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Jubileusz 25-lecia
firmy Systherm Chłodnictwo
i Klimatyzacja
Firma Systherm została założona w Poznaniu w 1988 r. Rok później utworzone zostały trzy osobne działy: zagraniczny, informatyki i ochrony środowiska oraz chłodnictwa
i klimatyzacji. W 1995 r. dział projektowo-handlowy chłodnictwa i klimatyzacji przekształcił się w samodzielną spółkę Systherm

Chłodnictwo i Klimatyzacja sp. z o.o.

W roku 1996 firma przeniesiona została na
ul. św. Wincentego 7, gdzie do dziś ma
swoją główną siedzibę.
Z okazji 25-lecia istnienia zarząd firmy zorganizował obchody jubileuszu, na które zaproszeni zostali przedstawiciele dostawców oraz

klienci. Zaproszeni goście mogli m.in. odbyć
certyfikowane szkolenia prowadzone przez
LG Electronics – partnera handlowego Systhermu. Wybór LG jako partnera uzasadniony jest współpracą tych firm od powstania
LG Polska, a nawet wcześniej. Firma Systherm
już w 1992 r. nawiązała kontakty handlowe,
w wyniku których sprzedawane były klimatyzatory Zenithair produkowane w fabryce należącej do LG.
Spotkania jubileuszowe, którym patronowało LG odbyły się w centrali oraz oddziałach
terenowych, kolejno w: Olsztynie, Koszalinie, Białymstoku, Poznaniu, Łodzi, Kaliszu,

Prezes Systhermu dr inż. Bolesław Gaziński na
stoisku targowym w 1992 r. w Paryżu prezentującym
klimatyzatory marki Zenithair

Siedziba centrali firmy Systherm przy ul. Św. Wincentego 7 w Poznaniu

Katowicach oraz Lublinie. Ponadto w szczecińskim oddziale – Centrum Chłodnictwa,
Klimatyzacji i Pomp Ciepła Systherm, mieszczącego się na terenie znanej Szczecińskiej
Centrali Materiałów Budowlanych SCMB,
klienci wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Samsung. Przybyłym na
spotkania gościom zaproponowane zostały
także dodatkowe atrakcje, takie jak wspólne grillowanie, paintball, bowling, strzelnica

Szkolenie LG w Katowicach poprowadził Paweł Glinka

tradycyjna oraz multimedialna, bilard.
Uczestnicy mieli okazję szczegółowo poznać
ofertę oraz nowe propozycje firmy Systherm
z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji i pomp ciepła. Prezes Bolesław Gaziński
omówił m.in. zrealizowane inwestycje.
Przedstawił bogate doświadczenie firmy
w doborze, montażu i obsłudze pomp ciepła. Systherm ma ogólnopolską sieć placówek zaopatrzonych w szeroki asortyment

Przygotowanie do rozgrywek paintballowych w Lublinie
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branżowy. W krótkim czasie dostarcza urządzenia, sprzęt, narzędzia i akcesoria. Prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną systemów

Wystąpienie prezesa Bolesława Gazińskiego
w Białymstoku

Uczestnicy spotkania w Kaliszu

Gratyfikacja klientów w Olsztynie

klimatyzacyjnych, kurtyn powietrznych, agregatów, sprężarek, czynnika chłodniczego,
elementów montażowych, rur chłodniczych,
automatyki, systemów wentylacyjnych itd. Zapewnia dostawę wszelkich urządzeń takich,
jak klimatyzatory, agregaty do chłodzenia
wody, pompy ciepła i kolektory słoneczne,
a także meble chłodnicze do obiektów biurowych, urzędowych, handlowych, placówek
służby zdrowia, gastronomii, przemysłu oraz sal
weselnych, hoteli i budynków mieszkalnych.
Gościom spotkań przybliżona także została
oferta szkoleniowa firmy. W kilku oddziałach
dodatkowo odbyło się szkolenie prowadzone
przez przedstawicieli Danfoss Polska, z którą
Systherm od wielu lat ściśle współpracuje.
Podczas każdej z imprez zaproszeni klienci
otrzymali pakiety konferencyjne. Dla najlepszych zaś przewidziano dodatkowe wyróżnienia i nagrody rzeczowe.
Dla katowickiego oddziału firmy jubileuszowe spotkanie miało podwójny wymiar. Było
bowiem okazją do zaproszenia gości do nowej, przestronniejszej siedziby, przeniesionej
z Gliwic do Katowic. Znajduje się ona ok. 800 m
od autostrady A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Położenie umożliwia łatwy dostęp do
dróg dojazdowych w każdym kierunku aglomeracji śląskiej. W nowej lokalizacji przy ul. Dulęby 7 oddział firmy dysponuje dużym magazynem (blisko 140 m2) oraz biurem (40 m2).
Każde ze spotkań miało indywidualny charakter. Było okazją do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń, odświeżenia
i nawiązania kontaktów, negocjacji warunków handlowych z pracownikami oddziału,
a także miłego spędzenia czasu w branżowym gronie. Zarząd i pracownicy mają nadzieję, że ten radosny nastrój i ciepła atmosfera Jubileuszu towarzyszyć będą firmie
Systherm przez kolejne lata.
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Cały świat klimatyzacji LG
pod jednym adresem

StrefaKlimatyzacji.pl to serwis łączący wszystkie narzędzia marketingowe oferowane przez
firmę LG. W serwisie jest część poświęcona Akademii Klimatyzacji LG zawierająca opis oferowanych szkoleń, kalendarz szkoleń i wydarzeń oraz formularz rejestracji on line na wybrane
szkolenie. Poprzez serwis można także przystąpić i uczestniczyć w programie lojalnościowym
LG – Liga Graczy.
W serwisie są także zamieszczone materiały marketingowe, informacje o produktach, czy
materiały dla fachowców
jak instrukcje obsługi, montażu i dane techniczne.
Jednak serwis z założenia
to przede wszystkim miejsce
wymiany wiedzy oraz sposób
na bezpośredni kontakt pomiędzy producentem, projektantem, dystrybutorem,
instalatorem i końcowym
użytkownikiem. Możliwe to
jest poprzez trzy proste funkcje. Pierwszą z nich jest możliwość utworzenia wizytówki
swojej firmy w katalogu firm
instalacyjnych. Katalog ten
połączony jest z wyszukiwarką, która pozwala końcowemu użytkownikowi znaleźć
fachowca ze swojego regionu.
Kolejną funkcją jest forum,
za pomocą którego użytkownicy mogą wymieniać
się między sobą informacjami, dzielić wskazówkami i doświadczeniami. Z kolei funkcja „zapytaj eksperta” to
szansa na kontakt z ekspertem LG, który udzieli wsparcia i odpowie na pytanie.

