
3702/20 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Ideą powołania w 2001 roku 
Klubu Dobrego Fachowca HERZ 
było stworzenie elitarnej grupy 
profesjonalnych instalatorów, 
potrafiących tak wykonywać 
instalacje, aby zapewnić 
ostatecznym użytkownikom 
możliwość skorzystania ze 
wszystkich zalet wyrobów marki 
HERZ. Klub Dobrego Fachowca 
funkcjonuje nieprzerwanie od 19 
lat i jest najdłużej istniejącym tego 
typu programem na polskim rynku 
instalacyjnym. Program HERZ-
KDF+ oficjalnie zainaugurował 
swoją działalność 8 grudnia 2001 
roku w wieliczce, gdzie podczas 
oficjalnego spotkania 63 pierwszych 
uczestników programu otrzymało imienne karty potwierdzające 
przynależność do Klubu oraz certyfikaty Autoryzowanego Instalatora 
firmy HERZ. Ale największym przywilejem, dostępnym wyłącznie 
dla uczestników programu, był wydłużony do 10 lat okres gwarancji 
na wszystkie produkty marki Herz w instalacjach wykonywanych przez 
uczestników programu. warto podkreślić, że przywilej ten nadal dostępny 
jest wyłącznie dla instalatorów posiadających autoryzację firmy Herz. 

HERZ-KDFplus 
– pierwszy pełnoletni program lojalnościowy  
w branży instalacyjnej
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wych, każdy instalator należący do Klubu Do-
brego Fachowca posiada specjalne przywileje  
i uprawnienia. Jednym z najważniejszych, wspo-
mnianych już przywilejów uczestników progra-
mu, jest 10-letni okres gwarancyjny, jakim firma 
Herz obejmuje wszystkie swoje produkty wyko-
rzystane w wykonywanych przez nich instala-
cjach (standardowo produkty marki Herz objęte 
są 5-letnią gwarancją). Dla klubowiczów organi-
zowane są również specjalne promocje, prezen-
tacje, konkursy oraz krajowe i zagraniczne spo-
tkania integracyjne.
w blisko 20-letniej historii klubu mają swoje miej-
sce niezapomniane spotkania w najbardziej uro-
czych zakątkach Polski oraz poza granicami na-
szego kraju. Po Słowacji, wiedniu, Teneryfie, 
Lanzarote i Majorce nadszedł czas na przed-
ostatnią z archipelagu wysp Kanaryjskich. Tym 
razem najaktywniejsi instalatorzy uczestniczyli 

w konferencji technicznej „Nowości HERZ- 2019” 
zorganizowanej w październiku 2019 roku na 
Fuerteventurze. Podczas tygodniowego poby-
tu na wyspie Silnych wiatrów, oprócz udziału  
w konferencji technicznej, klubowicze mieli 
możliwość poznać bliżej wszystkie uroki Fuerty,  
a także zwiedzić sąsiednią, klimatyczną wyspę Lan-
zarote. A poza tym nurkowano  
w oceanie, grano w siatków-
kę, pétanque, strzelano  
z łuku i wiatrówki oraz 
odbyła się pełna emo-
cji rywalizacja w ra-
mach Aqua-Olim-
piady HERZ-a. Po 
intensywnych atrak-
cjach, każdy dzień koń-
czyła wspólna zabawa  
w kanaryjskich klimatach.

Początki klubu

Początek XXI wieku przyniósł w Polsce istotne 
zmiany w branży instalacyjnej. Kończyła się de-
kada intensywnej termomodernizacji, powoli 
zaczynał się proces konsolidacji firm dystrybu-
cyjnych, a w branży budowlanej, po raz pierw-
szy od 10 lat widać było istotne spowolnienie. 
Odpowiedzią na dynamiczne zmiany w otocze-
niu zewnętrznym oraz wyzwanie, jakie stano-
wiło dla firmy wprowadzenie na rynek systemu 
instalacyjnego HERZ-PipeFix, było zintensyfiko-
wanie działań spółki Herz w zakresie współpracy 
z firmami wykonawczymi. Powołanie programu 
Klub Dobrego Fachowca HERZ, jako główny ele-
ment ówczesnej strategii marketingowej, otwo-
rzyło całkowicie nowe możliwości dla rozwoju 
marki Herz w Polsce.
Pierwszy okres działalności Klubu Dobrego Fa-
chowca związany jest przede wszystkim z przygo-

towanym i prowadzonym specjalnie dla członków 
programu projektem szkoleniowym EPO (skrót 
od słów: ekonomia, prawo i obsługa klienta).  
Podczas prowadzonego przez specjalistów firmy 
Herz cyklu szkoleń EPO, instalatorzy pozyskiwali 
wiedzę, w jaki sposób zabezpieczać własne inte-
resy od strony finansowej i prawnej, a także jak 
pozyskiwać nowych klientów stosując techniki 
marketingu relacji. 

Profity dla instalatorów

Równolegle, od początku istnienia programu, 
firma Herz prowadziła i nadal prowadzi szkole-
nia techniczne (teoretyczne i praktyczne, dedy-
kowane specjalnie dla członków klubu), mające 
na celu systematyczne podnoszenie znajomości 
produktów, innowacji i rozwiązań technicznych 
sygnowanych symbolem serca. 
Oprócz uczestnictwa w programach szkolenio-

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.

32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21

centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl

RE
Kl

am
a

Pełny komfort, przy równoczesnym ograniczeniu zużycia energii zapewnić mogą wy-
łącznie systemy markowych producentów, instalowane przez doświadczonych wyko-
nawców. dokładnie o takim idealnym połączeniu możemy mówić w przypadku syste-
mów firmy Herz, instalowanych przez profesjonalnych wykonawców – uczestników 
programu HErz-kdf+. Program partnerski kdf-HErz (dzisiaj program funkcjonuje pod 
nazwą HErz-kdf+) zrzesza najlepszych polskich instalatorów, posiadających niezbęd-
ną wiedzę i odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonawstwa instalacji 
sanitarnych i grzewczych. instalatorzy uczestniczący w programie HErz-kdf+ od bli-
sko 20 lat zapewniają profesjonalne wykonawstwo instalacji sanitarnych i grzewczych 
na terenie całej Polski, systematycznie poszerzając grono usatysfakcjonowanych użyt-
kowników produktów marki HErz.
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