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GŁOS WYKONAWCY DECYDUJE O POLSKIM
RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Aby najlepiej spełnić oczekiwania inwestorów i zrealizować atrakcyjne zlecenia, niezbędna jest wiedza
o sprawdzonych i godnych zaufania produktach. Wysoka jakość wykonawstwa w połączeniu z celowością
użytych materiałów procentuje zadowoleniem zleceniodawcy, a w szerszej perspektywie marketingiem
szeptanym i pozyskaniem nowych klientów. Warto więc wykorzystać wszystkie kanały informacji, aby dać
inwestorowi odczuć swój profesjonalizm i troskę o jego interesy. Doradztwo w kwestii zakupu najlepszych
materiałów to wszak ważny element wykonania zleconych prac.
W wyborze najlepszych marek materiałów budowlanych pomaga Instytut
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku,
który od 9 lat, corocznie, przeprowadza
niezależne i obiektywne badania preferencji i opinii wśród blisko 2000 ﬁrm wykonawczych z całej Polski. Wyniki
badania, w kilkunastu kategoriach produktowych oraz klasyﬁkacji ogólnej, są
przedstawiane podczas uroczystej Gali
w formie Rankingu, a Laureaci otrzymują tytuły Złotej, Srebrnej i Brązowej
Budowlanej Marki Roku.
Aktualnie trwa badanie najnowszej
edycji. W czerwcu 2013 r. zostanie ogłoszony Ranking Budowlana Marka Roku
2013. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z ideą projektu oraz wynikami
badania przeprowadzonymi w 2012 r.
Szczegóły poszczególnych edycji znajdują się na stronie www.rankingmarekbudowlanych.pl.
Powodzenie danej marki budowlanej
na rynku zależy od zaufania wypracowanego wśród użytkowników produktów
w ciągu szeregu lat. Zadowolenie z zakupu procentuje ponownym wyborem
i lojalnością wobec marki. Z jednej strony

jest to zwycięstwo właściciela marki, z drugiej zaś wyzwanie dla innych producentów,
którzy pragną przekonać do wyboru własnych produktów poprzez reklamę, systemy
sprzedaży i szkolenia. Zapoznając się z kampaniami marketingowymi producentów
warto zwrócić uwagę na to, czy podają oni
obiektywne argumenty. Klasyﬁkacja corocznie dokonywana przez ASM jest rankingiem obejmującym najwięcej segmentów rynku oraz najbardziej miarodajnym ze
wszystkich konkursów w branży budowlanej w Polsce! Wśród wielu rankingów przeprowadzanych w kraju, Budowlana Marka
Roku wyróżnia się przede wszystkim obiektywizmem. Ankietowanym nie sugeruje się
w żaden sposób wyboru marki, dlatego
warto zaufać wynikom klasyﬁkacji i przyjrzeć się im, aby porównać produkty uhonorowane z tymi, które stosują Państwo na
co dzień. Czy okaże się, że Państwa wybór
pokrywa się z wyborem większości? A może
używają Państwo innych produktów, sprawdzonych podczas dotychczasowych inwestycji? W obu przypadkach dobrze jest wiedzieć co na ten temat ma do powiedzenia
konkurencja.
www.asm-poland.com.pl

Mobilna ekspozycja
firmy Galmet ruszyła w Polskę
Od dnia swojej premiery na Międzynarodowych Targach Instalacyjnych „Instalacje 2012” w Poznaniu, mobilna ekspozycja firmy Galmet
przemierzyła całą Polskę, odwiedzając po drodze wszystkie najważniejsze imprezy targowe branży budowlanej. Mobilne stoisko można
było spotkać również poza granicami naszego kraju.
Każda osoba, która odwiedzi mobilne stoisko,
może dokładnie sprawdzić
prezentowane produkty
oraz uzyskać niezbędne informacje techniczne. Obecnie Galmet skupia się na
prezentacji nowości produktowych, wśród których
znajdują się m.in. kolektory
słoneczne, produkowane
w nowo wybudowanej hali
ﬁrmy w Głubczycach. Prezentowane są także, cieszące się coraz większą popularnością, ogniwa fotowoltaiczne, służące do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych.
Wszyscy zainteresowani pozyskiwaniem energii wprost z natury mogą
dodatkowo zapoznać się z ofertą pomp ciepła, reprezentowaną przez model EasyAir Basic 2 GT pracujący w systemie powietrze-woda oraz New
MiniLand, który przeznaczony do pracy w systemie ziemia-woda.
Sporą ciekawostkę dla odwiedzających mobilną ekspozycję stanowi kocioł
EKO-GT KWP 2 M, który może być uruchomiony bezpośrednio na platformie
ekspozycji. Wszystko po to, aby w praktyce zaprezentować jego najważniejsze funkcje: podajnik ślimakowy, obrotową retortę, zasobnik na paliwo oraz
możliwość zamontowania rusztu żeliwnego na dwóch wysokościach.
Mobilna ekspozycja Galmetu gościła już w Łodzi, Zgierzu, a także w Sosnowcu. W najbliższym czasie nowości ﬁrmy będzie można zobaczyć w Bydgoszczy (22-24.03 – Targi Teo) oraz w Nowym Sączu (5-7.04.).
Fot. Galmet
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KONKURS
DLA FACHOWCA

ODPOWIEDZ NA PYTANIE I WYGRAJ
Sponsorem nagród jest:

GSR 10,8-2-Li*
Wiertarko-wkrętarka
– optymalne manewrowanie narzędziem,
dzięki niewielkim rozmiarom (143 mm)
– profesjonalna wydajność
– uniwersalny uchwyt 1/4” z blokadą
– innowacyjne akumulatory COOLpack
– system elektronicznej
ochronyogniw ECP
– wbudowana lampka LED
– aktualna cena rynkowa:
884 zł brutto

GWS 15-125 CIE*

KONKURS
Pytanie konkursowe:

GOP 250 CE*
Narzędzie wielofunkcyjne
– łatwa i precyzyjna praca dzięki
oscylacji
– wstępny wybór prędkości obrotowej
– obszerny program osprzętu
– pokryte gumą powierzchnie chwytowe
– tulejka kulkowa zapobiegająca
uszkodzeniu kabla
– aktualna cena rynkowa: 1352 zł brutto

Szliﬁerka kątowa
– szybkie tempo pracy, dzięki wydajnemu silnikowi
– długa żywotność dzięki zastosowaniu silników z bezpośrednim
chłodzeniem, wyłącznikiem przeciążeniowym i trwałymi szczotkami
– wysoki standard bezpieczenstwa
– wygodna obsługa dzięki smukłej obudowie
– 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej
– rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control
– aktualna cena rynkowa: 884 zł brutto
Zasady konkursu: Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony, zamieszczony obok, kupon konkursowy wraz z podaniem prawidłowej odpowiedzi. Na odpowiedzi
czekamy do 30 kwietnia 2013 r. pod adresem: Wydawnictwo Publikator, ul. Gen. Andersa 38, 15-113 Białystok, z dopiskiem na kopercie – „Konkurs dla Fachowca”. Nagrody
otrzymają osoby, których prawidłowe odpowiedzi otrzymamy jako pierwsze.
*Warunkiem odebrania nagród: jest opłacenie zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody na konto organizatora konkursu: GOP 250 CE – 135 zł, GSR 10,8-2Li – 88 zł, GWS 15-125 CIE – 88 zł.

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana w numerze 3/2013 „FachowyWykonawca.pl”.
O wygranej poinformujemy także telefonicznie lub e-mailem.
Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej: www.fachowywykonawca.pl

Narzędzia akumulatorowe o jakim
napięciu standardowo będą wyposażone
w nowe akumulatory o pojemności 4,0 Ah
i opracowane w technologii COOLpack?
Odpowiedzi szukaj na stronie internetowej:
www.bosch-professional.pl i na łamach magazynu
„FachowyWykonawca.pl”
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Dane osobowe:

Imię .............................................................................................
Nazwisko .....................................................................................

Adres korespondencyjny

Ulica ............................................................................................
Kod pocztowy ...................... Miasto ..........................................
Tel. kontaktowy ............................................................................
Adres e-mail ................................................................................
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych przez Publikator
Sp. z o.o., ul. Andersa 38, 15-113 Białystok, moich danych osobowych,
które przekazuję dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo ich sprawdzania i poprawiania.
Data ........................ Czytelny podpis ......................................

