DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

www.strefa-gospodarki.pl

NR 5 (26) 28 maja 2013 r.

Odpowiedzialność i rozwój Żabka – wybór konsumentów
Timkenpolska Sp.z o.o.jestczęściąamerykańskiejkorporacjicieszącejsięrenomąna rynku.
pozycjęjednejz najlepszychﬁliiosiągam.in.dziękijasnookreśloneji skutecznierealizowanej
polityce budowania pozytywnych relacji w ﬁrmie. Znalazło to odzwierciedlenie w przyznaniu
przedsiębiorstwutytułuOdpowiedzialnypracodawca–LiderhR 2013.
Po cząt ki fir my się ga ją 1996
roku, kiedy amerykańska korporacja The Timken Company
przejęła część łożyskową sosnowieckich zakładów FŁT Prema-Milmet SA. Wiodącym przedmiotem działalności korporacji
jest produkcja łożysk i stali przeznaczonych dla wszystkich branż
przemysłu na całym świecie. Fabryka w Sosnowcu swoje łożyska stożkowe kieruje głównie
do wiodących producentów samochodów. W uznaniu osiągnięć
pol skie go od dzia łu, Tim ken
umiejscowił w Sosnowcu swoje
eu ro pej skie cen trum ob słu gi
klientów przemysłowych i dystrybutorów.
Jednym z założeń firmy jest
dbałość o ciągły rozwój i wyszkolenie pracowników. Systemy oceny pracowników administracyjnych i produkcyjnych stanowią
podstawę działań rozwojowych
i szkoleniowych. Niektóre rozwiązania z dziedziny oceny pracowników zostały wypracowane lokalnie w Timken Polska
Sp. z o.o. i wyróżniają w pozytywny sposób krajowy oddział
na tle pozostałych spółek korporacji. Firma partycypuje też w kosztach podnoszenia kwalifikacji poprzez studia czy specjalistyczne
kursy dla pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, dając im możliwość awansu i osiągania sukcesu zawodowego. Firma
również bardzo odpowiedzialnie
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podchodzi do tworzenia bezpiecznych warunków pracy oraz angażowania wszystkich pracowników
w ich ciągłą poprawę. Przykładem może być promowanie i rozwijanie umiejętności udzielania
pierwszej pomocy. Wśród załogi,
pod okiem fachowej pomocy ratowników medycznych, stworzono i dokładnie przeszkolono osiem
grup wyspecjalizowanych w udzie-

leniu pierwszej pomocy. Wprowadzono również program oceny
zachowań, który ma na celu wyeliminowanie potencjalnie niebezpiecznych zachowań i nawyków
pracowników, mogących narazić
na niebezpieczeństwo wypadku
osoby wykonujące swe zadania
na hali produkcyjnej. Dodając
do powyższych elementów realizację założeń lean management
(odchudzonej produkcji), który firma od lat wprowadza z powodzeniem do metod zarządzania, wyłania się obraz przedsiębiorstwa
kierowanego niezwykle nowocześnie. Odzwierciedleniem tego może być szereg wyróżnień przyzna-

nych Timken Polska zarówno przez
korporację, jak i przez głównych
kontrahentów. Odpowiedzialność
Pracodawcy widoczna jest również w propagowaniu zainteresowania pracowników zdrowym stylem życia, m.in. poprzez program
Aktywny dla Zdrowia, w ramach
którego pracownicy dążą do realizacji celów w zakresie kondycji fizycznej, zainteresowań sportowych i zdrowego trybu życia.
Działania te podejmowane są w celu tworzenia pozytywnego, bezpiecznego i motywującego środowiska pracy, w którym pracownicy
mogą realizować siebie i jednocześnie przyczyniać się do rozwoju firmy.
– Przyznanie nam tytułu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2013 było dla nas miłym
zaskoczeniem – mówi Kazimierz
Łydek, Dyrektor Generalny.
– Uświadamia nam to, że obrane
cele i ich realizacja stawia przedsiębiorstwo na dobrej drodze
do osiągania sukcesów, a sukcesem nie jest jedynie powodzenie
w biznesie. Czujemy się bardzo
zbudowani faktem, że dzięki Timken Polska na stabilizację życia,
może w tych trudnych czasach liczyć tak wielu naszych pracowników i ich rodziny.
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Z JackiemSpychałą,
Dyrektorem ds. Marketingu
i Public Relations,
rozmawia Grzegorz Kozicki.
– Gratuluję, Żabka została Laureatem I. miejsca programu Konsumencki Lider Jakości 2013,
w kategorii „Sieci spożywczych
sklepów małopowierzchniowych”.
Konsumenci wskazali Państwa
sklepy jako najlepsze. W czym
zatem tkwi siła Żabki?
– Siłę naszego modelu biznesowego stanowią przede wszystkim: korzystna lokalizacja oraz dopasowany do potrzeb klientów asortyment.
Kluczowa jest jednak doświadczona kadra handlowców – Ajentów.
Cieszymy się, że koncepcja bliskości klienta, szybkości obsługi oraz
wygody zakupów sprawdziła się,
a klienci są zadowoleni z naszych
sklepów i rekomendują je.
– Sieć Żabka to największa w Polsce sieć sklepów typu convenience. Proszę przybliżyć liczbę Państwa placówek oraz powiedzieć
kilka słów o planach dalszego
rozwoju, zarówno tego ilościowego, jak i jakościowego.
– Dynamiczny rozwój, zarówno sieci Żabka, jak i nieco młodszej od niej
sieci Freshmarket, pod względem
jakościowym i ilościowym jest jednym z najistotniejszych elementów
naszej strategii. Obecnie mamy blisko 3000 placówek z logo Żabki
i Freshmarketu, w 625 miejscowościach w całej Polsce. W ciągu najbliższych 5 lat liczba naszych sklepów wzrośnie do 5 tys. Ekspansję
wspiera pionierski na rynku projekt „Sklep za czynsz”, w ramach
którego właściciele sklepów, którzy nie chcą już kontynuować pracy w branży handlowej, wynajmują swoje placówki firmie Żabka
Polska, w zamian za comiesięczny

czynsz. Lokal zostaje przebrandowany i dostosowany do standardów
sieci Żabka lub Freshmarket.
– Jeśli mówimy o sukcesach, to
musimy chyba podkreślić rolę
osób odpowiedzialnych za sklepy spod szyldu Żabki. Jakość obsługi i prowadzenia sklepu jest
niemniejsza niż jakość oferowanych produktów…
– Oczywiście. Wysoko wykwalifikowani przedsiębiorcy, prowadzący
sklepy Żabka lub Freshmarket oraz
zatrudniani przez nich sprzedawcy,
to dla nas klucz do sukcesu. Z tego
powodu mocno inwestujemy w szkolenia, przygotowujące Ajentów
do efektywnego prowadzenia placówki handlowej. W ślad za oczekiwaniami coraz bardziej wymagających konsumentów organizujemy
także warsztaty z zakresu podniesienia standardów obsługi klienta,
merchandisingu czy zagadnień HR.
Dodatkowo, każdy współpracujący
z naszą firmą Ajent, może skorzystać ze specjalnej platformy e-learningowej, na której dostępnych jest
szereg szkoleniowych materiałów
multimedialnych. Każdy Ajent jest
również wspierany przez coachów,
którzy na bieżąco doradzają oraz
edukują sprzedawców w sklepie.
– W Żabce znajdziemy nie tylko
tradycyjny handel detaliczny, ale
także inne ciekawe propozycje,
mam na myśli Zielone Okienko
i Freshcafé. Proszę przybliżyć tę
ofertę.
– Handel ewoluuje, pojawiają się
nowe tendencje na rynku, klienci
są wyedukowani i coraz bardziej
wymagający. Koncepcja naszych
sklepów opiera się na stałym podnoszeniu komfortu zakupów blisko miejsca zamieszkania, pracy
czy szkoły, dlatego systematycznie
analizujemy zwyczaje zakupowe
konsumentów i błyskawicznie re-

agujemy na ich potrzeby. Tak zrodziły się pomysły stworzenia Zielonego Okienka czy Freshcafé, z których codziennie korzysta kilkaset
tysięcy Polaków. Przypomnę, że
Zielone Okienko to pakiet usług
umożliwiających, przy okazji zakupów w sklepie Żabka, opłacenie
bieżących rachunków, doładowania telefonów komórkowych, zakup LOTTO lub płatność kartą
płatniczą. Z kolei minikawiarnia
Freshcafé to stoisko w sklepie ze
świeżo zmieloną kawą w pięciu rodzajach oraz ciepłymi przekąskami na wynos, np. hot dog, pizza pocket. Freshcafé jest dostępne obecnie
w wybranych sklepach Żabka oraz
wszystkich Freshmarketach.
– Czy rok 2013 będzie rokiem
wdrażania kolejnych nowych pomysłów, czy już raczej ciągłym
udoskonalaniem aktualnej oferty?
– Wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów cały czas pracujemy nad optymalizacją asortymentu oraz usługami dodatkowymi.
W tym roku nacisk położyliśmy
na opracowanie najlepszej w naszym segmencie rynku oferty promocyjnej, którą wspiera kampania
reklamowa w telewizji, radiu oraz
Internecie. Inwestować będziemy
także w rozwój oferty dań gotowych na wynos, produkty marki
własnej, a także dobrej jakości, wyselekcjonowane wina, dostępne
na wyłączność jedynie w naszych
sieciach. Dodatkowe rozwiązania
są obecnie testowane, już wkrótce
pojawią się w naszych sklepach.
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