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Spotkanie partnerów to także niepowtarzalna oka-
zja do integracji i bliższego poznania firm współpra-
cujących z marką.
– Podczas właśnie takich wydarzeń pragniemy nie tyl-
ko dzielić się wiedzą, ale także poznać bliżej naszych 
partnerów, gdyż to właśnie dzięki nim marka Thermia  
może się rozwijać i udoskonala swoje rozwiązania  
– mówi Hans Wreifalt.

Wyłączny dystrybutor pomp ciepła Thermia 
na polskim rynku: 
NOWATERMIA NOWAK sp. k.
ul. Duninowska 4
87-800 Włocławek
Biuro Obsługi Klienta tel. 882 054 012
E-mail: bok@nowatermia.pl
https://poland.thermia.com

W Warszawie 10 sierpnia br. odbyło się spotka-
nie partnerów firmy Thermia. Wydarzenie to było 
okazją, aby zaprezentować plany na 2018 i 2019 rok, 
porozmawiać o nowych produktach, branżowych 
trendach i zintegrować się w gronie partnerów. 

Firma Thermia AB otwiera nowy rozdział swojej hi-
storii w Polsce. Prezentując nową firmę dystrybucyjną 
Nowatermia, która będzie wyłącznym dystrybutorem  
w Polsce, chcemy dać wyraźny sygnał, iż poważnie trak-
tujemy polskich klientów, a polski rynek odnawialnych 
źródeł energii pokazuje rosnący trend – mówi Hans 
Wreifalt dyrektor sprzedaży Thermia AB. Podczas 
spotkania zaprezentowany został model biznesowy, 
sposób obsługi rynku, nowe nadchodzące produkty 

oraz konkretne działania promocyjno-marketingowe. 
Cieszę się, iż już od sierpnia br. będziemy mogli za-
oferować wszystkim klientom, właścicielom domów 
jednorodzinnych nową, atrakcyjną promocję zakupu 
pomp ciepła Thermia – mówi Marcin Nowak, prezes 
firmy Nowatermia i dodaje: ...bycie oficjalnym partne-
rem Thermii to również zobowiązanie do wysokiego 
poziomu obsługi klienta oraz wsparcia technicznego. 
Dołożymy wszelkich starań, aby Klienci w bezpośred-
nich kontaktach przekonali się o naszej rzetelności.

Nowatermia wyłącznym dystrybutorem 
pomp ciepła Thermia

Marka Thermia 

Thermia powstała z pasji jednego człowieka. Już w 1889 roku Per Anderson  
zaczął konstruować piece do gotowania oraz urządzenia do przygo-

towywania ciepłej wody użytkowej, które charakteryzowały się 
wyjątkową energooszczędnością. Firma rozwijała się dynamicz-

nie, a od 1923 roku funkcjonuje pod markę Thermia. Od bli-
sko 130 lat podąża za wizją Pera: „Wprowadzane na rynek 
produkty muszą nie tylko należeć do światowej czołówki  
– one muszą wyprzedzać swoje czasy”.
Najlepszym dowodem jest rok 1973, w którym w szczycie świa-

towego kryzysu paliwowego Thermia wprowadziła pierwszą na 
świecie gruntową pompę ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem 

ciepłej wody użytkowej. Od tego czasu w pełni zaangażowała się  
w konstruowanie, doskonalenie i produkcję jednych z najlepszych 

pomp ciepła na świecie. Jest pionierem w tej dziedzinie. 
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