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Konkursowo na BUDMIE
Targów BUDMA nikt nie opuszcza zawiedziony. A juz na pewno nie laureaci corocznie

odbywajacych sie konkursów branzowych: Budowlana Marka Roku i Dystrybutor Roku

Uroczysta gala wr~czania nagród,

organizowana tradycyjnie przez
ASM - Centrum Badan i Analiz

Rynku we wspólpracy z Mi~dzy
narodowymi 1ilrgami Poznanskimi,jak zwy
kle przyciagnela liczne grono gosci.

Statuetki "Budowlanej marki roku", wre
czono juz po raz czwarty. Zostaly one przy
znane na podstawie rankingu sporzadzone
go przez agencje ASM. Statuetki i wyróznienia

trafily do 57 firm reprezentujacych 19 kate
gorii asortymentowych, jakie obejmowal
ranking (tym razem kilka kategorii zniesiono,
a w zamian wprowadzono nowe: kostka
brukowa oraz profile okienne, a takze wy
st~pujace dotychczas razem jako termoizo
lacje:wcina mineralna i skalna oraz styropian).

Oceny marek budowlanych dokonywali
przedstawiciele firm wykonawczych z calego
kraju (2050 respondentów), które na co

dzien korzystaja z danych produktów. Lide
rem wsród najbardziej znanych marek bu
dowl,mych okazala sie Grupa Atlas, uznana
Budowlana Marka Roku 2007.

Podczas gali ogloszono równiez dystry
butorów roku, którzy odebrali nagrody
w dwóch glównych kategoriach: hipennarkety
budowlane oraz sieci hurtomli budowlanych.
Tu triumfowali: Castorama Polska Sp. z 0.0.

oraz Polskie Sklady Budowlane SA. •

Jesli blacha, to Pruszynski
Na sukces firmy sklada sie wiele czynników. O tym, co decyduje o rynkowym powodzeniu

firmy Pruszynski Sp. z 0.0. mówi Rafal Kuczynski, zastepca dyrektora handlowego spólki

Firma Pruszynski zdobyla wiele na

gród i wyróznien, w tym za oferowane pro
dukty. Jakie dzialania panstwo podejmuja,
aby utrzymac, a moze nawet poprawic jakosc
asortymentu?

- Przede wszystkim stosujemy nowo
czesne materialy i technologie a to podstawa
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sukcesu. Poza tym nieustannie modernizu
jemy nasz park maszynowy, unowoczesnia
my maszyny i dokupujemy nowe. Spraw
dzamy tez, czy kliencisa zadowoleni z naszych
wyrobów, starajac si~ sprostac ich oczeki
wamom.

Czy planuja panstwo rozszerzenie obec
nej oferty produktów budowlanych o nowe
wyroby? W jakim kierunku zmierza rozwój
spólki?

- W najblizszym czasie zamierzamy
znacznie wzbogacic ofert~. Rozpoczniemy
sprzedaz wlasnego metalowego systemu
rynnowego, wprowadzimy tez do produkcji
plyty warstwowe. Nowoscia b~dzie blacho
dachówka o wyjatkowo trwalej powloce
HPS, na która udzielamy 20-letniej gwarem
cji. Warto podkreslic, ze rozwój firmy idzie w
parze z wykorzystaniem trwalych materialów
wysokiej jakosci.

Dobry produkt to funkcjonalnosc, ja
kosc, innowacyjnosc. Co wyróznia panstwa
oferte na tle konkurencji?

- Firma Pruszynski jest postrzegana
jako producent w)~'obów markc)\\ych, wartych

zaufania. Zapracowalismy na to chocby
cz~stym poszerzaniem oferty o calkiem nowe
wyroby, jak blachodachówka Rubin Plus
czy blacha trapezowa T-7, albo o udosko
nalone produkty, na przyklad z nowocze
sniCJsza powloka.

Jestesmy tez chwaleni zajakosc obslugi
klienta, której towarzyszy doradztwo tech
niczne i pomoc w obliczeniu kosztu pokrycia
dachowego. Co wazne, regularnie podnosi
my poziom kwalifikacji naszych pracO\\l1ików,
organizujac cykliczne szkolenia dla han
dlowców i wykonawców. Praktycznym po
myslem lirmy sa równiez seminaria dla ar
chitektów i projektantów. Zalezy nam, by
klienci byli swiadomi, ze kupuja produkt wy
sokiejjakosci, a spl-zed,~jacy- ze sprLCd,~ado
blY wyrób.

Rozmawiala Magdalena Szczygielska
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