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Warszawa, 28.11.2014 r.
Pracuj.pl wśród Najmocniejszych Polskich Marek 2014
Już po raz jedenasty Rzeczpospolita ogłosiła Ranking Najcenniejszych Polskich
Marek. W ramach tego zestawienia w Rankingu Mocy Marki wg Rzeczpospolitej w
kategorii „usługi i działania deweloperskie” pierwsze miejsce zajęła marka Pracuj.pl,
której właścicielem jest Grupa Pracuj S.A. Wśród Najmocniejszych Polskich Marek
2014 Pracuj.pl towarzyszy takim markom jak Wedel, PKO BP, Apart.
Wyróżnienia dla najmocniejszych marek przyznawane były w dwunastu kategoriach, na
podstawie badania opinii konsumentów. Marka Pracuj.pl zdobyła pierwsze miejsce wśród firm w
kategorii „usługi i działania deweloperskie”. Tegoroczne osiągnięcie pozwoliło firmie poprawić
swój wynik z zeszłego roku (II miejsce w 2013 roku). Wśród zdobywców tytułu Najmocniejsza
Polska Marka 2014, Pracuj.pl towarzyszy takim markom jak PKO BP (sektor finansowy), Wedel
(sektor słodyczy i lodów), Lubella (sektor produktów żywnościowych), Tyskie (sektor napojów
alkoholowych), Play (sektor telekomunikacji).
Ranking Najcenniejszych Polskich Marek powstaje z wykorzystaniem metody opłat licencyjnych
(relief from royalty), która pozwala na określenie hipotetycznych opłat, jakie ponosiłby
użytkownik marki, gdyby korzystał z niej na podstawie umowy licencyjnej. W tym roku marka
Pracuj.pl. znalazła się na 191 miejscu spośród 330 firm, znacznie poprawiając swój wynik z
zeszłego roku (230 miejsce w 2013 roku). Szacowana, przez organizatorów rankingu, wartość
marki w porównaniu do zeszłego roku wzrosła o 21% i wynosi obecnie 44,6 mln zł.
Cieszymy się, że nasze dążenie do ciągłego rozwoju spotyka się z uznaniem tak ważnej dla nas
grupy jaką są konsumenci. Tegoroczny tytuł Najmocniejszej Polskiej Marki, jak również 21%
wzrost naszej szacowanej wartości jest dla nas potwierdzeniem, że obrana przez nas strategia
biznesowa przynosi wymierne efekty. – komentuje Przemysław Gacek, Prezes Zarządu Grupy
Pracuj S.A.
Gala 11 Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek odbyła się 27 listopada w budynku Ufficio
Primo w Warszawie. Nagrodę z rąk Bogusława Chroboty, Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej,
odebrał Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl i członek Zarządu Grupy Pracuj S.A.
Pierwsze miejsce w „Rankingu Mocy Marki wg Rzeczpospolitej” to nie jedyne wyróżnienie
przyznane firmie w tym roku. Grupa Pracuj S.A. znalazła się także na drugim miejscu rankingu
Deloitte Technologu Fast 50 CE, wśród polskich marek i na piątym w gronie marek z krajów
Europy Środkowej w kategorii „Big 5”. Firma zajęła także trzecie miejsce w badaniu „Najlepszy
Pracodawca 2014”, w kategorii „duże przedsiębiorstwa” przeprowadzonym przez Aon Hewitt.
***

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów i menedżerów. Specjalizuje się
w rekrutacji przez Internet oraz w kształtowaniu wizerunku pracodawców, wspierając firmy w pozyskiwaniu
najlepszych kandydatów do pracy. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 20 tysięcy oferty pracy od
atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery
zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj,
będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. Pracuj.pl jest
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także członkiem - założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The
Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata. www.pracuj.pl
Kontakt dla mediów:
Anna Częścik
Grupa Pracuj
tel. (22) 373 75 15; 666 357 923
anna.czescik@pracuj.pl

Właścicielem marki Pracuj.pl jest

