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Podwójny jubileusz
STIEBEL ELTRON
– 25 lat firmy w Polsce
– 40 lat produkcji pomp ciepła

Rok 2016 jest dla firmy STIEBEL ELTRON szczególny
i w szczególny sposób zaakcentowane zostały te
2 jubileusze. Targi INSTALACJE 2016 odbywające się
w Poznaniu stały się świetną okazją, aby tu właśnie dnia
26 kwietnia roku zorganizować Galę Jubileuszową z okazji
25 lat sukcesów firmy STIEBEL ELTRON na polskim rynku.
Do wspólnego świętowania zaproszono zarząd koncernu
i firmy współpracujące z marką. Uroczystość ta pokazała,

Świętowanie ćwierćwiecza sukcesów firmy STIEBEL ELTRON było
idealnym momentem do podsumowania dotychczasowych sukcesów,
jak i przypomnienia historii firmy. Na Jubileuszu pojawiło się 160 gości,
w tym przedstawiciel niemieckiego koncernu STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
w Holzminden – Marc-Jan Schutte oraz prezes zarządu Andrzej Maciejewski

jak bardzo ceniona jest marka STIEBEL ELTRON i jak duży
nacisk kładzie na pompy ciepła, jako urządzenia korzystające
z odnawialnych źródeł ciepła. Równocześnie firma przygotowała
dużo ciekawych propozycji związanych z jubileuszem.
Podczas uroczystości dyrektorzy poszczególnych regionów nagrodzili
upominkami wieloletnich Partnerów Bizesowych firmy STIEBEL ELTRON

Uroczystość otworzył multimedialny występ grupy
MultiVisual, finalisty 5 edycji programu Mam Talent,
która zaskoczyła przybyłych gości między innymi
wykorzystaniem laserów do niecodziennego podkreślenia
ćwierćwiecza STIEBEL ELTRON w Polsce

STIEBEL ELTRON Polska to spółka-córka nie-

mieckiego koncernu. Firma specjalizuje się w produkcji systemów grzewczych wody użytkowej, pomieszczeń oraz wentylacji i klimatyzacji. Szeroka
gama ponad 2000 oferowanych przez nią produktów charakteryzuje się zaawansowaną technologią,
wysoką jakością oraz żywotnością.
Mimo że produkty tej marki były obecne na polskim
rynku dużo dłużej niż 25 lat (znajdowały się wcześniej
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w ofercie firmy Hydrotherm), to właśnie w roku 1991
utworzono przedstawicielstwo firmy w Polsce i od
tego momentu zaczyna się nowa era w historii firmy:
integracja z ofertą koncernu STIEBEL ELTRON i wprowadzanie nowości w Polsce konsekwentnie za propozycją produktową na rynku niemieckim.
Obecnie urządzenia korzystające z OŹE to zdecydowanie dominujący sektor produktów STIEBEL
ELTRON w Polsce. W tym zaledwie niewielki udział
mają kolektory słoneczne, gros zaś stanowią pompy
ciepła. Pierwsze pompy ciepła marki STIEBEL ELTRON
na rynek polski zostały wprowadzone w 2000 roku.
W pierwszym roku sprzedano może 2-3 sztuki. Później nastąpił szybki wzrost sprzedaży i obecnie po-

Galę poprowadził satyryk Tadeusz Drozda,
który również uświetnił uroczystość swoim
autorskim występem

STIEBEL ELTRON na targach INSTALACJE 2016
zaprezentował swoje najnowsze produkty m.in.
nagrodzoną Złotym Medalem inwerterową powietrzną
pompę ciepła WPL 25 AC (kliknij i zobacz)

nad 50% obrotów firmy generują właśnie pompy ciepła. Ciągle dominują pompy solankowe, ale z roku
na rok udział pomp powietrze-woda stale wzrasta
i przyszłość należy właśnie do nich. Sprofilowanie firmy na pompy ciepła, olbrzymia waga, jaką koncern
przywiązuje do ich bardzo wysokiej jakości i innowacyjności oraz nacisk, jaki kładzie na właściwy montaż,
służąc wsparciem technicznym firmom wykonawczym,
wyraźnie widoczne były podczas uroczystości. Podkreślił to z jednej strony w swoich wystąpieniach zarząd, a z drugiej strony charakter i profil rynkowy firm
nagrodzonych za współpracę z marką, a zajmujących
się handlem lub montażem pomp ciepła.
Jubileusz 25 lat sukcesów firmy STIEBEL ELTRON na
polskim rynku to również czas zapowiedzi kolejnych
działań skupionych na rozwoju koncernu i oferowanych przez niego produktów.
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