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Przed świętami
dorobisz ok.

Grudzień to doskonały okres nie tylko na zakupy, ale także na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Przy obsłudze
stoiska z fajerwerkami czy sprzedaży choinek można zarobić nawet 12 zł na godzinę do ręki – wynika z analizy
przeprowadzonej przez serwis otoPraca.

Stacje Bliska zmienią
szyld?
Stacje paliw Bliska
najprawdopodobniej
znikną z rynku. Nie
oznacza to jednak ich
likwidacji, a jedynie
zmianę nazwy.
Właściciel sieci, PKN Orlen
zadeklarował, że ostatecznie
planuje utrzymać na rynku
tylko dwie swoje marki.

-- Docelowo chciałbym, aby
zostały tylko dwa brandy
-- Orlen i Star, a jeśli zostanie Star, to nie będzie marki
Bliska - powiedział podczas
ubiegłotygodniowej konferencji prasowej prezes PKN Orlen Janusz Krawiec. -- Trwają
prace nad zmianą brandów
detalicznych, chcemy ujednolicić nasze marki w tym
segmencie. W Czechach zamieniamy już markę Benzina
na Orlen -- dodał.

Na czeskim rynku PKN Orlen

sprzedaje paliwa pod marką
Benzina i Benzina Plus, w
Niemczech większość stacji
koncernu działa pod marką
Star. W Polsce stacje PKN
sprzedają paliwo w sieci
Orlen, Bliska i Petrochemia
Płock, a na Litwie pod nazwą
Orlen Lietuva.
PKN Orlen posiada obecnie
około 1700 stacji (z czego
440 to Bliska), w Niemczech
około 570, w Czechach ponad 330, natomiast na Litwie 35 stacji.

Handel to branża, gdzie w
okresie
przedświątecznym
najłatwiej można znaleźć pracę dorywczą. Potrzebne są
hostessy, osoby do obsługi
klienta, porządkowania hali
sprzedażowej czy wykładania
towaru.

do 8 zł, a marchandiserzy, którzy dbają o ekspozycję towaru
w sklepie, mogą otrzymać 10
zł na godzinę. Najwięcej, bo
aż 12 zł zarabiają osoby pracujące na nocną zmianę, przy
inwentaryzacji czy wykładaniu
towaru.

W handlu można
zarobić do ręki od
6 do 12 zł za godzinę, w zależności od
stanowiska i trybu
pracy.

– Jak się okazuje, w grudniu
można dorobić nie tylko w hipermarketach czy centrach
handlowych. Pracownicy tymczasowi są chętnie zatrudniani
również w placówkach handlowych w mniejszych miejscowościach – mówi Marta Krauze z
serwisu otoPraca.pl. – Warto
rozejrzeć się też wśród ofert
pracy w sklepach internetowych, które przeżywają teraz

Kasjerka dostaje średnio od 7
do 9 zł, osoby sprzątające od 5

oblężenie i poszukują osób do
pakowania i wysyłki towarów –
dodaje.
Podejmując pracę w okresie
przedświątecznym często trzeba liczyć się z niesprzyjającą
pogodą i spędzaniem kliku godzin na mrozie, szczególnie w
przypadku sprzedaży choinek,
karpia czy rozdawaniu ulotek.
Przyjemniejsza będzie praca
Świętego Mikołaja. Jako tzw.
animator, bawiący dzieci w
stroju Mikołaja w centrach
handlowych, można zarobić
10 zł za godzinę do ręki, a za
wizytę w domu, przedszkolu
czy na imprezie firmowej od
80 do 250 zł.
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Znika marka DB Kredyt

KŁOPOTY PRODUCENTA NAPOJU ENERGETYCZNEGO.

Tiger kontra Tiger

Znany bokser Dariusz
Michalczewski zablokował sądownie sprzedaż
popularnego napoju energetycznego „Tiger“.
Posługujący się takim samym
pseudonimem „Tiger“ Dariusz
Michalczewski, zarejestrował
nazwę kilka lat temu w Urzędzie Patentowym. Na mocy
P A R T N E R . . . . .

porozumienia z producentem
napoju, firmą FoodCare, bokser użyczył swojego wizerunku i pseudonimu napojowi
energetyzującemu.
Porozumienie trwało do czasu, gdy producent próbował
w Urzędzie Patentowym przerejestrować nazwę na siebie.
Michalczewski zażądał wówczas wyjaśnień od FoodCare.
Nie otrzymał ich do dzisiaj, a
od kilku miesięcy nie dostaje
także pieniędzy z tytułu sprzedaży napoju.
Sprawa trafiła do sądu, który
nakazał komornikowi wstrzymać produkcję „Tigera“ na

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Deutsche Bank zdecydował o rezygnacji
z sieci placówek DB
Kredyt. Specjalizujące się w udzielaniu
szybkich kredytów
gotówkowych oddziały DB Kredyt zostaną
przemianowane na
Deutsche Bank PBC.

wypadek roszczeń boksera.
Ten zaś twierdzi, że firma zalega mu obecnie na kwotę 12
mln zł.
Sąd przychylił się do argumentu
Michalczewskiego,
mówiącego o nieuczciwej
konkurencji.
Napój sprzedawany pod nazwą „Tiger“ jest obecnie liderem w swojej kategorii na
polskim rynku, a przychody
Dariusza Michalczewskiego z
tytułu opłaty licencyjnej mogą
wynosić nawet milion złotych miesięcznie - oszacował
niedawno „Dziennik Gazeta
Prawna“.

R

E

K

L

A

M

A

.

.

Zmiana dotycząca 80 placówek DB Kredyt nie jest zaskoczeniem.

.
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Wydzielenie marki
skierowanej do uboższych klientów nie odniosło spodziewanego
sukcesu, dlatego ostatecznie zdecydowano o
rezygnacji z utrzymywania osobnego szyldu
dla DB Kredyt.
- Jako jeden bank będziemy

mogli szybciej reagować na
zmiany rynkowe. Nasze usługi
będą dostępne w 169 oddziałach, 20 centrach korporacyjnych i 4 regionalnych centrach
inwestycyjnych - potwierdził w
jednym z wywiadów Leszek
Niemycki z Deutsche Bank

PBC.
Deutsche Bank PBC ma w planach na przyszły rok wzmocnienie swojej pozycji na rynku kredytów hipotecznych w
złotych (dziś bank jest silny
głównie w tych walutowych),
kredytów gotówkowych dla
osób średniozamożnych oraz
produktów strukturyzowanych.
- Naszym celem jest pozyskanie 100 tys. nowych klientów,
dla których Deutsche Bank
będzie bankiem pierwszego
wyboru - podsumowuje Niemycki. (mf)
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