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dzialnych za sprzedaż i serwis. Zapewniają oni fa-
chowe wsparcie partnerom biznesowym od strony 
handlowej i projektowej, zarówno poprzez infolinię 
techniczną, jak i bezpośrednio na placu budowy. Do-
datkowo Grupa Viega posiada 15 centrów szkolenio-
wych w rożnych krajach na całym świecie. Prowa-
dzone są tam szkolenia produktowe oraz warsztaty, 
podczas których eksperci firmy przekazują uczest-
nikom wiedzę na temat techniki instalacyjnej. Pro-
gram obejmuje zagadnienia takie, jak: higiena wody 
użytkowej, ochrona przeciwpożarowa, czy energo-
oszczędne systemy ogrzewania, a także informacje 
dotyczące aktualnych norm i dyrektyw.

Kiedy firma Viega została założona w 1899 roku, 
oferowała jedynie bardzo wąską gamę armatury, prze-
znaczonej na równie niewielki, lokalny rynek (okolice 
miasta Attendorn w Niemczech). Dzisiaj, w dziewięciu 
zakładach produkcyjnych na całym świecie (cztery fa-
bryki w Niemczech i zakłady produkujące rozwiązania 
na rynki lokalne w USA i Chinach), przedsiębiorstwo za-
trudnia ponad 4000 osób. Jednym z motorów tego roz-
woju było dążenie do innowacyjności. W trakcie swo-
jej ponad stuletniej historii Viega wprowadziła na rynek 
szereg rozwiązań, które można uznać za kamienie mi-
lowe w dziedzinie techniki instalacyjnej, takie jak połą-
czenia zaprasowywane do rur miedzianych, czy kształt-
ki z profilem bezpieczeństwa SC-Contur. 

Na zaufanie trzeba zapracować
Jak podkreśla Dirk Gellisch, członek zarządu firmy 
Viega odpowiedzialny za kampanię, potencjał inno-
wacji jest tylko jednym z filarów, na których opiera się 
sukces przedsiębiorstwa. „Zaufanie klientów na ca-
łym świecie do naszej marki, produktów, systemów, 
a także serwisu jest tutaj równie istotne”. Zaznacza 
też wyraźnie, że zaufanie to musi być budowane każ-
dego dnia, we wszystkich działaniach biznesowych. 

Innowacje, serwis, bliski kontakt z klientami
Dlatego Viega inwestuje nie tylko w ciągłe badania  
i rozwój oraz nowoczesne linie produkcyjne, ale tak-
że stale rozbudowuje swój zespół ludzi odpowie-

Hasło przewodnie tej kampanii mówi samo za siebie: Viega. Connected in quality. W dobitny sposób podkreśla główne 
wartości i obietnice stojące za marką Viega i odnosi się nie tylko do produktów marki. To także odwołanie do historii tego 
rodzinnego przedsiębiorstwa, które od skromnych początków rozwijało się konsekwentnie zarządzane przez kolejne 
pokolenia rodziny, by stać się jednym z największych dostawców na świecie w swojej branży. 

Viega. Connected in quality.
Viega rozpoczyna międzynarodową kampanię wizerunkową

W ramach rozpoczętej we wrześniu kampanii w mediach branżowych będą publi-
kowane dwustronicowe reklamy wizerunkowe. Pokazane w nich międzynarodowe 
projekty referencyjne potwierdzają, że jakość rozwiązań Viega jest znana i doce-
niana na całym świecie. Nawiązujące do reklam materiały komunikacyjne, takie jak 
nowa broszura o firmie i film wizerunkowy są dostępne na stronie www.viega.pl. 
Publikacje reklamowe pojawią się w 15 krajach – w wybranych państwach europej-
skich oraz w Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach i Indiach. 
Dirk Gellisch: „Klienci otrzymują wyraźny i spójny obraz tego, co oznacza marka  
Viega. I w każdej chwili mogą przekonać się, że nasze obietnice są prawdziwe, nie-
zależnie od tego, czy mówimy o konkretnych produktach, czy o serwisie i doradz-
twie, dzięki którym klienci łatwiej zrealizują swoje projekty. Nowa kampania marki 
to deklaracja, że chcemy pracować wspólnie z partnerami, zachowując najwyższy 
poziom jakości we wszystkim co robimy. I to jest nasza obietnica”.

Najwyższą jakość produktów Viega potwierdzają liczne 
nagrody i wyróżnienia, przyznane firmie za wzornictwo  
i innowacyjne rozwiązania techniczne

Jednym z motorów rozwoju firmy Viega było zawsze 
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, do czego  
również nawiązuje najnowsza kampania

Nowe reklamy pokazują min. znane obiekty referencyjne  
z całego świata, takie jak stadion Allianz Arena w Monachium, 
w którym zastosowano systemy instalacyjne Viega

Na potrzeby kampanii przygotowano 14 różnych  
reklam wizerunkowych, które zostaną opublikowane  
w magazynach branżowych w 15 krajach
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