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Maczfit – jedzenie robimy najlepiej Nazwa.pl kluczowym dostawcą dla
Catering dietetyczny
polskiego systemu bezpieczeństwa
Maczfit oferuje kompletny
zestaw dań skrojonych
na potrzeby osób, które
chcą zadbać o zdrowe
żywienie i piękną sylwetkę.
Wystarczy wybrać
jeden z 21 odpowiednio
zbilansowanych
programów dietetycznych,
aby już następnego dnia
cieszyć się znakomitym
posiłkiem. Nad jakością
każdego z nich czuwa
sztab specjalistów,
dla których gotowanie
to prawdziwa pasja.

Historia Maczfit to okres niestrudzonych poszukiwań i ciągłego dążenia do perfekcji. Właścicielem jest
Maciej Lubiak, czynny sportowiec i autor doskonale znanej warszawiakom
restauracji MILANOVO Restaurant
& Pizzeria & Cafe. Jak sam przyznaje,
stworzenie cateringu dietetycznego,
który wyróżni się na tle konkurencji,
nie było łatwym zadaniem: – Przez
pół roku opracowaliśmy kilka tysięcy
dań, tworząc menu, które dziś jest naszą
chlubą. Tysiące prób miało jeden cel: nasi
klienci mieli przekonać się, że tego, co
serwujemy, nie znajdą nigdzie indziej.

Ministerstwo Cyfryzacji uznało firmę nazwa.pl za operatora usługi kluczowej
w sektorze infrastruktury, polegającej na prowadzeniu autorytatywnego
serwera DNS. Zdaniem ekspertów Ministerstwa, usługi świadczone przez
nazwa.pl mają kluczowe znaczenie dla utrzymania działalności społecznej
oraz gospodarczej. Spółka obsługuje około 25% rynku domen w Polsce, będąc
największym usługodawcą w obszarze rejestracji domen i hostingu.

Dzisiaj Maczfit to marka o ogólnokrajowym zasięgu, ciesząca się
niesłabnącym zainteresowaniem i zaufaniem tysięcy Polaków pragnących
dbać o własne zdrowie. Nasza bogata
oferta dań stała się pozytywnym wzorem do naśladowania dla całej branży.

Restauracyjna jakość
i smak prosto do Twoich drzwi
W zestawach Maczfit znajduje się
wszystko, co najlepsze i najzdrowsze
we współczesnej kuchni: od elementów
Fusion w międzynarodowym wydaniu
po pełne spektrum tzw. superfoods.
Gotujemy tylko z najlepszych produktów, które łączymy w niebanalne,
efektowne kompozycje. W każdym
pudełku Maczfit znajduje się duża ilość

różnorodnych, często egzotycznych
składników.
Nasze posiłki to efekt współpracy
sztabu wykwalifikowanych dietetyków i kucharzy. Komponujemy optymalnie zbilansowane dania, bazując
na doświadczeniu i solidnej wiedzy
naszych specjalistów, a nie na chwilowych trendach i modach. Jesteśmy na
bieżąco z najnowszymi badaniami,
nieustannie poszerzamy kompetencje,
biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Jako jedna z niewielu
firm w branży przestrzegamy również
rygorystycznych procedur HACCP.
Sprawna implementacja tych rozwiązań
sprawiła, że nasz zakład produkcyjny
otrzymał uznany międzynarodowy
certyfikat jakości TÜV.

Uznanie operatora i jego usług za
kluczowe dla cyberbezpieczeństwa
Polski stanowi kolejne potwierdzenie
wiodącej pozycji nazwa.pl na rynku usług cyfrowych i docenienie jej
wkładu w rozwój cyberbezpieczeństwa
w Polsce. Firma uzyskała ten status
jako pierwsza w Polsce w branży,
w której działa.
Nazwa.pl jako lider technologiczny
w Polsce systematycznie wdraża rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo
i stabilność oferowanych usług. – Od
początku 2018 roku nazwa.pl poczyniła
szereg inwestycji związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa.
Poniesione nakłady można liczyć w milionach złotych – z dumą przyznaje
Krzysztof Cebrat, prezes zarządu
nazwa.pl. – Jednym z tych działań było
uruchomienie – jako pierwsza polska
firma – technologii DNS Anycast, która
pozwala na minimalizację skutków ataków typu DDoS oraz podnosi stabilność

W poszukiwaniu wyjątkowego efektu
Jak dobrać odpowiedni kosmetyk?
Często stajemy przed dylematem, czy wybrać
droższy – skuteczniejszy produkt, czy zdecydować się
na tańszy – często o gorszej jakości. Wybór nie jest
prosty. Nie ułatwiają go nam także producenci ,
wprowadzając co roku na rynek doskonałej jakości
produkty, częstow rozsądnych cenach.

Oferta produktowa w segmencie
kosmetycznym jest bardzo szeroka. Czym kierować się podejmując
decyzje zakupowe, aby nie pójść
z przysłowiowymi torbami, skoro
każdy z produktów wg producenta
jest najlepszy? Po pierwsze należy
zdać sobie sprawę, że to co mówi
producent na temat danego kosmetyku jest przede wszystkim reklamą,
której głównym celem jest sprzedaż produktu, a dopiero w dalszej
kolejności zadowolenie klienta.
Dlatego w poszukiwaniu wyjątkowego efektu na swoich włosach,
twarzy czy ciele warto zapoznać się
z opiniami konsumentek. A tych
jest mnóstwo, zarówno w sieci, jak
i poza nią.
Ciekawą formą rekomendacji
kosmetyków są fora dyskusyjne.
Jest wiele portali internetowych, na
których można przeczytać recenzje
produktów różnych producentów, na
wielu z nich można także dodać swoją. Tworzona w ten sposób baza jest
doskonałym kompendium wiedzy
dla każdego konsumenta, który chce
dokonywać świadomych zakupów.
Niestety nie jest ona wolna od wad.
Bardzo często firmy kosmetyczne
dodają wpisy o swoich produktach
przez co zaburza się rzetelny obraz
danego produktu.
Kolejnym elementem, na który
warto zwrócić uwagę są wpisy blogerek – ambasadorek danej marki.
Ich zadaniem jest testowanie produktu oraz wyrażenie swojej opinii.
Dostają za to wynagrodzenie i produkty na własność, czy zatem ich
opinia będzie obiektywna?
Formą rekomendacji są także
nagrody, jakie otrzymuje dany kosmetyk. Warto zwrócić na nie uwagę,
ponieważ producenci umieszczają je
na opakowaniach swoich produktów
oraz w ich reklamach. Dla konsumentów, którzy szybko potrzebują
zdecydować się na zakup, a także
tych którzy nie mają czasu szukać

opinii w internecie lub po prosu nie
mają aktualnie dostępu do internetu
stanowią one doskonałą wskazówkę.
Niestety i tu trzeba uważać.
Na opakowaniach kosmetyków można znaleźć wiele różnych
znaków, reprezentujących różne
konkursy. Jednym z nich jest Laur
Konsumenta. Można go znaleźć na
opakowaniach polskiej marki Kolastyna czy amerykańskiej marki
dermokosmetyków Palmer’s. Laur
Konsumenta jest jedną z ciekawszych
form rekomendacji produktów, czy
usług, ponieważ jest to plebiscyt popularności, w którym to sami klienci, na różnych portalach głosują na
ulubione marki. Jest to zatem rekomendacja samych konsumentów.
Inaczej przedstawiają się konkursy branżowe np. Perły Rynku
Kosmetycznego. Co prawda jest to
także plebiscyt, ale o nagrodach nie
decydują tu klienci. W tym przypadku najbardziej udane nowości
kosmetyczne wybierają właściciele
i pracownicy sklepów. W przypadku
konkursu Laur Konsumenta, głosowanie można znaleźć na takich
stronach, jak np.: Demotywatory.
pl czy Pogodynka.pl. Czy można
znaleźć sklep, w którym na witrynie,
albo gdziekolwiek indziej byłoby
napisane: „My głosowaliśmy na ten
produkt – on naszym zdaniem jest
najcenniejszą perłą?”
Rynek kosmetyczny w Polsce
jest niewątpliwie duży i stale rośnie.
Wzrost ten jest spowodowany coraz większymi oczekiwaniami oraz
rosnącą świadomością zakupową.
Nie zawsze oczekujemy by kosmetyki działały cuda. Chcemy by po
prostu dobrze działały. Jeśli mamy
związać się z jakąś marką kosmetyczną, czasem po prosu potrzebujemy
pomocnej dłoni, która przeprowadzi
nas przez gąszcz produktów, a czy
będzie to Laur Konsumenta, czy wpis
na forum – nieważne.

usług i przyspiesza ich działanie dzięki
geograficznemu rozproszeniu serwerów DNS na 6 kontynentach – dodaje
Cebrat.
Oprócz DNS Anycast firma wprowadziła szereg rozwiązań technologicznych związanych z bezpieczeństwem
domen. W marcu ubiegłego roku dla
każdej obsługiwanej domeny zostało
aktywowane zabezpieczenie DNSSEC (DNS Security Extensions).
Rozwiązanie to chroni internautów
przed najpopularniejszą formą wyłudzeń, jaką jest phishing. Według
danych NASK, Polska dzięki nazwa.pl
awansowała na czwartą pozycję wśród
wszystkich krajów europejskich pod
względem liczby domen zabezpieczonych protokołem DNSSEC, a ponad
91% domen zabezpieczonych tym
rozwiązaniem jest zarejestrowanych
właśnie za pośrednictwem nazwa.pl.
Dzięki rozszerzeniu protokołu
o DNSSEC internauta ma pewność,

że pod daną domeną nie zostanie
wyświetlona fałszywa strona WWW.
W trosce o prywatność swoich
klientów i ich użytkowników firma
wprowadziła także protokół DNSover
TLS, który uniemożliwia inwigilację
zapytań do DNS, a tym samym gwarantuje prywatność transmitowanych
danych. Rozwiązanie to uniemożliwia podglądnięcie tego, jakie witryny
WWW przeglądają użytkownicy.
– Nazwa.pl ceni zarówno prywatność,
jak i bezpieczeństwo swoich klientów
i ich użytkowników, dlatego wprowadziliśmy szereg zabezpieczeń, co czyni
domenę zarejestrowaną w nazwa.pl
najbezpieczniejszą domeną w Polsce
– tłumaczy Krzysztof Cebrat, prezes
zarządu nazwa.pl.

CZUJESZ SIĘ SOLIDNYM
PRACODAWCĄ?
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Godła programów wspierają decyzje konsumentów!
Dokonując codziennych, mniejszych bądź większych, zakupów, niejednokrotnie zdarzyło
nam się natknąć na godła obecne na opakowaniach wielu produktów. Obracając w ręku
słoiczek z majonezem lub butelkę szamponu, kupując materiały budowlane, a nawet
korzystając z poważnych usług biznesowych, niejednokrotnie zdarzyło nam się zatrzymać
wzrok na charakterystycznym logotypie.
Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, co tak naprawdę niesie za sobą ów medal?
Czy zapytaliśmy w myślach siebie samych, jaką korzyść odnosi producent decydujący się
wziąć udział w konkursie popularnościowym, który prowadzi do przyznania takiego godła?
Bo przecież nie chodzi o to, by etykieta z godłem promocyjnym po prostu ładnie wyglądała...
No, być może jest to jeden z powodów szczycenia się godłem promocyjnym,
jednak wierzymy, że tym najmniejszym.
Odpowiedź na te i szereg innych
pytań przyniosły nam ogłoszone niedawno wyniki badań wykonanych
przez instytut GFK Polonia, będący
oddziałem jednej z największych
firm badawczych na świecie. Wywiadów konsumenckich dokonano na
zamówienie holdingu reklamowego
AEGIS Media.
Pod uwagę wzięto preferencje
3000 potencjalnych klientów z najbardziej reprezentatywnego przedziału wiekowego 15-64 lat. Sposób
badania, na który się zdecydowano,
w terminologii profesjonalnej nazywa się CAPI (Computer Aided
Personal Interview). Osobom niezwiązanym z branżą badawczą, czy
reklamową ten skrót może niewiele
mówić. W uproszczeniu, CAPI to
metoda bezpośrednich wywiadów
przeprowadzanych w domach respondentów z udziałem komputera.
Wyniki takich badań kodowane są
w trakcie przeprowadzania wywiadu, a dane z terenu przesyłane
specjalnie zabezpieczonym łączem.
Podczas badań CAPI dotyczących rozpoznawalności godeł promocyjnych kierowano się kilkoma
istotnymi kryteriami, wśród których
były takie wytyczne jak: płeć badanego, dochody, wykształcenie, czy
aktywność zawodowa. Sprawdzono
również, które z wielu obecnych na
rynku godeł ma największy wpływ

na wybór opatrzonych nimi produktów.
Przyznać trzeba, że wyniki okazały się zadziwiająco jednoznaczne
i wyraźnie wskazujące na... skuteczność godeł. Aż 26% badanych
stwierdziło, iż medal (inaczej: godło
promocyjne – przyp. aut.) zamieszczony na opakowaniu w istotny
sposób wpływa na wybór oznaczonego nim produktu. Grupą, która
najczęściej zwraca uwagę na godła
promocyjne, okazali się mieszkańcy
dużych, ponadstutysięcznych miast.
Zaintrygował nas fakt, że po
raz kolejny panie okazały się bardziej dociekliwe i spostrzegawcze.
Z badań jasno wynika, że to właśnie
kobiety przywiązują większą wagę
do tego, co widnieje na opakowaniu
produktu. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że to właśnie one, nieco
częściej niż mężczyźni, kierują się
przy zakupach godłami promocyjnymi. Na dokonanie zakupu towaru
oznaczonego godłem ma również
wpływ zasobność portfela. Osoby
o wyższych dochodach, dokonując zakupu, chętniej sugerują się
graficzną informacją o zdobyciu
przez daną markę konkretnego
tytułu, na przykład Lauru Konsumenta. Obecność godła przykuwa
także uwagę osób wykształconych.
Badanie wykonane przez GFK
Polonia pokazało nam, że ci, któ-

rzy ukończyli studia, nieco częściej
zwracają uwagę na obecność godeł
promocyjnych przy logotypie wybieranej marki.
Śledząc dalej wyniki badań, da
się zauważyć, że obecność logotypów
konkursowych nie jest obojętna również osobom aktywnym zawodowo.
To one chętniej wybierają te marki, które znalazły uznanie również
wśród innych użytkowników.
No dobrze, ale przecież godeł,
którymi opatrzone są rozmaite produkty, jest kilka. Czy w takim razie
wszystkie są tak samo miarodajne?
Czy każde z nich znaczy dla konsumenta dokładnie to samo?
Z badania GFK Polonia wynika,
że aż 25% osób zwraca przy zakupach uwagę na znaki promocyjne,
z czego największym zaufaniem
darzone są godła konkursów Teraz
Polska oraz Laur Konsumenta.
Skoro tak, to skupmy się na
przykład na samym Laurze Konsumenta. Nie trzeba długo szukać,
by dowiedzieć się, że aż 3 spośród 9
najbardziej rozpoznawalnych godeł
promocyjnych w Polsce związane są
z programem Laur Konsumenta. Są
to: Laur Klienta / Laur Konsumenta
(w nomenklaturze programu panuje
swoisty dualizm związany z charakterem konkretnych branż, w których
medale są przyznawane), Top Marka
oraz Odkrycie Roku.

Czas w takim razie pochylić się
nad każdym z tych godeł z osobna.
Godła Top Marka oraz Odkrycie
Roku w najmocniejszym stopniu
trafiają do mieszkańców dużych
miast. Ci, którzy wybierają produkty opatrzone godłem Top Marki
to najczęściej mężczyźni. Panów
satysfakcjonuje najwyższe z możliwych odznaczeń, co wskazywać

może na odwieczną samczą chęć
współzawodnictwa, zdobycia najwyższej wygranej. W tym przypadku takim konsumenckim świętym
Graalem jest produkt najbardziej
rekomendowany przez innych, marka nie opuszczająca podium w plebiscycie Laur Konsumenta, czyli
Top Marka. Top Marka najbardziej
przekonuje także osoby o nieco

grubszym portfelu i wyższym wykształceniu. Panie okazują się za to
zapalonymi odkrywcami. To one
poszukują nowych rozwiązań i wykazują się chęcią zmiany dotychczasowych zwyczajów zakupowych.
Dlatego właśnie godłem, które najbardziej skłania je do dokonania
konkretnego wyboru, jest Odkrycie
Roku.

Shell Helix ze złotym Laurem
Konsumenta 2019

Marka Shell Helix została wyróżniona złotym
Laurem Konsumenta 2019 w kategorii „Oleje
silnikowe”. Plebiscyt od lat wyłania najchętniej
wybierane przez konsumentów produkty i usługi.
Złote godło jest wyrazem zaufania klientów, którzy
doceniają jakość i właściwości odznaczonych nim
produktów. Co wyróżnia oleje silnikowe Shell Helix
i dlaczego tak chętnie wybierają je polscy kierowcy?
Wyjaśnia Łukasz Radzymiński, dyrektor sprzedaży
w dziale olejowym Shell Polska.
– Dlaczego konsumenci wybierają
oleje silnikowe Shell Helix?
– Konsumenci są coraz bardziej
świadomi tego, że wysokiej jakości olej
jest podstawą skutecznej ochrony silnika samochodu. Jak pokazują wyniki
badania „Drogowa dżungla, czyli Polak
za kierownicą” przeprowadzonego przez
Kantar TNS na zlecenie Shell, ponad
połowa polskich kierowców sama decyduje o wyborze oleju do swojego auta.
Kierują się oni przy tym opinią specjalistów czy też rekomendacją producenta
samochodu. Z badania wynika także, że
użytkownicy aut najczęściej wybierają
oleje syntetyczne. Są to najbardziej zaawansowane technologicznie produkty,
które poprawiają wydajność, wydłużają
żywotność silnika i jego elementów oraz
obniżają zużycie paliwa. Producenci
nowoczesnych silników wymagają stosowania właśnie takich produktów.
– Co wyróżnia oleje syntetyczne
Shell Helix?
– Oleje Shell Helix Ultra są jednymi
z najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów dostępnych na
rynku. Od ponad 40 lat dbamy o ich
najwyższą jakość, inwestując w inten1
2

sywne badania i rozwój. Efektem tego
jest całkowicie nowy sposób produkcji
syntetycznych olejów bazowych. Oleje
Shell Helix Ultra powstają w rewolucyjnej Technologii Shell PurePlus, opracowanej na podstawie 3500 patentów,
w której syntetyczna baza olejowa, zamiast z ropy naftowej, jest uzyskiwana
z gazu ziemnego. Środki smarne oparte
na olejach bazowych wytwarzanych w tej
technologii są pozbawione praktycznie
wszelkich zanieczyszczeń znajdujących
się w ropie naftowej, co pozwala utrzymać najwyższe parametry eksploatacyjne silnika. Dzięki temu produkty
Shell Helix Ultra pomagają zachować
optymalną czystość jednostki napędowej, zbliżoną do fabrycznej1.
– Jak Shell odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku olejów
silnikowych?
– Nie bez powodu od 12 lat Shell
zajmuje pierwsze miejsce wśród dostawców środków smarnych na świecie2. Posiadamy trzy główne centra
badawczo-rozwojowe w Hamburgu,
Szanghaju i Houston, gdzie pracujemy nad kolejnymi generacjami olejów,
a także blisko współpracujemy z wio-

dącymi producentami silników oraz
samochodów. Dzięki temu nasze produkty w pełni odpowiadają bieżącym
wymaganiom branży motoryzacyjnej.
Obecnie dominującym trendem jest
promowanie rozwiązań ekologicznych,
co w przypadku olejów oznacza zapotrzebowanie na produkty, które zapewniają efektywne smarowanie, obniżenie
strat energii na tarcie czy zmniejszenie
zużycia paliwa oraz samych środków
smarnych. Efektem jest intensywny rozwój oferty syntetycznych olejów silnikowych o niskiej lekkości. Doskonałym
przykładem takiego produktu jest Shell
Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30. Olej
został opracowany tak, aby zapewnił
najlepszą ochronę silnika przed osadami i zużyciem, skutecznie smarował
całą jednostkę napędową i utrzymywał
najwyższy poziom czystości tłoków.
Klienci wybierający oleje silnikowe Shell Helix kupują zaawansowane
technologicznie produkty, zapewniające
optymalny poziom ochrony silnika.
Złoty Laur Konsumenta to najlepszy
dowód na to, że produkty Shell Helix
spełniają wysokie wymagania polskich
konsumentów.

Na podstawie testu tworzenia się szlamu Sequence VG przeprowadzonego na oleju SAE 0W-40.
Kline&Company.
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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
czyhająca na nasze
zdrowie, bądź życie.

Co roku taką nieprzewidywalną
dżunglą jest rynek nowości i to nie
tylko kosmetycznych, czy farmaceutycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas
niczym wąż najlepszymi, najbardziej
innowacyjnymi i najskuteczniejszymi
produktami. Jak odnaleźć się w tym
gąszczu, skoro każdy producent, czy
dystrybutor twierdzi, że jego produkt
jest najcudowniejszy, jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju?
Pomyślmy logicznie: jeśli coś jest
jedyne, to przecież nie może być stadne. Ale logika nie pomoże, kiedy na
opakowaniu trzech różnych produktów, z tego samego segmentu, różnych
marek, zobaczymy słowa: „innowacja”,
czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem
szukać ratunku? Z pomocą oczywiście
przychodzi niezastąpiony przewodnik.

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

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

Kto/jak?
Nagroda jest przyznawana przez
komisję konkursową projektu Laur
Konsumenta/Klienta. To ona dokonuje
oceny innowacyjności produktów,
perspektyw odbioru przez rynek oraz
prognozowanej dynamiki wzrostu popularności i wybiera w każdej kategorii
(w konkursie jest ich około 200) jeden
z nich.
Komisja konkursowa pracuje niezależnie, co nie znaczy, że nie można
do niej zgłosić swojego „odkrycia”.
Wręcz przeciwnie. Komisja z chęcią
przygląda się i ocenia produkty, które zgłaszają konsumenci czy nawet
producenci, dając szansę na wyjście
z dżungli najciekawszemu z nich.
Magdalena Ryś
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Klient Grecosa ceni jakość
Grecos postawił na wielkie greckie wakacje, czyli na plaże i wysoki poziom
obsługi. Dlatego oferta tego biura podróży cieszy się uznaniem turystów,
których z roku na rok przybywa. Przekonują ich rozbudowany program
animacji, najdłuższa lista greckich kierunków i wyznaczanie turystycznych
trendów w podejściu do klienta.
Grecosowi przybywa klientów,
bo wsłuchuje się w ich głosy. Na letnie wakacje Polacy od lat najchętniej
wybierają Grecję i dlatego firma skupiła się na organizacji wakacji w tym
kraju. Zaczęło się od lotów na Kretę,
Kos i Rodos, a obecnie samoloty
zabierają klientów touroperatora do
20 atrakcyjnych i zróżnicowanych
regionów z blisko 300 starannie wyselekcjonowanymi hotelami. Po 15
latach działania Grecos jest w piątce największych polskich touroperatorów. Swoją pozycję zawdzięcza
konsekwentnemu tworzeniu oferty
na podstawie własnych analiz i wprowadzaniu nowych rozwiązań przed
konkurencją. Wśród nich dominują
te przyjazne rodzinom i w wariancie
all inclusive, ale bogata oferta czeka
też na wypoczywających aktywnie.
Priorytetem touroperatora jest
bezpieczeństwo klientów. Nad komfortem podróżnych czuwa ponad 100
pracowników w Polsce i ponad 200
wysoko wykwalifikowanych rezydentów, animatorów i pilotów w Grecji
i na Cyprze. Na sezon 2019 Grecos
podwyższył kwotę gwarancji ubezpieczeniowej do 75 milionów złotych.

Turyści wysoko oceniają programy
dodatkowe. Kluby Opa Grecos umożliwiają wspólne spędzanie czasu i poznawanie greckich zwyczajów i kuchni;
wersja dla nastolatków – Opa teens
– to też zajęcia sportowe. Do rodzin
z dziećmi skierowany jest Klub Delfinki
– w 40 greckich hotelach dzieci i młodzież do 12. roku życia m.in. uczą się
pływać, tańczą, bawią się i uczestniczą
w tematycznych wyprawach.

Grecos to synonim zaufania. W 2016 roku Grecos, obsługując 163 tysiące klientów, był
liderem wyjazdów wakacyjnych
z Polski do Grecji. W roku 2018
liczba osób, które wybrały tego touroperatora, sięgnęła 220 tysięcy.
Od początku działalności Grecos
zorganizował wakacje dla ponad
miliona klientów.

RZECZ O BIZNESIE

Motorem napędowym
naszej firmy są pracownicy
Polskie oddziały MAHLE w Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim i Wrocławiu są częścią
światowego koncernu MAHLE, który jest wiodącym, międzynarodowym dostawcą
dla przemysłu motoryzacyjnego. W MAHLE zajmujemy się technologią napędów
i klimatyzacji zarówno z silnikami spalinowymi, jak i elektrycznymi. Obecnie około 78 000
pracowników pracuje w 170 zakładach produkcyjnych i 16 głównych centrach badawczorozwojowych, z których jedno znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim. Nasze produkty
są montowane w co drugim pojeździe na świecie. Dzięki pracy zespołowej łączymy
istniejące technologie z innowacyjnymi rozwiązaniami, opracowujemy inżynierskie
pomysły oraz wyznaczamy nowe standardy. Przyczyniamy się także do poprawy klimatu
poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz zmniejszenie zużycia paliwa.
MAHLE Polska Sp. z o.o. wytwarza tuleje cylindrowe dla samochodów ciężarowych i osobowych,
tuleje wielkogabarytowe, zestawy
cylindrowo-tłokowe (zestawy naprawcze), prowadnice zaworowe,
wkładki tłokowe, tłoki i zawory.
Wykwalifikowany personel, duże
doświadczenie, wiedza zawodowa
i wysokie standardy jakościowe
tworzą podstawę, aby dorównać
wysokim, specyficznym wymaganiom naszych klientów. MAHLE
Polska w Krotoszynie rozwija się
w niemalże ekspresowym tempie.
W grudniu 2017 roku otwarto nową
halę produkcyjną tłoków stalowych,
w połowie roku 2018 miało miejsce
otwarcie kolejnej nowej hali produkcyjnej, tym razem wałków rozrządu.
W planach jest już także hala filtrów
oraz kolejne linie na dwóch istniejących już halach produkcyjnych.
W MAHLE Polska kształcimy także
młodych ludzi w ramach warsztatów
szkolnych. Mamy podpisane umowy
patronackie z dwoma lokalnymi szkołami. W gronie naszych uczniów od
zeszłego roku mamy także kobiety,
co dowodzi, iż branże motoryzacyjne
nie muszą być zdominowane przez
mężczyzn. Kładziemy duży nacisk
na różnorodność w zatrudnieniu.
Nowoczesna i dynamicznie
rozwijająca się firma MAHLE Behr

z Ostrowa Wielkopolskiego produkuje moduły chłodzenia silnika,
chłodnice, chłodnice powietrza doładowanego, skraplacze, parowniki,
które dostarczane są bezpośrednio
na linie montażowe samochodów
wiodących producentów. Centrum
rozwojowo-badawcze będące częścią globalnych struktur, dostęp do
najnowszych osiągnięć i technologii
pozwalają wzbogacić ofertę firmy
MAHLE Behr z Ostrowa Wielkopolskiego o nowoczesne, światowej
jakości wyroby dostosowane do
klientów. Zespół inżynierów odnosi
sukcesy w zakresie przełomowych
rozwiązań m.in.: skraplacza opartego
na technologii rurki zwijanej, który
został laureatem globalnej nagrody
Premier Automotive Contribution to
Excellence. Pracownicy R&D pracują
nad rozwiązaniami wdrażanymi w zakładach MAHLE na świecie. Dzięki
pracy zespołowej wszystkich funkcji,
takich jak R&D, jakość, produkcja,
Supply Chain i logistyka, lean management, koncern odnosi sukcesy
stawiając sobie za cel wyprzedzenie
oczekiwań klientów.
MAHLE Shared Services Poland
Sp. z o.o. we Wrocławiu zajmuje się
obsługą grupy MAHLE w obszarach
procesów IT oraz finansów. W strukturze IT odpowiadamy za wsparcie
MAHLE IT na poziomie europej-

skim w takim zakresie jak: wsparcie
bieżących procesów IT w zakresie
zarządzania aplikacjami bizensowymi
ERP SAP, infrastruktura IT – serwery,
storage, komponenty sieciowe LAN/
WAN, sprzęt komputerowy i aplikacje użytkownika końcowego, Service
Desk. W ramach wsparcia struktur
w obszarze finansów SSC realizujemy
głównie zadania dla MAHLE w Polsce, Niemczech, Czechach i Hiszpanii.

doświadczenia z nieszablonowym
Kluczem do sukcesu Grupy Górażdże są nasi pracownicy.
spojrzeniem na biznes już dziś przyTo w oparciu o ich wiedzę , kompetencje i kreatywność
nosi wymierne korzyści. Rozwijane
realizujemy naszą strategię rozwoju i budujemy przewagę
są także wewnętrzne programy szkokonkurencyjną na rynku. Tytuł Solidny Pracodawca
leniowe. W takiej formule trenerzy
wewnętrzni od kilku lat prowadzą
Roku traktujemy jako znaczące wyróżnienie, ale także
zobowiązanie do dalszej konsekwentnej realizacji przyjętego praktyczne szkolenia w zakresie bezpiecznej organizacji pracy.
kierunku transformacji organizacyjnej w odpowiedzi
na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i oczekiwania
Program Wolontariatu
naszych pracowników – mówi Jacek Połącarz, dyrektor
Pracowniczego i benefity
dla pracowników
personalny, członek zarządu Górażdże Cement SA.

sportowych (biegi, maratony). Od 6
lat prowadzi Program Wolontariatu
Pracowniczego, wspierając zaangażowanie społeczne zatrudnionych
osób. W ramach programu nasi
wolontariusze samodzielnie tworzą
zespoły, opracowują projekty na rzecz
lokalnych społeczności i realizują je,
korzystając ze wsparcia finansowego Fundacji Górażdże – Aktywni
w Regionie. W ciągu ostatnich kilku
lat Grupa dofinansowała blisko 70
różnych inicjatyw wolontariackich
pracowników. Większość z nich
to przedsięwzięcia mające na celu
remonty i poprawę lokalnej infrastruktury (świetlic wiejskich, szkół,
przedszkoli, obiektów sportowych).
Pracownicy organizują pikniki ekologiczne, rajdy rowerowe dla dzieci
i młodzieży, projekty edukacyjne
(astronomia) i wiele innych.

DLA NAJLEPSZYCH
Z NAJLEPSZYCH

Jeden pracodawca.
Wiele wyzwań.
Dołącz do naszego zespołu.
Aktualne oferty pracy dostępne
są na stronie
www.pl.mahle.com
w zakładce kariera.

Razem budujemy naszą przyszłość

Kim jesteśmy
Grupa Górażdże jest liderem na
polskim rynku cementu i jednym
z największych w kraju producentów
betonu towarowego oraz kruszyw.
Spółki należące do Grupy Górażdże:
Górażdże Cement, Górażdże Beton
i Górażdże Kruszywa to dynamicznie
i nowocześnie zarządzane firmy, które
umiejętnie łączą rozwój rynkowy oraz
technologiczny z troską o ochronę
środowiska i społeczną odpowiedzialnością. Grupa Górażdże zatrudnia
obecnie ponad 1300 pracowników.
Jest częścią międzynarodowego koncernu HeidelbergCement, jednego
z największych na świecie producentów materiałów budowlanych.

Pracodawca z wyboru
Zmiany zachodzące na rynku
pracy, efektywne zarządzanie zespołami pracowników w środowisku
wielopokoleniowym czy też digitalizacja procesów biznesowych to jedne z kluczowych wyzwań dla Grupy
Górażdże. Aby sprostać tym wyzwaniom, musi stworzyć kulturę organizacyjną i strategię personalną, która
pozwoli w wieloletnim horyzoncie
na pozyskiwanie wartościowych,
kompetentnych i zaangażowanych
pracowników.
Firma chce być pracodawcą z wyboru, dlatego jej strategia personalna
opiera się na budowaniu dobrej atmosfery pracy, umacnianiu wzajemnego

szacunku i zaufania, czy też otwartej
i – co najważniejsze – dwustronnej
komunikacji. Pracownikom oferuje
stabilną pracę, czytelne zasady wynagradzania i premiowania za osiągane
wyniki, rozbudowany system szkoleń,
a przede wszystkim możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego
i kariery w kraju, jak i za granicą w ramach koncernu HeidelbergCement.
Szeroko rozumiana dbałość o pracowników jest fundamentem sukcesów
i rozwoju tej organizacji.

W Grupie Górażdże pracownicy
korzystają z szerokiego programu
świadczeń pozapłacowych. Firma
oferuje bogaty pakiet prywatnej
opieki medycznej, programy profilaktyki zdrowotnej, dopłaty do
wypoczynku, dofinansowanie wybranych form aktywności fizycznej,
turnusów sanatoryjno-leczniczych
i wiele innych. Wspiera pasje i zainteresowania pozazawodowe pracowników, dofinansowując np. pakiety
startowe w różnego typu zawodach

W trosce o rozwój pracowników
Rokrocznie przedsiębiorstwo
inwestuje w rozwój kompetencji
pracowników. Szkolenia dotyczą
wszystkich szczebli zarządzania.
W ostatnich latach firma koncentruje
się na programach szkoleniowych
szytych na miarę potrzeb Grupy
i oczekiwań pracowników. Jednym
z nich był realizowany na przestrzeni niemal 2 lat Program Mentoringu, w którym pracownicy Grupy
Górażdże z dużym doświadczeniem
biznesowym i międzynarodowym
weszli w rolę mentorów wspierających
rozwój zawodowy swoich mentee.
Kolejnym z programów jest Synergia
i Rozwój, w ramach którego kilkudziesięciu pracowników wszystkich
linii biznesowych szkoli się wspólnie
i przygotowuje do realizacji w ramach
zespołów projekty ukierunkowane
na wzrost konkurencyjności organizacji. Połączenie wieloletniego

GÓRAŻDŻE W OCZACH PRACOWNIKÓW
Bogusław Frużyński – specjalista ds. marketingu cyfrowego:
– Przygodę z Grupą Górażdże zacząłem rok temu w dziale marketingu.
Mamy dużą swobodę działania i wdrażania nowych rozwiązań. Wiem, że
realizowane przeze mnie zadania i projekty mają sens i przekładają się na
wartość dodaną dla całej Grupy. Dzięki dobrej atmosferze w pracy i ambitnym celom każdy dzień zaczynam zmotywowany do kolejnych wyzwań.
Andrzej Legrand – operator urządzeń produkcji cementu:
– Praca jest ciężka, ale mam normalną umowę i pieniądze są zawsze na
czas. Lubię swoją pracę. Choć czasami musimy szybko działać i reagować
na awarie, to zawsze działamy jak jeden zespół.
Justyna Feliks – kontroler podatkowy:
– O wyborze Górażdże zdecydowała pozycja w regionie i opinia rzetelnego
pracodawcy. Pociągała mnie perspektywa pracy w koncernie i możliwość pracy
w międzynarodowym środowisku. W Górażdże cenię sobie różnorodność
wyzwań i brak monotonii.
Piotr Misz – kierownik sprzedaży:
– Do Górażdże trafiłem po fuzji ze znacznie mniejszej organizacji. Przestawienie się na pracę w ramach koncernu było sporym wyzwaniem. Ale opłaciło
się – od kilku miesięcy moim tymczasowym miejscem pracy jest Australia.
Poznaję tu specyfikę pracy tutejszej sprzedaży betonu towarowego i kruszyw.
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Razem budujemy naszą przyszłość
Kluczem do sukcesu Grupy Górażdże są nasi Pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę , kompetencje i kreatywność realizujemy
naszą strategię rozwoju i budujemy przewagę konkurencyjną na rynku. Tytuł solidnego Pracodawcy traktujemy jako znaczące
wyróżnienie, ale także zobowiązanie do dalszej konsekwentnej realizacji przyjętego kierunku transformacji organizacyjnej
w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i oczekiwania naszych Pracowników – Jacek Połącarz, Dyrektor
Personalny, Członek Zarządu Górażdże Cement SA.
Kim jesteśmy

tym wyzwaniom firma potrzebuje
wartościowych, kompetentnych
i zaangażowanych pracowników,
w związku z tym tworzy kulturę
i strategię personalną, która pozwoli na utrzymanie ich w strukturach organizacji na lata.
Grupa chce być pracodawcą
z wyboru, dlatego ich strategia
personalna opiera się na budowaniu dobrej atmosfery pracy,
umacnianiu wzajemnego szacunku i zaufania, czy też otwartej
i - co najważniejsze - dwustronnej komunikacji. Firma oferuje
stabilną pracę, czytelne zasady
wynagradzania i premiowania
za osiągane wyniki, rozbudowany
system szkoleń, a przede wszystkim możliwość dynamicznego
rozwoju zawodowego i kariery
w kraju, jak i zagranicą w ramach
koncernu HeidelbergCement.
Szeroko rozumiana dbałość o pracowników jest fundamentem sukcesów i rozwoju tej organizacji.

Grupa Górażdże to lider
w krajowej produkcji cementu
i jeden z największych w Polsce
wytwórców betonu towarowego
i kruszyw. Działaniom firmy przyświeca idea „Chcemy być dumni
nie tylko z tego, co robimy, ale
i z tego jak to robimy.” Przy wykorzystaniu produktów Grupy,
rozwija się polska gospodarka
jak również inne przedsiębiorstwa. Firma dokłada starań, aby
środowisko naturalne nie traciło,
ale wręcz dzięki temu zyskiwało
– podobnie jak lokalne społeczności, z którymi sąsiadują fabryki.
Za trzy linie biznesowe w Grupie
odpowiadają odpowiednio spółki: Górażdże Cement, Górażdże
Kruszywa oraz Górażdże Beton,
w których jest zatrudnione ponad
1300 osób.
Grupa jest częścią międzynarodowego koncernu HeidelbergCement, jednego z największych
na świecie producentów mate- W trosce o rozwój pracowników
riałów budowlanych. Firma jest
obecna w 60 krajach na pięciu
Rok rocznie przedsiębiorstwo
kontynentach i zatrudnia ponad inwestuje w rozwój kompetencji
59.000 pracowników.
pracowników. Szkolenia dotyczą
wszystkich szczebli zarządzania
od poziomu operacyjnego po
Pracodawca z wyboru
kadrę zarządzającą. W ostatnich
Zmiany zachodzące na ryn- latach koncentruje się na prograku pracy, efektywne zarządzanie mach szkoleniowych szytych na
zespołami w środowisku wielo- miarę potrzeb Grupy i oczekiwań
pokoleniowym czy też digitali- pracowników. Jednym z nich był
zacja procesów biznesowych to realizowany na przestrzeni niejedne z kluczowych wyzwań dla mal 2 lat Program Mentoringu,
Grupy Górażdże. Aby sprostać w którym pracownicy Grupy

Górażdże z dużym doświadczeniem biznesowym i międzynarodowym weszli w rolę Mentorów
wspierających rozwój zawodowy
swoich Mentee. Kolejnym z programów jest Synergia i Rozwój,
w ramach którego kilkudziesięciu pracowników wszystkich linii
biznesowych szkoli się wspólnie i przygotowuje do realizacji
w ramach zespołów projekty,
ukierunkowane na wzrost konkurencyjności organizacji. Połączenie wieloletniego doświadczenia
z nieszablonowym spojrzeniem
na biznes już dziś przynosi wymierne korzyści. Grupa rozwija także wewnętrzne programy
szkoleniowe. W takiej formule
trenerzy wewnętrzni od kilku lat
prowadzą praktyczne szkolenia
w zakresie bezpiecznej organizacji pracy.
Program Wolontariatu Pracowniczego i benefity dla pracowników
W Grupie Górażdże pracownicy korzystają z szerokiego
programu świadczeń pozapłacowych. Firma oferuje bogaty
pakiet prywatnej opieki medycznej, programy profilaktyki zdrowotnej, dopłaty do wypoczynku,
dofinansowanie wybranych
form aktywności fizycznej, turnusów sanatoryjno-leczniczych
i wiele innych. Wspiera pasje
i zainteresowania pozazawodowe
pracowników, dofinansowując
np. pakiety startowe w różne-

go typu zawodach sportowych
(biegi, maratony). Od 6 lat prowadzi Program Wolontariatu Pracowniczego, wspierając
zaangażowanie społeczne zatrudnionych osób. Wolontariat
pracowniczy to szczególny rodzaj
odpowiedzialności biznesowej. To
wyjątkowa inicjatywa, w której
wolontariusze samodzielnie tworzą zespoły, opracowują projekty
na rzecz lokalnych społeczności i realizują je, korzystając ze
wsparcia finansowego Fundacji
Górażdże - Aktywni w Regionie.
Poświęcając swój czas, wykorzystując własne umiejętności i zaangażowanie całych zespołów,
wolontariusze stają się ambasadorami firmy w lokalnych społecznościach.
W ciągu ostatnich kilku lat
dofinansowano blisko 70 różnych
inicjatyw wolontariackich pracowników. Większość z nich to
przedsięwzięcia mające na celu
remonty i poprawę lokalnej infrastruktury (świetlic wiejskich,
szkół, przedszkoli, obiektów
sportowych). Pracownicy organizują pikniki ekologiczne, rajdy
rowerowe dla dzieci i młodzieży,
projekty edukacyjne (astronomia), projekty integracji i aktywizacji osób starszych, promujące
zdrowy styl życia oraz inne inicjatywy społeczne i obywatelskie.

GÓRAŻDŻE W OCZACH PRACOWNIKÓW
Tomasz Lizoń – Inżynier ds. górniczych i gospodarki gruntami
IX 2015 – poważna decyzja – zaczynam pracę w Grupie Górażdże. Zaskoczył
mnie program wdrożenia i pozytywne nastawienie innych Pracowników,
generalnie fajna atmosfera. Z perspektywy kilu lat pracy – coraz więcej ambitnych wyzwań i poczucie ciągłego rozwoju. Moje zaangażowanie przekłada
się na poczucie satysfakcji.
Bogusław Frużyński – specjalista ds. marketingu cyfrowego
Przygodę z Grupą Górażdże zacząłem rok temu w dziale marketingu. Mamy
dużą swobodę działania i wdrażania nowych rozwiązań. Wiem, że realizowane
przeze mnie zadania i projekty mają sens i przekładają się na wartość dodaną
dla całej Grupy. Dzięki dobrej atmosferze w pracy i ambitnym celom każdy
dzień zaczynam zmotywowany do kolejnych wyzwań.
Andrzej Legrand – operator urządzeń produkcji cementu
Praca jest ciężka, ale mam normalną umowę i pieniądze są zawsze na czas.
Lubię swoją pracę, choć czasami musimy szybko działać i reagować na awarie
to zawsze działamy jak jeden zespół.
Justyna Feliks – kontroler podatkowy
O wyborze Górażdży zdecydowała pozycja w regionie i opinia rzetelnego Pracodawcy. Pociągała mnie perspektywa pracy w międzynarodowym koncernie
i możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. W Górażdżach cenię
sobie różnorodność wyzwań i brak monotonii.
Piotr Misz – kierownik Sprzedaży.
Do Górażdży trafiłem po fuzji ze znacznie mniejszej organizacji. Przestawienie
się na pracę w ramach koncernu było sporym wyzwaniem. Ale opłaciło się – od
kilku miesięcy moim tymczasowym miejsce pracy jest Australia

