wspieramy projekty edukacyjne, kultu-
ralne, społeczne, charytatywne, sporto-
we i proekologiczne. Jednym z naszych 
priorytetów jest � nansowanie leczenia 
i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. 
Pomagamy placówkom medycznym, 
wyposażamy sale szpitalne i gabinety 
zabiegowe. Współpracujemy z fun-
dacjami i instytucjami (SOS Wioski 
Dziecięce, Zdążyć z Pomocą, Poży-
wienie Darem Serca, Mam Marzenie, 
Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża). 
Dotujemy projekty wyjątkowe, jak choć-
by realizowaną z Fundacją „Dajemy 
Dzieciom Siłę” – budowę pierwszego 
w kraju Centrum Pomocy Dzieciom 
Wykorzystywanym Seksualnie. Bie-
rzemy aktywny udział w kampaniach 
(Każdy z nas może zostać św. Miko-
łajem) oraz akcjach krwiodawstwa. 
Przeciwdziałamy wykluczeniu osób 
niepełnosprawnych, współpracując ze 
Stowarzyszeniem INTEGRACJA.
 W naszym portfolio znajduje się 
ponad 500 obiektów ze wszystkich 
sektorów budownictwa na terenie ca-
łego kraju. Jesteśmy z nich dumni, są to 
realizacje rozpoznawalne i wielokrotnie 
nagradzane.  Równie mocno jednak 
jesteśmy dumni z wyjątkowej kultu-
ry pracy, jaką udało nam się przez te 
wszystkie lata zbudować, gdyż jest to 
wartość nie do przecenienia.

 Pracownicy mają możliwość 
uczestniczenia w spotkaniach inte-
gracyjnych i zajęciach sportowych 
(m.in. zespoły piłki nożnej, siatkowej 
oraz drużynę biegaczy).
 PKO Leasing jest spółką odpowie-
dzialną społecznie. We współpracy 
z PKO Bankiem Polskim organizuje 
takie akcje jak: zbiórka krwi (w ra-
mach Bankowej Akcji Honorowego 
Krwiodawstwa), podejmuje też we-
wnętrzne działania charytatywne np. 
„Wyprawka na 5+”, której celem była 
pomoc dzieciom z Domów Dziecka. 
Pracownicy spółki angażują się w akcje 
ogólnopolskie, takie jak Szlachetna
Paczka.
 PKO Leasing, należący do Grupy 
Kapitałowej PKO Banku Polskiego, 
powstał w 1999 roku. Jest liderem 
krajowej branży leasingowej z ponad 
12-procentowym udziałem w pol-
skim rynku (po III kwartale br.). 
Oferta spółki zawiera produkty 
i usługi � nansowe skierowane do 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
korporacji i klientów strategicznych. 

Firma � nansuje zarówno pojazdy, 
maszyny i urządzenia, sprzęt me-
dyczny, projekty inwestycyjne (np. 
linie technologiczne), jak i łodzie, 
samoloty, nieruchomości, sprzęt IT, 
oprogramowanie czy rowery. Poza 
standardowymi produktami leasingu 
i pożyczki, ma w swojej ofercie usługę 
wynajmu � oty samochodowej, fakto-
ringu dla przedsiębiorców i rolników.
 Szeroka sieć sprzedaży i mobil-
nych doradców oferuje najwyższy 
poziom obsługi. PKO Leasing wspiera 
przedsiębiorców w poprawie płynno-
ści � nansowej, posiada spersonalizo-
waną ofertę zawierającą dostosowany 
do potrzeb harmonogram spłat rat 
leasingowych, szeroki wachlarz pro-
duktów dodatkowych oraz minimum 
formalności. Oferuje leasing opera-
cyjny i  � nansowy, pożyczkę, która 
szybko s� nansuje bieżące potrzeby, 
oraz wynajem długoterminowy dla 
� rm i klienta indywidualnego.
 Oferta PKO Leasing jest dostępna 
w oddziałach własnych oraz placów-
kach PKO Banku Polskiego.

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 

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: www.solidnypracodawca.pl

Prestiżowe wyróżnienie liderów 
w dziedzinie HR

Co wyróżnia projekt spośród 
innych?

 Organizatorem programu 
Solidny Pracodawca Roku jest re-
dakcja „Stron Rynku” oraz „Rzecz 
o Biznesie”. W związku ze specy� ką 
pracy zespołu, podstawą wstępnej 
wery� kacji przedsiębiorstw są stan-
dardowe działania dziennikarskie 
(m.in. zbieranie informacji poprzez 

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.

kontakt z instytucjami takimi jak 
powiatowe urzędy pracy, urzędy 
miast czy Państwowa Inspekcja Pra-
cy). Wysoce cenione jest wsparcie, 
jakiego udzielają patroni projektu 
– SAZ, Business Centre Club oraz 
Stowarzyszenie Pracodawców RP. 
Wyróżnieniem dla � rm jest już sama 
nominacja, gdyż w dużej mierze jest 
ona wynikiem pozytywnych reko-
mendacji oraz opinii zaczerpniętych 

w lokalnym środowisku przedsię-
biorstw.
 Zdobycie tytułu to nie tylko pre-
stiżowe wyróżnienie, ale również 
możliwość zaprezentowania się na 
łamach ogólnopolskich mediów. 
Zwieńczeniem każdej z edycji pro-
jektu jest ogólnopolska gala, na którą 
zaproszeni zostają wszyscy laureaci 
tytułu. Podczas uroczystości wyróż-
nione � rmy otrzymują tablice pa-

miątkowe potwierdzające słuszność 
dotychczasowych działań z zakresu 
polityki personalnej. Wydarzenie 
jest również wspaniałą okazją do 
wymiany doświadczeń i pomysłów 
z obszaru HR.
 Zapraszamy na stronę interneto-
wą, gdzie mogą się Państwo zapoznać 
z wypowiedziami laureatów na te-
mat projektu, które są wizytówką 
tego przedsięwzięcia.
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Marka Wojas, której 
nazwa pochodzi od 
nazwiska właściciela � rmy 
Wiesława Wojasa, pojawiła 
się na polskim rynku 
w 1990 roku jako rodzinny 
zakład z wielopokoleniową 
szewską tradycją. 
Przekształcenie � rmy 
w spółkę akcyjną, debiut 
na warszawskim parkiecie 
(2007-2008) dały impuls 
do intensywnego
rozwoju � rmy.  

Szewska tradycja

 Dzisiaj Wojas S.A. produkuje kilka-
set tysięcy par obuwia rocznie. Zdecy-
dowaną większość sprzedaje w Polsce, 
w salonach � rmowych, których aktual-
nie posiada 156 oraz za pośrednictwem 
e-sklepu. Ponadto produkuje obuwie 
specjalistyczne dla służb mundurowych. 
Obuwie eksportowane jest do Czech, na 
Słowację, na Węgry, do Rumunii oraz 
na Białoruś, gdzie Wojas posiada swoje 
salony � rmowe, łącznie w ww. krajach 
25 własnych salonów sprzedaży. 
 W ofercie spółki znajduje się skórza-
ne obuwie damskie, męskie, młodzie-
żowe, modele trekkingowe, linia Relaks 
i Multifunction, jak również obuwie 
damskie zdobione kryształkami Swaro-
vski Crystals. Ofertę damską uzupełniają 
torebki, plecaki, portfele, paski, ozdo-
by do obuwia oraz bransoletki, w tym 
z kryształkami Swarovski Crystals. 
W męskiej znajdują się: teczki, torby, 
paski oraz skarpety. Całość oferty uzu-
pełniają środki do pielęgnacji obuwia. 
Marka Wojas prezentuje kolekcję, która 
wyróżnia się wygodą i klasycznym wzor-
nictwem, jak również obuwiem zgod-
nym z aktualnymi trendami w modzie.
 Na świadomość oraz postrzeganie 
marki wpłynęły szerokie działania mar-

ketingowe. Ambasadorami jesienno-
-zimowej kampanii 2017 są aktorka 
– Barbara Kurdej-Szatan oraz muzyk 
i lider zespołu Zakopower – Sebastian 
Karpiel-Bułecka. –Ta marka jest robiona 
z myślą o Polakach – uwzględnia ich gu-
sta, potrzeby i muszę przyznać, że świetnie 
jej to wychodzi. Pochodzę z Podhala, 
skąd wywodzi się również � rma Wojas, 
więc czuję do niej ogromny sentyment. 
Uważam też, że powinniśmy wspierać 
rodzimy biznes – podkreśla w ostatnim 
wywiadzie Sebastian Karpiel-Bułecka. 
– Buty Wojas są bardzo wygodne i zawsze 
dobrze leżą mi na stopie, od pierwszej 
chwili miałam wrażenie, jakby były 
tworzone z myślą o mnie. Poza tym są 
przepiękne i świetnie wykonane. Polecam 
je całym sercem! – przyznała w rozmowie 
Barbara Kurdej-Szatan. 
 Największym atutem marki Wojas 
jest niewątpliwie fakt, że produkty wy-
twarzane są w Polsce z najwyższej jakości 
materiałów. Doświadczenie w branży, 
wysoka jakość produkowanego obuwia 
oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom 
klientów sprawiają, że marka Wojas 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
w kraju oraz poza jego granicami.

www.wojas.pl

Szkolenia
medyczne
z Laurem
 OLLIE jako pierwsze i jedyne cen-
trum szkoleń medycznych w Polsce 
uhonorowano jedną z najbardziej 
cenionych nagród: Laur Klienta – 
Odkrycie 2017. 
 OLLIE to lider na rynku szkoleń 
z medycyny estetycznej w Polsce, 
z najszerszą ofertą kursów i zabiegów. 
Laur Klienta to potwierdzenie wyjąt-
kowej opinii i forma rekomendacji 
przyznawana najlepszym. Z roku 
na rok OLLIE jest coraz bardziej po-
pularne wśród lekarzy i pacjentów, 
którzy wybierają sprawdzone usługi.
 Oliwia Bożek, Business Manager 
OLLIE: – Nagroda Laur Klienta to dla 
nas powód do dumy i motywacja do 
dalszego rozwoju. Chcemy być lepsi 
od konkurencji. Najlepsi. I nie spo-
czniemy na laurach.

www.ollie.pl

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 farma-
ceutycznych, ale każdych. Firmy 
kuszą nas niczym wąż najlepszymi, 
najbardziej innowacyjnymi i naj-
skuteczniejszymi produktami. Jak 
odnaleźć się w tym gąszczu, skoro 
każdy producent, czy dystrybutor 
twierdzi, że jego produkt jest najcu-
downiejszy, 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 „najskuteczniej-
szy”. Gdzie zatem szukać ratunku? 
Z pomocą oczywiście przychodzi 
niezastąpiony przewodnik. Jego 
imię to Odkrycie Roku, a dokładnie 
Laur Klienta/Konsumenta Odkry-
cie 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 kampa-
nia reklamowa. To także nagroda 
dla tych marek, które przeszły li� ing 
marketingowy, relaunch, bądź zosta-
ły 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 do-

konuje oceny innowacyjności pro-
duktów, perspektyw odbioru przez 
rynek oraz prognozowanej dynami-
ki 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 „od-
krycia”. Wręcz przeciwnie. Komisja 
z chęcią przygląda się i ocenia pro-
dukty, które zgłaszają konsumenci 
czy nawet producenci, dając szansę 
na wyjście z dżungli najciekawszemu 
z nich.

Magdalena Ryś

Zgłoś swoje „Odkrycie Roku”
na info@rzeczobiznesie.eu

ODKRYWAMY
DLA WAS


