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Volkswagen Poznań z tytułem Solidnego Pracodawcy Roku

Rewolucja nadchodzi dzisiaj 

 – Volkswagen Poznań otrzymał 
tytuł Solidnego Pracodawcy Roku. 
Co to dla Pani oznacza?
 – Każda nagroda, która docenia 
nasze starania jako pracodawcy, spra-
wia nam ogromną radość. To potwier-
dzenie tezy, że dobrze umiejscowiona 
w strategii biznesowej strategia per-
sonalna przedsiębiorstwa przynosi
efekty. Co najważniejsze, jest to strategia 
personalna, która żyje i odzwierciedla 
potrzeby zarówno przedsiębiorstwa, 
jak i pracowników.
 Niezwykle ważne jest, aby w dzi-
siejszych czasach, gdzie zmiany nastę-
pują bardzo dynamicznie, reagować 
elastycznie. W 11-tysięcznej organi-
zacji, jaką jest Volkswagen Poznań, 
jest to możliwe dzięki sprawnemu za-
rządzaniu, ale też przede wszystkim  
leadershipowi. Nasza rola społeczna nie 
sprowadza się tylko do bycia fabryką 
samochodów i komponentów, ale rów-
nież do kształtowania odpowiednich 
postaw i zachowań.
 To wszystko jednak nie byłoby 
możliwe bez partycypacji naszych pra-
cowników.
 Projekty ponaddziałowe, w których 
pracujemy, takie jak projekt Cooltura, 
Diversity&Inclusion, czy też nowa stra-
tegia Employer Brandingu pokazują, że 
crossfunkcjonalne zespoły stanowią 
przyszłość organizacji.
 – Wspomniała Pani o nowej stra-
tegii Employer Branding. Co ona dla 
Was oznacza? Modę czy konieczność? 
 – Dążenie do bycia najlepszym 
pracodawcą to integralna część od-
powiedzialności biznesu. Tworząc 
naszą strategię, zdecydowaliśmy się 
wykorzystać siłę, jaką stanowi cross-
funkcjonalny zespół. 50-osobowy team 
za pomocą metody design thinking wy-

 Badania GFK Polonia jednoznacz-
nie wskazują, że niemal ośmiu na 
dziesięciu klientów decyzję o zakupie 
danego produktu podejmuje stojąc już 
przy sklepowej półce. Wtedy też naj-
większe znaczenie ma impuls: dźwięk, 
informacja o promocyjnej cenie, wy-
gląd produktu, jego atrakcyjność. Dziś 
otoczenie zakupowe przypomina chaos 
reklamowy, który czasem jeszcze wi-
dzimy na ulicach miast. Efekt jest taki, 
że gąszcz teoretycznie przykuwających 
wzrok, kolorowych wydruków nie robi 
już na klientach żadnego wrażenia. 
A przecież przekaz może być i skutecz-
ny, i estetyczny. Jak to możliwe? Uwagę 
konsumentów zwraca dziś reklama 
dynamiczna. Różnice są znaczące, bo 
według badań taka reklama jest za-
uważana 11 razy częściej. Oprócz tego 
otwiera nieograniczone możliwości 
realizacji promocji o charakterze czaso-
wym i całkowicie eliminuje koszty dru-
ku oraz koszty osobowe, usprawniając 
pracę. W jednej chwili do klienta do-
ciera informacja głosowa, co wzmacnia 
treść, która pojawia się na wybranych 

generował zarówno EVP (czyli grupę 
cech, którymi chcemy się wyróżniać), 
persony oraz konkretne rozwiązania 
dla poszczególnych grup docelowych. 
Dodatkowo, nasi pracownicy przeko-
nali nas, że warto pokazać nie tylko 
jak wygląda fabryka, czy też proces 
produkcyjny, ale również ludzi – na-
szych pracowników. Zorganizowaliśmy 
konkurs na ambasadorów naszej � rmy 
i w wyniku tego na wszystkich mate-
riałach można teraz zobaczyć nasze 
koleżanki i kolegów z fabryki. Nawet 
radiowe spoty rekrutacyjne są czytane 
przez naszego rekrutera. To niezwykle 
ważne, że pracownicy chcą być twarza-
mi naszej � rmy. Bardzo podoba mi 
się również hasło: „Przede wszystkim 
Ty”, które z jednej strony oddaje istotę 
tego, że w centrum naszego zaintere-
sowania, jako działu HR, jest przede 
wszystkim człowiek, z drugiej zaś, że 
my, jako pracodawca, kreujemy ofer-
ty, ale to sam pracownik musi chcieć 
z nich skorzystać.
 – Aktualnie rynek pracodawcy 
zmienił się w rynek pracownika. 
Jak Volkswagen Poznań radzi sobie 
z tą sytuacją?
 – Od początku istnienia Volkswagen
Poznań staraliśmy się inwestować w na-
szych pracowników, co potwierdza wie-
le nagród, jakie otrzymaliśmy. Oferując 
im zarówno bogaty pakiet socjalny, 
który obejmuje na ten moment przy-
chodnię lekarską w każdym zakładzie, 
akcje specjalistyczne, dodatkowy pakiet 
emerytalny, czy też pakiet medyczny, 
przez imprezy okolicznościowe organi-
zowane dla pracowników i ich rodzin, 
na różnych ścieżkach rozwoju i szko-
leniach skończywszy.
 Inwestujemy w naszych pracowni-
ków nie bez powodu – z jednej strony 

ekranach. Uruchomienie skutecznych 
kanałów przekazu nie wymaga do tego 
zaangażowania grupy pracowników. 
Ale to nie jedyna korzyść. Niewiele 
osób wie, że w dużych sieciach de-
talicznych tygodniowo wymienia się 
ręcznie nawet 10 milionów etykiet. To 
10 milionów okazji do pomyłki, czas 
i koszty druku oraz cięcia, a także cenny 
czas, który mógłby być wykorzystany 
w zupełnie inny sposób. 

Jak to zmienić?

 Wydruki ze względu na swoją nie-
efektywność i koszty zostaną wyparte 
przez elektronikę. Nie ulega to żadnej 
wątpliwości. Trzeba jednak wybrać naj-
lepsze dostępne na rynku rozwiązania. 
Bez wątpienia doskonałym wyborem 
są produkty linii Xaris®, która oferuje 
wiele nośników elektronicznych sta-
nowiących estetyczny wystrój skle-
pu. Zarówno otoczenie klienta, jak 
i pojawiająca się w tle muzyka, czy też 
przyjazne i jednocześnie efektywne 
komunikaty oraz � lmy pojawiające się 

zadowolony pracownik wykonuje 
swoją pracę lepiej, z drugiej zaś, auto-
matycznie staje się on najlepszym am-
basadorem naszej � rmy. Dowodów nie 
musimy szukać daleko – Volkswagen 
zatrudnia czasami nawet do 3 pokoleń 
rodzin naszych pracowników – pracują 
u nas dziadek, syn i córka, a w klasach 
patronackich uczą się ich dzieci. Nie-
dawno ukończona rekrutacja 900 osób 
na trzecią zmianę do fabryki Cra� era,
pomimo dużej konkurencyjności 
wśród pracodawców w Wielkopolsce, 
zakończyła się sukcesem.
 Kolejnym niezwykle istotnym 
aspektem jest nasza oferta, którą kie-
rujemy do studentów uczelni wyż-
szych, szczególnie inżynierów. Od 
ponad 10 lat inwestujemy w różne 
formy współpracy z uczelniami. Od 
tych klasycznych – jak wykłady otwar-
te, praktyki wakacyjne, pisanie prac 
magisterskich i współpraca z kołami 
naukowymi, po długofalowe. Zaletą 
tych drugich jest możliwość łączenia 
nauki z praktyką – na przykład studia 
dualne na kierunku automatyka i robo-
tyka. Są także programy stypendialne 
Engineer Development Program oraz 
Business Development Program – to 
praktyki projektowe, podczas których 
studenci realizują konkretne projekty, 
łącząc w ten sposób potrzeby swoje 
z naszymi – biznesowymi. Dotychczas  
z naszej oferty skorzystało dwa tysiące 
studentów z całej Polski.
 – Jakie wskazówki dałaby Pani 
młodym osobom wchodzącym na 
rynek pracy?
 – Bądźcie odważni! Podróżujcie, 
poznawajcie różne kultury. Inspiruj-
cie innych, ale jednocześnie szanujcie 
przeszłość i historię, i to, że również 
warto uczyć się od starszych. 

Już 25 lat Volkswagen Poznań tworzy miejsce, gdzie powstają nie tylko niezawodne samochody
i komponenty, ale również miejsce, w którym rozwój � rmy realizowany jest w myśl zasady
„Przede wszystkim Ty”. Nagroda, a zarazem tytuł Solidnego Pracodawcy, jest potwierdzeniem tego,
że działania z zakresu polityki personalnej są doceniane nie tylko przez zadowolonych pracowników, 
ale również przez kapitułę projektu, czego serdecznie gratulujemy. 

W ciągu najbliższych lat ze sklepów znikną druki informujące o promocjach. Nawet etykiety cenowe na półkach zostaną wyparte
przez niewielkie ekrany. Skorzystają wszyscy. Klienci będą mniej narażeni na pomyłki, poprawi się też estetyka całego otoczenia.
Design i interesująca forma przekazu przyciągną większą grupę konsumentów. Rozwiązania na miarę XXI wieku są dostępne od ręki, 
dlatego zmiany są już tylko kwestią czasu. Już dziś Xaris® z powodzeniem funkcjonuje w ponad 2 500 lokalizacjach. 

Rozmowa z Jolantą Musielak, Członkiem Zarządu ds. Personalnych i Organizacji

na ekranach tworzą atrakcyjne otocze-
nie, które sprzyja robieniu zakupów. 
Za pomocą Xaris® można zarządzać 
zarówno ekranami, jak i nagłośnie-
niem. Należy jednak pamiętać o tym, 
że tak naprawdę sprzedaż zaczyna się 
jeszcze przed wejściem do sklepu. Już 
w drodze na zakupy informacje i wy-
brany przekaz komunikowany może 
być na witrynie, kluczowe promocje 
przykuwają uwagę na totemach, a na 
decyzje zakupowe wpływają stoiskowe 
monitory. Dodatkowo sprawdzają się 
menu boardy, które skutecznie kreują 
potrzeby zakupowe klientów, dzięki 
atrakcyjnej prezentacji gotowych już 
dań. Całości eleganckiego i skutecz-
nego wyposażenia sklepu uzupełniają 
cenówki elektroniczne – czyli etykiety 
na regałach oraz monitory kasowe. 
Pierwsze pozwalają na dynamiczne 
i elastyczne zarządzanie cenami, drugie 
promują produkty impulsowe i tym 
samym pomagają w budowie wartości 
koszyka zakupowego. Najważniejsze 
jest jednak to, że pozytywny wpływ 
oddziaływania tych zróżnicowanych 
kanałów, którymi w spokojny i jedno-
cześnie skuteczny sposób można dziś 
docierać do klientów, jest potwierdzo-
ny badaniami.

Obsługa dla każdego

 Do tego obsługa spójnej, atrak-
cyjnej i świeżej identy� kacji sklepu 
jest dziecinnie prosta. Monitory 
i docierający do odbiorców dźwięk 
są obsługiwane za pomocą intuicyj-
nej aplikacji. Pozwala ona nie tylko 
na wprowadzanie komunikatów na 
określone półki, regały, totemy, czy też 

monitory produktowe, ale również daje 
możliwość planowania i grupowania 
akcji. Do tego pozwala na wprowa-
dzanie zmian z minuty na minutę, 
a to z kolei daje możliwość szybkiego 
reagowania na działania konkurencji. 
Można też skutecznie ściągnąć uwagę 
klientów, informując ich na bieżąco na 
przykład o tym, że na półki tra� ł wła-
śnie najświeższy, jeszcze gorący chleb 
z własnych wypieków. Kto nie skusi się 
na chrupiące i pachnące pieczywo? Ale 
to nie wszystko. Żeby zarządzanie ceną 
i promocjami było jeszcze prostsze, 
system integruje wyświetlane na róż-
nych nośnikach ceny z ceną w systemie 
kasowym. 

Mądra strategia

 A co jeśli w sklepie nie zadziała 
wi-� ? Nic. Wprowadzone wcześniej 
komunikaty działają też o�  ine. To nie 
jedyne korzyści, bo dodatkowo zinte-
growane w systemie Xaris® monitory, 
czy totemy pozwalają też na bieżąco 
analizować zachowania klientów 
i budować skuteczne strategie sprze-
daży i programów lojalnościowych. 
Dynamiczny system informacji jest 
skuteczny i potwierdzają to pilotażowe 
badania. W trakcie testów przy zbliżo-
nej liczbie konsumentów, po wdrożeniu 
systemu Xaris® znacząco wzrosła war-
tość sprzedaży. Trzeba dodać do tego 
też oszczędności związane z pracą ludzi 
przy wymianie drukowanych infor-
macji, a także oszczędności związane 
z samymi materiałami i estetyką oto-
czenia klientów… Równanie jest proste. 
Ekran. Musisz to mieć. To prawdziwa 
cyfrowa rewolucja. 

NOWA ERA W SKLEPACH DZIĘKI NOWOCZESNYM TECHNOLOGIOM 
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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 � rm 
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 gra� czną 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 
najczęściej 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 rekomendo-
wany 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 konkretnego wyboru jest 
Odkrycie Roku.

Kompleksowe rozwiązania 
na rynku motoryzacyjnym

 Od samego początku istnienia 
spółki producent kładzie duży nacisk 
na dynamiczny rozwój oferty produk-
towej, a także budowanie świadomo-
ści marki. W procesie produkcyjnym 
wykorzystywane są jedynie wysokiej 
jakości mieszanki i materiały. Części 
DENCKERMANN dedykowane są sa-
mochodom osobowym i dostawczym.
 W szerokiej ofercie produktowej 
znajdują się: � ltry powietrza, paliwa, 
oleju i kabinowe, a także pompy wody, 
elementy układu hamulcowego, jak: 
klocki, tarcze, szczęki hamulcowe, 
bębny i czujniki. W portfolio marki 
DENCKERMANN znajdziemy rów-
nież łożyska i piasty, amortyzatory, rolki, 

DENCKERMANN jest producentem i dystrybutorem części samochodowych.
Firma współpracuje z wieloma odbiorcami z całego świata, dostarczając kompleksowe 
rozwiązania z zakresu rynku motoryzacyjnego. 

przeguby oraz części układu zawiesze-
nia i kierowniczego, w tym wahacze, 
sworznie wahaczy, silentbloki, łączniki 
stabilizatora, końcówki drążków kie-
rowniczych, drążki kierownicze. 
 Oferta dystrybuowanych części 
została w ostatnim czasie poszerzona 
o amortyzatory pneumatyczne i miechy 
powietrzne dedykowane dla takich ma-
rek samochodów jak Mercedes, BMW 
i Range Rover. Wprowadzenie linii 
produktowej pozwoliło na zagospo-
darowanie niszy, jaka istnieje na rynku 
w tym segmencie części zamiennych. 
Do sprzedaży tra� ły również zestawy 
mocowań amortyzatorów, stanowiące 
doskonałe uzupełnienie dotychczasowej 

oferty producenta. Dodatkowo portfo-
lio marki zostało wzbogacone o zestawy 
montażowe do szczęk hamulcowych. 
 Działania producenta opierają są na 
pełnym profesjonalizmie, doświadcze-
niu i osiągnięciach na rynku krajowym 
i międzynarodowym. Współpracują-
cy z � rmą partnerzy handlowi mogą 
liczyć na wsparcie w zakresie szerokich 
działań marketingowych oraz liczne 
szkolenia podnoszące poziom wiedzy 
o marce i jej produktach. 
 Firma DENCKERMANN została 
laureatem nagrody Odkrycie Roku 
w projekcie Laur Konsumenta 2018 
w kategorii Części i układy samo-
chodowe.

HR-owy hat trick 
dla firmy DENCKERMANN

 W biznesowym otoczeniu produk-
ty � rmy DENCKERMANN zbierają 
uznanie za swoją jakość, dostępność, 
konkurencyjność cenową. Wszystkie 
te zalety nie mogłyby powstać, gdyby 
nie zaangażowanie oraz efektywne za-
rządzanie � rmą. W procesie rozwoju 
� rma niejednokrotnie potwierdzała swój 
wzrost, zdobywając uznanie w oczach 
swoich klientów, jak również członków 
różnych projektów biznesowych, w któ-
rych � rma z roku na rok zbiera uznanie.
 Niewątpliwie, trzykrotne wyróżnie-
nie � rmy DENCKERMANN tytułem 
Solidnego Pracodawcy Roku wzbudza 
dumę zarówno w gronie pracowników, 
którzy każdego dnia z zadowoleniem 
mogą realizować swoje zadania wyko-
rzystując posiadane atuty oraz realizując 
swoje ambicje, jak i w gronie kadry za-

Firma DENCKERMANN po raz 
trzeci zdobyła tytuł Solidnego 
Pracodawcy Roku, tym samym 
udowadniając po raz kolejny, 
że za sukcesem � rmy kryje 
się nie tylko wysoka jakość 
produktów, ale przede 
wszystkim efektywni 
pracownicy, którzy każdego 
dnia swoim zaangażowaniem 
przyczyniają się do rozwoju 
swojego miejsca pracy.

rządzającej, dzięki której wszyscy wspól-
nie mogą budować swoją przyszłość. 
 Aleksandra Wolszczak, dyrektor 
operacyjny w � rmie DENCKERMANN,
zapytana, czym w istocie jest zdobycie po 
raz kolejny tytułu Solidnego Pracodawcy 
Roku odpowiada: – Tytułem Solidnego 
Pracodawcy Roku możemy pochwalić się 
już po raz trzeci. Każdego roku stawiamy 
sobie nowe cele, które staramy się wspólnie 
realizować, a nagroda, która jest dla nas 
powodem do dumy, jest jednocześnie 
potwierdzeniem tego, że kierunki, jakie 
obieramy są doceniane, a � rma, którą 
tworzymy, zdobywa za to uznanie.
 W grupie HR-owych atutów, jakimi 
poszczycić może się DENCKERMANN,

 bardzo istotną rolę odgrywają szkolenia. 
Możliwość podnoszenia kompetencji 
w � rmie, a tym samym przyczynia-
nie się do jej rozwoju, stanowi bardzo 
istotny punkt, na którym � rma opiera 
rozwój swojej marki. Właśnie pracow-
nicy, którzy swoje zaangażowanie i chęć 
rozwoju przekuwają w budowanie co-
raz silniejszej pozycji � rmy, są � larem, 
na którym zbudowana została marka. 
DENCKERMANN to nie tylko ciągłe 
podnoszenie jakości swoich produk-
tów, to również budowanie miejsca, 
w którym pracownicy w atmosferze 
wzajemnego szacunku mogą reali-
zować swoje inicjatywy oraz osiągać 
założone cele. 
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Nowoczesny hosting 
w chmurze

Elastyczność 

 W przeciwieństwie do chmury 
tradycyjne rozwiązania operują na 
� zycznych podzespołach, których 
moc obliczeniowa jest limitowana. 
W przypadku, gdy ruch wzrasta 
kilkadziesiąt lub nawet kilka tysięcy 
razy, pojawia się niedobór zasobów 
i tradycyjny hosting nie nadąża 
z realizacją zadań. W przypadku 
rozwiązań Active Cloud problem 
ten znika, ponieważ usługi realizo-
wane są w chmurze i nie są bezpo-
średnio powiązane z konkretnym 
serwerem – inaczej niż w przypadku 
serwerów dedykowanych, VPS, czy 
serwerów współdzielonych. Rozwią-
zania chmurowe są także znacz-
nie bezpieczniejsze niż tradycyjne 
usługi. Zdecydowanie lepiej chronią 
dane znajdujące się na wirtualnym
serwerze.  

Usługi w chmurze to obecnie najnowocześniejsze rozwiązania 
hostingowe dostępne na rynku. Wyprzedzają tradycyjne usługi 
pod każdym względem, jednak ilość dostawców oferujących 
takie rozwiązania na masową skalę w Polsce jest nadal bardzo 
niewielka. Nazwa.pl jako lider technologiczny branży hostingowej 
wprowadziła szereg produktów opartych o rozwiązania 
chmurowe gwarantujące użytkownikom elastyczność, 
bezpieczeństwo i stabilność. Czym usługi z rodziny Active Cloud 
wyróżniają się na tle tradycyjnych usług hostingowych?

Bezpieczeństwo  

 Hosting w chmurze gwarantuje 
użytkownikom bezpieczeństwo zarów-
no samych danych, jak i zapewnia ich 
nieprzerwaną dostępność. Dzięki tech-
nologii chmury awaria pojedynczego 
� zycznego serwera lub konieczność 
jego konserwacji nie powodują pro-
blemów dla żadnej z utrzymywanych 
stron WWW, tak jak się to dzieje przy 
wykorzystaniu tradycyjnego hostin-
gu. Active Cloud umożliwia ponadto 
tworzenie kopii zapasowej całej ma-
szyny wirtualnej łącznie z systemem 
operacyjnym, dzięki czemu można 
odtworzyć całe środowisko, które zo-
stało wcześniej skopiowane. Rodzina 
serwerów Active Cloud ma jeszcze 
jedną istotną właściwość: można je 
swobodnie skalować w czasie rzeczywi-
stym. Zwiększenie mocy obliczeniowej 
czy przestrzeni dyskowej nie stanowi 

tu problemu i odbywa się od razu, co 
w przypadku tradycyjnego hostingu 
zajmuje godziny, a nawet dni. 

Stabilność 

 W przypadku większego zapo-
trzebowania na poszczególne zasoby 
można je płynnie zwiększać nie za-
kłócając pracy całego systemu. Pa-
rametry pracy serwerów z rodziny 
Active Cloud, takie jak czas użycia 
procesora, ilość pamięci RAM, czy 
liczba jednocześnie uruchamianych 
procesów, zostały dobrane tak, aby 
strony działały płynnie, bez wzglę-
du na rodzaj CMS czy silnik sklepu 
internetowego.

Podsumowanie 

 Active Cloud to obecnie najno-
wocześniejsze usługi hostingowe 
dostępne na polskim rynku. Pakiet 
otwiera usługa Active Cloud Mini, 
która posiada idealne parametry 
i cenę dla użytkowników rozpoczy-
nających swoją przygodę z usługami 
hostingowymi. Kolejny – Active Cloud 
Biznes – to nagradzane biznesowe 
rozwiązanie posiadające adekwatnie 
skalibrowane parametry w przystępnej 
cenie. Dla bardziej zaawansowanych 
użytkowników dostępne są pakiety 
Active Cloud Pro i Active Cloud Max. 

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 tyl-
ko kosmetycznych, czy farmaceutycz-
nych, 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 stad-
ne. Ale logika nie pomoże, kiedy na 
opakowaniu trzech różnych produk-
tów, 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 do-
kładnie Laur Klienta/Konsumenta 
Odkrycie 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 kampania rekla-
mowa. To także nagroda dla tych 
marek, które przeszły li� ing 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 dokonuje 
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

CZUJESZ SIĘ SOLIDNYM PRACODAWCĄ? 
UWAŻASZ, ŻE FIRMA, 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@solidnypracodawca.pl

Więcej informacji o programie na stronie nr 4
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Solidny Pracodawca Roku
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.
„Mamy różne poglądy, odmienną pracę. Lecz kiedy się nad tym zastanowić,
jest jedna rzecz wspólna dla całej organizacji – człowiek”. Thomas Watson

XVI edycja projektu

 Po zakończeniu XV edycji oraz 
podsumowaniu, jakim była gala, 
organizatorzy „Rzecz o Biznesie” 
oraz „Strony Rynku” po raz kolejny 
sukcesywnie realizują program So-
lidny Pracodawca Roku, wspierając 
tym samym � rmy, których polityka 
personalna jest na najwyższym po-
ziomie. 
 – Trwa XVI edycja, która mam 
nadzieję przyniesie wiele pozytywnych 
zaskoczeń i nowości w zakresie HR. 
Co roku przekonujemy się o tym, że 
kultura organizacji pracy przedsię-
biorstw 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 rozu-
mie, że ludzie to fundament dobrze 
i efektywnie prosperującego biznesu 
– mówi Tina Dej, dyrektor programu 
Solidny Pracodawca Roku. 
 Projekt powstał przede wszyst-
kim po to, aby wyłonić, uhonorować 
oraz promować podmioty gospodar-
cze cechujące się wzorcową polityką 
personalną, która przekłada się na 
wysoką jakość produktów i usług. 
Medialna część projektu ma na 
celu zaprezentowanie laureatów 
prestiżowego tytułu Solidny Pra-
codawca Roku na łamach mediów 
ogólnopolskich. Uczestnicy poprzez 
możliwość zaistnienia w prasie lub 
telewizji wzmacniają swój wizerunek 
jako rzetelnych pracodawców.
 Projekt wspiera przedsiębiorstwa, 
które pozwalają zatrudnionym oso-
bom poprzez codzienną pracę reali-
zować zarówno swoje, jak i � rmowe 
cele biznesowe. Inwestując w ludzi, 
pracodawca rozumie, że to dzięki 
nim � rma stale się rozwija.
 Poza podstawowymi kryteriami 
związanymi z Prawem Pracy w te-
gorocznej edycji jako organizatorzy 
projektu zwróciliśmy szczególną 
uwagę na poniższe kwestie: 
 • ocena pracowników – proces, 
w którym dokonuje się wartościowa-
nia postaw, zachowań oraz poziomu 
wykonania zleconych zespołowi za-
dań, mający na celu wzrost wydaj-
ności pracy i poprawę jej jakości. 
Ocena pracowników ma ogromne 
znaczenie również ze względu na to, 
iż motywuje do dalszego działania. 
Rezultatem pozytywnych wyników 
dla pracowników jest umocnienie 
pozycji lub premia pieniężna;

 • równe traktowanie – ogólnie 
przyjęte zasady równego traktowania 
i niedyskryminowania kandydatów 
ze względu na wiek, płeć, rasę czy 
religię są bardzo istotne, dlatego 
w tegorocznej edycji zwracamy 
szczególną uwagę na podejście pra-
codawców do takich grup pracow-
niczych jak 50+. W wielu branżach 
doświadczenie jest na wagę złota, 
dlatego pracownicy z wieloletnim 
stażem w danym zawodzie są cenieni 
i chętnie zatrudniani. W naszym 
programie udowadniamy, że są � rmy, 
które hołdują zasadzie, w myśl któ-
rej w każdym wieku można znaleźć 
pracę adekwatną do kwali� kacji.
 Wyróżniamy � rmy wspierają-
ce rozwój zawodowy osób niepeł-
nosprawnych, dając im szansę na 
zatrudnienie. Taka sytuacja zwią-
zana jest z obopólnymi korzyściami. 
Niewątpliwie do� nansowania do 
pensji pracowników oraz dotacje do 
tworzonych stanowisk są istotnym 
aspektem ekonomicznym dla praco-
dawców. Z drugiej strony, aktywiza-
cja zawodowa jest niezwykle ważna 
ze względu na możliwość poprawy 
kondycji zdrowotnej i emocjonalnej 
pracowników. 
 Ciągłość zatrudnienia i wsparcie 
udzielane młodym matkom to nie-
zwykle istotne zagadnienia. Czas, 
w którym kobiety spodziewają się 
dziecka, to szczególne chwile w ich 
życiu, dlatego bardzo ważne jest, aby 
towarzyszyło im poczucie stabilizacji 
i komfortu. Brak obaw o powrót na 
stanowisko pracy pozwala na pogo-
dzenie życia zawodowego z rodzin-
nym; 
 • studenci / absolwenci – popiera-
my pracodawców, którzy dają szansę 
studentom oraz absolwentom na sta-
wianie pierwszych kroków w życiu 
zawodowym. Ułatwienie im dobrego 
startu jest aspektem przynoszącym 
korzyści także pracodawcom, gdyż 
młodzi ludzie w � rmie to powiew 
świeżości i innowacyjnych pomy-
słów. Młodzi pracownicy odznaczają 
się także entuzjazmem i chęcią pod-
jęcia nowych wyzwań stawianych 
przez przełożonych. 

Wery� kacja

 Spośród tysięcy podmiotów go-
spodarczych działających na terenie 
całego kraju selekcjonujemy te przed-
siębiorstwa, które mogą zawalczyć 
o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 

i znaleźć się w elitarnym gronie lau-
reatów.

Co wyróżnia nasz projekt 
spośród innych?

 Organizatorem programu Solidny 
Pracodawca Roku jest redakcja pracu-
jąca nad związanymi z przedsięwzię-
ciem tytułami prasowymi. W związku 
ze specy� ką pracy zespołu, podstawą 
wstępnej wery� kacji przedsiębiorstw 
są standardowe działania dzienni-
karskie (m.in. zbieranie informacji 
poprzez kontakt z instytucjami, takimi 
jak: powiatowe urzędy pracy, urzędy 
miast czy Państwowa Inspekcja Pra-
cy). Wysoce cenimy również wsparcie, 
jakiego udzielają nam nasi patroni – 
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia 
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 presti-
żowe wyróżnienie, ale również możli-
wość zaprezentowania się na łamach 
ogólnopolskich mediów w ramach 
zdobytego tytułu.
 Współpracujemy z trzema naj-
większymi opiniotwórczymi dzien-
nikami w Polsce oraz telewizją.
 Część konkursowa nie podlega 
opłacie – � rmy biorące udział w pro-
jekcie nie płacą za poszczególne etapy 
wery� kacji, abonament czy samą moż-
liwość udziału w konkursie. Jeśli � rma 
nie zdobędzie wyróżnienia, nie ponosi 
żadnych kosztów. Jedyna opłata obo-
wiązująca to inwestycja w wizerunek 
� rmy. 

Podsumowanie projektu

 Zwieńczeniem każdej z edycji 
projektu jest ogólnopolska gala, na 
którą zaproszeni zostają wszyscy 
laureaci tytułu. Podczas uroczy-
stości wyróżnione � rmy otrzymują 
tablice pamiątkowe potwierdzające 
słuszność dotychczasowych dzia-
łań z zakresu polityki personalnej. 
Wydarzenie jest również wspaniałą 
okazją do wymiany doświadczeń 
i pomysłów z obszaru HR.
 Zapraszamy na naszą nową stronę 
internetową, gdzie mogą się Państwo 
zapoznać z wypowiedziami naszych 
laureatów na temat projektu, którzy 
są wizytówką tego przedsięwzięcia.

W W W.SOLIDN YPR ACODAWCA.PL
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