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W dniach 11-15 marca 2019 roku 
na „zielonym” stoisku Viessmann 
prezentowano nową strategię 
marki oraz innowacyjną ofertę 
produktową. 

Viessmann  
na targach ISH 2019

Motto: Partnerstwo dla przyszłych pokoleń 
Nowoczesna koncepcja stoiska…

http://www.instalreporter.pl
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Podczas targów ISH firma Viessmann zaprezen-
towała ofertę uzupełnioną o nowe, cyfrowe, bez-
pieczne, ekologiczne i jeszcze bardziej ekonomicz-
ne technologie – cyfrowe i hybrydowe systemy 
grzewcze z pełnym ich zarządzaniem i komplekso-
wą kontrolą za pośrednictwem Internetu. Nowocze-
sna koncepcja stoiska Viessmann ściśle łączyła się  
z motto firmy „Partnerstwo dla przyszłych pokoleń”. 
Zgodnie z misją firmy, w myśl troski o jakość klima-
tu i środowisko naturalne, Viessmann wykreował 
przestrzeń pełną zieleni oraz miejsc do wypoczyn-
ku, która przypominała park. Do dekoracji wykorzy-

stano dużo roślin oraz elementów ekologicznych, a 
gości częstowano jabłkami oraz zdrowymi przeką-
skami. 
Podczas targów, wspólnie z partnerami i rzemiosłem 
instalatorskim, przedstawiciele firmy Viessmann wy-
razili chęć kształtowania przestrzeni życiowej swoich 
klientów, proponując rozwiązania, które w globalnym 
kontekście, mają prowadzić do zmian polityki klima-
tycznej i poprawy jakości życia przyszłych pokoleń. 
Stoisko Viessmann cieszyło się dużym powodzeniem 
i przyciągało uwagę odwiedzających nieprzerwanie 
przez wszystkie dni targowe.

Max Viessmann do partnerów handlowych i pracowników  
polskiego oddziału Viessmann

Max Viessmann stwierdził, że Viessmann, jako fir-
ma z ponad 100-letnim doświadczeniem, ponosi 
ogromną odpowiedzialność za jakość przestrzeni 
życiowych i środowisk, w których żyją ludzie na ca-

łym świecie. Zaznaczył również, że firma Viessmann  
ma świadomość, jak wielkie wyzwanie stoi przed 
przedsiębiorstwami tego pokroju. Celem dzia-
łań firmy jest rozwiązanie problemu i zaoferowa-

nie mieszkańcom miast lepszej jakości powietrza.  
Firma Viessmann planuje osiągnąć zamierzony 
wyżej cel na dwa sposoby: po pierwsze poprzez 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfe-
ry w wyniku możliwie najefektywniejszego spalania 
gazu lub wykorzystania odnawialnych źródeł ener-
gii. Po drugie: poprzez zaproponowanie klientom 
skutecznych systemów wentylacji – zaznaczył rów-
nież, że szczególnie istotne jest właściwe oczysz-
czanie powietrza w pomieszczeniach. 
– Jako młody przedstawiciel czwartej generacji wła-
ścicieli przedsiębiorstwa, czuję się w szczególnym 
obowiązku wdrożenia kolejnych etapów rozwoju fir-
my. Obecnie szczególnie istotny jest dla mnie postęp 
w zakresie digitalizacji usług – mówił Max Viessmann. 
– Mamy ogromne szczęście, że możemy poszczy-
cić się dużym udziałem zespołu polskiego w na-
szej firmowej rodzinie. Mamy zatem unikalną moż-
liwość rozwijania cyfrowych usług we współpracy 
z teamem we Wrocławiu. Chcemy nie tylko wspól-
nie działać na rzecz poprawy komfortu mieszkania 
i jakości życia naszych klientów, ale także wspólnie 
maksymalizować przepływ doświadczeń usługo-

wych i serwisowych dla naszych partnerów – dodał. 
Max Viessmann wyraził bardzo duży optymizm, 
przedstawiając plany związane z digitalizacją oraz 
przemianą energetyczną. Stwierdził, że obie te drogi 
stanowią dla firmy ogromny potencjał i znamionu-
ją niespotykaną wcześniej szansę rozwoju. Uświa-
damiają równocześnie ciążącą na firmie odpowie-
dzialność za przyszłe pokolenia.
Kończąc swoją wypowiedź Max Viessmann zwró-
cił się również bezpośrednio do pracowników Vies-
smann w Polsce. Przypomniał, że firma Viessmann 
może poszczycić się długą historią na rynku pol-
skim. Wspomniał również o fakcie, że duża część 
spośród 12 000 pracownic i pracowników koncer-
nu zatrudniona jest właśnie w Polsce. 
– Jestem niezmiernie dumny, że jesteście członka-
mi naszej rodziny. Każdego dnia możemy przeżywać 
naszą przygodę i wspólnie kształtować przyszłość, 
wkraczając w drugie stulecie firmy Viessmann. Bar-
dzo serdecznie dziękuję za dotychczasową udaną  
i efektywną współpracę i cieszę się na czekające na 
nas wyzwania – mówił Max Viessmann, zwracając 
się do polskich pracowników firmy. 

Zdjęcie z konferencji, która odbyła się podczas targów ISH dla firm instalatorskich i dziennikarzy  
z Polski. Od prawej: Artur Ulrich dyrektor eksportu Europa Wschodnia, Maximilian Viessmann Group 
CEO, Sebastian Walerysiak prezes zarządu Viessmann Sp. z o.o.

Grupie dziennikarzy z Polski nowości Viessmann zaprezentował Sebastian Walerysiak 
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