historia
firmy rettig
Rozpoczęcie działania
fabryki tytoniu Rettig

Historia firmy Rettig
Krótka historia długoterminowego wzrostu
Koncern Rettig Group obejmuje swym działaniem trzy odmienne obszary
biznesu: Bore (żegluga), Nordkalk (produkty wapienne) oraz najbardziej znany,
koncentrujący się na zapewnianiu komfortu cieplnego we wnętrzach (Rettig Indoor
Comfort). Dla tych, którzy nie znają początków tej rodzinnej firmy, spieszymy
z wyjaśnieniem. Wszystko zaczęło się w 1776 roku, kiedy Steffen Cerilius Rettig,
po odbyciu szkolenia w Hamburgu, rozpoczął pracę w nowo założonej fabryce
tytoniu w Ringklöping w Danii.

Pehr Christian Rettig
zakłada fabrykę tytoniu
w Gälve w Szwecji

Jego syn Pehr Christian Rettig poszedł

1809

zakładając P.C. Rettigh & Co. w Gälve

Założenie firmy produkującej
statki parowe Bore

1897

Rettig rozpoczyna działalność
w branży grzewczej
Przejęcie firmy Purmo
Założenie pierwszego biura
handlowego w Hanowerze
w Niemczech
Otwarcie nowej fabryki
grzejników w Jakobstad
w Finlandii
Zmiana nazwy firmy na
Oy Rettig Ab
Rettig Group przejmuje
fabryki Dia–Norm
w Niemczech oraz Dia–Norm
Teoranta w Irlandii

w ślady ojca w przemyśle tytoniowym,
w Szwecji. Syn Pehra Christiana – Pehr Cerelius również założył

1845

Hans von Rettig zostaje
głównym udziałowcem
firmy Bore

1973 roku, kiedy rozpoczął zarządzanie
fabryką Tobaks Fabrique w Karlskronie.

Bracia Pehr Cerelius
i Robert Rettig zakładają fabrykę
tytoniu w Turku w Finlandii

Wodowanie pierwszego
statku Bore I

Steffen pracował w Ringklöping aż do

1770

1898

1926

1953
1970

1974

1976

1983

fabrykę tytoniu w Turku w Finlandii, a po jego śmierci w 1871 roku
fabrykę przejął jego brat Robert, do którego należała już wówczas
fabryka w Gälve. W 1886 roku syn Roberta – Frederic – odziedziczył

uwagę przykuło małe fińskie miasteczko Jakobstad. To właśnie

całość rodzinnego biznesu.

w pobliskiej wiosce Purmo Tuote w 1953 roku trzech
przedsiębiorców założyło biznes, który wkrótce przekształcili

Równolegle do produkcji tytoniowej Frederic rozpoczął

w małą fabrykę grzejników. W 1970 roku Rettig przejął fabrykę

błyskawicznie rozwijającą się aktywność w branży żeglugowej.

rozpoczynając tym samym nowy rozdział we współczesnej historii

Jej osią było założenie w 1897 roku firmy Bore Steamship Company.

firmy. W 1974 roku w Hanowerze otwarto biuro handlowe do

Celem Frederica było otwarcie całorocznej linii żeglugowej między

obsługi rosnącego eksportu na rynek Niemiecki, a w 1976 roku

Turku a Sztokholmem, co stało się możliwe z nadejściem technologii

nową fabrykę w Jakobstad. W latach 80-tych fabryka Jakobstad

parowej, pozwalającej budować mocniejsze statki, które były

sprzedawała coraz większe ilości wysokiej jakości grzejników na

wstanie przedrzeć się przez skute lodem wody. W 1898 roku

rynek fiński. Po przejęciu kolejnych producentów – fińskiego

zwodowano pierwszy statek linowy Bore I. Flota stale się rozrastała,

Lampolinja Oy z Kokemaki w 1983 oraz Kymi Stromberg z Heinola

aż w 1926 roku Hans von Rettig przejął większościowy pakiet akcji

w 1986 – koncern Rettig został wiodącym producentem grzejników

firmy, przekształcając Bore w głównego przewoźnika liniowego

na rynku skandynawskim. Biznes nadal się rozwijał i Rettig

i pasażerskiego Finlandii. Obecnie Bore ma 18 jednostek,

ukonstytuował swoją pozycję lidera poprzez przejęcie w 1989

pływających jako statki czarterowe lub transportery dla wielu

roku niemieckiego producenta grzejników Dia Norm z siedzibą

armatorów.

w Vienenburgu oraz powiązanej z nim firmy Dia Norm Teoranta
z Bunbeg w Irlandii. Dalsze przejęcia doprowadziły koncern Rettig

Od tytoniu i statków do napojów i słodyczy…
i jeszcze dalej

do pozycji lidera branży grzewczej (szczegółowe informacje na
stronie obok lub na www.rettig.fi)

Przez kolejne lata rodzina Rettigów dywersyfikowała swoje
zainteresowania, rozszerzając działalność o kolejne branże: napoje,

Rettig Group dalej dywersyfikował swoje działania poprzez przejęcie

wyroby cukiernicze oraz nieruchomości. Jednak ich szczególną

w 2010 roku firmy Nordkalk, wydobywającej wapień stosowany
w przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska.
W 2011 roku firma osiągnęła obroty rzędu 396
milionów EURO.
Obecnie Rettig Group jest globalnym koncernem

1989

działającym na całym świecie. Firmę wyróżnia
nieustanna dbałość o klientów i pracowników
oraz rodzinne tradycje, które po ponad 200 latach
od założenia firmy wciąż odgrywają kluczową
rolę. Po tak wielu latach Rettig Group nadal
pozostaje wierny czterem filarom, na których

Pehr Cerelius
1811–1871
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Robert Rettig

1843–1914

1818–1886

opierają się wartości firmy: otwartość, uczciwość,
skromność oraz szacunek. 
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Radson na targach branżowych
Luty i marzec są miesiącami, w których tradycyjnie organizowane są

Na targach branżowych VSK przeprowadzono imponującą promocję

targi branżowe w Belgii, Holandii i Francji. Wydarzenia te stanowią

dla instalatorów – główną nagrodą losowaną na stoisku był

idealną okazję dla firmy takiej jak Radson, która w ciągu kilku dni

Volkswagen Caddy. Ponadto, aby tradycji stało się zadość, firma Radson

może nawiązać kontakty, porozmawiać z klientami i potencjalnymi

zorganizowała przyjęcie dla zaproszonych wcześniej klientów. Było ono

partnerami biznesowymi. Jako wiodący producent grzejników

kolejnym, cieszącym się powodzeniem wydarzeniem, dzięki któremu

i ogrzewania podłogowego, Radson musi być oczywiście obecny na

w biesiadnej atmosferze zakończono dzień targowy.

głównych targach branżowych tj. VSK-Utrecht, Interclima-Paris
i Batibouw – Brussels. VSK i Interclima są inne niż większość targów

Nowe produkty, zmotywowany i pełen entuzjazmu zespół

branżowych ze względu na to, że odbywają się jedynie raz na dwa

sprzedażowy oraz stylowe stoisko targowe są kluczowymi

lata. Targi branżowe Batibouw są z kolei organizowane co roku.

elementami zapewniającymi pomyślny udział w imprezie targowej.

Wydarzenia dwóch pierwszych dni skierowane są do profesjonalnych

Stoisko targowe jest wizytówką firmy. Musi więc w pełni odpowiadać

przedstawicieli branży, a kolejne osiem dni przeznaczone jest dla

jej wizerunkowi. Z tego względu Purmo Radson LVI od wielu lat

klientów indywidualnych. Ze stoiskiem o powierzchni przekraczającej

współpracuje w tym zakresie z firmą i.xpo z Kaarst, niedaleko

150 m2, Radson zajmuje widoczne miejsce na hali targowej.

Düsseldorfu. Mając na uwadze, że stoisko targowe stanowi dla firmy

Niezależne badanie rynkowe przeprowadzone przez agencję

W końcu 2011 roku Radson połączyła siły z jednym ze swoich

Kampania ogrzewania niskotemperaturowego stanowi główny

istotną inwestycję, zdecydowaliśmy się wykorzystać to samo stoisko

marketingową USP w 2009 roku pokazuje, że Radson jest

klientów – firmą doradczą Jinstal – sponsorując wspólnie drużynę

temat targów. Doskonale wpisuje się w tendencję do stosowania

na wszystkich targach branżowych Purmo Radson LVI. Z jednej strony

najlepiej znaną marką holenderskiej branży instalacyjnej.

maratonu łyżwiarskiego Jinstal-Radson. Jinstal była już aktywna

zrównoważonych i efektywnych pod względem energetycznym

pozwala to w inteligentny sposób skorzystać z dostępności osób

Wysoka rozpoznawalność nie dziwi również w przypadku

w sporcie łyżwiarskim od wielu lat, ale chciała umożliwić

rozwiązań grzewczych. Targi branżowe stanowią wyjątkową okazję

i zasobów, z drugiej strony zapewnia firmie spójną komunikację na

Belgii – na rodzimym rynku Radson jest powszechnie znany

swojemu zespołowi wejście na wyższy poziom profesjonalizmu.

dla firmy Radson do zaprezentowania szeregu atrakcyjnych

wszystkich imprezach targowych w Europie. Ta sama przetestowana

od dziesięcioleci.

W poszukiwaniu mocnego współsponsora, w naturalny sposób

innowacji wprowadzonych w produktach.

koncepcja targów branżowych będzie stosowana na pozostałych

Radson, silna marka

zgłosiła się do firmy Radson, z którą współpracuje. Zespół
Firma Radson osiągnęła tę pozycję dzięki ciężkiej pracy

obecnie osiąga fantastyczne rezultaty i uzyskał trwałe miejsce

Nowości w 2012

i zaangażowaniu. U źródła tego sukcesu leży zaufanie do siły

w łyżwiarskiej czołówce.

Podczas ostatniej edycji publiczność poznała następujące

marki oraz dobrze dobrany zestaw narządzi marketingowych.

nowe produkty:

Firma nieustannie inwestuje w markę poprzez kampanie

Od początku 2011 roku Radson, na nieco mniejszą skalę, jest

• Tinos/Paros-EL: elektryczna wersja designerskiego grzejnika

marketingowe, inteligentnie zaplanowane promocje oraz

aktywny w sponsoringu tenisa. Firma sponsoruje męską drużynę

sponsoring sportowy. Zaletą takiego sponsoringu jest stworzenie

pierwszoligowego klubu tenisowego ELTV-Eindhoven. W skład

okazji do spotkań z klientami i kontrahentami firmy w pozytywnej

zespołu (mistrza Holandii z 2006 i 2007 roku) wchodzą byli

i inspirującej atmosferze. Sponsoring sportu oferuje również

zawodowi gracze Paul Haarhuis i Jacco Eltingh. W ramach

atrakcyjne możliwości generowania dodatkowych pól ekspozycji

współpracy z zespołem ELTV kilka razy w roku udało się

marki w mediach poprzez obecność w transmisjach telewizyjnych

zorganizować integracyjne zajęcia tenisowe dla pracowników,

oraz relacjach prasowych z imprez.

klientów i partnerów biznesowych Radson. 

wprowadzonego pod koniec 2011 r.
• Apia-M: grzejnik łazienkowy o podwójnej konfiguracji rur
• Muna, Elato, Flores: grzejniki łazienkowe z funkcją Turbo
• Vido: klimakonwektor grzejąco-chłodzący
• Termostat ogrzewania podłogowego z ekranem dotykowym
(i kolorowym)
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Dumny zwycięzca
radson vw caddy
HOGERE EFFICIËNTIE
BIJ LAGE
TEMPERATUREN

GESCHIKT VOOR
ALLE TEMPERATUREN

LAGERE
ENERGIEKOSTEN

HOGER
COMFORT

OPTIMALE
BINNENKLIMAAT
REGELING

COMBINEERBAAR MET
VLOERVERWARMING

GESCHIKT VOOR
HERNIEUWBARE
ENERGIEBRONNEN

100%
RECYCLEERBAAR

GEZONDE
LEEFOMSTANDIGHEDEN

Jak efektywnie
wykorzystać
energię
Prof. Christer Harrysson jest uznanym pracownikiem naukowo-badawczym na
Uniwersytecie w Örebro, w Szwecji, specjalizującym się w energetyce. Przeprowadził
wiele projektów badawczych w zakresie porównania zużycia energii przez różne
systemy ogrzewania: źródła ciepła i pozostałe elementy instalacji grzewczej.

Gasservice Venlo (Holandia)
dumnym zwycięzcą w konkursie
Radson VW Caddy

Prof. Christer Harrysson, wykładowca Uniwersytetu w Örebro, w Szwecji,
dyrektor w firmie Bygg & Energiteteknik AB

Państwo Peeters z firmy instalacyjnej

Dumni WŁAŚCICIELE

Gasservice z Venlo zostali dumnymi

Gasservice Venlo rozpoczęła działalność w 1993 roku rozwijając się

właścicielami nowego Volkswagena

w dobrze znaną i poważaną w regionie Venlo firmę instalacyjną.

Caddy ufundowanego przez Radson.

W 1998 roku rozszerzono działalność firmy poprzez otwarcie działu

Otrzymali nagrodę podczas targów VSK,

zajmującego się elektryką i, kierowanego przez Pietera Peetersa.

które odbyły się w lutym w Utrecht.

Od początku 2008 roku cała aktywność firmy koncentruje się
w nowej siedzibie na Guliksebaan w Venlo. Gasservice Venlo zajmuje

Podobnie jak podczas targów HVAC w Brukseli w listopadzie 2011

się kompletnymi instalacjami, serwisem i naprawami instalacji

roku, Radson zdecydował o przeprowadzeniu tak zwanej kampanii

gazowych, wodnych i elektrycznych, zarówno w domach prywatnych,

“Caddy” dla holenderskich klientów. Około tysiąca osób otrzymało

jak i firmach. Jakość i satysfakcja klienta to wartości, które firma ceni

Badania to najważniejsze narzędzia

w efektywności energetycznej badanych

z ogrzewaniem podłogowym, z izolacją

pocztą gazetkę targową 'Hot Issue' wraz z gadżetem – magnesem

bardzo wysoko. “Jesteśmy podekscytowani nagrodą” mówi Pani

przy tworzeniu know-how oraz uzyskaniu

rodzajów instalacji grzewczych oraz

styropianem o grubości 200 mm

w kształcie grzejnika Tinos. Z magnesem należało przyjść na stoisko

Peeters “od wielu lat jesteśmy lojalnym klientem Radson, więc bez

klarownego, niezależnego wglądu w funkcje

w komforcie cieplnym zapewnianym

w podłodze na gruncie.

Radson i sprawdzić wygraną poprzez przyłożenie go do pracującego

trudu trafiliśmy na stoisko; w końcu przychodzimy tu regularnie.

różnorodnych systemów grzewczych.

przez te instalacje. Porównaliśmy

na stoisku prawdziwego grzejnika Paros. Kampania targowa odniosła

Jednak po raz pierwszy mogliśmy zabrać do domu taki wspaniały

Umożliwiają również ocenę poszczególnych

zarejestrowane wyniki dla instalacji

Wnioski

wielki sukces i zachęciła setki zaciekawionych klientów do

prezent!” mówi ze śmiechem. Radson życzy wszystkiego najlepszego

rozwiązań. W przeprowadzonym

grzewczej z grzejnikami konwekcyjnymi

Kolejnym ważnym wnioskiem

odwiedzenia stoiska. Zwycięzców ogłoszono ostatniego dnia

oraz wiele zadowolenia z użytkowania nowego samochodu! 

przeze mnie projekcie badawczym

i instalacji ogrzewania podłogowego

z przeprowadzonego projektu badawczego

targowego. Szybko dowiedzieliśmy się, kto zwyciężył.

analizowano roczne zużycie energii

oraz przeprowadziliśmy wywiady

jest fakt, że projektanci, sprzedawcy

i wpływ na środowisko 130 domów

z mieszkańcami analizowanych budynków.

i instalatorzy powinni dołożyć wszelkich

w mieście Kristianstad w Szwecji. Ściśle

Domy z instalacjami grzejnikowymi

starań, aby dostarczać klientom

monitorowano zużycie energii elektrycznej

okazały się zużywać znacznie mniej

klarownych i rzetelnych informacji.

i energii na potrzeby ogrzewania

energii. Ogólnie – włączając w to energię

Dodatkowo, podkreślamy, że jakość klimatu

i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania,

wewnętrznego jest równie ważna, jak

Wszystkie budynki pochodziły z lat 1980

przygotowania CWU i energię elektryczną

obliczona charakterystyka energetyczna

i 1990, zostały podzielone na 6

na potrzeby gospodarstwa domowego

oraz zużycie energii w nowych, lecz

różnych grup, w zależności od różnic

– przeciętna zmierzona wartość zużycia

również i remontowanych budynkach.

konstrukcyjnych i różnorodnych

energii wyniosła 115 kWh/m w ciągu

Coś, co zdecydowanie powinno zostać

rozwiązań instalacji wentylacyjnych

roku. W porównaniu z tym wynikiem,

uwzględnione przez projektantów,

i grzewczych. Wyniki były przekonujące.

przeciętna wartość zużycia energii dla

wykonawców, ale także właścicieli

Zarejestrowaliśmy różnice do 25%

domów z ogrzewaniem podłogowym

i administratorów nowych budynków. 

w zużyciu energii, w zależności od

wyniosła 134 kWh/m . Podsumowując:

stosowanych w budynkach rozwiązań

wyniki badań pokazują, że grzejniki

technicznych.

konwekcyjne są 15-25% bardziej

Uwaga: Domy wybrane do ww projektu

efektywne niż ogrzewanie podłogowe.

badawczego są bezpośrednio porównywalne

2

2

Jednym z ważniejszych celów, który mi

Dane pomiarowe pokazują również, że

z budynkami zaizolowanymi wg niemieckich

przyświecał, było określenie różnicy

różnica 15% odnosi się do domów

wytycznych EnEV z 2009 r.
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Z ogrzewaniem podłogowym
odkryjesZ wyjątkowy komfort

komfort cieplny we wnętrzach
ogrzewanie podłogowe purmo daje domownikom przyjemne
ciepło. podłogówka w połączeniu z grzejnikami zapewnia
najwyższy komfort we wnętrzach, dając odczucie przytulnego
ciepła od podłogi i gwarantując stabilną temperaturę powietrza.
Zalety ogrzewania podłogowego wykraczają poza zapewnienie
stałego, pewnego i komfortowego uczucia ciepła. systemy
ogrzewania podłogowego purmo po zainstalowaniu są
niewidoczne, działają bezgłośnie i nie wymagają fachowej
obsługi. wszystkie nasze systemy są projektowane w taki
sposób, aby ich instalacja była szybka, łatwa i bezproblemowa.
rynek oferuje wiele systemów ogrzewania podłogowego.
jednak tylko jedna firma buduje swoją ofertę w oparciu
o dziesięciolecia profesjonalnych doświadczeń. purmo jest
częścią grupy rettig ICC, największego światowego producenta
i dostawcy rozwiązań grzewczych. dlatego każda osoba
kupująca produkty z naszej bogatej oferty ogrzewania
podłogowego, w standardowym pakiecie otrzymuje również
gwarancję najwyższej jakości i bezpieczeństwa.

Noppjet
- prosta symetryczna budowa dla równomiernej dystrybucji ciepła
- możliwość instalacji w narożnikach do 45 stopni dla pełnego pokrycia
ogrzewanej powierzchni
- relatywnie szybka reakcja na zmianę temperatury
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UZ Ghent
Centrum Rehabilitacyjne K7
W 2007 roku rozpoczęto projekt renowacji Universitair Ziekenhuis
(Szpital Uniwersytecki) w Ghent. Skupiono się na modernizacji,
a głównym celem było obniżenie zużycia energii. Energia
jest ważnym zagadnieniem dla UZ w Ghent, ponieważ łączna
powierzchnia budynków szpitala to ponad 300 000 m2.
Od początku realizacji projektu udało się już całkowicie
wyremontować i dostosować do współczesnych wymagań
energetycznych kilka z 40 budynków należących do UZ. Jednym
ze zmodernizowanych budynków jest centrum rehabilitacyjne K7.
Na partnera w tym ekologicznym projekcie grzewczym UZ Ghenst
wybrał firmę Radson.
Centrum rehabilitacyjne K7 ma łączną powierzchnię 12 000 m2;
to ogromna przestrzeń do ogrzania. Celem renowacji było
Rumuński zespół sprzedaży (od lewej): Laurenţiu Dumitrescu, Maria Muntean,
Tünde Sándor, Anca Surducan, Adrian Drăghici, Ioan Drăgan, Cristina Iacobescu, Cristian Dimache.

wyposażenie centrum rehabilitacji w instalacje oszczędzające

higieniczne modele grzejników pozbawione elementów

energię. Z tego powodu UZ Ghent zdecydował się na współpracę

konwekcyjnych.

z firmą utylizacyjną Ivago, która na co dzień przetwarza odpadki
z miasta Ghent spalając je w wysokich temperaturach. W ten

W pomieszczeniach ogólnodostępnych termostaty na grzejnikach

sposób pozyskiwana jest para, służąca jako źródło grzewcze dla

są zablokowane, a temperatura ogrzewania jest centralnie

centrum rehabilitacyjnego. Dzięki temu procesowi 65% całego

regulowana. Inna sytuacja jest w pokojach pacjentów (małe

Purmo angażuje się w podwyższanie standardu ludzkiego życia nie tylko oferując najlepsze rozwiązania grzewcze, ale również biorąc udział

kompleksu ogrzewa ekologiczna para. Jedynie w miesiącach

studia). Osoby rehabilitowane przebywają w centrum przez

w projektach charytatywnych. W rozwijającym się w 2010 oraz 2011 roku programie sponsoringowym, zespół Purmo w Rumunii finalizował

zimowych dodatkowo wykorzystuje się ogrzewanie gazowe.

dłuższy czas, więc możliwość samodzielnej regulacji temperatury

Projekt charytatywny Purmo w Rumunii

w pokojach jest pożądana. Pacjenci mają możliwość regulowania

bezpłatnie kompleksowy system grzewczy, złożony z grzejników i ogrzewania podłogowego dla Kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej
w Bukareszcie. Członkowie zesopłu Purmo przetransoportowali i zainstalowali pełne wyposażenie grzewcze, zapewniając wszystkie niezbędne

W wyborze tej metody ogrzewania pomogły szeroko zakrojone

klimatu i ustalania własnego poziomu komfortu cieplnego

elementy do ogrzania tej wyjątkowej publicznej przestrzeni. Materialna wartość projektu to 4 tysiące Euro, jednak prawdziwa wartość jest

badania przeprowadzone przez biuro badawcze De Klerck. W ich

w pomieszczeniu. Podczas realizacji projektu brano pod uwagę

niewymierna. Dzięki inicjatywie Rettig i działaniom profesjonalnego zespołu przybywający pielgrzymi mogą spędzić czas na modlitwach

wyniku zarekomendowano ten ekologiczny system w połączeniu

potrzeby i życzenia pacjentów. Całkowite koszty wykorzystania

w komfortowej ciepłej atmosferze.

z grzejnikami. Na potrzeby centrum rehabilitacyjnego wybrane

energii przez UZ Ghent − gaz, elektryczność, woda i w ostatnim

zostały grzejniki Radson Integra. Wybór rodzaju grzejnika był

czasie także para − wynoszą 6 milionów EURO rocznie. Odkąd

W zeszłym roku Purmo przekazało również grzejniki do systemów grzewczych wewnątrz: Rumuńskiej Sali Architektów znajdującej się

zdeterminowany przez funkcję i cel działania każdego z bloków.

zastosowano ekologiczne źródło ciepłej pary w połączeniu

w Transylvańskim Urzędzie w Cluj, w Grecko-Katolickim Kościele w Iclod-Cluj oraz w Kościele “Sfintii Martiri Brancoveni” w Cluj-Napoca.

W innych budynkach (np. K1 i K2 − ukończonych w 2010 roku),

z grzejnikami Radson, UZ Ghenst uzyskał redukcję całkowitych

Na tym nie kończą się działania charytatywne Purmo, które pod koniec 2011 roku przekazało ponad 100 grzejników o wartości przekraczającej 10

gdzie leczy się pacjentów z obniżoną odpornością, zastosowano

kosztów o 1 milion EURO rocznie (16%). 

000 Euro do domów spokojnej starości w regionie Mołdawii. “Nasze zaangażowanie w podnoszenie standardów socjalnych jest dla nas jednym
z ważniejszych priorytetów. Produkty Purmo są stworzone do podnoszenia jakości klimatu domowego wnętrza, i zawsze koncentrujemy uwagę
na ludziach i ich komforcie.” Purmo to nie tylko jakość i trwałość, “Purmo to przede wszystkim troska” mówi Tunde Sandor, Dyrektor do spraw
sprzedaży i marketingu Purmo w Rumunii. 

Skuteczne kampanie Purmo w Rumunii
Co roku Purmo wraz ze swoimi partnerami handlowymi przeprowadza kampanie skierowane do projektantów, instalatorów oraz klientów
ostatecznych. Rok 2011 był dla Purmo pełen ważnych wydarzeń. Rozpoczął się od udziału w wyspecjalizowanych imprezach targowych takich
jak Construct Expo-Romtherm i w trzeciej edycji konferencji na temat efektywności energetycznej budynków na targach Renexpo South-Eastern
Europe. W maju Purmo zorganizowało wyjazd dla projektantów instalacji do fabryki w Rybniku w Polsce. Celem wizyty była prezentacja
nowoczesnej linii produkcyjnej oraz przedstawienie pełnej oferty grzejników Purmo. W trakcie całego roku Purmo we współpracy ze
sprawdzonymi partnerami handlowymi prowadziło specjalną promocję dla instalatorów. Zrealizowano także ekskluzywną kampanię skierowaną
do zespołów handlowców największych odbiorców hurtowych Purmo. Rezultatem działań marketingowych był zaskakująco duży wzrost







Zleceniodawca: UZ Ghent
Biuro badawcze: De Clerck
Generalny wykonawca: Algemene Bouw Maes NV
Firma instalacyjna: Cegelec
Osoby odpowiedzialne za projekt ze strony
UZ Ghent: Veerle de Smet (Koordynator
energetyczny budynków rządowych),
Geert De Waele (manager UZ)

sprzedaży, który przekroczył zarówno założenia poczynione na rok 2011, jak i wyniki roku 2010. Po raz kolejny Purmo w Rumunii udowodniło,
że profesjonale podejście, jakość i innowacyjne działania pozwalają z sukcesem przejść przez czas kryzysu. 
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