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w otoczeniu zewnętrznym oraz wyzwania związane z 
wprowadzeniem na rynek nowej grupy produktowej 
– systemu instalacyjnego HERZ PipeFix – było zin-
tensyfikowanie działań firmy HERZ w zakresie współ-
pracy z firmami wykonawczymi. Powołanie progra-
mu Klub Dobrego Fachowca HERZ stanowiło główny 
punkt przyjętej strategii, otwierając równocześnie cał-
kowicie nowe możliwości dla marki Herz w Polsce.
Od samego początku program partnerski Klub Do-
brego Fachowca HERZ (dzisiaj program funkcjonu-
je pod nazwą HERZ-KDF+) zrzesza najlepszych pol-
skich instalatorów, posiadających niezbędną wiedzę 
i odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie 
wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych. 

Ile znaczy Klubu Dobrego Fachowca 
HERZ dla instalatora?

W pierwszym okresie działalności Klubu Dobrego 
Fachowca instalatorzy uczestniczyli w przygotowa-

nym specjalnie dla nich programie szkoleniowym 
EPO (EPO, to skrót od słów: ekonomia, prawo i ob-
sługa klienta). Podczas prowadzonego przez spe-
cjalistów firmy HERZ cyklu szkoleń EPO, instalato-
rzy pozyskiwali wiedzę, w jaki sposób zabezpieczać 
własne interesy od strony finansowej i prawnej,  
a także jak pozyskiwać nowych klientów, stosując 
reguły marketingu relacji. 
Od początku istnienia programu firma HERZ prowa-

Z kart historii…

Początek XXI wieku przyniósł w Polsce istotne zmia-
ny w branży instalacyjnej. Kończyła się dekada inten-

sywnej termomodernizacji, powoli zaczynał się pro-
ces konsolidacji firm dystrybucyjnych, a w całej branży 
budowlanej po raz pierwszy od 10 lat widać było istot-
ne spowolnienie. Odpowiedzią na dynamiczne zmiany 

Ideą powołania Klubu Dobrego Fachowca HERZ było stworzenie elitarnej grupy 
profesjonalnych instalatorów, potrafiących tak wykonywać instalacje, aby 
zapewnić ostatecznym użytkownikom możliwość skorzystania ze wszystkich 
zalet wyrobów marki HERZ. Klub Dobrego Fachowca funkcjonuje nieprzerwanie 
od 15 lat i jest najdłużej istniejącym tego typu programem na polskim rynku 
instalacyjnym. Oficjalna inauguracja programu KDF-HERZ miała miejsce 8 grudnia 
2001 roku w Wieliczce. 63 pierwszych uczestników programu otrzymało imienne 
karty potwierdzające przynależność do Klubu Dobrego Fachowca oraz certyfikaty 
potwierdzające status Autoryzowanego Instalatora firmy HERZ.

Jubileusz 15-lecia programu partnerskiego 
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dzi również – dedykowane specjalnie dla jego uczest-
ników – szkolenia techniczne (teoretyczne i prak-
tyczne), mające na celu systematyczne podnoszenie 
znajomości swoich produktów, innowacji i nowych 
rozwiązań technicznych. 
Oprócz szkoleń, każdy instalator należący do Klubu 
Dobrego Fachowca posiada specjalne przywileje  
i uprawnienia. Jednym z najważniejszych przywile-

jów dostępnych dla uczestników programu, jest 
10-letni okres gwarancyjny, jakim firma Herz obej-
muje wszystkie swoje produkty wykorzystane w wy-
konywanych przez nich instalacjach (standardowo 
produkty marki HERZ objęte są 5-letnią gwarancją). 
Dla klubowiczów organizowane są również specjal-
ne promocje, prezentacje, konkursy oraz krajowe  
i zagraniczne spotkania integracyjne.

Pełny komfort, przy równoczesnym ogranicze-
niu zużycia energii, zapewnić mogą wyłącznie 
systemy markowych producentów, instalowa-
ne przez doświadczonych wykonawców. Do-
kładnie o takim idealnym połączeniu możemy 
mówić w przypadku systemów firmy Herz, in-
stalowanych przez profesjonalnych wykonaw-
ców – uczestników programu HERZ-KDF+.  
Od 15 lat instalatorzy uczestniczący w progra-
mie HERZ-KDF+ zapewniają profesjonalne wy-
konawstwo instalacji sanitarnych i grzewczych 
na terenie całej Polski, systematycznie posze-
rzając grono usatysfakcjonowanych użytkow-
ników produktów marki HERZ. 
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MIĘDZYNARODOWE TARGI 

TECHNIKI WENTYLACYJNEJ, 

KLIMATYZACYJNEJ I CHŁODNICZEJ

WYDARZENIA TARGOWE
SEMINARIA

dwudniowy cykl wykładów, źródło praktycznej wiedzy

ARENA TECHNOLOGII
systemy VRF oraz wentylatory oddymiające

STREFA INSTALATORA
praktyczne pokazy i montaże, wymiana doświadczeń  

KONKURS
najnowsze urządzenia prezentowane przez wystawców

Pomysłodawca i organizator:

spw@wentylacja.org.pl | tel./fax 22 542 43 14

www.forumwentylacja.pl

BEZPŁATNE 
ZAPROSZENIE

Byłeś na I edycji targów? Mamy dla Ciebie 
bezpłatne zaproszenie – skontaktuj się z nami

e-mail: forum@forumwentylacja.pl

reklama FWSK2017 204x294+5.indd   1 2016-10-24   09:19:00

1 2 / 2 0 1 6

r
e

k
l

a
m

a

http://www.forumwentylacja.pl
http://www.instalreporter.pl

	Przycisk 118: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 123: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 134: 


