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Godła programów wspierają decyzje konsumentów!
Dokonując codziennych, mniejszych bądź większych, zakupów, niejednokrotnie zdarzyło
nam się natknąć na godła obecne na opakowaniach wielu produktów. Obracając w ręku
słoiczek z majonezem lub butelkę szamponu, kupując materiały budowlane, a nawet
korzystając z poważnych usług biznesowych, niejednokrotnie zdarzyło nam się zatrzymać
wzrok na charakterystycznym logotypie.
Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, co tak naprawdę niesie za sobą ów medal?
Czy zapytaliśmy w myślach siebie samych, jaką korzyść odnosi producent decydujący się
wziąć udział w konkursie popularnościowym, który prowadzi do przyznania takiego godła?
Bo przecież nie chodzi o to, by etykieta z godłem promocyjnym po prostu ładnie wyglądała...
No, być może jest to jeden z powodów szczycenia się godłem promocyjnym,
jednak wierzymy, że ten najmniejszy.

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 wska-

zywać 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.
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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 czyhającana
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
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Marka Flo
Odkryciem Roku 2018
PCC Consumer Products Kosmet, jeden z wiodących
producentów chemii gospodarczej oraz kosmetyków,
wszedł na polski rynek z nową, innowacyjną marką Flo.
Spółka istnieje na rynku już od
ponad 20. lat. Jest częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej PCC SE,
dzięki czemu posiada dostęp do szeregu
wewnętrznych synergii, jak integracja
surowcowa, dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz bogatego zaplecza badawczo-rozwojowego, co jest
fundamentem jej przewagi konkurencyjnej. Specjalizuje się w produkcji wyrobów pod markami własnymi (private
label) sieci handlowych, a odbiorcami
są największe sieci handlowe z rejonu
Europy Środkowo-Wschodniej. Klienci PCC CP Kosmet to także globalne
koncerny, dla których wytwarzane są
produkty w ramach produkcji zleconej,
czyli tzw. contract manufacturing. Spółka od lat sukcesywnie rozwija również
portfolio produktów pod własnymi
brandami, które obecne są na wielu
międzynarodowych rynkach. Firma
podejmuje dobrowolne inicjatywy
na rzecz zrównoważonego rozwoju,
ponadto produkcja w firmie prowadzona jest z zachowaniem najwyższych,
międzynarodowych standardów jakościowych, takich jak GMP, BRC, ISO,
AISE.
Brand Flo to kolejny krok w rozwoju spółki PCC CP Kosmet. Kierując
propozycję do polskiego konsumenta,
poszerzono ofertę benefitów, stosując
nowe, skuteczniejsze formulacje. Nadszedł czas budowania silnego brandu,
który z pewnością zrewolucjonizuje
rynek chemii gospodarczej w Polsce.
Produkty marki Flo łączą w sobie nowoczesność, troskę o czystość w domu
i ochronę środowiska. To uniwersalne
produkty tworzone przy użyciu naturalnych olejków oraz ekstraktów
z owoców i kwiatów. W produkcji
wykorzystywane są łatwo biodegra-
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DLA NAJLEPSZYCH
Z NAJLEPSZYCH

Doskonałe
narzęDzia
ścierne

dowalne, skuteczne związki powierzchniowo czynne. Produkty marki Flo są
delikatne dla skóry rąk oraz zawierają
konserwanty o niskim potencjale alergizującym, nie zawierają fosforanów
ani parabenów.
W skład oferty wchodzą m.in.:
płyny i balsamy do mycia naczyń, uniwersalne płyny do mycia podłóg, płyny
i żele do prania, płyny i koncentraty
do płukania, a także odplamiacze. To
szeroka gama produktów do codziennej
pielęgnacji domu, skierowana do wymagających konsumentów ceniących
czysty i pachnący dom.

saint-Gobain HPM Polska sp. z o.o.
Norton 1, 62-600 Koło
www.nortonabrasives.com

WIĘCEJ NA:
WWW.LAURKLIENTA.PL
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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.

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.

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

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.

XV edycja projektu
Solidny Pracodawca Roku
Organizatorzy: „Rzecz o Biznesie” oraz „Strony Rynku” po raz
kolejny sukcesywnie realizują program Solidny Pracodawca Roku,
wspierając firmy, których polityka
personalna jest na najwyższym poziomie.
– Dobiega końca XV edycja,
która przyniosła 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. Podsumowując całe
przedsięwzięcie, można śmiało przyznać, że 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.

Napędzają nas ludzie
Neapco Europe Sp. z o.o to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją
półosi napędowych oraz innych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. Bazując na
zaangażowaniu, pasji i innowacyjności pracowników, realizuje oczekiwania wymagających
klientów, producentów wiodących marek samochodów osobowych i dostawczych.
Z Edmundem Majtyką –
dyrektorem zakładu
(Plant Managerem)
Neapco Europe Sp. z o.o.
w Praszcze –
rozmawia Tina Dej
– Gratuluję, firma Neapco po
raz kolejny znalazła się w zaszczytnym gronie solidnych pracodawców. Co zmieniło się w ostatnim
czasie w kwestii funkcjonowania
Państwa przedsiębiorstwa?
– Ostatnie 3 lata, bo tyle upłynęło
od czasu, kiedy mieliśmy przyjemność być laureatem w konkursie
Solidny Pracodawca, to czas bardzo intensywnych zmian w naszym
przedsiębiorstwie. Dzięki zaufaniu
naszych klientów, zbudowanemu na
solidnych fundamentach, jakości naszych produktów i niezawodności,
pozyskaliśmy nowe kontrakty, które
obecnie są realizowane. Pracują kolejne linie obróbki mechanicznej komponentów oraz oczywiście montażu
półosi napędowych, które są naszym
sztandarowym produktem. Te nowe
instalacje wymagały rekonfiguracji
większości linii produkcyjnych, co
stworzyło doskonałą okazję do wprowadzenia kolejnych usprawnień.
– Czym możecie Państwo zachęcić potencjalnych pracowników?
– Zmiany, które wprowadzamy,
oraz sukcesy naszej firmy są dziełem
naszych pracowników, zespołu ludzi,
który udało nam się zwiększyć o ponad 20% w ciągu ostatnich trzech lat.
Budujemy długotrwałe i partnerskie
relacje z naszymi pracownikami, których zdecydowana większość pozostaje z nami na lata. Partnerskie
relacje, oparte na efektywnej i szczerej informacji zwrotnej, jaką dajemy

naszym współpracownikom, motywują do aktywności i kreatywności.
Ważnym czynnikiem sprzyjającym
zadowoleniu pracowników są bezpieczne warunki pracy, dobrej jakości
wyposażenie ochronne oraz efektywne szkolenia. W bezpieczeństwie
pracy nie ma miejsca na kompromisy.
„Po pierwsze bezpieczeństwo” to podejście jest u nas w pełni realizowane.
Nie bez znaczenia pozostaje też możliwość współudziału pracowników
w planowaniu i realizacji zmian, co
w przypadku naszej firmy jest możliwe m.in. dzięki zmodyfikowanemu
programowi sugestii pracowniczych
KAIZEN. W ciągu 18. miesięcy pracownicy zaproponowali ponad 1.500
pomysłów usprawniających procesy produkcyjne czy warunki pracy.
Wszystko, co robimy jest przesiąknięte duchem Lean Manufacturing, który jest częścią DNA przedsiębiorstw
w branży Automotive.
– Czy wspierają Państwo indywidualne potrzeby rozwojowe pracowników? Jeśli tak, to w jaki sposób?
– Pracownicy są kluczowym
czynnikiem naszej przewagi konkurencyjnej, dlatego staramy się
zapewnić możliwie najlepsze warunki pracy oraz rozwoju kariery
zawodowej.
Oprócz szkoleń specjalistycznych,
które dla nich organizujemy, współfinansujemy studia wyższe oraz podyplomowe. Procesy rekrutacyjne na
stanowiska specjalistyczne i kierowni-

cze skupiają się przede wszystkim na
kandydatach wewnętrznych, którym
umożliwiamy rozwój kariery zawodowej w firmie. Nie bez znaczenia jest
też dla nas zdrowie pracowników;
zachęcamy ich do aktywności sportowych, organizując liczne wydarzenia sportowe, takie jak: turnieje
piłkarskie, rajdy rowerowe, zawody
pływackie, wędkarskie i strzeleckie.
– Plany na przyszłość…
– W tym roku świętowaliśmy
60-lecie produkcji motoryzacyjnej
w naszym zakładzie i choć w tym czasie firma kilka razy zmieniła nazwę
i zmodyfikowano profil produkcji,
dziś konkurujemy na globalnym rynku z dostawcami z całego świata. Myśląc o przyszłości, zabiegamy o nowe
kontrakty na bardzo dynamicznym
rynku Automotive, który zresztą stoi
u progu kolejnej rewolucji technologicznej związanej z napędami hybrydowymi i elektrycznymi. W tym
segmencie jesteśmy już obecni, chociaż jest on mało przewidywalny.
Kolejnym nowym wyzwaniem są
zmiany na rynku pracy, które będą
wymagać jeszcze większej koncentracji na pozyskaniu i utrzymaniu
naszego kluczowego zasobu, tj. pracowników. Jestem przekonany, że
kolejne lata będą równie udane jak
ostatnie, a pracownicy będą wybierać
nas jako solidnego i godnego zaufania pracodawcę.
– Dziękuję za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów.

