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Andrzej Meliński, Prezes Zarządu

CSR
w branży eventowej

Szanowni Interesariusze,

F

irma Meliński Minuth za priorytet swojej działalności ustanowiła sobie dbałość

o Klientów i środowisko naturalne, jak również społeczność lokalną. Jako aktywny
członek społeczności lokalnej uważam, że nasz obowiązek to dbałość o otoczenie
i środowisko naturalne. Mam też głębokie przekonanie oraz nadzieję, że firmy
z którymi współpracujemy przyłączą się do tej idei i razem będziemy mogli realizować
projekt społecznej odpowiedzialności biznesu. Cel, który nam przyświeca, to zminimalizowanie
wpływu przemysłu targowego na środowisko naturalne. W ostatnich latach dzięki rozbudowie
siedziby oraz zaaranżowaniu jej przestrzeni w przyjazny dla pracowników sposób, firma
zyskała nowy wygląd, a tym samym jeszcze lepsze warunki pracy. W Państwa ręce oddajemy
kolejny już raport publikowany przez naszą spółkę za lata 2016-2018.

G

Krystian Majer, Dyrektor Zarządzający

lobalne podwyższenie świadomości CSR sprawia, że normy ISO 9001:2008

i ISO 20121:2012, których wdrożeniem i posiadaniem możemy się poszczycić, są coraz bardziej
doceniane przez naszych Klientów. Respektowanie przekonań o potrzebie uwzględnienia
zrównoważonego rozwoju w działalności współczesnych przedsiębiorstw działających
w branży eventowej, to dla nas priorytet w działaniu i prowadzeniu naszej firmy. Nasza
aktywność ma na celu uwrażliwić organizatorów i uczestników wydarzeń masowych, na to że
organizacja eventów może przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego poprzez
racjonalny wybór dostawców, miejsca wydarzenia, a przede wszystkim organizatora.
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CSR
W
DZIAŁANIU

Celem projektu CSR jest podwyższenie świadomości
społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wdrożenie
zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego
z normami ISO 9001:2008 i ISO 20121:2012. Wdrożenie
tych standardów skutkuje większą świadomością wśród naszych
klientów oraz dostawców firmy, jak również społeczności lokalnej.
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Jakość i rozwój
Nasza działalność na arenie międzynarodowej
utwierdziła nas w potrzebie osiągania
i utrwalania międzynarodowych standardów.
Planując naszą strategię rozwoju bacznie
śledzimy światowe trendy i wdrażamy je na
polski rynek. Od 2001 działamy w oparciu
o System Zarządzania Jakością, a w 2015 roku
wprowadziliśmy Zintegrowany System
Zarz ą d z a n i a w e d ł u g w y m a g a ń n o r m I S O
20121 oraz ISO 9001.

Networking
Dzięki międzynarodowej działalności firmy Meliński
Minuth i członkostwu w Międzynarodowej Federacji
Przedsiębiorstw Branży Usług Targowych i Eventów,
posiadamy partnerów na całym świecie, co pozwala
zaoferować nasze usługi w dowolnej lokalizacji.
Prezes Meliński Minuth jest współzałożycielem
Polskiej Izby Przemysłu Targowego, która jest
kontynuatorem dorobku Polskiej Korporacji Targowej.

Nagrody i wyróżnienia

KIM JESTEŚMY?
Właścicielami i założycielami firmy są Teresa
i Andrzej Melińscy, którzy nadal czynnie
uczestniczą w życiu firmy. Nie tylko zarządzają

Stoiska zaprojektowane i wykonane przez nasz zespół
wielokrotnie zdobywały nagrody w konkursach Stoisko
czy Ekspozycja Roku. Do najcenniejszych dla nas
wyróżnień zaliczamy: medale w konkursie Ekspozycji
Roku, statuetki Acanthus Aureus, medale MTP.
Otrzymaliśmy także prestiżowe tytuły Poznańskiego
Lidera Przedsiębiorczości, Lidera Usług Targowych,
Asa Biznesu, a także Diamenty Forbesa.

zespołem, ale także wspierają Pracowników
swoją radą i doświadczeniem. Firma powstała

NA PRZESTRZENI LAT ZDOBYLIŚMY:

w 1993 roku, początkowo tworząc spółkę
z niemiecką firmą Minuth, posiadającą ponad
stuletnią tradycję. Współpraca na polsko-niemieckiej linii Meliński – Minuth stanowi
genezę nazwy spółki, zaś wieloletnia kooperacja
pozwoliła nam zdobyć wiedzę o najbardziej
rozwiniętym rynku targowym w Europie oraz

medale

wyróżnienia

nagrody

w konkursie
na Stoisko Roku,
Ekspozycja Roku,
Acanthus Aureus

w konkursie
na Stoisko Roku,
AS Biznesu, IFES
Sustanability

Lider Usług Targowych,
Poznański Lider
Przedsiębiorczości

przenieś ją na praktyczną działalność w Polsce.
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Inne ważne wyróżnienia to także:
Dążenie do perfekcji oraz wysoko postawione
cele zaowocowały przyznaniem firmie Meliński
Minuth prestiżowych tytułów: Poznańskiego Lidera
Przedsiębiorczości oraz Lidera Usług Targowych.

- umieszczenie firmy (jako jednej z 5 w województwie
wielkopolskim) w zestawieniu przedsiębiorstw wpływających na
zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez Społeczną
Odpowiedzialność Biznesu. Raport "Odpowiedzialność się Opłaca"
opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

- 2 nagrody za najatrakcyjniejszą ekspozycję podczas targów
Trako przyznane przez centrum targowe Amber Expo
u
w Gdańsku
u
- medal za aranżację stoiska podczas targów Autostrada - Polska
e
przyznany przez centrum targowe Targi Kielce
- nagroda Zrównoważonego Rozwoju przyznana przez
organizację IFES (International Federation of Exhibition and Event
Services) z rąk Prezydenta organizacji - Bruno Meissner'a.

Meliński Minuth i środowisko

Firmie Meliński Minuth od samego początku działalności przyświeca
idea dbania o środowisko, jak również minimalizacji negatywnego
wpływu na środowisko naturalne. W ramach działań proekologicznych
zwracamy szczególną uwagę na efektywne gospodarowanie materiałami
oraz promowanie ekologicznych rozwiązań, łącznie z nakłanianiem naszych
interesariuszy do przyjmowania postaw prośrodowiskowych.
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My i Ekologia

W miarę rozwoju społeczeństwa, rośnie świadomość wpływu ludzkości na
środowisko naturalne, ograniczonych i kurczących się zasobów naturalnych.
Z tego też powodu, jednym z naszych celów jest edukacja otoczenia pod
względem ochrony środowiska naturalnego. W naszych działaniach przyczyniamy
się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, poprzez ograniczenie wpływu,
jaki wywiera na nasze otoczenie działalność gospodarcza.

O

Ograniczenie emisji CO2

- w pracach magazynowych używamy ekologicznych urządzeń, takich jak np. akumu,
latorowy wózek widłowy,
- wszystkie samochody służbowe spełniają normę obniżonego poziomu emisji spalin
,
(tzw. low-emission vehicles),
- posiadamy malarnię wyposażoną w urządzenia redukujące emisję szkodliwych gazów
do powietrza o 95%.

''Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość
zależy od każdego, na pozór niewielkiego,
ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.''
Florian Plit
t
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Gospodarka
odpadami

Rodzaje wytwarzanych odpadów, z podziałem na poszczególne lata

Segregacja

i

recykling:

::

- prowadzimy gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami ochrony
,
środowiska,
- tylko 1% wszystkich wytwarzanych przez nas odpadów stanowią
e,
odpady niebezpieczne,
- odpady potargowe (takie jak zużyte płyty MDF, PCV, poliwęglan,
złom aluminiowy i stalowy, folię, makulaturę etc.) oddajemy do
uprawnionych odbiorców celem ich ponownego przetworzenia
,
i wykorzystania,
- współpracujemy z profesjonalną firmą zajmującą się utylizacją
tonerów stosowanych w drukarkach w studiu graficznym,
- zużyty sprzęt elektroniczny odsprzedajemy, a pozyskane
.
a.
dochody przekazujemy domom dziecka.
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Wytwarzanie odpadów [Mg]

2016

2017

2018

Trociny, wióry, ścinki, drzewo, płyta wiórowa
i fornir

342,0

250,7

0,0

Zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu

81,2

134,8

151,7

Odpady tworzyw sztucznych

2,4

3,3

1,0

Zmieszane odpady opakowaniowe

0,0

0,0

28,6

Zmywacze farb i lakierów

0,0

0,0

0,4

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające
rozpuszczalniki organiczne

1,0

0,0

0,0

Odpady zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych

0,2

0,0

0,3
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Nasze działania w ramach
zrównoważonego rozwoju
to

między

innymi:

- używanie energooszczędnych źródeł światła, oświetlenia LED oraz
niskonapięciowego systemu zasilania,

,

- wyposażenie biura i hal produkcyjnych w inteligentne czujniki,
regulujące natężenie światła wewnętrznego w zależności od ilości
,

światła słonecznego,

- instalacja w pomieszczeniach elektronicznych detektorów ruchu,
które automatycznie gaszą światło, gdy nie ma nikogo w pobliżu,
- używanie termostatów, które są zainstalowane na ogrzewaniu
centralnym i utrzymują optymalną temperaturę, zapobiegając
,

przegrzewaniu się pomieszczeń,

- używanie pieca kondensacyjnego, który zwiększył o ok. 20 %
o

wydajność systemu grzewczego,

- instalacja nowych bram produkcyjnych o wysokich parametrach
szczelności pozwala na pełne wykorzystanie wygenerowanego ciepła.
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Redukujemy negatywny
wpływ na środowisko,
ponieważ:
- chronimy atmosferę, stosując podczas produkcji urządzenia filtracyjne,

wskaźniki emisji z procesów ogrzewania

Emisja z kotłowni [kg]

2016

2017

2018

Emisja tlenków siarki (SOX/SO 2)

4,4

5,1

6,4

Emisja tlenków azotu (NOx/NO2
2)

29,7

34,3

43,1

2

- do budowy stoisk targowych używamy drewna z certyfikatem
2

Emisja tlenku węgla (CO)

5,1

5,9

7,4

,

Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC),

- surowce potrzebne do produkcji stoisk w zdecydowanej większości nabywamy
Emisja dwutlenku węgla (CO 2 )

33954,0

39252,0

49220,0

od lokalnych dostawców, eliminując tym samym konieczność ich długodystansowego
,

transportu,
0,0

Emisja pyłu zawieszonego całkowitego TSP

0,0

0,4

- zrezygnowaliśmy ze stosowania baterii niklowo-kadmowych na rzecz akumulatorków
,

wielokrotnego użytku,

- zamiast szkodliwego dla środowiska druku solwentowego, stosujemy druk UV.
W wyniku eksploatacji floty samochodowej w 2016 roku wprowadzono do powietrza 704 Mg
dwutlenku węgla (CO 2 ), w 2017 roku 777 Mg, a w 2018 roku 745 Mg.
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Zużycie wody [m3 ]

2016

2017

2018

Ilość

283

245

354
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Organizacja pracy:

Każdą firmę, także naszą, porównać można do ludzkiego organizmu czy sprawnie

ZARZĄD

działającej maszyny. Sercem Meliński Minuth jest nowoczesna produkcja, w jej
skład wchodzą: profesjonalna stolarnia, najwyższej klasy lakiernia, studio graficzne
przygotowujące materiały, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających
Klientów, a także dział elektryki i multimediów, który pomoże w tym, by
.

wyeksponować piękno stoiska.

dział marketingu

dział projektowy

dział produkcji
i logistyki

dział elektrycznoaudiowizualny

Serce to jednak nie jedyny organ potrzebny do życia. Do sprawnego funkcjonowania

dział finansowoadministracyjny

niezbędny jest nam także kreatywny dział projektowy, empatyczny marketing,

4
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35

pracowników

pracowników

pracowników

4

skrupulatna księgowość czy życzliwa administracja.

4

.

pracowników pracowników

Wyjątkowości naszej „maszynie” nadaje jednak dusza, która stanowią fascynujący
Ludzie. Nasz niepowtarzalny zespół, którego pasją są targi, współdziała po to, by
pracowników
ekipy monterskie

być

częścią

Państwa

sukcesu

22
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targowego.

.

Meliński Minuth
i pracownicy
Sercem każdej firmy są jej pracownicy. To oni swoją pracą działają dla jej dobra i sprawiają, że
marka Meliński Minuth cieszy się dobrą opinią na arenie międzynarodowej. W dzisiejszych

Jakość zatrudnienia
STRUKTURA ZATRUDNIENIA ZE WZGLĘDU NA RODZAJ UMOWY

Zatrudnienie

2016

2017

2018

Umowy o pracę

22

22

21

Umowy o współpracę

31

34

35

Umowy o dzieło / zlecenie
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czasach by prowadzić przedsiębiorstwo i osiągnąć sukces, nie wystarczy tylko przestrzegać
prawa i wypłacać pensji na czas. Odpowiedzialna społecznie firma, to taka organizacja, która
patrzy perspektywicznie na swojego pracownika, inwestując w jego rozwój, szkolenia a także
pozwala zachować work-life balance. To także firma, która jest otwarta na dialog wewnątrz
swoich struktur, a także współdziałanie, co przyczynia się do osiągania dobrych wyników, jak
również utrzymania satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy, która staje się nie tylko
W odpowiedzi na zróżnicowane oczekiwania i interesy naszych pracowników, w naszej
firmie stosujemy elastyczne formy zatrudnienia. W związku z tym struktura zatrudnienia
oparta jest adekwatnie nie tylko o umowy o pracę, ale także umowy o stałej współpracy.

obowiązkiem, ale i wyzwaniem oraz pasją.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ (PRACOWNICY BIUROWI)

Zatrudnienie wg płci

2016

2017

2018

Kobiety

12

12

13

Mężczyźni

10

10

8

W naszym miejscu pracy zwracamy uwagę także na kwestie równego traktowania
w zatrudnieniu. Postawą zatrudnienia są przede wszystkim kwalifikacje, dbamy jednak
również o to, by zachować równowagę we wszystkich aspektach prowadzonej
działalności. Wśród pracowników biurowych, kobiety stanowią większą część naszej
załogi.
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stan BHP
2016

2017

2018

liczba urazów

0

0

0

liczba chorób
zawodowych

0

0

0

liczba wypadków
związanych z pracą

0

0

0

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy na wszystkich stanowiskach pracy w całej
firmie to dla nas najważniejsza wartość. Monitorowanie stanu BHP pozwala nam
zapobiegać występowaniu sytuacji zagrożenia, które mogłyby skutkować urazami,
chorobami zawodowymi czy też wypadkami przy pracy. Stale utrzymujemy
zerowy stan wypadkowości. Stanowi to jeden z naszych głównych celów
WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NAJNIŻSZEGO SZCZEBLA W STOSUNKU
DO PŁACY MINIMALNEJ

strategicznych w zarządzaniu zespołem.

realizacja programów stażowych
200%
180%
160%
140%

2016

2017

2018

4

6

8

120%

liczba przyjętych
na praktyki
stażystów

100%
80%
60%
40%

Już od początku działalności, firma Meliński Minuth była otwarta na absolwentów

20%
0%
2016 r.
Wynagrodzenie min.

2017 r.

2018 r.

Wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla

Uczelni Wyższych. Z największą przyjemnością przyjmujemy na praktyki studentów,
którzy nabierają szlifów zawodowych w naszej firmie. Co bardzo nas cieszy, większość
z nich wraca do firmy Meliński Minuth, by rozpocząć swoją karierę zawodową
i rozwinąć skrzydła pracując już na pełen etat, obejmując również kierownicze stanowiska.

Aspekt finansowy jest ważny dla każdego pracownika. Chcemy być konkurencyjnym
i atrakcyjnym miejscem pracy, dlatego oferujemy wysokość wynagrodzenia
adekwatną do sumy powierzonych obowiązków oraz uzyskanych wyników.

27

Umożliwiamy także odbycie praktyk szkolnych, w ramach których stażyści mają okazję
uczestniczyć w realizacji projektów, zapoznać się z realiami praktyki gospodarczej oraz
funkcjonowaniem firmy.

28

Odpowiedzialne
zakupy
Naszej działalności przyświeca Polityka Odpowiedzialnych Zakupów.
Naszym celem jest tworzenie, we współpracy z dostawcami, wspólnej
wartości oraz angażowanie ich w proces zrównoważonego rozwoju.
To właśnie dlatego preferujemy współpracę z małymi i lokalnymi
dostawcami, wspierając tym samym ich rozwój oraz udział w rynku.
Zwracamy przy tym szczególną uwagę, by wszystkie nabywane surowce,
komponenty, inne materiały i usługi wykorzystywane na potrzeby
przygotowania wystąpienia targowego, były pozyskiwane
w zrównoważony sposób, tj. wytworzone zgodnie z odpowiednimi
warunkam i prawnym i, przy s pełnieniu także nas zych wym agań
jakościowych. Naszym priorytetem jest wyselekcjonownanie firm,
które jako minimum – spełniają wszystkie wymagania prawne ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników oraz
zgodnego z przepisami traktowania ich w zatrudnieniu. Spełnienie
powyższych wymagań jest dla nas warunkiem podejmowania współpracy
z dostawcami, gwarantując, że stosowane w naszej Spółce surowce i materiały
wytworzono w sposób odpowiedzialny, respektując odpowiednie przepisy prawa.
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Meliński Minuth
i interesariusze

Nasi interesariusze

targi

podwykonawcy

dostawcy

Firma Meliński Minuth, jak każda firma działa pod wpływem czynników pochodzących
z otoczenia. Jesteśmy osadzeni w sieci powiązań, kontaktów i zależności oraz podlegamy
szeregowi wpływów i uwarunkowań. Dzięki dobrej znajomości naszych interesariuszy oraz
wyczucia trendów rynkowych prowadzimy z nimi dialog i partnerstwo biznesowe, co pozwala
nam na utrzymanie pozytywnych relacji.
.

31

organizacje

zarząd
i pracownicy

administracja
publiczna

środowisko
naturalne

klienci

inni

Nasze zaangażowanie społeczne wyrażamy poprzez wspieranie inicjatyw na

Organizacja
społecznie
zaangażowana

rzecz społeczności lokalnych w zakresie m. in. edukacji, kultury, sportu,
pomocy dzieciom i instytucjom charytatywnym.

.

Współpracujemy z następującymi instytucjami:

:

Uniwersytetem

m

Artystycznym

Od wielu lat jesteśmy symbolem nowoczesnego projektowania. Prezes Zarządu Meliński Minuth Andrzej Meliński szczególną
wagę przywiązuje do wspierania instytucji kształcących młodych projektantów. W 2008 nasza firma nawiązała współpracę
z Uniwersytetem Artystycznym, która zaowocowała uczestnictwem w projekcie Arena Design (P-EP). Projekt promuje prace
studentów w zakresie nowoczesnych rozwiązań branży meblarskiej. Z przyjemnością pomagamy w stworzeniu przestrzeni
ekspozycyjnej, umożliwiającej projektantom zaprezentowanie swoich pomysłów szerokiej publiczności. Wystawa odbywa

Pragniemy być partnerem wrażliwym również na problemy dostrzegane w najbliższym otoczeniu. Nasza
działalność pozabiznesowa opiera się na przekonaniu, iż dzieląc się własnymi zasobami, możemy czynić
wiele dobrego.

się podczas Międzynarodowych Targów Meblowych w Poznaniu. Stale umożliwiamy też młodym, zdolnym ludziom
.

odbywanie praktyk w naszych Dziale Projektowym, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

.

S

Uniwersytetem SWPS

Firma Meliński Minuth jest oficjalnym partnerem Uniwersytetu SWPS, który jako pierwszy w Polsce zaproponował Studia
Podyplomowe o kierunku Aranżacja przestrzeni targowych i wystawienniczych. Jesteśmy pewni, że wspólna wymiana
wiedzy oraz doświadczeń, przyczyni się do zasilenia nie tylko polskiej branży targowej wykwalifikowanymi i kreatywnymi
pracownikami. Jednocześnie oferujemy studentom szeroki program praktyk zawodowych w dziale projektowym, marketingu,
.

a także jako wsparcie naszej produkcji.

.

ą

Szlachetną Paczką

Pomaganie mamy we krwi. Wraz z firmami zrzeszonymi w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego wspólnie pomagamy rodzinom
z Poznania w ramach projektu Szlachetna Paczka. Do akcji dołączają się też nasi Pracownicy.

.

Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

.

Nasz zespół czynnie wspiera tę szlachetną inicjatywę. Cieszymy się, że każdego roku do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy trafiają złotówki z naszego budżetu. Gramy z Orkiestrą do końca świata i o jeden dzień dłużej!
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Wampiriadą NZS Politechniki Poznańskiej

j

Wspieramy akcję honorowego krwiodawstwa „Wampiriada” oraz promujemy wydarzenia w mediach społecznościowych.
Organizatorem eventu jest Niezależne Stowarzyszenie Studentów.

Fundacją „Zdążyć z pomocą”

.

”

Wiemy, jak ważne jest wsparcie finansowe osób potrzebujących. Program realizowany jest przez organizację Fundacja Dzieciom,
która pomaga najmłodszym walczącym dzielnie o powrót do zdrowia.

Fundacją „Nakarm Psa”

.

”

Uczestnictwem w akcji chcieliśmy okazać nasze poszanowanie dla zwierząt. W ramach pomocy zwierzętom ze schroniska,
podarowaliśmy karmę i potrzebne im koce.

Szpitalem Klinicznym

.

m

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w organizacji wydarzenia Uszczypnij Raka 6 lutego 2015 roku w Galerii Avenida w Poznaniu.
Zbudowaliśmy stoiska, w których goście galerii mogli wykonać darmowe badania i dowiedzieć się więcej o profilaktyce chorób
nowotworowych. Głównym organizatorem był Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego. Celem wydarzenia było zwiększenie
świadomości społeczeństwa na temat występowania przeciwdziałania chorobom onkologicznych.

Fundacją Pomocy dzieciom

.

m

Jesteśmy szczególnie wrażliwi na los najmłodszych. Regularnie wspieramy ośrodki wychowawcze czy fundacje, których podopiecznymi
są dzieci. Do beneficjentów naszej pomocy należą m.in.: Polska Akcja Humanitarna, Dom Dziecka w Sowczycach, Powiatowy Zespół
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Konstancin Jeziorna czy Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze.

Domem dziecka nr 2 w Poznaniu

u

W ramach wolontariatu pracowniczego, wyremontowaliśmy należące do Domu Dziecka mieszkanie, które umożliwia samodzielny
start w dorosłość wychowankom placówki. Nie zapominając o najmłodszych podopiecznych, odnowiliśmy również plac zabaw
znajdujący się na terenie ośrodka. Pracownicy naszej firmy przygotowali także dla dzieci mikołajkową niespodziankę w postaci
pokaźnego zestawu gier planszowych.

.

Aktywnie uczestniczymy także w zawodach sportowych i wspieramy kluby sportowe
- Firma Meliński Minuth stawia na sport! Nasi Pracownicy mogą liczyć na dofinansowanie
udziału w zawodach, a poznańskie ośrodki sportowe na naszą pomoc. Wielokrotnie
służyliśmy wsparciem Akademickiemu Związkowi Sportowemu w Poznaniu, Klubowi
Sportowemu Olimpia Poznań czy Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo. Patronowaliśmy
też Poznańskiemu Stowarzyszeniu Żużlowemu czy drużynie rugby kobiet Black Roses.
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