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MARKETING GRUPY WRÓBEL ROZBIŁ BANK
Oczywiście nie dosłownie, ale na 4 nagrody Marketing 
Awards 2022  Mercedes-Benz Polska połowę zdobyły 
pomysły marketingowców z Grupy Wróbel. Jedno 
wyróżnienie jest za zaangażowanie młodych ludzi, któ-
rzy w wirtualnym spacerze po salonie szukali gwiazd 
Mercedesa, a przy okazji poznawali ofertę aut. Drugi 
pomysł zachwycił prostotą i skutecznością. Marketin-
gowcy robili zdjęcia elektrycznych Mercedesów na tle 
domów z fotowoltaiką, a potem ich mieszkańcom 
wrzucali do skrzynek ofertę. I trzeba przyznać, że 
zgodnie z hasłem tego numeru, była to oferta szyta na 
miarę. Gratulujemy!

DWIE STATUETKI TECH AWARDS
 DLA MERCEDES-BENZ

Elektromobilność i zaawansowane rozwiązania 
technologiczne to dwie dziedziny, na które Mercedes-
Benz stawia mocny nacisk. Nasze działania zostały 
docenione w największym w Polsce plebiscycie 
technologicznym Tech Awards 2022 organizowanym 
przez serwis Komputer Świat.
Plebiscyt jest dwuetapowy. Najpierw redaktorzy 
serwisu KomputerSwiat.pl stworzyli listę 116 
produktów i usług, które cechuje wyjątkowa 
funkcjonalność i możliwości. Każdą z 9 głównych 
kategorii podzielono na 3 podkategorie, co pozwoliło 
na lepsze porównywanie nominowanych. W drugim 
etapie dziesiątki tysięcy polskich entuzjastów nowych 
technologii wskazały najlepsze produkty. 
Mercedes-Benz zdobył aż dwie statuetki w kategorii 
Elektromobilność. Głosami czytelników najlepszym 
samochodem elektrycznym wybrany został EQS SUV, 
zaś kokpitem przyszłości okrzyknięto MBUX 
Hyperscreen, co – nieskromnie mówiąc – wcale nas nie 
dziwi.

STARE BIELICE, A SALON NOWIUTKI
W Starych Bielicach pod Koszalinem otwarto nowy 
autoryzowany salon i serwis Mercedes-Benz Mojsiuk. 
Obiekt jest zaawansowany technologicznie, ma 
cyfrowo sterowane oświetlenie, klimatyzację, fotowol-
taikę, multimedialne ekrany i cyfrowe wizualizacje. 
Przy tym wnętrze zapewnia stonowaną elegancję, 
oprócz czerni i szarości jest drewno i wygodne fotele. 
Na klientów serwisu czeka 10 stanowisk z podnośni-
kami i zaawansowane urządzenia diagnostyczne.  Użyt-
kownicy modeli elektrycznych docenią zaś szybką 
ładowarkę DC o mocy 120 kW. 

EKOSIEDZIBA PRZY DAIMLERA 1
Warszawska siedziba Mercedes-Benz Polska otrzymała 
certyfikat ekologicznego budownictwa BREEAM. To naj-
częściej używany system do analizy ekologiczności 
architektury w Polsce. Audytorzy oceniają m.in. zużycie 
wody i energii czy gospodarowanie odpadami, a także 
czynniki wpływające na dobre samopoczucie pracowni-
ków, jak ilość światła dziennego i jakość powietrza we 
wnętrzach. Standardy BREEAM są regularnie modyfiko-
wane, więc certyfikat  otrzymuje się tylko na 3 lata, a to 
sprawia, że konsekwentnie trzeba dbać o środowisko  
i rozszerzać swe ekologiczne działania – tak jak w siedzi-
bie Mercedes-Benz Polska oraz EQE.

A MOŻE TAK RELAKS W SPA? 
Jeśli marzy Ci się odprężenie w SPA, koniecznie wybierz się do hotelu bez 
dzieci! W mazowieckim kompleksie hotelowym Manor House SPA**** – Pałac 
Odrowążów***** znajdziesz luksus intymności, ciszę i spokój miejsca,  
w którym odpoczywają dorośli. Przyjemność niosą masaże, energetyczne 
terapie i zabiegi odmładzające, kąpiele ofuro i w bezchlorowym basenie, 
saunowanie w Łaźniach Rzymskich, koncerty na gongi tybetańskie…  
a w hotelowej restauracji tradycyjne smaki i wegańskie dania. Do tego 
bliskość kojącej zmysły przyrody pięknego, zabytkowego parku.  
W najlepszym holistycznym hotelu SPA w Polsce zadbasz o siebie, dobry 
nastrój i bliskość w związku – polecamy romantyczny wyjazd we dwoje. 
www.manorhouse.pl
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