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(w skrócie LSI), SI – czyli średni poziom w strukturze 
oraz poziom PSI – czyli partnerzy serwisowi, którzy 
dopiero rozpoczynają współpracę z Immergas w za-
kresie świadczenia usług serwisowych lub robią 
pierwsze kroki w zawodzie serwisanta, a chcą w przy-
szłości zostać profesjonalistami w swoim fachu.
W ciągu roku funkcjonowania nowej struktury 
wdrożonych zostało szereg narzędzi usprawnia-
jących i profesjonalizujących codzienną pracę ser-
wisów. Z jednej strony ułatwiają one zarządzanie in-
formacją o urządzeniu i jego obsłudze serwisowej,  
z drugiej strony gwarantują użytkownikowi końcowemu 
kompleksową obsługę, dostarczając komfort i bezpie-
czeństwo. Dbając o najwyższy poziom jakości świad-
czonych usług, wdrożone zostały standardy obsługi 
klienta i narzędzia monitorujące pracę serwisów, jak 
również zadowolenie użytkowników z jakości obsługi.
Dla poziomów LSI dedykowany jest specjalny pa-

kiet unikalnych korzyści i pełny zakres uprawnień 
serwisowych. Serwisanci, którzy otrzymali licen-
cję od firmy Immergas, stale poszerzają i dosko-
nalą swoje kompetencje, budując z nami swą prze-
wagę konkurencyjną i rozwijając biznes. W ramach 
wsparcia Immergas oferuje dedykowane szkolenia 
– zgodnie ze zmieniającym się rynkiem i potrze-
bami konsumentów (większa świadomość ekolo-
gii, ochrona środowiska, OZE) oraz narzędzia uła-
twiające codzienną pracę serwisantów, czyli Portal 
Obsługi Serwisowej, Helpdesk (linia wsparcia tech-
nicznego) oraz infolinię dla klientów końcowych, 
dzięki której mogą szybko i sprawnie kontaktować 
się ze swoim serwisem. Wszystkie te zmiany mają 
na uwadze klienta, który korzystając z serwisu LSI, 
otrzymuje kompleksową obsługę fachowca, prze-
prowadzoną terminowo i profesjonalnie, według 
najwyższych standardów. 

Dla przypomnienia – rok temu firma Immer-
gas Polska, kierując się jasną wizją i misją, wdro-
żyła rewolucyjny projekt zmodernizowania usłu-
gi serwisowej, mający na celu zapewnienie 100% 

satysfakcji klientowi końcowemu z obsługi serwiso-
wej. W wyniku zmian Immergas powołał 3 poziomy 
struktury serwisowej: najwyższy poziom usług ser-
wisowych, czyli Licencjonowane Serwisy Immergas 

29 maja w historycznych wnętrzach Fabryki Wełny w Pabianicach odbyła się 
konferencja Licencjonowanych Serwisów Immergas (LSI). Na spotkanie zaproszone 
zostały firmy, które rok temu rozpoczęły współpracę z Immergas w oparciu  
o nowatorską strukturę serwisową w branży grzewczej. Celem spotkania było 
podsumowanie wszystkich zmian, które miały miejsce od chwili wprowadzenia 
nowej struktury, jak również wspólne omówienie planów rozwojowych oraz 
wymianę doświadczeń i sytuacji rynkowej z różnych regionów Polski. 

Konferencja Licencjonowanych 
Serwisów Immergas

Podczas konferencji nagrodzeni zostali serwisanci, którzy przez ostatni rok wykazali się największą 
aktywnością w obsłudze klientów
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Spotkanie Immergas z Licencjonowanymi Serwi-
sami dało możliwość wymiany uwag i spostrzeżeń, 
które serwisanci zaobserwowali przez pierwszy rok 
działania nowej struktury. Był to czas podsumowań 
tego, co udało się przez ten rok wspólnie wypracować 
oraz czas na przedstawienie planów na przyszłość.
Specjalnym punktem konferencji były zajęcia mo-
tywacyjno-warsztatowe dot. budowania przewagi 

konkurencyjnej, podczas których uczestnicy poznali 
praktyczne narzędzia, które mogą wykorzystać pod-
czas swojej codziennej pracy z klientem. 
W związku z tym, że spotkanie odbyło się dokładnie 
rok po wdrożeniu projektu, zwieńczone zostało sym-
bolicznym urodzinowym tortem.

W konsekwencji tych zmian Immergas po-
siada dziś jasno określoną strukturę, któ-
ra pozwala sprawnie i efektywnie obsługi-
wać rynek serwisowy w Polsce. Składa się 
na nią 350 podmiotów typu SI, 15 podmio-
tów typu PSI i 25 Licencjonowanych Ser-
wisów Immergas. Majowa konferencja de-
dykowana była najwyższemu poziomowi 
serwisów, czyli Licencjonowanym Serwi-
som Immergas (LSI). 

MK Systemy Kominowe – nowa siedziba firmy 
na 25-lecie

Blisko 230 pracowników, 240 maszyn specjalistycz-
nych, 5500 elementów produkowanych każdego 
dnia i systemy do wszystkich urządzeń grzewczych 
– MK Systemy Kominowe świętuje 25 lat działalno-
ści w nowej siedzibie.
Marka MK Systemy Kominowe powstała w 1993  
z inicjatywy Klausa Michaelisa i Zbigniewa Kara-
sia. Przełomowy był rok 2000. Wówczas powsta-
ło nowoczesne centrum laserowego wycinania ele-
mentów. Wdrożono ISO EN 9001 oraz ISO EN 14001.  
W 2010 roku wprowadzono system ERP. Dwa lata póź-
niej firma zostaje kupiona przez francuskiego inwe-
stora branżowego Grupę Joncoux. Grupa Joncoux 
jest aktualnie europejskim liderem produkcji komi-
nów z metali szlachetnych. Skalę działań obrazu-
je imponująca ilość wykorzystanej blachy rocznie. 
Mowa tu o 5700 tonach, z czego ponad 4000 stano-
wi stal szlachetna. Aktualnie ma aż sześć zakładów 
produkcyjnych: trzy we Francji, Belgii, we Włoszech 
i w Polsce. Kolejnym krokiem było przeniesienie się 
do nowej siedziby, która ma blisko 17 tys. m2. 
7 czerwca w nowej siedzibie firmy świętowano uro-
czystość dwudziestopięciolecia. Goście mieli oka-
zję posłuchać prelekcji na temat historii i planów 
grupy Jancoux, które wygłosił właściciel – Jacqu-
es-Olivier Joncoux. Z kolei dyrektor żarskiego za-
kładu - Ireneusz Koman przybliżył zgromadzonym 
gościom procesy produkcyjne, a także organizacji 
i kulturze pracy oraz o roli szkoleń i długotermino-
wych planach rozwoju pracowników. Czynnik ludz-
ki mocno podkreślali w swoich wystąpieniach Kin-
ga Pachnik, dyrektor zarządzający oraz Krzysztof 
Słaby, dyrektor handlowy. Na zakończenie prezen-
tacji przekazał swoje obowiązki Annie Rotkis-Dzia-

dul, która od lipca bieżącego roku obejmuje stano-
wisko dyrektora handlowego.
Po części oficjalnej goście mieli okazję zwiedzić za-
kład produkcyjny z pracownikami firmy, a także po-
znać najciekawsze zakątki Żar i zagrać w bule. 
Zwieńczeniem wieczoru był uroczysty bankiet z mnó-
stwem atrakcji, podczas którego wręczono jubileuszo-
we nagrody dla pracowników, a także pamiątkowe 
tablice dla kontrahentów. Wieczór poprowadziła pre-
zenterka Beata Tadla. Niezapomnianych wrażeń do-
starczył koncert zespołu Dżem. Jedną z atrakcji wie-
czoru był także występ grupy tanecznej Awiński Show.
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