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LAURY
DLA LIDERÓW
RYNKU!
9 listopada 2015 roku w Rezydencji Belweder-Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej odbyła się Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa
Konsumenckiego „Laur Eksperta”. W jej trakcie przedstawiciele Instytutu Zarządzania i Rozwoju
Jakości, który jest organizatorem Konkursu, wręczyli certyfikaty poświadczające nadanie
Znaków Jakości „Laur Eksperta” przedstawicielom ponad 80 firm z całej Polski.

F

irmy wyróżnione w Konkursie wprowadziły na
rynek produkty i usługi dobrze odpowiadające
na oczekiwania klientów, wyróżniające się na
tle produktów i usług konkurencyjnych, posiadające znaczący potencjał innowacyjny. Wręczenia
dyplomów i pamiątkowych statuetek dokonali:
Kamila Przeniosło, Prezes Instytutu Zarządzania i
Rozwoju Jakości oraz prof. Joanna Ejdys z Politechniki Białostockiej, członek Kapituły Konkursu. W
uroczystości wziął również udział prof. Piotr Niedzielski, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego, który sprawował honorowy patronat nad Konkursem.
„Laur Eksperta” to ogólnopolski konkurs i program
doradztwa konsumenckiego, którego celem jest wyróżnianie najlepszych produktów, marek i usług dostępnych na polskim rynku. W Konkursie można
zdobyć prestiżowy znak jakości „Laur Eksperta”,
przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców
najlepszych polskich uczelni (m.in. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Białostockiej). Patronat nad
Konkursem sprawuje m.in. Polskie Towarzystwo
Towaroznawcze.
W Gali Finałowej I edycji Konkursu uczestniczyło
blisko 200 reprezentantów firm, które wzięły udział
w rywalizacji o „Laur Eksperta” i uzyskały wynik pozytywny. -Do Konkursu zgłoszono towary, usługi i
marki reprezentujące niemal wszystkie branże i kategorie rynkowe, np. produkty spożywcze, kosmetyczne, elektroniczne, odzieżowe, finansowe, hotelowe i
wiele innych. Nasi eksperci oceniali m.in. ich jakość,
wartość rynkową, innowacyjność czy zgodność z
potrzebami klientów. Badali również, czy zgłoszone
do Konkursu produkty są wprowadzane na rynek i
dystrybuowane z wykorzystaniem nowatorskich roz-
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wiązań marketingowych. Najlepsze marki, produkty
i usługi zdobyły Znak Jakości „Laur Eksperta”, który
będą mogły wykorzystać marketingowo, np. na opakowaniach wyróżnionych produktów czy w komunikacji internetowej – mówi Kamila Przeniosło, Prezes
Zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości.
-Dokonując codziennych zakupów, często zwracamy
uwagę na godła jakości obecne na opakowaniach lub
w reklamach produktów. Trzymając w ręku butelkę popularnego napoju, kupując proszek do prania
albo wybierając kredyt w banku, zdarzało nam się
zatrzymać wzrok na charakterystycznym logo, które
potwierdza wartość danej marki. Dzięki Konkursowi „Laur Eksperta” najlepsze polskie produkty
mogą zyskać prestiżowy znak jakości, wzmocnić
swoją rozpoznawalność i pozycję rynkową. „Laur
Eksperta” to znakomity sposób na kreowanie silnej
marki produktów i usług w oparciu o rekomendacje
naukowego jury – argumentowała w trakcie Gali Kamila Przeniosło.
Znak Jakości „Laur Eksperta” ma charakter prestiżowy - o jego przyznaniu decyduje grono profesorów, doktorów, ale i praktyków zarządzania,
reprezentujących najlepsze polskie uczelnie. –Każdy produkt czy usługa poddawana jest kilkuetapowej
ocenie. Ocena ta obejmuje analizę samych produktów, jak i informacji o firmie, która wprowadza daną
markę na rynek. Co ważne – eksperci sięgają do wielu
źródeł: analizują dokumenty, pozyskują informacje z
instytucji badających i regulujących rynek, rozmawiają z konsumentami, szeroko korzystają z metody „tajemniczego klienta”. Jest to więc dokładna, rzetelna,
szczegółowa analiza dokonywana przez wykwalifikowanych badaczy – przekonuje Malwina Pitach z Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości.
W trakcie uroczystej Gali w Rezydencji Belweder-Klonowa laureaci Konkursu „Laur Eksperta” odebra-
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prof. Joanna Ejdys z Politechniki
Białostockiej oraz Kamila Przeniosło,
Prezes Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości
wręczają certyfikaty i statuetki „Laur Eksperta”

li pamiątkowe dyplomy oraz dokumenty licencyjne
uprawniające do posługiwania się Znakiem Jakości
„Laur Eksperta” w komunikacji marketingowej. Wysłuchali także licznych gratulacji ze strony organizatorów Konkursu oraz instytucji wspierających ideę „Lauru Eksperta”. -Gratuluję dobrego wyniku. Gratuluję
także, że wprowadzają Państwo na rynek produkty i
usługi o wysokim poziomie użyteczności i znakomitej wartości dla klienta. Winszuję świetnych pomysłów biznesowych, twórczego myślenia, oryginalnego know-how, które zwykle leży u podstaw kreacji
produktów i usług wyróżniających się na rynku. Gratuluję wreszcie efektywności w działaniach na rzecz
budowania w kierowanych przez Państwa firmach
kultury jakości – mówiła do laureatów Konkursu Kamila Przeniosło, Prezes Zarządu. Z kolei prof. Renata
Salerno-Kochan, Prezes Polskiego Towarzystwa
Towaroznawczego przesłała Laureatom życzenia
sukcesów w rozwijaniu działalności firm i uznania
konsumentów dla produktów i usług przez nich
oferowanych.

Dzięki Konkursowi
„Laur Eksperta” najlepsze
polskie produkty mogą
zyskać prestiżowy znak
jakości, wzmocnić swoją
rozpoznawalność i pozycję
rynkową.

(HAPA)
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NAJLEPSI
Z NAJLEPSZYCH!
W Konkursie Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości, poza Godłem „Laur Eksperta”,
firmy mogą zdobyć certyfikat nadzwyczajny „Laur Eksperta – Najlepsza Marka”, a także
wyróżnienie „Laur Eksperta – Medal Nowoczesności” . To swoiste Grand Prix Konkursu,
które trafia do najlepszych z najlepszych!

T

ytuł „Laur Eksperta – Najlepsza Marka” otrzymują te przedsiębiorstwa, których produkty i usługi zostały najwyżej ocenione przez
ekspertów (nagrodzone najwyższą liczbą
punktów rankingowych). W ten sposób organizatorzy
wyróżniają marki najlepsze wśród najlepszych. W I
edycji Konkursu Godłem „Laur Eksperta – Najlepsza Marka” wyróżniono: linię produktów „Super
Fish Prestige” GRAAL S.A., produkt „Zapewnienie
i utrzymanie bezpieczeństwa ruchu drogowego”
PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski spółka jawna,
album „Polska” wydawnictwa BOSZ Szymanik i
wspólnicy spółka jawna, produkt „Technika antypoślizgowa” spółki CT SERVICE oraz „Izolacje przemysłowe” firmy PETROSTAL Piotr Kuklis.
4
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Kamila Przeniosło,
Prezes Instytutu
Zarządzania i Rozwoju
Jakości przemawia do
Laureatów podczas
Gali Finałowej
w rezydencji Belweder
Klonowa Kancelarii
Prezydenta RP

W każdej edycji Konkursu Organizatorzy przyznają
także certyfikaty nadzwyczajne „Laur Eksperta – Medal
Nowoczesności” dla produktów i usług, które w opinii
ekspertów szczególnie wyróżniają się oryginalnością,
unikatowym charakterem, nowatorstwem i potencjałem innowacyjnym. W tym roku te prestiżowe statuetki
otrzymały następujące firmy: GREEN S.A.D. TECHNOLOGY Sp. z o. o. (za „Nawóz naturalny BIONICS”), „INFO
TECH” Dr Wojciech E. Kozłowski Spółka Jawna (za „Bibliotekę Oprogramowania Źródłowego INFO TECH IEC
61850 Software Library”), WESTMARK POLSKA Sp. z o.o.
(za „Osiedle Ventana w Walendowie”), PCC EXOLS S.A.
(za „Rokaminę 30 B Surfaktant Amfoteryczny”), PPHU
SOLMAG AGRO Maciej Jasiński (za „Nawóz dolistny Sol-Vit MnCu nano Premium”), TiLeCo Ewa Szenic-Zaborowska (za „Dachówki i gąsiory kompozytowe TiLeCo”),
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z
o.o. w Krakowie (za: „Usługę w zakresie zarządzania
systemem gospodarki odpadami w Gminie Kraków”),
DATACOMP Sp. z o.o. (za: „Oprogramowanie DataERP”),
MIKOMAX sp. z o.o. sp. k. (za „Biurko Stand Up”), SiDLY
Sp. z o.o. (za „Multisensoryczny aparat do telematyki
medycznej SiDLY CARE”), MEXEO Wiesław Hreczuch (za:
„Advance BPA”), EQUIPO Sp. z o. o. (za: „GORE® Cover”),
ADRIAN Fabryka Rajstop Małgorzata Rosołowska –Pomorska (za: „Rajstopy GRAZIA”) oraz ANTAL INTERNATIONAL Sp. z o. o. (za usługę „Rekrutacja specjalistów i
menedżerów oraz doradztwo personalne”).

Tytuł „Laur Eksperta”
otrzymują te przedsiębiorstwa,
których produkty i usługi
zostały najwyżej ocenione
przez ekspertów. W ten
sposób organizatorzy
wyróżniają marki najlepsze
wśród najlepszych.

(TOM)
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LEPSZA JAKOŚĆ
OBSŁUGI PODNOSI
PRESTIŻ FIRMY
ROZMOWA Z DARIUSZEM GRAJDĄ, Członkiem Zarządu, Dyrektorem
Handlowym „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.
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Pociąg „Słoneczny” jest jednym
z najpopularniejszych połączeń wybieranych
przez osoby udające się nad morze. W ciągu 10 lat
przewiózł blisko 870 tysięcy pasażerów.
Cieszę się, że „Słoneczny” został doceniony nie tylko
przez pasażerów, ale także przez Kapitułę Konkursu.
Znak Jakości „Laur Eksperta” w kategorii „Transport”
to kolejne duże wyróżnienie.

Co skłoniło Koleje Mazowieckie do udziału w
Konkursie „Laur Eksperta” i poddania się ocenie Kapituły?
Spółka Koleje Mazowieckie zdecydowała się wziąć
udział w konkursie, gdyż uznaliśmy, że pociąg „Słoneczny” to znak jakości, który warto promować. W
2011 r. pociąg „Słoneczny” został odznaczony godłem
promocyjnym „Teraz Polska”, które nagradza najlepsze Produkty i Usługi, Gminy, Produkty Lokalne i
Przedsięwzięcia Innowacyjne. Podróż tym składem to
komfort za przystępną cenę. O jego atrakcyjności decyduje m.in. niska cena biletu, krótki czas przejazdu
oraz wysoki standard. „Słoneczny” kursuje zestawiony z nowoczesnych wagonów piętrowych, klimatyzowanych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pociągu można także bezpłatnie
przewozić rower oraz psa.
Pociąg „Słoneczny” jest jednym z najpopularniejszych połączeń wybieranych przez osoby
udające się nad morze…
Najlepszym dowodem na zainteresowanie tą ofertą jest rosnąca z roku na rok liczba podróżnych, która
świadczy o dobrej ofercie i jakości połączenia. Tylko w
zeszłym roku pociąg „Słoneczny” wybrało prawie 120
tys. osób. Jest to najwyższy wynik od początku jego
kursowania. W ubiegłym roku pociąg po raz pierwszy
jeździł w wydłużonej relacji do Ustki. Być może w tym
roku pociąg „Słoneczny” przewiezie milionowego pasażera. W ciągu 10 lat pociąg „Słoneczny” przewiózł
blisko 870 tysięcy pasażerów. Cieszę się, że „Słoneczny” został doceniony nie tylko przez pasażerów, ale
także przez Kapitułę Konkursu. Znak Jakości „Laur
Eksperta” w kategorii „Transport” to kolejne duże wyróżnienie.
„Laur Eksperta” to kolejne wyróżnienie za wysoką jakość, które w ostatnim czasie trafia do
Kolei Mazowieckich…
www.laur-eksperta.pl

Lepsza jakość obsługi podnosi prestiż firmy i przyciąga większą liczbę klientów. Zadowolenie podróżnych jest priorytetem w naszej działalności. W tym
celu podejmujemy wiele działań. Inwestujemy więc w
rozwój i szkolenia naszych pracowników – grup zawodowych bezpośrednio związanych z obsługą pasażerów: kasjerów biletowych, konduktorów, kierowników
pociągów, osób z call center. Stworzyliśmy także sieć
dystrybucji biletów poprzez biletomaty, które również
pełnią funkcję infokiosku. Mamy nadzieję, że poziom
zadowolenia klientów podnosi także nasza intuicyjna
strona internetowa, na której można uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Komfort podróży podnoszą
natomiast wszelkiego rodzaju inwestycje taborowe.
Jakie są źródła przewagi konkurencyjnej Kolei
Mazowieckich nad innymi spółkami kolejowymi
w Polsce?
Koleje Mazowieckie są pierwszą samorządową
spółką kolejową w Polsce. Decyzja o przekształceniu w spółkę samorządową była decyzją pionierską,
naśladowaną przez inne samorządy w Polsce. Wyróżnia nas wysoka jakość obsługi klienta. Jesteśmy
otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie podróżnych.
Słuchamy ich i wprowadzamy ich propozycje w życie.
Dowodem na to są nowe połączenia wprowadzane
przez Koleje Mazowieckie. Warto podkreślić także
fakt, że aż 70 procent taboru Kolei Mazowieckich
stanowi tabor nowy i po modernizacji. To czyni nas
najnowocześniejszym przewoźnikiem regionalnym w
Polsce. Dzięki inwestycjom w nowe lokomotywy jako
pierwsi i do tej pory jedyni w Polsce wprowadziliśmy
na tory składy „push pull”, ” czyli takie, w których w
przypadku zmiany kierunku jazdy nie ma konieczności przestawiania lokomotyw na stacji końcowej, bo
lokomotywa w jedną stronę ciągnie skład a w drugą
stronę go pcha. Takie właśnie składy obsługują pociąg „Słoneczny”.
ROZMAWIAŁ: TOMASZ TOMCZYK
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ŚLEDZIMY
TRENDY
I REAGUJEMY
NA POTRZEBY
KLIENTÓW!
ROZMOWA Z ZUZANNĄ MIKOŁAJCZYK,
Dyrektorem ds. Marketingu i Handlu,
Członkiem Zarządu Mikomax Smart
Office – jednego z liderów polskiego
rynku aranżacji przestrzeni biurowych.
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Dlaczego firmy działające na współczesnych
rynkach przywiązują tak dużą wagę do jakości
i zarządzania jakością?
Relacja pomiędzy marką a konsumentem jest niezwykle istotna. Sytuacja klienta w dzisiejszych czasach
zmienia się w stosunku do tego, jak wyglądała jeszcze
pięć czy dziesięć lat temu. Obecnie każdy ma dostęp do
szerokiego spektrum informacji, opinii oraz rekomendacji innych osób. Dlatego tak ważne jest oferowanie
najwyższej jakości produktów i usług. Mikomax Smart
Office ten aspekt stawia na pierwszym miejscu. Dotyczy to zarówno sposobu produkcji systemów biurowych (w tym m.in. użycie technologii laserowej), jakości materiałów wykorzystanych do wykonania mebli,
ale też projektowania i aranżacji przestrzeni. Śledzimy
najnowsze trendy w branży, sami przeprowadzamy
też badania wśród pracowników, uczestniczymy w
międzynarodowych targach i kongresach. Wszystko
po to, by na bieżąco odpowiadać na zmieniające się
tendencje w projektowaniu przestrzeni pracy i oferować produkty, które są do nich dostosowane.
W Konkursie „Laur Eksperta” Kapituła wyróżniła Biurko Stand Up – jeden z ciekawszych produktów znajdujących się w ofercie Mikomax
Smart Office. Dlaczego akurat ten produkt
uznano za szczególnie innowacyjny i wartościowy rynkowo?
Biurko Stand Up, które otrzymało Wyróżnienie
Nadzwyczajne „Medal Nowoczesności” w I edycji
Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa
Konsumenckiego dla Firm „Laur Eksperta” jest odpowiedzią na zyskujący na popularności trend do dynamicznej pracy. Biurko wyposażone jest w intuicyjną
regulację wysokości blatu. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego manualnego rozwiązania biurko może
być wykorzystane w niemal każdej przestrzeni, bez
konieczności użycia energii elektrycznej. Pozwala na
łatwe i płynne przejście od pracy siedzącej do stojącej. Zwiększenie dynamiki i zdrowego ruchu w biurze
pomagają zapobiegać dolegliwościom wynikającym
z długiego przebywania w jednej pozycji. System po-

zwala też na dostosowanie go do bieżących potrzeb
oraz specyfiki aktualnie prowadzonych projektów.
Sprawdzi się zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Dzięki zastosowaniu ścianek całkowicie oddzielających od siebie przylegające stanowiska pracy
sprzyja koncentracji. Po podniesieniu blatu, dwa lub
cztery pojedyncze miejsca pracy można szybko zmienić na strefę spotkań na stojąco dla zespołu projektowego. System ułatwia przeprowadzanie szybkich, nieformalnych zebrań bez potrzeby przenoszenia pracy
do sali konferencyjnej.
Przyznane wyróżnienie to tylko jeden z dowodów potwierdzający dynamiczny rozwój Państwa firmy…
Mikomax Smart Office dostarcza rozwiązania pozwalające na kompleksową organizację miejsca pracy,
która wpływa na efektywność pracowników i całego
przedsiębiorstwa. Firma posiada ofertę dostosowaną
do potrzeb różnych branż. Proponuje też usługi wspierające realizację projektu, od procesu rozpoczęcia
współpracy po realizację rozwiązań, np. badanie i analiza efektywności miejsca pracy wg metody Leesman,
projektowanie przestrzeni pracy, wyposażenie stanowisk pracy, transport i montaż, pomoc w relokacji,
szkolenia z zasad ergonomii. Nieszablonowe podejście
do obsługi, innowacyjność i 25-letnie doświadczenie
Mikomax Smart Office doceniają klienci nie tylko w
kraju. Firma aktualnie współpracuje z 37 zagranicznymi partnerami handlowymi, m.in. z Niemiec, Holandii,
Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, ale też Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Czym jest dla Państwa Godło „Laur Eksperta”?
Nadanie Mikomax Smart Office Znaku Jakości w I
edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm „Laur Eksperta” potwierdza, że oferta firmy spełnia potrzeby użytkowników rozwiązań firmy oraz wpisuje się w najnowsze
trendy na rynku produktów dedykowanych przestrzeniom biurowym.
ROZMAWIAŁ: JACEK JURECZKO

Nadanie Mikomax Smart Office Znaku Jakości w I edycji
Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa
Konsumenckiego dla Firm „Laur Eksperta” potwierdza, że
oferta firmy spełnia potrzeby użytkowników rozwiązań
firmy oraz wpisuje się w najnowsze trendy na rynku
produktów dedykowanych przestrzeniom biurowym.

www.laur-eksperta.pl
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INNOWACJE
TO NASZ KLUCZ DO
SUKCESU

ROZMOWA
Z MIROSŁAWEM SIWIRSKIM,
Prezesem Zarządu, Dyrektorem
Generalnym PCC EXOL SA
– jednego z najważniejszych graczy
na polskim rynku masowych
i specjalistycznych środków
powierzchniowo czynnych.
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„Laur Eksperta” jest dla na nas źródłem motywacji do
ciągłego podnoszenia jakości produktów i zwiększania
atrakcyjności oferty Spółki. Robimy to zarówno poprzez
innowacje w technologiach wytwarzania, jak i przez
poszukiwanie nowych zastosowań aplikacyjnych dla
naszych produktów
Dlaczego firmy powinny inwestować w jakość
obsługi klienta? Jakie są z tego korzyści?
W dobie nasilonej konkurencji rynkowej, zorientowanie na klienta jest koniecznością. Profesjonalna obsługa klientów to dziś „must have” każdego przedsiębiorstwa odnoszącego sukcesy biznesowe. Dotyczy
to nie tylko branży chemicznej w której operuje PCC
EXOL SA, ale również każdej innej gałęzi przemysłu.
Korzyści są tu oczywiste. Najważniejszą z nich jest
satysfakcja klienta mierzona wynikami sprzedaży. W
dłuższym okresie na wyniki finansowe przekłada się
również lojalność klientów, dobry wizerunek firmy i
wiarygodność biznesowa. Aby je pozyskać i utrzymać
na wysokim poziomie, należy stale pracować nad jakością nie tylko w obszarze obsługi klienta, lecz w całym łańcuchu wartości firmy.
Dlaczego zdecydowali się Państwo wziąć udział
w I edycji Konkursu „Laur Eksperta” oraz jak
przyjęli Państwo wyróżnienie w ww. Konkursie?
„Laur Eksperta” to ogólnopolski konkurs, który wyróżnia najlepsze produkty, marki i usługi dostępne na
polskim rynku. Stanowi priorytetową formę uznania i
doskonałą formę promocji dla producentów i dostawców usług. Znak jakości w konkursie „Laur Eksperta”,
jest przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców najlepszych polskich uczelni. Uznanie tak znamienitego grona to bezsprzecznie wielki zaszczyt, który
jednak zobowiązuje i stanowi bodziec do dalszego
działania w zakresie wdrażania innowacji i promowania zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Zdobyte
wyróżnienie jest więc dla na nas źródłem motywacji
do ciągłego podnoszenia jakości produktów i zwiększania atrakcyjności oferty Spółki. Robimy to zarówno poprzez innowacje w technologiach wytwarzania,
jak i przez poszukiwanie nowych zastosowań aplikacyjnych dla naszych produktów.
W jaki sposób wykorzystują Państwo w swojej
komunikacji marketingowej certyfikat „Laur
Eksperta”?
Komunikujemy nie tylko sam fakt posiadania certyfikatu, ale przede wszystkim wartości jakie za nim
stoją. Nasza oferta jest skierowana do sektora B2B.
Wytwarzamy substancje i formulacje chemiczne dla
wielu branż przemysłowych, gdzie kluczowym kryterium wyboru dostawcy jest jakość. Dlatego „Laur
Eksperta” gości na naszych stronach internetowych,
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w mediach społecznościowych, prezentacjach firmowych i wielu innych kanałach komunikacji. Nie tracimy
okazji, aby chwalić się takim sukcesem.
Co wyróżnia PCC EXOL SA na tle innych firm
działających w branży chemicznej? Jakie działania i cechy przesądzają o tym, że są Państwo
przedsiębiorstwem w stopniu szczególnym innowacyjnym i „przyjaznym” swoim klientom?
Innowacje to nasz klucz do sukcesu. Dzięki nim nie
tylko kreujemy trendy nowoczesnej chemii, ale mamy
bezpośredni wpływ na rozwój wielu innych gałęzi przemysłu. Od kilku lat w branży chemicznej obserwujemy
proces powstawania grupy innowacyjnych firm, które
skutecznie zwiększają nakłady na działalność innowacyjną, w tym również na działalność badawczo-rozwojową. Co więcej, inwestycje w innowacje znajdują się
na bardzo przyzwoitym poziomie w porównaniu ze
średnią Unii Europejskiej. Fakt ten pozwala sądzić, że
firmy takie jak PCC EXOL SA są konkurencyjne nie tylko na poziomie kraju, ale również poza jego granicami.
Co wyróżnia naszą firmę na tle konkurencji? Jest kilka
istotnych różnic np. w stosunku do rynku europejskiego. Najważniejszym punktem jest tu np. specjalizacja
produktów. W odróżnieniu od innych graczy działających na rynku surfaktantów, jesteśmy w stanie produkować małe partie produkcyjne surowców i dodatków
chemicznych do bardzo specyficznych zastosowań
przemysłowych. Nierzadko projektujemy specjalistyczne substancje i formulacje, stanowiące unikalne rozwiązania indywidualnych problemów naszych
klientów. Produkty te powstają przy ścisłej współpracy naszych działów badawczo rozwojowych. Do tego
jednak potrzebne są zasoby i nowoczesne zaplecze
techniczne. Dlatego stale inwestujemy, rozwijamy się
i przekształcamy naszą Spółkę. Innowacje to jednak
nie tylko nowatorskie produkty, ale również inwestycje, technologie, procesy i strategie, czy narzędzia IT.
Działając w Grupie PCC, mamy z nimi do czynienia każdego dnia. Innowacją systemową było np. wdrożenie
dobrych praktyk produkcyjnych dla surowców kosmetycznych według federacyjnego standardu GMP EFfCI.
Nasza firma jako pierwsza w Polsce certyfikowała ten
system. Gdy rozpoczynaliśmy prace nad projektem,
w kraju nie było nawet akredytowanego audytora. W
pewnych obszarach jesteśmy więc pionierami, w innych podążamy za trendami rynkowymi. Zawsze jednak staramy się być jak najbliżej klienta i jego potrzeb.

11

Rozmowa z Anitą Hawryńską,
Prezesem EDIFICIO Sp. z o.o.
– firmy zajmującej się
działalnością
deweloperską.

BUDUJEMY
EKOLOGICZNIE
I ZDROWO
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Skąd decyzja o uczestnictwie w Konkursie „Laur
Eksperta”? Dlaczego uznali Państwo, że warto
postarać się o ten prestiżowy Znak Jakości?
Zdecydowaliśmy się wziąć udział w I edycji Konkursu „Laur Eksperta” z uwagi na to, że budynek VILLA
NOVA jest pierwszą w Polsce realizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego w standardzie pasywnym, potwierdzonym niemieckim Certyfikatem
Darmstadt, polskim NF15 oraz spełniającym Dyrektywę unijną 2010/31/UE już w 2015 r. Zgłoszone do
konkursu „mieszkanie pasywne” otrzymało certyfikat „Laur Eksperta 2015/2016”. Logo Certyfikatu znajduje się na stronie Edificio sp. z o.o. (http://edificio.pl/
aktualnosci/) i fanpage (https://www.facebook.com/
VillaNovaPasiv). Jesteśmy firmą rodzinną. Budujemy
kameralne, wielorodzinne budynki na terenie Dzielnicy Warszawa Włochy od 2008 roku. Rozwijamy się,
poprawiamy i ulepszamy. Nasza marka EDIFICIO Sp.
z o.o. powstała w czerwcu 2014 roku, by realizować
innowacyjne, pasywne i certyfikowane projekty. Nowatorskie standardy budynków i mieszkań wychodzą
naprzeciw nietuzinkowym oczekiwaniom Klientów.
Budujemy pierwsze w Polsce, wielorodzinne budynki pasywne. Nasze deklaracje potwierdzone są obliczeniami, testami i certyfikatami. Dbamy o środowisko i komfort zamieszkania. Budujemy ekologicznie
i zdrowo. Nasi Klienci kupując dziś, czynią oszczędności na przyszłość.
Co składa się na ofertę EDIFICIO Sp. z o.o.?
Dla poszukujących wygodnej i spokojnej przestrzeni do życia, oferujemy apartamenty w kameralnych budynkach, zlokalizowanych w Dzielnicy
Włochy, będącej „Miastem Ogrodem” Warszawy.
W przeciwieństwie do ofert rynkowych, proponujemy mieszkania z dostępem do ogródków i tarasów
zielonych na dachach w nowoczesnych, pasywnych i certyfikowanych budynkach. Budynek VILLA NOVA, który otrzymał „Laur Eksperta”, posiada
certyfikat Darmstadt - pierwszy w Polsce dla budynku wielorodzinnego, dzięki czemu potwierdzone
zostało zapotrzebowanie na energię 15kWh/1m2 /
rok przy normie 110 kWh/1m2/rok. Budynek spełnia wymagania do Programu NF15 przygotowanego
przez NFOŚiGW (dopłata dla Klientów zakupujących
mieszkanie w budynku VILLA NOVA w wysokości 16
tys. PLN). Parametry VILLA NOVA są następujące:
dwukrotnie wykonany testy szczelności z wynikiem
poniżej normy: n 50 ≤ 0,6 [h-1] (pierwszy wynik n50
≤ 0,49 [h-1], drugi wynik n50 ≤ 0,48 [h-1]), ściana zewnętrzna U = 0,095, dach U = 0,06, okna pasywne
U = 0,7, szacowany przez weryfikatora koszt roczny
ogrzewania 100-metrowego mieszkania to przedział 300-500 PLN. Każde mieszkanie pasywne ma
swoją: pompę ciepła firmy Panasonic o sprawności
średniorocznej COP 4,09; rekuperator Paul Novus
300 o sprawności 93 % oraz klimakonwektory VIDO,
dzięki czemu w poszczególnych pomieszczeniach
mieszkania można indywidualnie ustawiać temperatury (+klimatyzacja). Przy budowie VILLA NOVA wykorzystano dość nietypowe i innowacyjne materiały
budowlane o wysokiej jakości oraz parametrach, np.
pianka rezolowa Kingspan Kooltherm K12 o λ = 0,020
(ocieplenia), płyty gipsowo-włóknowowe i suche ja-

www.laur-eksperta.pl

strychy firmy Fermacell. W VILLA NOVA przygotowano podbudowę pod dwa około 100-metrowe tarasy
zielone na dachu w układzie klasycznym ( EPDM),
przygotowano 4 balkony na zewnętrznej konstrukcji
oraz 2 ogródki. Budynek to: 6 apartamentów 5-pokojowych po ok 100 m2, winda z poziomu -1, garaż podziemny na 9 miejsc, podgrzewana rampa zjazdowa,
automatycznie podlewany teren zielony, granitowe
utwardzenia, videofon.
Najkrócej rzecz ujmując: VILLA NOVA to komfortowe miejsce do życia w kameralnym apartamentowcu…
Zdecydowanie tak. Ale to również kilka rodzin tworzących małą sąsiedzką społeczność w nietypowym,
bo stosunkowo małym budynku z dużymi pięciopokojowymi mieszkaniami. Nieprzypadkowa lokalizacja
w zielonej Dzielnicy Stare Włochy (dzielnica m.st. Warszawy) zapewnia zarówno przestrzeń do odpoczynku i spędzania czasu wolnego jak i dostęp do pełnej
infrastruktury. Villa Nova oddalona jest od Centrum
Warszawy o 7 km, a adres Dziupli 27 znajduje się na
szóstej równoległej ulicy do Al. Jerozolimskich. Budynek pasywny Villa Nova powstał z myślą o zminimalizowaniu comiesięcznych kosztów lokalowych w porównaniu do tych, które ponosi się w tradycyjnych
mieszkaniach. Standard NF15 oraz Certyfikat Darmstadt gwarantują niskie zapotrzebowanie na energię
w budynku, przez co szacowane koszty roczne ogrzewania 100m2 apartamentu wynoszą od 300 do 500
PLN. Na potwierdzenie tego, dwukrotnie wykonany
został test szczelności. Dzięki zastosowaniu wysokiej
jakości materiałów budowlanych, termoizolacyjnych
i wykończeniowych, pasywnych okien Elwiz S.A. z okuciami aluplast, Fermacell Systemy suchej zabudowy,
Kingspan Unidek, Alnor Systemy Wentylacji oraz urządzeń (pompy ciepła powietrze-woda, rekuperatory,
a również klimakonwektory czy winda) staramy się
spełnić wysokie standardy dotyczące zapewnienia
odpowiedniego komfortu jego użytkownikom, energooszczędności, efektywności energetycznej i neutralności dla środowiska.
Jakie jeszcze cechy budynku przekonały ekspertów, że VILLA NOVA zasługuje na „Laur Eksperta”? Co determinuje wysoki komfort mieszkań
oferowanych do sprzedaży?
Balkony, ogródki oraz tarasy na dachu przygotowane pod zielone dachy w układzie klasycznym, zapewniają prywatną przestrzeń swoim mieszkańcom.
Teren wspólny sprzyjać ma wspólnym kontaktom
sąsiedzkim i koleżeńskim. Automatycznie nawadnianie terenu wspólnego czy podgrzewana rampa zjazdowa również mają na celu minimalizację kosztów
i czasu potrzebnego do wykonywania sezonowych
czynności. Videofon, automatyczna brama wjazdowa i garażowa mają strzec dostępu i bezpieczeństwa
mieszkańców, a ogrodzenie nieruchomości ma oddzielać, a nie odgradzać części prywatne od miejskich, zachęcając do odwiedzania. Zapraszamy na
naszą stronę www.edificio.pl gdzie w zakładce „Aktualności” znajdują się zdjęcia z realizacji (można je
pobrać) oraz Fanpage prowadzony od początku dla
Inwestycji VILLA NOVA.
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NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH
USŁUG
ROZMOWA Z AGNIESZKĄ RYDZ,
właścicielką Hotelu AGIT w Lublinie
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Jakość obsługi klienta to jedno z podstawowych
kryteriów branych pod uwagę w Konkursie
„Laur Eksperta”. Dla firm, które zdobyły certyfikat, kwestia ta również ma znaczenie priorytetowe…
Nie od dziś wiadomo, że fachowa i profesjonalna
obsługa na każdym etapie realizacji usługi jest kluczem
do sukcesu w relacjach z klientem. Według badań, 70%
wrażeń klienta na temat firmy i jej produktów związanych jest ze sposobem, w jaki został potraktowany.
To właśnie przez pryzmat pracowników, klient ocenia jakość i fachowość całej firmy, a profesjonalne
podejście i właściwa obsługa niekiedy decydują także
o tym, czy klient skorzysta z usług danej firmy. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdzie nieprofesjonalna, nieprzyjemna obsługa już na samym początku zniechęci nas do zakupu danej rzeczy, dlatego
tak ważne jest dbanie o wysoką jakość obsługi i ciągłe
podnoszenie kwalifikacji osób tam pracujących, które
dzięki swojemu profesjonalizmowi i fachowej postawie są najlepszą wizytówką firmy. Żeby jednak tak się
stało, zarówno w gestii pracodawcy i samych pracowników leży ciągłe podnoszenie standardów jakości
obsługi klienta i zdobywanie nowych kompetencji w
tym zakresie.
Państwa wysiłki w tym zakresie zostały docenione. Hotel AGIT zdobył prestiżowy certyfikat
Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości…
„Laur Eksperta” to wyróżnienie dla firm inwestujących w ciekawe, oryginalne i innowacyjne rozwiązania,
a także dbających o najwyższą jakość świadczonych
usług. Wiedzą o tym także sami konsumenci, którzy
przy doborze właściwej dla siebie usługi, produktu czy
lokalu kierują się obecnością Znaku Jakości „Laur Eksperta”. Jako firma, która na pierwszym miejscu stawia
jakość świadczonych usług, o czym świadczą inne nagrody, uznaliśmy, że mimo krótkiej obecności na rynku zapracowaliśmy na wyróżnienie „Laur Eksperta”,
które dzięki swej rozpoznawalności jeszcze bardziej
wzmocni naszą pozycję. To także pewnego rodzaju
nagroda dla naszych dotychczasowych klientów, których wybór naszych usług został teraz oficjalnie uznany za najlepszy z możliwych. Poza źródłem ogromnej
radości i dumy, uzyskane wyróżnienie „Laur Eksperta”
jest dla nas także szczególnym zobowiązaniem do dalszej, jeszcze bardziej wytężonej pracy mającej na celu
ciągłe zwiększanie jakości świadczonych usług, a co za
tym idzie wciąż rosnące zadowolenie klientów.
Czy uzyskany znak jakości pomaga w komunikacji marketingowej Hotelu AGIT?
Dbamy o to, aby znak jakości „Laur Eksperta” obecny był we wszystkich kanałach pozwalających dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców – oferty,
materiały promocyjne, strona internetowa, portale
społecznościowe, na których prowadzimy swój profil
sygnowane są godłem promocyjnym „Laur Eksperta”,
który w istotny sposób wpływa na wybór oznaczonego
nim produktu, usługi przez konsumenta, co zwiększa
naszą konkurencyjność na rynku usług hotelarskich.
Jakie cechy wyróżniają Hotel AGIT na rynku? Co
zdecydowało, że to właśnie Państwo otrzymali
www.laur-eksperta.pl

„Laur Eksperta” to
wyróżnienie dla firm
inwestujących w ciekawe,
oryginalne i innowacyjne
rozwiązania, a także
dbających o najwyższą
jakość świadczonych usług.
prestiżowy certyfikat Instytutu Zarządzania i
Rozwoju Jakości?
Zakres usług świadczonych przez Hotel jest zaskakujący i niewątpliwie to wyróżnia go na tle innych firm
działających w tej samej branży. Innowacyjne rozwiązania, usługi i produkty dostępne „od ręki” w jednym
miejscu to niewątpliwie jeden z najmocniejszych jego
atutów. Hotel AGIT oferuje wszystkim odwiedzającym nas rodzinom z dziećmi edukacyjną bawialnię dla
najmłodszych. Jest to jedyna w Lublinie bawialnia na
świeżym powietrzu z dmuchanymi zjeżdżalniami i torami przeszkód, placem zabaw oraz boiskiem do gry w
piłkę – ulubione miejsce organizacji urodzin dla dzieci.
Dodatkowo, dzięki usłudze bawialni, rodzice mogą zostawić swoje dzieci pod opieką i skorzystać z usług SPA
/ siłowni / Restauracji. Kolejna usługa, która wyróżnia
Hotel AGIT, to zajęcia sportowe dla dzieci, które odbywają się podczas zajęć edukacyjnych. Posiadamy ponadto restaurację ECO, w której proponujemy gościom
produkty z farm ekologicznych. Kuchnię i catering
dietetyczny dostarczamy także między innymi do lubelskich przedszkoli. Szef Kuchni Restauracji AGIT Jean
Bos (Prezes Akademii Kuchni Molekularnej i prekursor
kuchni molekularnej w Polsce) wykonuje prezentacje
na żywo i przygotowuje potrawy molekularne oraz tradycyjne. Hotel AGIT szeroko promuje ideę ECO - posiada własną biologiczną oczyszczalnię ścieków, tereny
zielone, solary słoneczne, stosuje farby ekologiczne.
Z kolei Strefa Spa i gabinety odnowy AGIT oferują kosmetyki pochodzenia roślinnego i naturalne rytuały na
ciało z użyciem starodawnych przepisów od naszych
babć z Lubelszczyzny. A to jeszcze nie wszystko! Możemy pochwalić się pierwszą w Lublinie, wyróżniającą się
najwyższym poziomem zaawansowania, szkołą Pole
Dance (taniec na rurze) oraz pierwszą w Lublinie siłownią czynną 24/7. Hotel AGIT świadczy również usługę
związaną z tłumaczeniami językowymi oraz konferencyjnymi, posiada cyfrowy sprzęt do obsługi, dzięki
czemu zapewnia kompleksową obsługę konferencji
międzynarodowych. Do tego proponujemy kursy językowe SITA. To jedyna na rynku lubelskim relaksacyjna
metoda nauki języków obcych dostępna dla gości hotelowych, jak również mieszkańców Lublina.
ROZMAWIAŁ: TOMASZ SITEK
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ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ
I WYRÓŻNIĆ SIĘ
NA RYNKU!
ROZMOWA Z KAMILĄ PRZENIOSŁO,
Prezesem Zarządu Instytutu Zarządzania
i Rozwoju Jakości w Katowicach
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Dokonując codziennych zakupów, często zwracamy
uwagę na godła jakości obecne na opakowaniach lub
w reklamach produktów. Trzymając w ręku butelkę
popularnego napoju, kupując proszek do prania
albo wybierając kredyt w banku, zdarzało nam się
zatrzymać wzrok na charakterystycznym logo,
które potwierdza wartość danej marki.
Jaka idea przyświeca organizatorom Konkursu
„Laur Eksperta”?
„Laur Eksperta” to ogólnopolski konkurs i program doradztwa konsumenckiego, którego misją jest
wyróżnianie najlepszych produktów, marek i usług
dostępnych na polskim rynku. W Konkursie można zdobyć prestiżowy znak jakości „Laur Eksperta”,
przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców
najlepszych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego
i Politechniki Białostockiej. Patronat nad Konkursem
sprawuje m.in. Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Znak jakości „Laur Eksperta” przyznawany jest w
celu identyfikowania najlepszych produktów i usług
oraz promocji marek dobrze odpowiadających na
potrzeby konsumentów. Wyróżniamy marki, produkty i usługi cechujące się wysoką jakością i wartością
dla klienta, a ponadto stymulujemy rozwój polskiego
biznesu, propagujemy wysokie standardy jakościowe w działalności polskich firm oraz dostarczamy
konsumentom informacji o wartościowych ofertach,
przygotowanych przez producentów i dystrybutorów
reprezentujących rozmaite branże: od spożywczej po
informatyczną.
W Państwa Konkursie, w przeciwieństwie do
większości innych, konkurencyjnych konkursów i plebiscytów jakości, swoje produkty i
usługi zgłaszają do oceny firmy, a nie klienci.
To prawda. Dzięki temu firma, która chce zdobyć
nasz certyfikat, nie musi czekać, aż ktoś zarekomenduje jej produkt lub usługę albo konsumenci wysoko
ocenią ją w jakimś rankingu czy sondażu. Jeśli producent bądź dystrybutor danej marki jest przekonany,
że jego produkt spełnia kryteria naszego regulaminu,
może wypełnić ankietę, opisać w niej dlaczego zasługuje na „Laur Eksperta” i poddać się ocenie Kapituły.
Jeśli wynik tej oceny będzie pozytywny, firma zdobywa prestiżowy znak jakości „Laur Eksperta”. Następnie znak ten może być umieszczany na opakowaniach
nagrodzonych produktów, w przekazach reklamowych, na stronie internetowej, papierze firmowym
firmy itp.

www.laur-eksperta.pl

Dlaczego warto przystąpić do Konkursu „Laur
Eksperta”?
Dokonując codziennych zakupów, często zwracamy
uwagę na godła jakości obecne na opakowaniach lub
w reklamach produktów. Trzymając w ręku butelkę popularnego napoju, kupując proszek do prania albo wybierając kredyt w banku, zdarzało nam się zatrzymać
wzrok na charakterystycznym logo, które potwierdza
wartość danej marki. Dzięki Konkursowi „Laur Eksperta” produkty naszych laureatów mogą zyskać prestiżowy znak jakości, wzmocnić swoją rozpoznawalność
i pozycję rynkową. „Laur Eksperta” to znakomity sposób na kreowanie silnej marki produktów i usług w
oparciu o rekomendacje naukowego jury. Klienci znają
i cenią laury przyznane przez konsumentów, certyfikaty wysokiej jakości i inne godła, które pomagają podczas zakupów wybrać najlepsze, dostępne na rynku
towary itp. Z badań GFK Polonia – jednej z najlepszych
pracowni zajmujących się badaniem opinii publicznej
- wynika, że mając szeroki wybór towarów, klienci chętniej sięgają po produkty nagradzane w prestiżowych
konkursach jakości. Aż 26 proc. respondentów twierdzi, iż godło promocyjne umieszczone na opakowaniu
w istotny sposób wpływa na wybór oznaczonego nim
produktu. Na znaki jakości najsilniej zwracają uwagę
klienci z dużych, ponad stutysięcznych miast.
Najkrócej mówiąc - zdobycie prestiżowego znaku jakości może realnie wpływać na wyniki
sprzedaży wyróżnionych nim produktów…
Zdecydowanie tak. Posiadanie Znaku Jakości „Laur
Eksperta” to prosty i skuteczny sposób na wyróżnienie
produktów i usług na rynku oraz uzyskanie przewagi
nad konkurencją. „Laur Eksperta” pomaga zdobyć zaufanie klientów w oparciu o rekomendacje wybitnych
ekspertów - naukowców (profesorów i doktorów) reprezentujących najlepsze polskie uczelnie. Uzyskanie
wyróżnienia w Konkursie sprzyja budowaniu wizerunku firmy jako dbającej o wysoką jakość produktów/
usług, otwartej na potrzeby klientów, rzetelnej, solidnej i nowoczesnej. Udział w Konkursie ułatwia ponadto nawiązanie nowych, wartościowych kontaktów
biznesowych, np. z innymi laureatami.
ROZMAWIAŁ: PIOTR SIEMION

17

„LAUR EKSPERTA”
W OPINII LAUREATÓW

Maciej Wojtasiewicz

Bogusław Kowalski

Jesteśmy firmą informatyczną z wieloletnim stażem
i ugruntowaną pozycją na rynku i doskonale wiemy, jak
ważna jest jakość wyprodukowanych systemów IT. Bez
stałej współpracy z Klientem, tworzenie systemu informatycznego odbywa się w oderwaniu od rzeczywistości.
Trzeba sobie zdać sprawę, że nasze systemy wykorzystywane są na co dzień przez setki osób i to od naszych
systemów w dużej mierze zależy efektywność i jakość
wykonywanej przez nich pracy. Dlatego też każda uwaga
ze strony Klienta odnośnie systemu jest z uwagą rozpatrywana, bo w efekcie końcowym ma ona służyć Klientowi. Jakość obsługi Klienta jest więc dla nas na pierwszym
miejscu. Należy pamiętać, że wybór systemu informatycznego jest często decyzją na wiele lat i niezadowolenie Klienta pociąga za sobą brak dobrej rekomendacji.
To właśnie rekomendacja jest często czynnikiem decydującym przy wyborze systemu. „Laur Eksperta” niewątpliwie jest taką rekomendacją dla Klienta i dzięki
niej Klient bardziej zwróci uwagę na nasz system.
Każdorazowo staramy się informować rynek o otrzymanym wyróżnieniu, co zdecydowanie pomaga w
początkowej fazie kontaktów z Klientem. Już w trakcie
rozmów i negocjacji staramy się pokazać, że nasz produkt
nie tylko był wart wyróżnienia „Laur Eksperta” i nagrody nadzwyczajnej „Medal Nowoczesności”, lecz również
spełnia wymagania Klienta i wysokie standardy jakościowe oraz pokazuje innowacyjność podejścia i nowoczesną
technologię. Nasz system jest całkowicie nowy i jest już
wdrożony w wielu firmach. To pokazuje elastyczność
podejścia do Klienta. Dzięki bardzo dobremu zespołowi,
zarówno programistów, jak i osób wdrażających produkt,
nasza firma plasuje się w gronie przedsiębiorstw wyróżniających się i przyjaznych swoim Klientom.

Jako Grupa Kapitałowa Graal stale pracujemy nad
jakością naszych produktów, dlatego każda nagroda
jest dla nas zawsze powodem do dumy i motywacją
do dalszego rozwoju. Linia produktów SuperFish
Prestige, która otrzymała wyróżnienie „Laur Eksperta”, powstała po to, aby sprostać wymaganiom
klientów przywiązujących dużą wagę do wielu
aspektów produktów, jak: najwyższa jakość składników, smak, a nawet opakowanie odzwierciedlające wyjątkowość całej linii. Wśród produktów SuperFish Prestige nasi klienci znajdą m.in. polędwice
z łososia, sardynki, ryby wędzone i ryby w zalewach,
skomponowane z ulubionymi składnikami wysokiej
jakości, w tym chociażby suszonymi pomidorami, kaparami czy owocami goji. Linia SuperFish Prestige to
także odpowiedź na lukę w segmencie rybnych produktów luksusowych. Odznaczenie jej „Laurem Eksperta” jest dla nas szczególnie cenne, ponieważ zostało przyznane przez kapitułę złożoną z naukowców
polskich uczelni i ekspertów, a więc klienci mogą mieć
pewność, że nasza marka to świadectwo najwyższych
standardów. To również docenienie naszych wysiłków, które wkładamy w każdy etap produkcji, za co
dziękujemy. Niezwykle ważne są dla nas nie tylko stałe monitorowanie zadowolenia klientów z oferty oraz
czuwanie nad procesem produkcyjnym i inwestycje w
technologie, dzięki którym możemy dostarczać konsumentom wyroby najwyższej jakości, ale rozumiemy również, jak wielkie znaczenie ma czynnik ludzki.
Właśnie dlatego dbamy o jak najlepsze warunki pracy
– wyróżnienie Laur Eksperta to również nagroda dla
naszych pracowników, zatem dziękujemy im za codzienny wkład w sukcesy, które wspólnie osiągamy.

Członek Zarządu Datacomp Sp. z o.o.
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Prezes Grupy Kapitałowej Graal

www.laur-eksperta.pl

Jerzy Rożek

Prezes Warszawskiego
Domu Technika NOT Sp. z o.o.

Michał Mirocha
właściciel firmy Mimari

Udział w I edycji Konkursu „Laur Eksperta” to wyróżnienie szczególnie prestiżowe i cenne dla firmy Mimari,
gdyż jest przyznawane przez kapitułę złożoną z naukowców najlepszych polskich uczelni. To ogólnopolski konkurs i program doradztwa konsumenckiego, którego
celem jest wyróżnianie najlepszych produktów, marek
i usług dostępnych na polskim rynku. Firmy wyróżnione w konkursie wprowadziły na rynek produkty i usługi
dobrze odpowiadające na oczekiwania klientów, wyróżniające się na tle innych produktów i usług konkurencyjnych, posiadające znaczący potencjał innowacyjny. To
dla nas wielki zaszczyt jak również motywacja do dalszego rozwoju, podnoszenia jakości świadczonych usług.
Przyznany certyfikat ma przede wszystkim zwiększyć rozpoznawalność firmy Mimari oraz umocnić
naszą pozycję lidera na rynku branży kosmetycznej.
Jest to wyróżnienie, które wzbudza zaufanie odbiorców firmy do oferowanych usług oraz produktów.
Firma Mimari od samego początku swojego istnienia
kładzie nacisk na to, by proponować klientom produkty
najwyższej jakości oraz najnowocześniejsze technologie
obecne na rynku. Zaufanie naszych odbiorców zyskaliśmy dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta. Potrafimy tak dostosować naszą ofertę, aby klienci
dzięki zakupionym u nas produktom z powodzeniem
funkcjonowali w branży. Nie bazujemy na sprzedaży
jednorazowej. Obsługa klienta stanowi jeden z najważniejszych elementów strategii firmy. W istotny sposób
wpływa ona na poziom relacji oraz lojalność klientów.
Długotrwałe relacje są podstawą wyższej rentowności przedsiębiorstwa. Zdobycie i zatrzymanie klientów
wymaga zrozumienia tego, co dla tych klientów stanowi wartość, i koncentracji na procesach, dzięki którym
tę wartość można konsekwentnie dostarczać. Jedną z
metod zwiększania wartości oferowanej nabywcom jest
właśnie poprawa jakości obsługi klienta.

Warszawski Dom Technika
NOT Sp. z o.o. prowadzi wynajem sal konferencyjnych
wraz z kompleksową obsługą audiowizualną i internetem. Na życzenie Klienta oferujemy kompleksową bądź
częściową obsługę imprez. Dużą uwagę przykładamy
do obsługi kontrahentów. Przygotowujemy scenariusz
i oprawę imprezy, aranżację sali, zapewniamy catering,
obsługę artystyczną i techniczną.
Naszym atutem jest, że posiadamy 7 sal różnej wielkości mogących pomieścić od 20 do 450 osób w ustawieniu
teatralnym lub od 15 do 280 osób w ustawieniu konferencyjnym. Zabytkowe wnętrza sal nadają niepowtarzalny
klimat każdemu przedsięwzięciu. Sale różnią się od siebie
nie tylko rozmiarami ale również klimatem, co pozwala
na zorganizowanie eventu o dowolnym charakterze, rozmiarze i kształcie. Konferencje, wystawy, eleganckie bale,
przyjęcia weselne, koncerty, szkolenia, sympozja, bale
studniówkowe – to tylko niektóre z możliwości wykorzystania sal i obiektu Domu Technika. Naszą wizytówką jest
„zadowolony klient, wróci” i przyprowadzi następnego.
Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować kapitule Konkursu „Laur Eksperta” za docenienie Spółki
Warszawski Dom Technika NOT w kategorii usługi
wynajmu sal konferencyjnych za długoletni dorobek. Jest to dla nas duże wyróżnienie i motywacja
do dalszej lepszej pracy w zakresie wynajmu sal.
Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o. powstała w
1991 r. i 2016 r. obchodzimy 25-lecie działalności, która
opiera się na wynajmie powierzchni biurowych i sal konferencyjnych. Mówiąc o wyżej wymienionej nagrodzie i
naszej działalności, nie można pominąć naszej siedziby.
Warszawski Dom Technika jest obiektem zabytkowym o
charakterze neobarokowym i neorokokowym z elementami secesji, położonym w centrum Warszawy w pobliżu
warszawskiej Starówki. Ma on bogatą historię. Powstał
w 1905 r. jako gmach Stowarzyszenia Techników, zlokalizowany przy ul. Włodzimierskiej – dziś ul. T. Czackiego
3/5. Jego inicjatorem był ówczesny prezydent Warszawy Piotr Drzewiecki. W zeszłym roku obchodziliśmy
jubileusz 110–lecia oddania budynku do użytku, dlatego szczególnie cieszymy się z tak prestiżowej nagrody,
która dodała blasku Warszawskiemu Domu Technika na
110 - rocznicę.

Obsługa klienta stanowi jeden z najważniejszych elementów
strategii firmy. W istotny sposób wpływa ona na poziom
relacji oraz lojalność klientów. Długotrwałe relacje są
podstawą wyższej rentowności przedsiębiorstwa.
www.laur-eksperta.pl
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Aneta Kłunduk

Marcin Szczypa

Wzięliśmy udział w Konkursie „Laur Eksperta”, ponieważ chcieliśmy się zorientować, jak eksperci ocenią naszą działalność oraz gdyby udało nam się uzyskać tytuł,
dodatkowo wykreować markę świadczonych przez nas
usług. Ponadto zależało nam na zwiększeniu zaufania
Klientów. W pewnym sensie chcieliśmy poddać się ocenie
czy weryfikacji, by uzyskać pewność co do właściwego
kierunku naszych działań.
Bardzo ucieszył nas fakt, iż to co robimy, zostało
pozytywnie ocenione przez ekspertów i stało się dla
nas motorem do dalszych działań oraz stałego rozwoju. Certyfikat „Laur Eksperta” umieściliśmy na naszej stronie internetowej, portalach oraz materiałach
reklamowych. Ponadto znakiem opatrujemy oferty
wysyłane do Klientów i korespondencję firmową. Biorąc udział w konkursach, również przekazujemy skan
certyfikatu, ponieważ jesteśmy dumni z uzyskanego
wyróżnienia.
Jeśli chodzi o naszą działalność i to co nas wyróżnia, to pierwszym elementem jest uczciwość, przede
wszystkim wobec klientów, ale również wobec siebie
nawzajem oraz wykonywanie usług w sposób niezwykle rzetelny, dostosowany wprost do potrzeb i wymagań konkretnego Klienta. Zatrudniamy kilku specjalistów dedykowanych do poszczególnych usług. W roku
2013 opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie kodeks
etyczny, w oparciu o który staramy się działać zarówno w stosunkach wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. W
tym też roku uzyskaliśmy certyfikat „Odpowiedzialni
Społecznie”, co potwierdza, że działamy w dobrej wierze dla Klienta i społeczeństwa. Dowodem świadczenia
usług na najwyższym poziomie jest posiadanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz ISO
29990 w zakresie usług edukacyjnych, ponadto nasi
Konsultanci wpisani są do bazy doradców CSR PARP,
a niedawno uzyskaliśmy tytuł firmy szkoleniowo-doradczej roku 2016. Nasze usługi świadczymy kompleksowo, opiekujemy się naszymi Klientami długofalowo,
pamiętamy o ważnych terminach, śledzimy sytuację
rynkową i informujemy Klientów o istotnych dla ich
działalności zmianach w przepisach prawa, pomagamy
w wyjściu z trudnych sytuacji, wszystko to w znacznej
mierze skutkuje wieloletnią, owocną współpracą.

Biuro rachunkowe Peter Green Marcin Szczypa
zdecydowało się wziąć udział w I edycji Konkursu
„Laur Eksperta” ze względu na możliwość zdobycia
prestiżowego znaku jakości, który wyróżni nas na
tle konkurencji oraz wpłynie pozytywnie na wynik
sprzedaży naszego produktu.
Chcieliśmy zdobyć znak jakości „Laur Eksperta”,
który byłby potwierdzeniem świadczenia nowoczesnych usług księgowych za pomocą aplikacji RTAX.
Biuro Rachunkowe Peter Green w oparciu o własne
doświadczenia jest świadome, jak bardzo ważnym
czynnikiem w rozwoju firmy jest inwestycja w jakość
obsługi klienta. Zadowoleni i lojalni klienci poprzez
swoje rekomendacje polecają usługi i produkty danej
firmy swoim znajomym, a rekomendacje znajomych
są bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym źródłem
informacji. Stały, zadowolony z obsługi klient łatwiej
zaakceptuje podwyżki cen niż nowy klient.
Dla zadowolonego klienta podwyżka ceny nie stanowi powodu do rezygnacji z zakupu danej usługi,
towaru. Ponadto zadowolony klient stanowi dla firmy gwarancję długoterminowego zysku, a wysoka jakość obsługi redukuje koszty związane z ponownym
wykonaniem usługi.
Zdobyte wyróżnienie w konkursie było dla nas
ogromnym zaskoczeniem, ale również dało nam
wiarę w siebie. Produkt, nad którym pracowaliśmy kilka lat został poddany badaniu przez najlepszych specjalistów i został doceniony, a więc
jest na tyle dobry, że możemy bez żadnych obaw
polecać go innym firmom i instytucjom. Dzięki
posiadaniu certyfikatu „Laur Eksperta” możemy
posługiwać się godłem oraz informacją o uzyskanym wyróżnieniu na stronie internetowej naszej
firmy.
Godło „Laur Eksperta” umieściliśmy również na
papierze firmowym, formatkach mailowych, opakowaniu wyróżnionego produktu oraz na produktach
reklamowych naszej firmy, np. teczkach firmowych,
w broszurach informacyjnych. Ponadto do każdego z
naszych klientów została wysłana informacja o zdobyciu prestiżowego znaku jakości „Laur Eksperta” za
aplikację RTAX.

pełnomocnik właściciela Przedsiębiorstwa
Konsultingowego AGM
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właściciel Biura Rachunkowego
Peter Green
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KATEGORIA

PRODUKT/USŁUGA
WYRÓŻNIONA W KONKURSIE

FIRMA ZGŁASZAJĄCA
PRODUKT

SYSTEMY MONITORINGOWE

Produkt: Monitoring ZERKAM

Zerkam sp. z o. o.

Produkt: ROKAMINA K 30 B Surfaktant Amfoteryczny

PCC EXOL S.A.

Produkt: ADVANCE BPA

MEXEO Wiesław Hreczuch

CHEMIA PRZEMYSŁOWA

Produkty:
MIESZALNIKI PRZEMYSŁOWE Mieszalnik Przemysłowy Typu KU – X
Mieszalnik Przemysłowy Typu WU – 1500 k

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
KOMELA Bogdan Konieczny

HANDEL

Usługa: sprzedaż samochodów używanych

Salon Samochodów Używanych AUTO
SZULC Mirosław Szulc

HANDEL HURTOWY

Marka: Hurtownia Kosmetyczna MIMARI

MIMARI Michał Mirocha

Produkt: Gesha Beauty Collagen Drink

Beauty Care Poland sp. z o. o.

Produkty:
Skoncentrowany olejek zapachowy „Tabacora Parfums”
Perfumy „Salim Attar”

MTP MATI TRADING POLAND
– PC&HB International Group
Mateusz Ligęcki

Produkty:
Balsam po goleniu dla mężczyzn AQUA Mineral
Męski odżywczy krem do twarzy AQUA Mineral
Mineralne mydło błotne CANAAN
Mleczko do ciała i dłoni Delikatna Rosa
Mleczko do ciała i dłoni GOLD CHARM
Mleczko do ciała i dłoni MIDNIGHT MAGIC
Peeling do ciała z olejkami TOTALNY JEDWAB – LEŚNE
MARZENIE
Serum Esencja Młodości AQUA Mineral

Holyland Trading sp. z o.o. sp. k.

FASHION

Marka: Decolove Handmade Accessories

Decolove Karolina Pytlakowska

AKCESORIA FRYZJERSKIE

Produkty:
Klipsy Fryzjerskie Head Jog Eagle Klipz
Profesjonalne szczotki do stylizacji Head Jog High Shine

Siima Professional sp. z o. o.

Produkt: Dachówki i gąsiory kompozytowe TiLeCo

TiLeCo Ewa Szenic – Zaborowska

Produkt: Przyrząd do pomiarów wilgotności materiałów
budowlanych DNS G-823

PARPO Jarosław Kurnikowski

Usługa: Szkolenie „STOLARKA VIP”

GEC Consulting Grzegorz Cendrowski

Usługa: Innowacyjny projekt szkoleniowy

COMPETENCE-TRAINING & COACHING
INSTITUTE Barbara Jaśkiewicz

Usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM
Grzegorz Kłunduk

Usługi szkoleniowo-doradcze SCS

Śląskie Centrum Szkoleniowe sp. z o. o.

Produkt szkoleniowy: Akademia dobrej sprzedaży

Most Consulting Iwona Traliszewska

Usługa: Specjalistyczne szkolenie „Mowa ciała i
wykrywanie kłamstwa biznesie”

Inspire Your Life Magdalena Koźmala

Usługi szkoleniowo-doradcze „HUMAN ADVICE“

Human Advice Firma Szkoleniowo Doradcza Magdalena Komarnicka

Usługa: szkolenia i doradztwo biznesowo-finansowe

Anna Maria Dukat

Produkty szkoleniowe:
„Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem”
„Trening asertywności oraz radzenia sobie z tzw.
trudnymi ludźmi”

EVOLVO Wiktoria Czyżewska

KOSMETYKA

PRZEMYSŁ BUDOWLANY
USŁUGI MARKETINGOWOEDUKACYJNE

USŁUGI SZKOLENIOWE
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KATEGORIA

USŁUGI KONSULTINGOWE

POMOCE DYDAKTYCZNE

PRODUKT/USŁUGA
WYRÓŻNIONA W KONKURSIE

FIRMA ZGŁASZAJĄCA
PRODUKT

Usługa doradztwa biznesowego dla przedsiębiorców

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM
Grzegorz Kłunduk

Usługa doradztwa marketingowego i CSR

Agencja Managerska VIP For You

Produkt konsultingowy: „Zarządzanie przez wartości ma
sens”

ALNAIR spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Produkty:
Filmy edukacyjne wspomagające pracę nauczycieli
Oferta edukacyjna do nauczania zajęć technicznych
w klasach 4-6 szkoły podstawowej i i w klasach 1-3
gimnazjum.

JAWI Działalność Produkcyjno-Handlowa
Witold Jakubek

Produkt: Ścieżka edukacyjna MENTOR

MENTOR Agencja Reklamy
i Dydaktyki Spółka Cywilna Elżbieta
i Paweł Majchrzak

Produkt: System do diagnozy i treningu uwagi słuchowej
Young Digital Planet S.A.
„Uwaga słuchowa”
E-USŁUGI

Produkt: Kreator gadżetów

BTL Forms Joanna Warkocka

Produkt: Program księgowy dla małych firm „Księga
Express STD”

TGSoft Tadeusz Gołębiowski

Produkt: System ewidencji czasu pracy Czas.pro

Master One Piotr Górski

Produkt: Aplikacja RTAX

Peter Green Marcin Szczypa

Produkt: Oprogramowanie DataERP

Datacomp sp. z o. o.

Produkt: Oprogramowanie WITNESS

AMC Advanced Manufacturing Consulting
sp. z o. o.

Produkt: Biblioteka oprogramowania źródłowego INFO
TECH IEC 61850 Software Library

INFO TECH Dr Wojciech E. Kozłowski
Spółka Jawna

ROZWIĄZANIA IT

Produkt: Uniwersalna platforma telemetryczna –
Telemetria

TELIUM J. Klimkowski, D. Warowny - s. c.

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE –
PRZETWORY RYBNE

Linia produktów: Super Fish Prestige

GRAAL S.A.

Produkt: Krążki z ciasta pierogowego OLEJNIK

Ewa Olejnik Przedsiębiorstwo Przemysłu
Spożywczego OLEJNIK

Produkty:
Chleb żytni bez drożdży
Chleb żytni 100% ze słonecznikiem
Chleb żytni 100% z kiełkami
Chleb wiejski

Piekarnia Familijna spółka jawna
Elżbieta Kowalczyk, Witold Kowalczyk

Produkt: Makaron Złocisty

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MLEXER
Spółka Jawna J . Waśkowski, J. Waśkowski

Produkt: „Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym - organizowanie oznakowania pionowego i
poziomego”

PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski spółka
jawna

Usługa w zakresie zarządzania systemem gospodarki
odpadami w Gminie Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
sp. z o.o. w Krakowie

Produkt: System GOREr Cover

EQUIPO sp. z o.o.

Produkt: Poręczenie Zobowiązań Finansowych Sektora
Mśp

Samorządowy Fundusz Poręczeń
Kredytowych sp. z o.o.

Produkt: Żaluzja tekturowa do transportu AGD

PAK-Service Ewelina Konopka Jóźwiak

APLIKACJE IT DLA
FIRM I INSTYTUCJI

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE –
PRODUKTY MĄCZNE

RUCH DROGOWY
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
FUNDUSZE PORĘCZENIOWE
LOGISTYKA

Produkt: Platforma Zakupowa „USBOX”

USBOX sp. z o.o. sp. k.

KONFERENCJE I EVENTY

Usługa wynajmu sal konferencyjnych

Warszawski Dom Technika NOT sp. z o.o.

NOWE MEDIA

Produkt: Portal kosmetyczno – biznesowy
Trustedcosmetics.pl

RENAMA Renata Zielezińska

Produkt: Trafna wymiana walut z Aforti

Aforti Exchange sp. z o. o.

Produkt: Mikropożyczka

Aforti Finance S.A.

Produkt: Pożyczka domowa Bocian

Everest Finanse sp. z o.o. sp. k.

Produkt: Pożyczka społecznościowa zakra.pl

Zakra Corp sp. z o. o.

FINANSE
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PRODUKT/USŁUGA
WYRÓŻNIONA W KONKURSIE

FIRMA ZGŁASZAJĄCA
PRODUKT

TECHNIKA GRZEWCZA

Produkt: Ogrzewanie kościelne KAMO

KAMO sp. z o.o.

USŁUGI
TŁUMACZENIOWE

Usługa: Tłumaczenia językowe INTERTEXT

Biuro tłumaczeń INTERTEXT
sp. z o.o.

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA

Albumy książkowe:
„Chopin”
„Wykwintna kuchnia polska. Wszystkie smaki roku”
„Polska”

BOSZ Szymanik i wspólnicy spółka jawna

Produkt: Biurko Stand Up

MIKOMAX sp. z o.o. sp. k.

Produkt: PAIDI Biurko Tablo

Concept Anna Pstrągowska

Produkt: Nawóz naturalny BIONICS

Green S.A.D. Technology sp. z o. o.

Produkt: Nawóz dolistny Sol-Vit MnCu nano premium

PPHU SOLMAG AGRO Maciej Jasiński

Produkt: System do budowy ogrodów wertykalnych
Pixel Garden

Garden Spot Paweł Garbarek

Produkty:
Innowacyjny zestaw do grilla „Grillbox”
Innowacyjna podpałka „X-Fire”

Technika Electra sp. z o. o.

MEBLE

DOM I OGRÓD

AKCESORIA GSM

Produkty: Pokrowce skórzane do telefonów
Best 2 Trade Sabina Ługowska
komórkowych: Book, Flip, Magnetic, Berlose, Royal, Togo

USŁUGI IT

Usługa: odzyskiwanie danych

VS Data spółka cywilna
Witold Sobolewski Andrzej Sobolewski

ZABEZPIECZENIA
ANTYPOŚLIZGOWE

Produkt: Technika antypoślizgowa

CT Service sp. z o. o.

TRANSPORT

Produkt: „Pociąg SŁONECZNY – wakacyjne połączenie
kolejowe z Warszawy nad morze”

Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

USŁUGI SERWISOWE

Usługa: serwis ekspresów do kawy

Flint Espresso Sp. z o. o.

TECHNOLOGIA GÓRNICZA

Produkt: Samojezdny Wóz Transportowy SWT HATMAN

KBZM sp. z o.o.

DZIAŁALNOŚĆ
DEWELOPERSKA

Produkt: Mieszkanie pasywne w VILLANOVA

EDIFICIO sp. z o. o.

Produkt: Osiedle VENTANA w Walendowie

Westmark Polska sp. z o.o.

BUDOWNICTWO
EKOLOGICZNE

Marka: Sielanka – domy drewniane

Sielanka Zbigniew Nowak

ARANŻACJA WNĘTRZ

Produkt: Sufity napinane Barrisol

A.T.K. FASHION INTERIOR sp. z o. o.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Produkt: ICG – Międzynarodowa Windykacja Należności

ICG spółka cywilna – International
Consulting Group

PRODUKTY IZOLACYJNE

Produkt: Izolacje przemysłowe

PETROSTAL Piotr Kuklis

TECHNIKA
MOTORYZACYJNA

Produkt: Czarna skrzynka Automobile Experts
Certification PL0001

Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń
Sławomir Olszowski

PSYCHOLOGIA
ORGANIZACJI

Produkt: Profil Motywacyjny „Reissa”

Instytut Durkalskiego RMP Polska
Sp. z o.o.

Marka: Lejdis Studio Polska

JT Promotion Jarosław Tomczewski

Produkt: Michael Phelps Signature Swim Spa

Spa Ogrodowe Wojciech Ciżek

Marka: Kino Orange

Outdoor Cinema Ent. Sp. z o. o.

Produkt: Turystyczne gry planszowe

OUTDOOR Media Stępień
Tomasz

Produkt: Multisensoryczny aparat do telematyki
medycznej „SiDLY CARE”

SiDLY sp. z o. o.

FITNESS

KULTURA I ROZRYWKA

MEDYCYNA

Produkt: Rejestrator matczyno-płodowy ZUZAMED

MoFeMa sp. z o. o.

USŁUGI
ARCHITEKTONICZNE

Usługa projektowo – consultingowa „Archice”

Archice sp. z o.o. sp. k.

PRODUKTY ODZIEŻOWE

Rajstopy: GRAZIA, GWENN, TANZIA, LORA

ADRIAN
Fabryka Rajstop Małgorzata Rosołowska
– Pomorska

HOTELARSTWO

Usługa hotelowa AGIT Congress &SPA

AGIT Agnieszka RYDZ

HUMAN RESOURCES

Usługa: Rekrutacja specjalistów i menedżerów oraz
doradztwo personalne

Antal International Sp. z o. o.
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Zapraszamy do udziału
w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu
i Programu Doradztwa Konsumenckiego
„LAUR EKSPERTA”

Wyróżnij się jako firma nowoczesna,
oferująca najlepsze produkty i usługi na rynku
Wejdź na www.laur-eksperta.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 8 lipca 2016 roku
Dodatkowe informacje:
biuro@instytut-zarzadzania.pl
tel. 32 704 60 63
tel. kom. 517 765 212

