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W poszukiwaniu
wyjątkowego efektu

Elemont wśród najlepszych
pracodawców w Polsce!

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.

Firma Elemont od lat pracuje na miano solidnego pracodawcy.
Przedsiębiorstwo mocno dba o bezpieczeństwo i higienę pracy, zapewnia pracownikom
atrakcyjne systemy motywacyjne oraz wspiera ich w osobistym rozwoju.

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.

Elemont to nowoczesna spółka
inżynieryjno-budowlana, która od
30 lat oferuje klientom kompleksową
obsługę w wielu obszarach gospodarki,
głównie w sektorze energetyki, przemysłu i ochrony środowiska. Jesteśmy
firmą, która w ostatnim czasie została
laureatem wielu konkursów, jednak
to znalezienie się w gronie Solidnych
Pracodawców jest dla nas szczególnie ważne.
Jest nam niezmiernie miło, że nasz
trud i zaangażowanie, które każdego
dnia wkładamy w tworzenie komfortowego środowiska pracy, zostały
docenione. Mamy świadomość, że to
właśnie ludzie – pracownicy Elemont –
są podstawą naszego sukcesu i świadczą
o sile przedsiębiorstwa. Zależy nam na
budowaniu trwałych i długofalowych
relacji z naszymi pracownikami, dlatego
wewnątrz organizacji wprowadzamy
profesjonalne rozwiązania personalne, dbamy o motywację i staramy się
odpowiadać na potrzeby osób, które

z nami współpracują. Pragniemy, aby
środowisko pracy, które wszyscy współtworzymy, opierało się na wzajemnym
szacunku i pozytywnych, szczerych relacjach.
Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku
2019 utwierdza nas w przekonaniu, że
nasze wysiłki przynoszą zamierzone
efekty i są doceniane także na zewnątrz.
Nagroda dla Elemont to efekt aktywności firmy na różnych płaszczyznach,
została przyznana m.in. za współpracę
z uczniami i studentami, którym oferujemy szereg możliwości w ramach naszej
działalności - organizując warsztaty,
wykłady oraz umożliwiając im odbycie praktyk i staży w strukturach firmy.
To co bez wątpienia wyróżnia firmę
Elemont na rynku, to ugruntowany program rozwoju kariery. Osoby z potencjałem, które rozpoczynają współpracę
z Elemont na stanowisku stażowym, od
razu przystępują do Akademii Młodego
Inżyniera, która obejmuje szereg szkoleń
wewnętrznych. Jest to jasna i klarowna
ścieżka rozwoju, w ramach której na
każdym stanowisku pracownik zdobywa
konkretne kwalifikacje i uprawnienia,
co umożliwia mu sprawne przejście
na wyższe stanowisko – od stażysty,

Jakość ochrony godna zaufania
Ubezpieczenia Warty
kolejny rok z rzędu znalazły
się w gronie zwycięzców
ogólnopolskiego rankingu
Laur Konsumenta.
I miejsce i złote godło zostało
przyznane Warcie w dwóch
kategoriach Ubezpieczenia
na życie oraz Ubezpieczenia
domu i mieszkań.

Warta posiada szeroką ofertę ubezpieczeń na życie, które zapewniają wsparcie w wielu losowych sytuacjach – zarówno finansowe,
jak i w formie usług, np. organizacja rehabilitacji, transport medyczny czy prywatne lekcje dla dziecka:

Dziękujemy klientom za zaufanie,
którym nas obdarzają.

KOMPLEKSOWE
WSPARCIE W ŻYCIOWYCH
SYTUACJACH

Laur Konsumenta to ogólnopolski
projekt konsumencki, w którym wyłaniane są najpopularniejsze produkty,
marki i usługi w swoich kategoriach.
Ranking odpowiada na pytanie: które
produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze na rynku. Badanie przeprowadzane jest na próbie co najmniej
1000 osób w każdej kategorii.
Wyniki Warty w zestawieniu z liczbą ankietowanych są imponujące.Wyróżnione złotym godłem Ubezpieczenie
na życie wygrało wynikiem 36% głosów,
a Ubezpieczenie domu i mieszkań osiągnęło wynik 30% głosów, co również
przełożyło się na przyznanie złotego
godła. Wynika z tego, że co ok. trzeci
ankietowany spośród wszystkich ubezpieczeń życiowych i nieruchomości
wskazuje właśnie produkty Warty jako
preferowane.

przez inżyniera aż do kierownika robót
elektrycznych i kierownika projektu.
Dużym atutem Elemont jest fakt, że
firma finansuje: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
uprawnienia budowlane; certyfikat MS
Project; certyfikat PRINCE2, IPMA oraz
kształcenia w zakresie parametrycznego
modelowania informacji o budynku
(BIM).
Powyższe działania świadczą o tym,
że osoba, która rozpoczyna pracę w firmie jest objęta kompleksową opieką
i zostaje sprawnie przeprowadzona przez
dedykowaną jej ścieżkę kariery.
Ponadto, z uznaniem spotkały
się również działania podejmowane
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, takie jak prowadzony
wolontariat pracowniczy oraz wdrażane
akcje proekologiczne.
Wiemy, że o sukcesach firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą, dlatego
nieustannie chcemy tworzyć przyjazną i przede wszystkim komfortową
atmosferę pracy. Zależy nam na tym, by
wszyscy, którzy spędzają w firmie dużą
część swojego życia, czuli się docenieni,
usatysfakcjonowani i spełnieni.

• Warta Ochrona - to kompleksowe ubezpieczenie życia i zdrowia dla całej rodziny, które dzięki szerokiej ofercie umów
dodatkowych z łatwością dopasowuje się do potrzeb klienta. W ramach jednej polisy można ubezpieczyć kilka osób
np. małżonka/partnera i dziecko.  Indywidualnie określane warunki umowy pozwalają na stworzenie oferty z bardzo
wysokimi sumami ubezpieczenia.
• Warta dla Ciebie i Rodziny – gotowe pakiety ubezpieczeń, dopasowane do potrzeb rodzin, rodziców z dzieckiem,
singli, par, czy osób w wieku 55+.  Klient ma możliwość dopasowania zakresu ochrony do jego potrzeby ubezpieczeniowej poprzez wybór jednego z dostępnych  wariantów, które różnią się listą zdarzeń objętych ochroną, wysokością
wypłacanych świadczeń oraz  składką.
• Warta Sposób na Raka - widząc rosnące zapotrzebowanie na zapewnienie rodzinie finansowej ochrony w momencie
pojawienia się choroby nowotworowej, Warta wprowadziła na rynek indywidualne ubezpieczenie – „Warta Sposób
na Raka”. Ubezpieczenie zapewnia wypłatę nawet pół miliona złotych oraz pomoc w formie usług assistance przez
10 lat od diagnozy.
• Warta Posag – to specjalny program skierowany do osób, którym zależy na zabezpieczeniu finansowej przyszłości
dziecka. Zakres ubezpieczenia, tj. zdarzeń, w przypadku których zadziała polisa, wybierany jest indywidualnie. Umowa
podstawowa zapewnia wypłatę dziecku określonej kwoty na koniec okresu ubezpieczenia, a w razie śmierci rodzica/
opiekuna przejęcie przez Wartę opłacania składki. W ramach opcji oferowana jest m.in. miesięczna renta posagowa
dla dziecka w wysokości nawet 3000 zł.

Kompleksowe podejście do kwestii polisy mieszkaniowej odzwierciedla oferta Warty, której zakres obejmuje nie tylko ubezpieczenie majątku, ale wielu aktywności związanych z codziennym życiem w domu i poza nim:

KOMPLEKSOWE
UBEZPIECZENIE DOMU
I MIESZKANIA

• Twój Ogród – dla właścicieli domów i mieszkań z ogrodem, ubezpieczenie ogrodzenia, mebli ogrodowych, basenu,
a także roślinności ogrodowej znajdującej się wokół domu.
• Twój Rower – dla miłośników dwóch kółek, ubezpieczenie sprzętu rowerowego poza domem oraz szeroki pakiet
assistance dla rowerzystów.
• Twój Sprzęt – dla tych, którym zależy na ochronie przedmiotów, które mogą nosić przy sobie, ubezpieczenie obejmuje
przenośny sprzęt elektroniczny, fotograficzny, muzyczny, medyczny i sportowy.
• Twoje Finanse – dla dbających o bezpieczeństwo finansowe, ubezpieczenie zapewnia m.in zwrot opłat za media w sytuacji utraty pracy, czy ochronę finansową w przypadku nieuprawnionego użycia karty płatniczej.
• Pakiet Assistance – nieodłączny dodatek do ubezpieczeń, zapewniający pomoc przy ewentualnych kłopotach związanych
z domem czy mieszkaniem, ale również w razie wypadku, czy choroby domowników.
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KiK weryfikuje początkowe plany Jak wyrok w sprawie państwa
Dziubak wpłynął na sytuację
– 650 sklepów to nie wszystko!
frankowiczów?
2
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W 2012 roku w Środzie Wielkopolskiej otwiera się pierwszy sklep mało znanej Polakom
marki KiK. Następnie sukcesywnie pojawiały się kolejne lokalizacje, w 2015 już świętowano
otwarcie setnego sklepu. Dziś sieć dotarła na półmetek swoich planów ekspansyjnych
Czy jeden wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zmienić sytuację
i postanowiła je zweryfikować. Co dalej? KiK nie wyklucza, że w Polsce otworzy znacznie
tysięcy kredytobiorców posiadających kredyty frankowe? Jak pokazują statystyki
więcej sklepów niż początkowo zakładane 650 lokalizacji.
zapadających wyroków tuż po orzeczeniu TSUE, w ostatnich trzech miesiącach
2019 roku górą byli frankowicze, wygrywając tylko w grudniu około 70 proc. spraw.
Czy 2020 rok również będzie należał do frankowiczów? Wydaje się, że tak, gdyż rok
początkowych założeń ekspansyjnych się, że mieliśmy w tych działaniach swój
i zapewnia, że jeszcze nie powiedział udział, a właściwie wciąż go mamy. rozpoczęliśmy wygraną kredytobiorców w najgłośniejszej polskiej sprawie frankowej.

Pod koniec 2019 roku można było
obserwować prawdziwą kulminację
otwarć – tylko w ostatnim kwartale
powstało prawie 30 nowych sklepów,
co przesądziło o tym, że rok 2019
okazał się rekordowym w historii KiK
w Polsce. Do użytku klientów zostało
oddane około 45 000 mkw. powierzchni sprzedażowej w postaci blisko 70
sklepów. Dziś KiK dotarł na półmetek

ostatniego słowa w tej kwestii.
– Liczbę 650 sklepów zawsze postrzegaliśmy jako pewien wyznacznik,
cel, do którego zmierzamy, ale na pewno
nie jako szczyt naszych możliwości. Półmetek początkowych założeń to dobry
moment na weryfikację dotychczasowych działań i dalszych planów. Dziś nie
wykluczamy otwarcia znacznie większej
ilości sklepów niż wspomniane 650 lokalizacji – mówi Mariusz Kulik, dyrektor
generalny sieci sklepów KiK i dodaje:
– Warto zaznaczyć, że początek naszej
historii w Polsce przypada na nieco inne
realia branży retail. W ostatnich latach
mocno zyskała rola dyskontów – zarówno z perspektywy samych klientów,
jak i zarządców obiektów handlowych.
W tamtym okresie sklepy te nie były
punktem obowiązkowym centrów zakupowych, podczas gdy dzisiaj jest to
wręcz naturalnym zjawiskiem. Cieszę

Jesteśmy dobrym partnerem w biznesie
i miejscem, które chętnie odwiedzają
klienci, co tylko motywuje do dalszych
działań. 8 lat temu wielu Polaków nie
znało KiK, w mediach społecznościowych
potrafili dopytywać kim jesteśmy, czym
się zajmujemy. Dzisiaj wciąż dopytują,
ale już nie o opis działalności, tylko o to,
kiedy otworzymy sklep w ich sąsiedztwie.
W najbliższych planach KiK jest
utrzymanie ambitnego tempa rozwoju,
wyrażonego zarówno w dalszej ekspansji, jak i działaniach CSR, a także
umacnianiu wizerunku brandu w social
mediach. W 2020 roku na pewno usłyszymy o otwarciu 350 sklepu, a biorąc
pod uwagę zeszłoroczne ekspansyjne niespodzianki KiK, może nawet
o osiągnięciu liczby 400 sklepów przed
końcem roku – czas pokaże. Jedno na
pewno pozostanie niezmienne – dbałość o klienta, który „jest królem”.

Wyrok Sądu Okręgowego
w Warszawie w sprawie państwa
Dziubak, unieważniający ich umowę
kredytową zawartą z Raiffeisen Bank
International AG, jest niezmiernie korzystny dla samych zainteresowanych,
ale jest również wspaniałą wiadomością
dla wszystkich kredytobiorców posiadających kredyty powiązane z kursem waluty obcej. To dzięki tej sprawie polscy
frankowicze otrzymali ogromne wsparcie z Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. Otrzymali również
wsparcie od polskich instytucji, których
głównym zadaniem jest dbanie o przestrzeganie prawa, w tym odnoszącego
się do praw konsumentów, w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich,
które w swoich wystąpieniach jednoznacznie stanęły po stronie frankowiczów. Nadmienić trzeba, że wszystkie te
podmioty jednoznacznie opowiedziały

się za brakiem podstaw do roszczeń
formułowanych przez banki w zakresie dochodzenia od kredytobiorców
roszczeń z tytułu bezumownego
korzystania z kapitału, w przypadku
unieważnienia umowy, wskazując że
byłoby to sprzeczne z celem Dyrektywy
93/13, którego istotą jest zapewnienie
ochrony konsumenta.
Ponadto należy zauważyć, że linia
orzecznicza cały czas się kształtuje,
chociaż nie budzi już wątpliwości
sądów, że konstrukcja mechanizmu
indeksacji jest niedozwolona. Wątpliwości pojawiają się w zakresie skutku,
jaki wywoła usunięcie tego mechanizmu z umowy. Tutaj pojawiają się dwie
możliwości. W pierwszej sąd, uznając
mechanizm indeksacji za nieuczciwy,
usuwa go z umowy, przy czym uznaje,
że strony są związane pozostałą jej treścią. Druga droga prowadzi do uznania umowy za nieważną w całości,
tak jak to miało miejsce w sprawie

państwa Dziubak. Zarówno pierwsze, jak i drugie rozwiązanie jest dla
kredytobiorcy korzystne, chociaż pociąga za sobą odmienne skutki prawne
i ekonomiczne. Warto podkreślić, że
Sąd Najwyższy w swoich wyrokach
z kwietnia, maja i października 2019 r.
opowiedział się za pierwszą z wymienionych koncepcji.
Publikowane na łamach gazety „Rzeczpospolita” i „Parkiet”
statystyki wskazują, że w ostatnim
kwartale 2019 r. lekką przewagę uzyskała koncepcja z unieważnieniem
umowy kredytowej. To, co wymaga
podkreślenia, to fakt, że stanowczo
zmalał odsetek spraw przegrywanych
przez frankowiczów. Powyższe może
skłonić niezdecydowanych lub nieprzekonanych kredytobiorców do
podjęcia działań w zakresie swoich
umów kredytowych, które dotknięte
są niedozwolonym mechanizmem
indeksacyjnym.

VOTUM Robin Lawyers S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOTUM wspiera obecnie
kilkanaście tysięcy kredytobiorców w tych zmaganiach. Sztab specjalistów dedykowany frankowiczom liczy sobie ponad 140 osób, których praca przełożyła się na ponad 2 tys. złożonych pozwów, a pierwsze z nich zakończyły się już nieprawomocnymi korzystnymi rozstrzygnięciami na
rzecz kredytobiorców. Sprawy, które zakończyły się już korzystnie dla kredytobiorców, wsparcie ze
strony instytucji państwowych oraz październikowy wyrok TSUE pokazują, iż warto zdecydować
się na podjęcie działań.
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Nie spoczywamy na laurach Kukuła Healthy Food
catering dietetyczny
dla wymagających
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Marka Shell Helix została wyróżniona złotym Laurem Konsumenta 2020
w kategorii oleje silnikowe. Plebiscyt od lat wyłania najchętniej wybierane
przez konsumentów produkty i usługi. Co wyróżnia oleje silnikowe Shell
Helix i dlaczego tak chętnie wybierają je polscy kierowcy? Wyjaśnia Łukasz
Radzymiński, dyrektor sprzedaży w dziale olejowym Shell Polska.
– To wynik ciężkiej pracy całego
zespołu. Przez ostatnie sześć lat oleje
Shell Helix zostały docenione aż czternastoma prestiżowymi wyróżnieniami
przyznawanymi przez konsumentów
i ekspertów branżowych w Polsce. Cieszą mnie szczególnie takie tytuły, jak
„Lider XV-lecia”, dla najczęściej nagradzanej marki olejów silnikowych, czy
przyznane wcześniej tytuły Top Marka
w kategorii „Jakość i innowacyjność
– oleje silnikowe” oraz certyfikat „Produkt optymalny” w plebiscycie „Price
Quality”, którego celem jest wyłonienie
Łukasz Radzymiński, dyrektor sprzedaży produktów, których jakość idzie w parze
z ceną. Nie spoczywamy jednak na laudziału olejowego Shell Polska
rach, będziemy dalej ciężko pracować,
– Dlaczego złoty Laur Konsumenta by utrzymać się na szczycie.
– Za co klienci cenią oleje Shell
to tak ważne wyróżnienie?
– To wyróżnienie ma dla nas ogrom- Helix?
– Klienci cenią nasze oleje za wysoką
ną wartość, bo jest przyznawane przez
konsumentów – czyli bardzo wyma- jakość i zaawansowanie technologiczgających i krytycznych użytkowników ne. Doceniają też fakt, że są to oleje
naszych produktów – i jest wyrazem ich stosowane przez wielu producentów
zaufania. Jesteśmy dumni, że kierowcy samochodów na pierwsze zalanie.
w Polsce uznali markę Shell Helix za Obecnie na rynku jest bardzo duży wyjedną z najbardziej rozpoznawalnych, bór olejów. Klienci są też coraz bardziej
innowacyjnych i wyróżniających się pod świadomi jakości i technologii wykorzywzględem jakości olejów silnikowych do stywanych przy ich produkcji. Zanim
samochodów osobowych. Nagroda od- zdecydują się na daną markę, sprawdzają
zwierciedla wysoki poziom zadowolenia opinie innych użytkowników i czytają
naszych klientów. Ponadto tego typu etykiety. Coraz większego znaczenia
wyróżnienia stanowią silną rekomen- nabierają kwestie środowiskowe, dlatego
dację, wpływają na wybór oznaczonego tak dynamicznie rośnie popyt na oleje
nimi produktu i stanowią ważny element
w budowaniu wizerunku marki.
Shell Helix nieprzerwanie od kilku
lat jest przez konsumentów i ekspertów
branżowych najwyżej ocenianą spośród
marek olejowych dostępnych na rynku.
– Przy wciąż rosnących obostrzeniach dotyczących emisji, zmieniających się technologiach konstrukcji
silników i dużej konkurencji chyba
trudno wciąż pozostawać na szczycie?

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 do-

kładnie 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

o niskiej lepkości, które mają wpływ na
obniżenie zużycia paliwa, a co za tym
idzie emisji CO2 do atmosfery.
Oleje Shell Helix są również wybierane na tzw. fabryczne zalanie przez wielu
wiodących producentów samochodów
w Europie. Nasze oleje są produkowane z gazu ziemnego przy wykorzystaniu opatentowanej technologii Shell
PurePlus, która gwarantuje uzyskanie
czystej i klarownej bazy olejowej, praktycznie pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń w przeciwieństwie do olejów
bazowych otrzymywanych z ropy naftowej. Klienci mają tego świadomość i liczą
się z zaleceniami producentów silników.
– Jakie jest źródło tak spektakularnych osiągnięć?
– W dużym uproszczeniu można
powiedzieć, że za naszym sukcesem stoi
75 lat doświadczenia Shell w dziedzinie badań nad środkami smarnymi
i codziennej pracy 200 specjalistów,
skupionych w 6 laboratoriach, nad
opracowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie aktywnego oczyszczania i ochrony silników. To także
rezultat wieloletniej, bliskiej współpracy
z wiodącymi producentami samochodów. Efektem tego jest już ponad 15
milionów aut w Unii Europejskiej
fabrycznie zalanych i serwisowanych
z wykorzystaniem olejów o niskiej
lepkości Shell Helix.

Kukuła Healthy Food to catering dietetyczny, który codziennie dostarcza
zestawy pięciu odpowiednio zbilansowanych posiłków pod wskazany adres
do ponad 160 miejscowości w całej Polsce.
Jako jedna z pierwszych firm z segmentu „diet pudełkowych” wdrożyła usługę
vendingową. Dzięki temu dania Kukuła Healthy Food są również dostępne
w ponad 40 klubach fitness na terenie całego kraju.
Catering dietetyczny Kukuła
Healthy Food jest przeznaczony dla
wszystkich, którzy chcą zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie, lecz nie
posiadają do tego stosownej wiedzy,
umiejętności lub czasu.
Menu jest przygotowywane pod
okiem ekspertów-dietetyków. Cechuje
je wysoka jakość, jak również właściwe
zbilansowanie i poziom kaloryczności
dobrany do indywidualnych potrzeb
każdego klienta. W ofercie firmy jest
11 programów dietetycznych, w tym
dieta indywidualna, dzięki czemu

Zdrowe soki
z Byzoo Rhino
Moda na zdrowe odżywianie
przyciąga coraz więcej
zwolenników. To krok
w dobrą stronę, ponieważ
zdrowa i zbilansowana dieta
ma ogromny wpływ na
funkcjonowanie organizmu.
Coraz częściej w zdrowej diecie
obecne są bogate w witaminy
soki wyciskane, dlatego
dobra wyciskarka do owoców
i warzyw powinna znaleźć się
w wyposażeniu kuchni każdego,
kto ceni swoje zdrowie.
Soki nie tylko podnoszą odporność,
ale również regulują ciśnienie krwi, pozbywają się toksyn z organizmu, neutralizują wolne rodniki, zapobiegają
powstawaniu nowotworów, oczyszczają
jelita, wspierają odchudzanie, zwiększają
energię i odmładzają.
Wiadomo, że najzdrowsze są soki
zielone oraz warzywne, które powinny
stanowić przewagę nad owocowymi ze
względu na mniejszą zawartość cukru.
W wyciskaniu takich soków najlepiej się
sprawdzi pozioma wyciskarka wolnoobrotowa Byzoo Rhino. Przy jej użyciu
możemy łatwo i szybko przygotować sok
ze wszystkich rodzajów warzyw i naci.
Najnowszym trendem żywieniowym wśród dbających o swoje zdrowie
jest sok z selera naciowego. Dowiedziono, że jego regularne spożywanie może
być pomocne przy walce z wieloma
dolegliwościami i schorzeniami. Sok
z selera naciowego jako napój o najpotężniejszych na świecie właściwościach
zdrowotnych zachwycił swoim dobroczynnym działaniem już miliony osób
na całym świecie. Stoi za tym Anthony William, który przedstawił światu
pomysł picia czystego soku z selera na
pusty żołądek. Sok z selera przyspiesza

metabolizm, reguluje pracę przewodu
pokarmowego, zapobiega zatrzymywaniu wody w organizmie, wspomaga
usuwanie kwasu moczowego, zmniejsza
wchłanianie cząstek złego cholesterolu
do krwiobiegu, ma właściwości hipotensyjne, a nawet zapobiega rozwojowi
nowotworów czy chorób autoimmunologicznych.
Firma Byzoo otrzymała srebrne
godło w konkursie Laur Konsumenta
2020 w kategorii wyciskarek wolnoobrotowych dzięki wysokiej jakości jej
produktów. Model Rhino jako jedna
z najlepszych wyciskarek wolnoobrotowych osiąga jedynie 54 obroty na
minutę, dzięki czemu sok ma jednolitą
konsystencję, zachowuje wszystkie witaminy, minerały oraz enzymy, a pulpa zawsze jest niemalże sucha. Rhino
jest tym modelem, którego właściciele
szczególnie cenią za prostotę mycia.
Wypłukanie pod bieżącą wodą i użycie specjalnej dołączonej do zestawu
szczoteczki gwarantują dokładne wyczyszczenie wyciskarki. Oprócz wyciskania soków, Byzoo Rhino sprawdzi
się w przygotowaniu sorbetów, mleka
roślinnego, masła orzechowego, a nawet
domowego makaronu!

każdy, nawet najbardziej wymagający
odbiorca, znajdzie posiłki odpowiednie
dla siebie.
Firma należy również do Stowarzyszenia Osób Chorych na Celiakię.
Dzięki temu klienci korzystający z diety
bezglutenowej przygotowanej przez
Kukuła Healthy Food mają 100%
pewność, że dania nie zawierają nawet
śladowych ilości glutenu.
Twórcą marki Kukuła Healthy
Food jest Jakub Kukuła, trener personalny, specjalista ds. żywności
i właściciel klubu fitness, który przez

kilkanaście lat układał plany treningowe i dietetyczne dla swoich podopiecznych w Niemczech oraz Polsce.
– Od początku mojej przygody ze
sportem powtarzano mi, że zdrowy styl
życia powinien być oparty na trzech
filarach: aktywność fizyczna, zdrowe
odżywianie oraz regeneracja organizmu. Wierzę w słuszność tego podejścia,
dlatego dania Kukuła Healthy Food
są nie tylko smaczne, ale i właściwie
zbilansowane – mówi Jakub Kukuła,
pomysłodawca i założyciel marki
Kukuła Healthy Food.
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Zaangażowani pasjonaci BetaMed SA
– filary nowoczesnej firmy Solidnym Pracodawcą 2019
Gdy na rynku pracy trwa walka o kompetentnego pracownika, budowanie
skutecznego i stałego zespołu staje się dla firm wyzwaniem na miarę zimowego wejścia
na ośmiotysięcznik. Ale wyzwaniem wartym uwagi. Przedsiębiorstwa, których pracownicy
są bardzo zaangażowani w pracę, mogą zarobić o 147% więcej od konkurentów – wynika
z analizy Instytutu Gallupa. Jak zatem tworzyć angażujące relacje z pracownikami?
Podpowiadają przedstawiciele firmy ANEGIS – Solidnego Pracodawcy 2019.
– W 2013 roku, wchodząc na polski
rynek IT ze swoimi pomysłami, postanowiliśmy przecierać szlaki w obszarze
technologii, które są innowacyjne, ale
i ryzykowne, bo jeszcze nie wykorzystywane szeroko w Polsce. Zakładaliśmy,
że będziemy potrzebowali specjalistów,
którzy przystaną na nasze wizje i będą
chcieli je z nami realizować. W 2017
roku zostaliśmy Partnerem Zarządzanym Microsoft, w 2018 otrzymaliśmy Polską Nagrodę Innowacyjności,
w 2019 tytuł Solidnego Pracodawcy.
To potwierdzenie, że obraliśmy dobry
kierunek – zaznacza Michał Tekiela,
CEO ANEGIS.

Podstawy sukcesu
– Stawiamy na kompetencje i współpracę. Skupiamy w firmie certyfikowanych, doświadczonych ekspertów, ale
też prowadzimy programy akademickie,
czyli dajemy szansę młodym i zdolnym,

którzy mogą szkolić się u najlepszych
trenerów w branży – to przyciąga do
ANEGIS – uważa Michał Tekiela i dodaje:
– Myślę, że kluczem jest też innowacyjność. Nasi pracownicy angażują
się w projekty, bo dzięki temu stają się
współautorami rewolucyjnych rozwiązań. Wykorzystują sztuczną inteligencję,
zaawansowane platformy analityczne,
tworzą oprogramowanie, które łączy
świat cyfrowy ze światem maszyn i ludzi.
– Pracujemy nad pionierskimi rozwiązaniami: bezobsługowym sklepem,
fabryką przyszłości, autorskim systemem
MES, rozszerzoną rzeczywistością w magazynie i produkcji – to nasz wkład w cyfrową transformację – mówi Dariusz
Trela, konsultant biznesowy ANEGIS.

BetaMed SA to nowoczesne centrum medyczne oferujące kompleksowe usługi
medyczne w domu pacjenta i w stacjonarnej placówce Medical Active Care w Chorzowie.
BetaMed SA został wyróżniony tytułem Solidny Pracodawca 2019.

Dodatek do motywacji
– Nowe wyzwania dają satysfakcję. Firma zapewnia bardzo dobre
warunki pracy i stały rozwój. Mam
zgrany, pomocny zespół, pracuję
w przyjaznej atmosferze – mówi
Wojciech Kucharzak, starszy programista w ANEGIS.
– Ważnym elementem kultury
firmy jest transparentność. Staramy się, aby działania podejmowane w kontekście całej organizacji
i poszczególnych pracowników były
właśnie jawne i jasne – tłumaczy
Monika Markowska, menedżer
HR w ANEGIS.
ANEGIS jako jeden z wiodących partnerów Microsoft wdraża
rozwiązania ERP, realizuje projekty
z obszarów CRM, IoT, AI, szkoli
i doradza w wyborze technologii
najlepiej dopasowanych do działalności i potrzeb klientów.

„Mamy różne poglądy, odmienną pracę.
Lecz kiedy się nad tym zastanowić, jest jedna
rzecz wspólna dla całej organizacji – człowiek”.
Thomas Watson

Beata Drzazga – prezes BetaMed SA
Kontynuując ukształtowaną na
przełomie 19 lat tradycję zatrudnienia,
w firmie stosuje się najlepsze praktyki
doboru personelu. Dołączając do zespołu liczącego blisko 3000 osób, zatrudnionych na terenie 11 województw
w ramach ponad 90 filii, i sprawując
opiekę nad prawie 5000 osób – pomaga
się w realizacji misji firmy, gdzie najważniejszy jest pacjent i jego potrzeby, empatia oraz okazywanie serca w odniesieniu
do pacjenta. Gwarancją dobrze realizowanych założeń firmy, są zadowoleni
i dowartościowani pracownicy, dlatego

Siedziba główna BetaMed SA w Chorzowie
BetaMed SA stawia głównie na stabilność i pewność zatrudnienia, co pozwala
pracownikom czuć się bezpiecznie. Celem BetaMed SA jest również przyjazne
i serdeczne traktowanie pracowników
oraz stwarzanie rodzinnej atmosfery.
BetaMed SA kładzie nacisk przede
wszystkim na indywidualne podejście
do pacjenta właśnie poprzez miły i wyrozumiały personel, otaczający ludzi
troskliwością, cierpliwością i oddaniem.
Ważne są nie tylko dobre kwalifikacje
personelu, ale również osobowość i empatyczne podejście. Należy traktować

WWW.SOLIDNYPRACODAWCA.PL
Kontakt:
Tina Dej
Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku
tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470
e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl

Kierunek: ludzie i technologie

Rozmowa ze Stacy Ligas, senior partner i CEO, KPMG w Polsce
– Czy KPMG jest dobrym pracodawcą?
– Moim zdaniem, bardzo dobrym.
Jest wiele powodów, dla których warto rozpocząć swoją karierę właśnie
w KPMG. Oferujemy konkurencyjne
wynagrodzenia, dobry pakiet socjalny,
nowoczesne biura, jasną ścieżkę kariery
oraz szkolenia zawodowe na każdym
poziomie. Przede wszystkim rozwijamy zawodowo. KPMG daje możliwość
pracy zarówno dla wielkich globalnych
korporacji, jak i mniejszych firm z sektora MŚP. Złożoność projektów i praca
w międzynarodowym środowisku pozwalają zdobyć unikatowe doświadczenie zawodowe w stosunkowo krótkim
czasie, który jest nieporównywalnie
krótszy niż w innych branżach. Dbamy,
aby nasi pracownicy zdobywali kwalifikacje zawodowe i ułatwiamy ten proces
prowadząc szkolenia przygotowawcze
do egzaminów, ale także uczymy się od
siebie wzajemnie, bo struktura naszej fir-

my sprzyja dzieleniu się doświadczeniem
i czerpaniu z praktycznej wiedzy starszych kolegów. Ktoś, kto dzisiaj zaczyna
pracę w KPMG na jednym z niższych
stanowisk, w przyszłości może dołączyć
do ścisłego kierownictwa firmy. Moja
kariera jest tego najlepszym przykładem.
Zaczynałam pracę w KPMG na stanowisku juniorskim, a dzisiaj mam zaszczyt
stać na czele firmy. Wielu naszych alumnów pozostaje w ścisłym kierownictwie
największych spółek w kraju, a my jako
firma jesteśmy dumni, że pierwsze szlify
zawodowe otrzymali właśnie w KPMG.
– Przyjmuje się, że w Polsce to pracownicy dyktują warunki zatrudnienia, bo mamy „rynek pracownika”.
Jaka jest Pani opinia na ten temat?
– Rzeczywiście, patrząc na cały rynek, miejsc pracy jest więcej niż chętnych z odpowiednimi kwalifikacjami.
Podejmujemy jednak wiele działań, aby
nasza oferta była dostosowana nie tylko
do zmieniających się oczekiwań kandy-

datów, ale także w pełni odpowiadała
naszym obecnym pracownikom, którzy
stanowią najlepszą wizytówkę i punkt
odniesienia dla osób, które dopiero zaczynają pracę w KPMG. Dzięki temu
od lat pozostajemy konkurencyjnym
pracodawcą na rynku usług profesjonalnych. Wierzymy, że takie podejście
do pracowników jest gwarancją rozwoju,
a dla nas, jako firmy, daje możliwość
pozyskania pracowników z takimi
kwalifikacjami, których w danym momencie poszukujemy.
– Jeżeli nie posiadam doświadczenia zawodowego, czy mam szansę
dostać pracę w KPMG?
– Oczywiście. Zapraszamy głównie
do naszego Departamentu Audytu, nie
tylko absolwentów studiów magisterskich, ale także studentów ostatnich lat
i tych, którzy postanowili po ukończeniu studiów licencjackich zrobić sobie
przerwę w nauce. Co roku przyjmujemy
prawie 200 osób na praktyki, a najlep-

pacjenta z większą uwagą, okazując
mu ciepło i uśmiech. Efekty leczenia,
rehabilitacji lub opieki zależą właśnie
od prawidłowego pierwszego kontaktu
z pacjentem i kolejnych kroków podejmowanych w opiece. Kompleksowa,
wysokospecjalistyczna opieka medyczna, świadczona w komfortowych
warunkach z pomocą odpowiedniego
personelu to priorytet w BetaMed SA.
Naszym pragnieniem jest także, aby
pracownicy wykonywali swoją pracę
z radością i wstając rano z uśmiechem
przychodzili do pracy.

szym oferujemy umowę o pracę na czas
nieokreślony. Nasze płatne praktyki są
najlepszą formą zdobycia pierwszych
szlifów zawodowych oraz zapoznania się
z naszą firmą. Część osób, które po praktykach nie odnajdują się w roli audytora,
pozostaje w firmie przenosząc się do
innych departamentów, bo umiejętność
analitycznego myślenia jest pożądana
w każdej innej linii biznesowej KPMG,
głównie w doradztwie biznesowym i departamencie Deal Advisory, ale także
w podatkach, księgowości i kancelarii
prawnej. W tych zespołach KPMG także
jest miejsce dla młodych ludzi.
– Czy studenci powinni śledzić
oferty pracy, czy można spotkać
KPMG na uczelniach?
– Obie formy są dobre. Aktualne
oferty pracy można na bieżąco śledzić na
naszej stronie internetowej, ale KPMG
także bardzo aktywnie działa na uczelniach ekonomicznych i politechnikach
w całej Polsce. W zasadzie na każdej
większej uczelni mamy swojego ambasadora wśród studentów, którego zadaniem jest m.in. informowanie o nowych
ofertach pracy w KPMG. Prowadzimy
także rekrutacje do kilku autorskich
programów praktyk, w tym m.in. do
wspomnianego już Departamentu
Audytu pod nazwą World of Audit, do
Departamentu Podatkowego konkurs
Tax’n’You i do Departamentów Doradztwa Biznesowego program grantowy
Ideas Loading. Współpracujemy też
m.in. z AIESEC POLSKA oraz z ELSA
POLAND, organizacjami studenckimi
i biurami karier.
– A osoby z doświadczeniem zawodowym?
– Zawsze chętnie podejmujemy rozmowy z wykwalifikowanymi pracownikami, którzy chcieliby zmienić pracę.
Rekrutujemy doświadczone osoby i tutaj
ponownie odsyłam na naszą stronę internetową do zakładki „kariera”. W tym
momencie dynamicznie rozwijamy Departamenty Doradztwa Biznesowego
i posiadamy wiele ciekawych ofert pracy
w tym m.in. dla informatyków i progra-

mistów zarówno tych zaraz po studiach,
jak i doświadczonych specjalistów.
– Ile osób zatrudnia KPMG
w Polsce?
– Prawie 2 000 w 7 biurach zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku,
Katowicach i Łodzi.
– Rozumiem, że w KPMG mieszają się różne generacje i pokolenia
pracowników. Czy ciężko zarządza się
środowiskiem międzypokoleniowym?
– Zgodnie z przyjętą klasyfikacją pokoleń na rynku pracy mamy w KPMG
cały przekrój generacji, jednak nie prowadzimy polityki personalnej opartej na
dywersyfikacji pokoleniowej. Chcemy
tworzyć takie środowisko pracy, aby
każdy bez względu na wiek, płeć czy
pochodzenie mógł w pełni rozwinąć
swój potencjał. To dla nas bardzo ważne,
aby zespoły były tworzone z osób, które
uzupełniają się kompetencjami i aby
mogły uczyć się od siebie wzajemnie.
Pracownicy są dla nas bardzo ważni
i dlatego mocno inwestujemy w ich rozwój oraz przyjazne środowisko pracy.
Od stycznia br. przekształcamy się, koncentrując jeszcze mocniej na obszarze
People&Culture, który stanowi jeden
z kluczowych elementów w strukturze
naszej organizacji. Przenosimy funkcję
HR na kolejny poziom i przypisujemy
nowe zadania podążając za światowymi
trendami w zakresie budowania kultur organizacyjnych oraz zarządzania
zasobami ludzkimi.Wszystko po to,
aby wypracować jeszcze lepsze warunki
sprzyjające rozwojowi.
– A Pani osobiście, z jakim pokoleniem się identyfikuje najbardziej?
– Ja jestem przedstawicielem generacji KPMG! Osoba z „Generacji KPMG”
to osoba, która wie, że jej praca ma sens,
wnosi konkretną wartość i daje poczucie samorealizacji oraz spełnienia. Jest
niezależna, ambitna, chłonna wiedzy,
świadoma siebie oraz swoich umiejętności i dokładnie wie dokąd zmierza
zawodowo. Decyduje o tym, co wybiera
zamiast biernie korzystać z tego, co do-

staje, jest otwarta na dialog, nie boi się
wyrażać własnego zdania i ma realny
wpływ na otaczającą rzeczywistość.
A ponadto podejmuje wyzwania, chce
być dostrzegana, a nie przezroczysta dla
otoczenia oraz ceni naturalność i autentyczność. Z drugiej strony potrafi
umiejętnie kreować własny wizerunek
zawodowy, a praca jest jej pasją.
– Dokąd zmierza KPMG jako
firma?
– Dla nas, co mocno podkreślam
w tym wywiadzie, bardzo ważni są ludzie, a drugi filar stanowią technologie.
Aby właściwie zaspokoić potrzeby i oczekiwania naszych klientów, niezbędne są
wysokie kwalifikacje zawodowe oraz
doświadczenie biznesowe i branżowe, ale
to technologie są w stanie ułatwić nam
pracę oraz wnieść zauważalną zmianę
jakościową. W audycie na poziomie
globalnym został stworzony Audit Quality Transformation Program, w tym
m.in. narzędzie KPMG Clara, które pozwoli na szybsze i jeszcze dokładniejsze
analizy danych. W podatkach mocno
rozwijamy Zespół TaxTech zajmujący
się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które pozwalają sprawniej wywiązywać się naszym klientom
z obowiązków podatkowych i skutecznie
redukować ryzyko. Z kolei w doradztwie biznesowym, wykorzystując najnowsze technologie, takie jak sztuczna
inteligencja, zaawansowana analityka
danych czy robotyzacja, kompleksowo
pomagamy klientom w usprawnianiu
procesów i transformacji cyfrowej ich
przedsiębiorstw.
– Czyli ludzie i technologie pozostają w centrum zainteresowania KPMG?
– Chcemy być dla naszych klientów i partnerów biznesowych zaufanym
doradcą i tzw. „first–choice/pierwszym
wyborem”, kiedy myślą o firmie doradczo-audytorskiej. Najważniejsza jest dla
nas jakość świadczonych usług oraz
wartość dodana z naszej pracy. Te elementy postrzegamy jako kluczowe dla
naszego rozwoju.
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Marka MEXEN Odkrycie Roku 2020
Na rynku nieustannie pojawiają się nowe marki. Jednak tylko
nieliczne z nich osiągają sukces. W tym roku do grona firm
z branży armatury łazienkowej, które warto znać, dołączył
MEXEN – producent, który uzyskał tytuł Odkrycia Roku 2020.
Otrzymanie wyróżnienia wiąże się nie tylko z popularnością
wśród klientów z całego kraju, ale
także jakością oferowanych przez
markę produktów. W przypadku
MEXEN można śmiało stwierdzić,
że wykonanie każdego elementu
armatury łazienkowej spełnia najwyższe standardy, które idą w parze
z nowoczesnym, a jednocześnie
uniwersalnym designem.

Co warto wiedzieć
o polskiej marce MEXEN?
MEXEN to polska marka, która
dość niedawno zadebiutowała na
branżowym rynku. Nie powstrzymało jej to jednak przed uzyskaniem tytułu Odkrycia Roku 2020
oraz zdobyciem zaufania tysięcy
klientów. Armatura projektowana
przez firmę wyróżnia się przede
wszystkim funkcjonalnością, starannym wykonaniem z trwałych,
doskonałych jakościowo materiałów oraz designem, który pozwala na dopasowanie jej do wnętrz
zaaranżowanych w różnym stylu.
MEXEN specjalizuje się nie tylko
w produkcji elementów wyposażenia łazienek i toalet, ale także
w ich projektowaniu. Specjaliści
dokładają wszelkich starań, aby
każdy produkt sygnowany logo
polskiej marki był zgodny zarówno ze standardami współczesnego rynku, jak i z oczekiwaniami
klientów.

Wyposażenie łazienki
na miarę każdego wnętrza
Wysoka jakość to zdecydowanie
znak rozpoznawczy marki MEXEN.
Do produkcji każdego elementu armatury łazienkowej dostępnej w jej
ofercie wykorzystuje się wyłącznie
odporne na uszkodzenia i trwałe
materiały. Wśród nich znalazły się:
ceramika sanitarna, szkło hartowane, wysokogatunkowe tworzywa
czy metale. Dzięki temu wyposażenie pomieszczenia sanitarnego
nie tylko zachwyca designem, ale
także jest inwestycją na lata, która
posłuży swoim właścicielom przez
bardzo długi czas. W parze z wysoką
jakością idzie również funkcjonalność i komfort codziennego użytkowania. Armatura łazienkowa ma
ergonomiczną budowę oraz została
wzbogacona o liczne udogodnienia.

Bogata kolekcja elementów
wyposażenia pomieszczeń
sanitarnych
Marka MEXEN przygotowała
dla swoich klientów wszystko, czego
mogą tylko potrzebować, aby stworzyć funkcjonalną, estetyczną i komfortową w użytkowaniu przestrzeń.
W kolekcji zaprojektowanej przez
polskiego producenta na klientów
czekają między innymi baterie umywalkowe, bidetowe, prysznicowe
i wannowo-prysznicowe, brodziki
kwadratowe, prostokątne i półokrą-

głe, wanny prostokątne, narożne,
wolnostojące i z hydromasażem,
kabiny, w tym także z brodzikiem,
oraz panele, ścianki i drzwi prysznicowe, ceramika łazienkowa, np.
umywalki, bidety, deski sedesowe,
miski WC.
W ofercie MEXEN nie zabrakło także praktycznych akcesoriów
i produktów zaprojektowanych specjalnie z myślą o jeszcze wyższej
wygodzie codziennego korzystania
z przestrzeni sanitarnej.

Nowoczesny design
na pierwszym planie
Funkcjonalność, trwałość i komfort użytkowania armatury łazienkowej zamknięto w nowoczesnych
formach, które są jednocześnie
uniwersalne. Design produktów
MEXEN sprawia, że klienci mogą
dowolnie eksperymentować z różnymi kolorami i kształtami, tworząc
wnętrze, które będzie estetyczne
i zgodne z obowiązującymi trendami. Oczywiście, w kolekcji marki nie
mogło zabraknąć serii stworzonej
specjalnie z myślą o miłośnikach
klasyki. Dzięki temu każdy klient
znajdzie w ofercie MEXEN coś
dla siebie.
Wszystkie produkty polskiego producenta można zakupić w sklepie internetowym
mexen.pl lub u dystrybutorów takich
jak 123lazienka.pl.

W poszukiwaniu
Jak poruszać się
wyjątkowego efektu w dżungli nowości
Jako konsumenci często stajemy przed dylematem, czy wybrać droższy
– skuteczniejszy produkt, czy zdecydować się na tańszy – często
o gorszej jakości. Wyboru nie ułatwiają nam producenci, wprowadzając
na rynek doskonałej jakości produkty, często w rozsądnych cenach.
Oferta w segmencie kosmetycznym jest bardzo, bardzo szeroka.
Czym kierować się podejmując
decyzje, skoro każdy z produktów
wg producenta jest najlepszy? Po
pierwsze, należy zdać sobie sprawę,
że to, co mówi producent jest przede
wszystkim reklamą. Dlatego w poszukiwaniu opinii warto zapoznać się
z ocenami konsumentek. A tych jest
wiele zarówno w sieci, jak i poza nią.
Jest wiele portali internetowych,
na których można przeczytać recenzje produktów, na wielu z nich
można dodać swoją. Tworzona w ten
sposób baza jest doskonałym kompendium wiedzy. Szukając opinii,
należy jednak zachować ostrożność,
ponieważ producenci bądź firmy
marketingowe na ich zlecenie także dodają tam recenzje, co zaburza

rzetelny obraz danego produktu.
Kolejnym źródłem opinii w sieci są
wpisy blogerek. Ich zadaniem jest
testowanie produktu oraz wyrażenie
swojej opinii. Dostają za to wynagrodzenie i produkty na własność, tylko
czy taka opinia będzie obiektywna?
A co poza siecią? „ Analogową”
formą rekomendacji są 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. Jedną z takich nagród jest Laur

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.

Konsumenta. Można go znaleźć
na opakowaniach polskiej marki
Kolastyna czy amerykańskiej Palmer’s. Laur Konsumenta jest jedną
z ciekawszych form rekomendacji,
ponieważ jest to plebiscyt popularności, w którym to sami klienci,
na różnych portalach głosują na
ulubione marki.
Rynek kosmetyczny niewątpliwie
stale rośnie. Wzrost ten jest spowodowany coraz większymi oczekiwaniami, a także rosnącą świadomością
zakupową. Nie zawsze oczekujemy,
by kosmetyki działały cuda. Chcemy, by po prostu dobrze działały
i czasem po prosu potrzebujemy
pomocnej dłoni, która przeprowadzi
nas przez ten gąszcz produktów,
a czy będzie to Laur Konsumenta,
czy wpis na forum – nieważne.

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.
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

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 pierw-

szy 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

