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Klienci wybrali najwyższe standardy
i jakość obsługi

Złoty Laur Konsumenta 2018 dla Idea Getin Leasing

 Zdaniem klientów, to właśnie 
usługi leasingowe Idea Getin 
Leasing są godne polecenia i wy-
różniają się w swojej kategorii. 
Taki werdykt wydali respondenci 
w niezależnym ogólnopolskim 
badaniu, w którym spółka uzy-
skała najlepszy wynik wśród firm 
leasingowych: aż 28 proc. wszyst-
kich głosów. 

 – Zaufanie klientów do mar-
ki i rekomendacja produktów to 
najwyższe wyróżnienie, jakie może 
otrzymać firma – podkreśla Marek 
Bauer, prezes Zarządu Idea Getin 
Leasing S.A. – Niezmiernie cieszy 
nas fakt, że po raz kolejny efekty na-
szej pracy zostały docenione przez 
tych, na których nam najbardziej 
zależy – polskich przedsiębiorców. 
Tylko klienci, którzy są odbiorcami 
naszych usług, w najbardziej obiek-
tywny sposób mogą zweryfikować 
nasze produkty, procesy i jakość 
obsługi. Fakt, że klienci w niezależ-
nym badaniu wskazali Idea Getin 
Leasing jako wyróżniającą się spół-
kę na polskim rynku, to dla nas 
szczególny powód do dumy i mo-
tywacja do dalszej pracy – dodaje 
Marek Bauer. 

 Idea Getin Leasing łączy 
najwyższe kompetencje i ponad 
20-letnie doświadczenia dwóch 
czołowych graczy polskiego ryn-
ku leasingu: Idea Leasing i Getin 
Leasing. Spółka oferuje pełne 
portfolio produktów: leasing, po-
życzkę, kredyt, najem, ubezpie-
czenia i usługi dodatkowe. Od lat 

Jakie wartości są dla klientów najważniejsze przy współpracy 
z  firmą leasingową? Wiarygodność i renoma firmy, wysoka jakość 
obsługi, partnerskie relacje, szybkie reagowanie na potrzeby 
przedsiębiorców, elastyczność oferty i uproszczone procedury – 
między innymi te zalety zdecydowały, że Idea Getin Leasing została 
po raz siódmy wyróżniona Laurem Konsumenta.

jest niekwestionowanym liderem 
w finansowaniu pojazdów zarów-
no lekkich, jak i ciężkich środków 
transportu, ale umożliwia także 
finansowanie maszyn i urządzeń 
dla wielu branż. Dzięki szerokiej 
sieci sprzedaży, oferta i doradcy 
Idea Getin Leasing są dostępni dla 
klientów z całej Polski.  więcej: www.ideagetinleasing.pl

Innowacyjna i bezpieczna 
aparatura do zabiegów 
estetycznych

 Oferta sprzętu znajdującego się 
w portfolio firmy jest bardzo szeroka 
– obejmuje aparaturę wykorzystującą 
najnowsze osiągnięcia technologiczne 
w zakresie odnowy biologicznej skóry, 
liftingu i ujędrniania, wyszczuplania, 
modelowania sylwetki i usuwania prze-
barwień. Biotec Lasers Polska stawia 
też na szkolenia i najwyższe standardy 
relacji w biznesie zarówno z klientami, 
jak i z kontrahentami. 
 Klienci korzystający z usług i pro-
duktów Biotec Lasers Polska mają za-
pewnioną obsługę na najwyższym 
poziomie od momentu rozpoczęcia 
współpracy, przez cały proces zakupowy, 

Biotec Lasers Polska 
jest reprezentantem 
włoskiej marki Biotec 
Italia, specjalizującej się 
w produkcji aparatury 
wykorzystującej najnowsze 
technologie dla branży 
medycznej i beauty. 
Firma współpracuje 
z ponad 120. gabinetami 
kosmetologii i medycyny 
estetycznej w całej Polsce.

a także już po sfinalizowaniu transak-
cji. Profesjonalnym i kompleksowym 
podejściem firma Biotec Lasers Polska 
zasłużyła sobie na renomowaną nagrodę 
– Laur Konsumenta 2018. 
 Firma Biotec Lasers Polska sta-
le się rozwija i wprowadza na rynek 
najnowocześniejsze rozwiązania tech-
nologiczne w obszarze med-beauty. 
W ofercie firmy znajdują się urządzenia 
wykorzystywane w klinikach medycy-
ny estetycznej, gabinetach lekarskich, 
salonach kosmetologicznych, czy też 
w hotelach i SPA, takie jak: modułowa 
platforma laserowa Xlase Plus mająca 
szerokie spektrum zastosowań – m.in.: 

zabiegi epilacji, usuwania tatuaży, za-
mykania naczynek, lub urządzenie 
Intraject, czyli połączenie najnowo-
cześniejszych technologii, takich jak 
radiofrekwencja frakcyjna, kawitacja 
ultradźwiękowa i plazma azotowa 
w niewielkiej, nowoczesnej obudo-
wie, a także nowość urządzenie HIFU 
FINESSE wykorzystujące rozwiąza-
nia technologiczne oparte o wysoko 
skoncentrowane ultradźwięki do za-
biegów wyszczuplających, ujędrnia-
jących i odmładzających. Urządzenie 
HIFU FINESSE zostało w ubiegłym 
roku wyróżnione prestiżową nagrodą 
„Innowacja LNE".
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Nowoczesna lokalizacja przekraczająca granice
Są takie miejsca, które sprawdzą się idealnie do zorganizowania 
wszelkiego rodzaju wydarzeń i sprawią, że wyjdziemy z nich 
wypoczęci. Na ich wyjątkowość składa się nie tylko komfort i 
profesjonalna obsługa, ale i szereg atrakcji dostępnych dla gości. 
Zobaczcie, co specjalnie dla was przygotował znajdujący się 
niedaleko centrum lublina In Between Hotel&SPA. 

 Autorska koncepcja ho-
telu 'in Between' by Vanilla  
Group to podmiejska lokalizacja 
w miejskim stylu. Biznesowo 
- wypoczynkowy charakter na-
szego hotelu sprawiają, że jest to 
miejsce szczególne. Dedykujemy 
je wszystkim, którzy cenią 4* 
standard, komfort i wygodę - 
lubią zrelaksować się i czerpać 
przyjemność z jedzenia, dobrego 
snu oraz SPA.
 Przestrzeń In Between  
Hotel&SPA, to nie tylko miej-
sce do zaaranżowania dużych 
konferencji, branżowych tar-
gów i uroczystych bankietów, 
ale i idealna lokalizacja na spo-
tkania rodzinne czy biznesowe. 
Mieniący się wieloma barwami 
artystyczny sufit podkreśli wy-
jątkowość każdego wydarzenia. 
Hotel słynący z kompleksowej 
obsługi spełnia najwyższe stan-
dardy, co sprawia, że zaspokoi 
nawet najbardziej wymagających 
klientów. Koncepcja budynku, 
jak również całego wnętrza przez 
zastosowanie uniwersalnych 

i stonowanych kolorów daje 
ogromne możliwości aranżacji 
i brandingu. Przestrzeń hotelu 
odsłania przed gośćmi wielo-
funkcyjne sale, które zostały 
wyposażone w system przesuwa-
nych ścian, profesjonalny sprzęt 
multimedialny i sceniczny. To 
oczywiście nie wszystko, co 
oferuje swoim gościom In Be-
tween Hotel&SPA. Jego klienci 
mogą również skorzystać z bo-
gatej oferty klubu hotelowego, 
który stanowi idealne miejsce 
do zorganizowania zamknię-
tej imprezy. Jeśli więc myślicie 
o wydarzeniu firmowym, albo 
wyjątkowej kolacji – miejsce to 
stanowi idealne rozwiązanie.
 Znajdująca się w obiekcie  
Restauracja ORA oferuje w swo-
im menu nowoczesną kuchnię 
polską. Wykorzystywane pro-
dukty regionalne często za-
chwycają odwiedzających gości. 
Hotel posiada własną cukiernię 
z 15 letnią tradycją. Każdej kawie 

czy herbacie towarzyszy ręcz-
nie robione kruche ciasteczko 
z nadzieniem różanym, będące 
symbolem naszej cukierni.
 Dodatkowym atutem hote-
lu jest znajdująca się na terenie 
obiektu strefa SPA. Wszystko po 
to, by zrelaksować się po ciężkim 
dniu. Zarówno do eventów, jak 
i do gości hotelu jego właści-
ciele podchodzą bardzo indy-
widualnie. Każdy z elementów 
zostaje dopasowany do potrzeb 
zamawiających, by sprawić, że 
czas spędzony w In Between  
Hotel&SPA stanie się wyjątkowy. 
Świadczy o tym chociażby fakt, 
że goście składają już rezerwacje 
weselne na 2019 i 2020 rok.
 P y s z n e ,  e l e g a n c k i e 
menu, nietuzinkowe wnę-
trze, wygodne apartamenty 
i przekraczanie granic z pozoru 
niemożliwych granic, to wizy-
tówka nowoczesnego obiektu po-
łożonego w bliskim sąsiedztwie  
od centrum Lublina.
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Zdrowo znaczy szczęśliwie

Soki świeżo wyciskane

 Są zdrowe, smaczne, a przy tym 
robi się je szybko. Wzmacniają odpor-
ność organizmu, korzystnie wpływają 
na system immunologiczny, a także 
oczyszczają ciało z toksyn. Do ich 
przygotowania wybierajmy sezono-
we owoce i warzywa. Zimą i wiosną 
bombę witaminową dostarczy nam 
marchewka, jabłko, burak lub seler 
naciowy. W domowym zaciszu bez 
trudu przygotujemy świeżo wyciśnięty 
sok pełen witamin i składników odżyw-
czych dzięki najlepszemu kuchennemu 
wynalazkowi, jakim jest wyciskarka do 
soków i warzyw.

Wyciskarka wolnoobrotowa

 ZEBRA Byzoo to sprzęt, który 
ułatwi nam osiągnięcie szczęśliwego 
i zdrowego stylu życia. Produkt jest 
łatwo dostępny dzięki rozsądnej cenie, 
intuicyjnej obsłudze i niezawodności. 
Urządzenie, takie jak wyciskarka wol-
noobrotowa, tworzy połączenie zdrowia 
i przyjemności w możliwie najprostszy 
sposób. Wyciskarka ZEBRA nie zna 
żadnych ograniczeń. Wyciśnie sok 
z twardych warzyw, produktów liścia-
stych i naciowych oraz z każdego rodza-
ju owoców. Oprócz soków, jest w stanie 
zrobić coś znacznie więcej. Dzięki do-
datkowemu situ w zestawie możemy 
przygotować: koktajle, smoothie, jo-
gurty, zupy kremy, mleka orzechowe, 

Stajemy się pasjonatami 
zdrowego trybu życia. 
Stale podnosimy standardy 
zdrowego odżywiania. A jeśli do 
tego nie wyobrażamy sobie dnia 
bez soku ze świeżych owoców 
lub warzyw, to warto sprawdzić, 
jakie urządzenie może nam 
pomóc na co dzień w kuchni.

a nawet sorbety. Ten wysoko wydajny 
sprzęt kuchenny posiada dwa specjalne 
otwory wsadowe do różnych typów wa-
rzyw i owoców. Dzięki wyjątkowo duże-
mu 8,5 cm wsadowi możemy wrzucać 
całe produkty bez ich wcześniejszego 
rozdrabniania na cząstki. Drugi otwór, 
znacznie mniejszy jest przystosowany 
do podłużnych i wąskich produktów, 
takich jak np. marchewka czy nać pie-
truszki. Wielkość i forma otworów wlo-
towych nie jest tu bez znaczenia. Przy 
ich projektowaniu twórcy pomyśleli 
również o bezpieczeństwie naszych naj-
młodszych. Specjalny zawiasowy wlot 
chroni dzieci przed włożeniem ręki do 
włączonej wyciskarki. Model ten zyskał 
również powszechne uznanie dzięki 
najniższym obrotom wśród wyciskarek. 
Ulepszona i zmieniona konstrukcja 
silnika pozwoliła osiągnąć 38 obr./min. 
Względy bezpieczeństwa w ZEBRZE to 
również użycie trwałych i bezpiecznych 
materiałów. Cała wyciskarka jest BPA 
free, misa wykonana z tritanu, a wałek 
i sita z ultemu. Dodatkowym atutem 
w misie jest zastosowany w niej duży 
tunel wylotu pulpy. Ułatwia on szyb-
sze pozbywanie się błonnika podczas 
wyciskania soku, jak również znajduje 
swoje zastosowanie przy czyszczeniu 
wyciskarki. Dzięki pełnemu zestawowi 
akcesoriów wyciskarka wolnoobro-
towa do soków zrobi soki zawiesiste, 
z dużą ilością błonnika, soki klarowne 
z mniejszą zawartością błonnika oraz 
soki jedwabiste.

Jak poruszać się w dżungli 
nowości rynkowych
Zastanawialiście się kiedyś, 
jak poruszać się po dżungli 
bez przewodnika? Oczywiście, 
gdybyśmy wszyscy byli jak 
Bear Grylls, byłoby to bajecznie 
proste, ale niestety nie jesteśmy. 
Dżungla jest nieprzewidywalna.  
Nigdy nie wiadomo w co 
wdepniemy lub w które kłącze 
się zaplączemy, nie jest także 
pewne, czy nie zaatakuje nas 
jakaś dzika zwierzyna czyhająca 
na nasze zdrowie, bądź życie. 

 Co roku taką nieprzewidywalną 
dżunglą jest rynek nowości i to nie 
tylko kosmetycznych, czy farmaceu-
tycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas 
niczym wąż najlepszymi, najbardziej 
innowacyjnymi i najskuteczniejszymi 
produktami. Jak odnaleźć się w tym 
gąszczu, skoro każdy producent, czy 
dystrybutor twierdzi, że jego produkt 
jest najcudowniejszy, jedyny i niepo-
wtarzalny w swoim rodzaju?
 Pomyślmy logicznie: jeśli coś jest 
jedyne, to przecież nie może być stadne. 
Ale logika nie pomoże, kiedy na opa-
kowaniu trzech różnych produktów, 
z tego samego segmentu, różnych ma-
rek, zobaczymy słowa: „innowacja”, czy 
„najskuteczniejszy”. Gdzie zatem szukać 
ratunku? Z pomocą oczywiście przycho-
dzi niezastąpiony przewodnik. Jego imię 
to Odkrycie Roku, a dokładnie Laur 
Klienta/Konsumenta Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

 Odkrycie Roku to nagroda przy-
znawana 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 rekla-
mowa. To także nagroda dla tych 
marek, które przeszły lifting marke-
tingowy, relaunch, bądź zostały po raz 
pierwszy wskazane przez konsumen-
tów w ogólnopolskim sondażu Laur 
Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

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

Magdalena Ryś
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WWW.LAURKLIENTA.PL

KIK z kolejnym wyróżnieniem na koncie Amronet.pl najbardziej 
popularnym kantorem 
internetowym

 Wystarczyło zaledwie 6 lat, by KiK 
stał się jednym z liderów na polskim 
rynku. Dowodem na to jest nie tylko 
dynamiczna i wciąż postępująca eks-
pansja, ale także wyróżnienia, jakimi 
został uhonorowany brand zarówno 
przez klientów, jak i branżę.
 Od 2012 roku, kiedy w Polsce 
został otwarty pierwszy sklep KiK, 
ich liczba wzrosła do ponad 200. 
To nie ostatnie słowo marki w tej 
kwestii – docelowo ma ich być ponad 
pół tysiąca, co jest założeniem tyleż 
imponującym, co realnym. Otwar-
cia nowych sklepów już od zeszłego 
roku odbywają się bowiem średnio 
w tempie jednego na tydzień. Biorąc 
pod uwagę, że równolegle KiK rozwija 
się również w 9 innych europejskich 
krajach, gdzie obecnie dysponuje 
liczbą ponad 3500 sklepów, trudno 
zaprzeczyć, że sieć należy do liderów 
branży nie tylko w Polsce.
 Na ten niewątpliwy sukces zło-
żyła się wypadkowa wieloletniego 
doświadczenia (pierwszy sklep sieci 
założonej przez Stefana Heiniga roz-
począł działalność już w 1994 roku 
w Düsseldorfie), przemyślanej i kon-

 – Panie Prezesie, dla firmy to 
ogromne wyróżnienie, zwłaszcza 
że o wynikach popularności de-
cydowali wyłącznie klienci kanto-
rów internetowych.
 – To dla nas kolejny już powód 
do dalszego doskonalenia naszych 
produktów. Dziękuję wszystkim, 
którzy oddali na nas głosy. Pytanie 
zadane respondentom brzmiało: 
„Który kantor internetowy uważa 
Pan/Pani za najlepszy i poleca in-

W dobie internetowych 
zakupów i błyskawicznie 
zmieniających się trendów 
od marek prowadzących 
działalność stacjonarną 
konsumenci oczekują 
wyższego standardu niż jeszcze 
kilka lat temu. 
O tym, że strategia biznesowa 
skupiona na realizacji 
wymagań i oczekiwań klientów 
jest tym, co pozwala osiągnąć 
wymierny sukces, świadczy 
rozwój firmy KiK. Liczby nie 
kłamią, a te w przypadku 
brandu są imponujące. 
Podobnie jak wyróżnienia, 
w tym to najnowsze – tytuł 
Top Marki 2018.

Kantor Amronet.pl uzyskał 
I miejsce w czternastej edycji 
ogólnopolskiego plebiscytu 
popularności marek i usług 
w kategorii kantory 
internetowe. Złoty Laur 
Konsumenta 2018 jest 
potwierdzeniem najwyższego 
poziomu świadczonych usług 
na rzecz klientów.

sekwentnej strategii ukierunkowa-
nej na stały rozwój oraz podejścia do 
kupujących, które najlepiej obrazuje 
sama nazwa firmy – KiK to skrót od 
niemieckiego sformułowania „klient 
jest królem”.
 Jego dopełnieniem jest claim 
marki „korzystnie, modnie, z pomy-
słem”, w którym także zawiera się idea 
działalności KiK. Na równi z wysoką 
jakością obsługi brand stawia bowiem 
dbałość o ofertę produktową. Ta jest 
nie tylko szeroka, zróżnicowana i po-
zostająca w zgodzie z najnowszymi 
trendami, ale również atrakcyjna 
cenowo – zwłaszcza w odniesieniu 
do jakości, jak również oczekiwań 
współczesnych klientów.
 Nie bez znaczenia jest również wi-
zerunek marki. Ten KiK konsekwent-
nie buduje zarówno dzięki aktywnej 
i wielopłaszczyznowej działalności 
w Internecie, jak i tej związanej ze 
społeczną odpowiedzialnością biz-
nesu. Klienci i sympatycy marki mają 
do dyspozycji firmową stronę, bloga 
z inspiracjami odzieżowymi oraz 
wnętrzarskimi, a także dynamicznie 
działające profile sieci w mediach 

społecznościowych, które stanowią 
równocześnie źródło informacji 
o funkcjonowaniu firmy, promocjach 
i aktualnej ofercie.
 Spełnianie ich oczekiwań i wyma-
gań – których bezpośrednim prze-
jawem jest m.in. wspomniana już 
dynamiczna ekspansja – to strategia 
stojąca za sukcesem KiK. O jej skutecz-
ności świadczy zarówno sukcesywnie 
rosnąca liczba stałych i nowych klien-
tów, jak też wyróżnienia, jakie otrzy-
muje. Marka już dwukrotnie została 
uhonorowana złotym Laurem Klienta 
w kategorii „jakość obsługi”, a po-
czątek 2018 roku przyniósł jej tytuł 
Top Marki. – Głos naszych klientów 
niezmiennie wyznacza kierunek, w któ-
rym podążamy. Przyznawane przez 
nich nagrody oraz tytuły, takie jak Top 
Marka, to dla nas wyjątkowe wyróż-
nienie, a zarazem wyraźny sygnał, że 
nasze starania są właściwie ukierun-
kowane. Tak owocny początek roku to 
również ogromna motywacja do dalsze-
go działania, która rodzi we mnie prze-
konanie, że na jego końcu także czeka 
na nas sukces – podsumowuje dy-
rektor generalny KiK, Mariusz Kulik. 

nym?”. Ponad jedną czwartą głosów 
oddano na Amronet.pl (26%). Drugi 
nasz kantor GieldaWalut.com zajął 
w tym plebiscycie czwartą lokatę 
(12% głosów). Nasze kantory zna-
lazły się przed markami, które na 
tym rynku funkcjonują od wielu lat. 
W portfolio firmy jest jeszcze najnow-
sze nasze dziecko PlusKantor.pl. 
 – Czym Pan tłumaczy, że klien-
ci ocenili Wasze kantory lepiej od 
znanych marek na rynku kanto-
rów internetowych?
 – Jest wiele czynników, które 
o tym zdecydowały. Najważniejsze 
z nich to: obsługa klienta, zastosowa-
nie najnowocześniejszych technologii 
oraz ciągłe innowacje, które ułatwiają 
klientom korzystanie z naszych usług. 
Tworząc firmę Payholding, postano-
wiliśmy zainwestować w taki model 
biznesowy, który w jak najwięk-
szym stopniu wykorzysta najnow-
sze technologie. Tym rozwiązaniem 
jest FinTech (financial technology). 
FT wykorzystuje nowoczesne tech-
nologie cyfrowe dla zaspokojenia 
potrzeb finansowych klientów po-
przez tworzenie nowych produk-
tów lub sposobów ich dystrybucji. 
Jesteśmy na rynku od niedawna i je-
stem przekonany, że pod względem 
technologicznym wszystkie nasze 

O mocnych stronach 
kantorów internetowych 

prowadzonych przez firmę 
Payholding.com 

rozmawiamy z jej prezesem
Sławomirem Kowalem

kantory internetowe Amronet.pl, 
GieldaWalut.com oraz PlusKantor.pl 
są najbardziej zaawansowane. 
Dziś od tej technologii nie ma już 
odwrotu, bo FinTech dla bankowo-
ści jest tym, czym kiedyś e-mail dla 
tradycyjnej poczty. Kolejną naszą 
mocną stroną są przelewy zagra-
niczne na cały świat oraz realizacja 
transakcji do wszystkich banków na 
świecie. Jest jeszcze jeden element, 
na który klienci zwracają dużą uwa-
gę. Jest to bezpieczeństwo danych 
i pewność transakcji. Bardzo dba-
my o to, aby zarówno transakcje, jak 
i dane osobowe naszych klientów 
były bezpieczne. Gwarantujemy, że 
informacje nie zostaną ujawnione 
innym osobom i firmom. Zgodnie 
z obowiązującą ustawą, zgłaszamy 
je do ogólnokrajowego rejestru 
zbioru danych osobowych, przy 
czym każdy z klientów ma wgląd 
do swoich danych, możliwość ich 
modyfikacji oraz usunięcia. Ich sku-
teczną ochronę zapewnia szyfrowane 
łącze, opatrzone certyfikatem SSL EV. 
Dodatkowo dla podwyższenia pozio-
mu nienaruszalności danych wpro-
wadziliśmy limit czasowy każdej sesji. 
Od momentu zalogowania się wynosi 
on 15 minut. 
 – Dziękujemy za rozmowę.
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Godła programów wspierają decyzje 
konsumentów!

 Odpowiedź na te i szereg innych 
pytań przyniosły nam ogłoszone nie-
dawno wyniki badań wykonanych 
przez instytut GFK Polonia, będący 
oddziałem jednej z największych firm 
badawczych na świecie. Wywiadów 
konsumenckich dokonano na zamó-
wienie 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 wywiadu, 
a dane z terenu przesyłane specjalnie 
zabezpieczonym łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczą-
cych rozpoznawalności godeł pro-
mocyjnych kierowano się kilkoma 
istotnymi kryteriami, wśród któ-
rych były takie wytyczne jak: płeć 
badanego, dochody, wykształcenie, 
czy aktywność zawodowa. Spraw-
dzono również, które z wielu obec-
nych na rynku godeł ma największy 
wpływ na wybór opatrzonych nimi  
produktów. 

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.

 Przyznać trzeba, że wyniki okazały 
się zadziwiająco jednoznaczne i wy-
raźnie wskazujące na... skuteczność 
godeł. Aż 26% badanych stwierdziło, 
iż medal (inaczej: godło promocyjne 
– przyp. aut.) zamieszczony na opa-
kowaniu w istotny sposób wpływa 
na wybór oznaczonego nim produk-
tu. Grupą, która najczęściej zwraca 
uwagę na godła promocyjne okazali 
się mieszkańcy dużych, ponadstuty-
sięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po raz 
kolejny panie okazały się bardziej do-
ciekliwe 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 męż-
czyźni, kierują się przy zakupach go-
dłami promocyjnymi. Na dokonanie 
zakupu towaru oznaczonego godłem 
ma również wpływ zasobność port-
fela. 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 po-
kazało 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 rów-
nież 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 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 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 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 Odkrycie 

Roku w najmocniejszym stopniu 
trafiają do mieszkańców dużych 
miast. Ci, którzy wybierają produk-
ty opatrzone godłem Top Marki to 
najczęśniej mężczyźni.Panów satys-
fakcjonuje najwyższe z możliwych 
odznaczeń, co wskazywać może 
na odwieczną samczą chęć współ-
zawodnictwa, zdobycia najwyższej 
wygranej. W tym przypadku takim 
konsumenckim świętym Graalem jest 
produkt najbardziej rekomendowa-
ny przez innych, marka nie opusz-
czająca podium w plebiscycie Laur 
Konsumenta, czyli Top Marka. 
Top Marka najbardziej przekonu-
je także osoby o nieco grubszym 
portfelu i wyższym wykształceniu. 
Panie okazują się za to zapalonymi 
odkrywcami. To one poszukują no-
wych rozwiązań i wykazują się chęcią 
zmiany dotychczasowych zwyczajów 
zakupowych. Dlatego właśnie go-
dłem, które najbardziej skłania je do 
dokonania konkrentego wyboru jest 
Odkrycie Roku.


