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branżowych. Tu z kolei odmienne opinie przedsta-
wili Krzysztof Osipowicz (SHI) opowiadający się ZA  
i Jarosław Stachurski (Wilo) – PRZECIW. 
Do ciekawszych tematów na pewno można zaliczyć 
też podsumowanie rynku sprzedaży w branży w 2016 
roku w stosunku do 2015 roku. Pokazano tu zarów-

2. Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjne-
go i Sanitarnego zgromadziła prawie 180 osób z krę-
gu nie tylko reprezentantów hurtowni, ale i całkiem 
sporą liczbę przedstawicieli dostawców. Stworzyło 
to świetną płaszczyznę do wymiany opinii o rynku  
i zacieśniania kontaktów zarówno podczas uroczy-
stej kolacji otwierającej 2. Konwencję (5 marca), jak  
i w trakcie dnia konferencyjnego 6 marca.
Sam program merytoryczny został tak ułożony, aby 
pokazać różnorodne zagadnienia związane z funk-
cjonowaniem branży instalacyjnej i samych firm/
hurtowni. SHI jako organizator konwencji i przede 
wszystkim stowarzyszenie zrzeszające najważniej-
szych handlowych graczy rynku ma swoisty prze-
gląd problemów, z którymi boryka się ten sektor 
branży. Tak więc jak zawsze najciekawsze są te tema-
ty, w których są duże różnice w postrzeganiu rynku 

lub wręcz w działaniach... dystrybutorów i dostaw-
ców. Pokazała to np. prezentacja Tomasza Boru-
ca – „Szanse i zagrożenia: co nie daje spać hurtow-
nikowi” opracowana na podstawie wcześniejszego 
badania – chociażby w takich aspektach, jak wzrost 
sprzedaży online przez dostawców, czy bezpośred-
nia sprzedaż przez dostawców do wykonawców/
instalatorów. Obie grupy widzą z kolei podobnie 
szansę rozwoju w aspektach związanych z nowy-
mi technologiami internetowymi i automatycznym 
przetwarzaniem zamówień, kontrolą stanów maga-
zynowych itp. Te właśnie m.in. problemy poruszono  
w dyskusji między przedstawicielami hurtowni re-
prezentowanymi przez Sławomira Maciejewskiego 
(Grupa SBS) a dostawcami reprezentowanymi np. 
przez Kazimierza Golemca (Kermi). Inny temat, który 
budził sporo emocji to sens uczestnictwa w targach 
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no dynamikę sprzedaży w kolejnych kwartałach i po-
równano ją z sytuacją w poprzednim roku (wykres 1),  
jak i dynamikę sprzedaży w poszczególnych grupach 
towarowych (wykres 2).
Wszystkie prezentacje można pobrać ze strony SHI 
(kliknij)

Główne tematy poruszane podczas 
2. Konwencji:
1. branża, statystyki, rynek
2. ryzyko w branży, płatności – Euler Hermes, Michał 
Modrzejewski
3. wykład: prof. Cezary Wójcik: „Przywództwo w burz-
liwych czasach”
4. prezentacja Międzynarodowe Targi Poznańskie 
– Targi Instalacje 2018
5. Prezentacja: „Innowacja oprata na wartości 
dla klienta”, Rafał Kołodziej, Greenhat
6 Blok technologia: EDI/ETIM/BIM/Internet
7 Prezentacja wyników badania: „Szanse i zagroże-
nia: co nie daje spać hurtownikowi?”
8 Dyskusja panelowa: szanse i zagrożenia w dystry-
bucji materiałów technicznych

Fot, rys. SHI 
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Podczas konferencji Geberit Show, która odbyła się  
30 marca w Warszawie, marka Geberit zaprezentowała 
innowacyjną wizję łazienki. Spotkanie z dziennikarzami 
poprzedziła prezentacja prezesa Geberit Polska Prze-
mysława Powalacza. Podkreślał on, że posiadanie misji 
przez przedsiębiorstwo jest bardzo istotne. Wskazał tak-
że na rynek toalet myjących, jako na rynek wschodzący.
Podczas Geberit Show swoją premierę w Polsce miały: 
toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma, nowy panel do 
natrysków bezbrodzikowych – Geberit Setaplano, sys-
temy baterii umywalkowych Geberit przeznaczone do 
obiektów publicznych i półpublicznych, system desz-
czowej kanalizacji Pluvia, a także zupełnie przełomo-
we rozwiązanie dla instalatorów Geberit Volex – nowy, 
uniwersalny system rur wielowarstwowych. Nowości 
zostały wyeksponowane tak, aby uczestnicy spotkania 
mogli nie tylko zobaczyć je na własne oczy, ale także do-
wiedzieć się więcej na ich temat od specjalistów marki.
Spotkanie w gronie dziennikarzy i architektów było tak-
że świetnym momentem do poruszenia kwestii łazien-
kowych zwyczajów Polaków. Jak się okazuje przecięt-
ny Polak spędza w łazience statystycznie 43 minuty,  
w toalecie zaś 18 minut. Jedynie 37% respondentów de-
klarowało, że będąc w łazience się relaksuje. Podczas 
panelu dyskusyjnego poruszono kwestię tego, jak oce-
niamy swoje łazienki. 35% badanych wskazało, że są 
one zbyt małe, 30% uznało, że połączenie łazienki z to-
aletą, które mają u siebie w domach jest dla nich zna-
czącą wadą, 26% zadeklarowało, że ich łazienka wy-
maga remontu. Zaproszeni goście także potwierdzili 
wyniki tych badań, wskazując że nadal polskie łazienki 
są zbyt małe, dlatego też funkcjonalność sprzętów ła-
zienkowych jest dla nich priorytetem w dokonywaniu 
wyborów dotyczących wyposażenia. 
Dużą atrakcją był Geberit Comfort Truck – mobilna eks-
pozycja, gdzie goście mogli w luksusowej i przyjemnej 
scenerii przetestować między innymi toalety myjące 
Geberit AquaClean.

Konferencja Geberit Show
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