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Klub Dobrego Fachowca 
– jaK to się zaczęło

Początek XXI wieku przyniósł w Polsce istotne 
zmiany w branży instalacyjnej. Kończyła się de-
kada intensywnej termomodernizacji, powo-
li zaczynał się proces konsolidacji firm dystry-
bucyjnych, a w branży budowlanej zaczęło się 
spowolnienie i istotny spadek realizowanych in-
westycji. Odpowiedzią na dynamiczne zmiany  
w otoczeniu zewnętrznym oraz wyzwanie, ja-
kie stanowiło dla firmy wprowadzenie na rynek 
systemu instalacyjnego HERZ-PipeFix, było zin-
tensyfikowanie działań spółki HERZ w zakresie 
współpracy z firmami wykonawczymi. Jednym 
z najważniejszych działań w tym zakresie było 
powołanie programu Klub Dobrego Fachowca 
HERZ – głównego elementu ówczesnej strategii 
marketingowej, który otworzył całkowicie nowe 
możliwości dla rozwoju marki Herz w Polsce.

Pierwszy okres działalności Klubu Dobrego Fa-
chowca związany był z projektem szkolenio-
wym „EPO” (skrót od słów: ekonomia, prawo  
i obsługa klienta). Podczas prowadzonego przez 
specjalistów firmy HERZ cyklu szkoleń instala-
torzy pozyskiwali wiedzę, w jaki sposób zabez-
pieczać własne interesy od strony finansowej  
i prawnej, a także, jak pozyskiwać nowych klien-
tów, stosując techniki marketingu relacji. Rów-
nolegle realizowany był program szkoleń tech-
nicznych, który kontynuowany jest do dzisiaj  
i ma na celu systematyczne podnoszenie zna-
jomości produktów, innowacji i rozwiązań tech-
nicznych marki HERZ. 

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 blisko 20 lat i jest najdłużej istniejącym tego typu programem na polskim rynku instalacyjnym. Program 
oficjalnie zainaugurował swoją działalność 8 grudnia 2001 roku w wieliczce, gdzie podczas oficjalnego 
spotkania jego pierwsi uczestnicy otrzymali imienne karty potwierdzające przynależność do Klubu oraz 
certyfikaty Autoryzowanego Instalatora firmy HERZ. Ale największym przywilejem, dostępnym wtedy wyłącznie 
dla uczestników programu, był wydłużony do 10 lat okres gwarancji na produkty marki HERZ. 

HERZ: Klub HERZ-KDF plus  
– pRogRam paRtnERsKi Klasy pREmium! lat
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Klub Dobrego Fachowca z założenia nigdy nie był 
typowym programem lojalnościowym typu „zbie-
raj punkty – odbieraj nagrody”. Zdecydowanie  

lepiej pasuje tutaj określenie „program partner-
ski”, w którym wzmacnianie relacji pomiędzy 
producentem a wykonawcą efektywnie zwięk-
sza satysfakcję klienta końcowego oraz pozy-
tywnie wpływa na wizerunek naszych partne-
rów (instalatorów), a w konsekwencji wzmacnia 
również pozycję rynkową marki HERZ. 
w blisko 20-letniej historii klubu miały swoje miej-
sce niezapomniane spotkania w najbardziej uro-
czych zakątkach Polski. warto wspomnieć tutaj 
chociażby koncert w podziemiach wielickiej kopal-
ni, mazurskie biesiady czy też gościnę w czarującym 
zamku Kliczków. Poza granicami naszego kraju by-
liśmy już m.in. na Słowacji, w wiedniu, na Teneryfie, 
Lanzarote i Majorce oraz na przedostatniej wyspie 
z archipelagu wysp Kanaryjskich – Fuerteventurze. 
Aby domknąć kanaryjską przygodę, została jesz-
cze do odwiedzenia stolica archipelagu – Gran Ca-
naria. I z pewnością tak się stanie, kiedy tylko nasz 
świat wróci do formy po wygaśnięciu pandemii.

KDF+ herz – program Klasy premium

Pełny komfort, przy równoczesnym ogranicze-
niu zużycia energii zapewnić mogą wyłącznie 
systemy markowych producentów, instalowa-
ne przez doświadczonych wykonawców. Dokład-
nie o takim idealnym połączeniu możemy mówić  
w przypadku systemów firmy Herz, instalowa-
nych przez uczestników programu HERZ-KDF+, 
programu partnerskiego klasy premium o naj-
dłuższym stażu w polskiej branży instalacyjnej!

Oprócz uczestnictwa w programach szkolenio-
wych, każdy instalator należący do Klubu Do-
brego Fachowca posiada również dodatkowe 
przywileje. Jednym z najważniejszych jest wspo-
mniany już wydłużony okres gwarancyjny, jakim 
firma Herz obejmuje wszystkie swoje produkty 
wykorzystane w wykonywanych przez uczest-
ników programu instalacjach. Dla klubowiczów 
organizowane są również specjalne promocje, 
prezentacje, konkursy oraz krajowe i zagranicz-
ne spotkania integracyjne.

Od początku swojego istnienia Klub Dobrego  
Fachowca miał (i ma nadal) charakter elitarny. Eli-
tarność ta rozumiana jest przede wszystkim po-
przez najwyższą jakość usług świadczonych przez 
instalatorów uczestniczących w programie i ogra-
niczoną liczbę uczestników Klubu. Aby przystąpić 
do programu KDF-HERZ+, wymagana jest przede 
wszystkim niezbędna wiedza i odpowiednie do-
świadczenie zawodowe w zakresie wykonawstwa 
instalacji sanitarnych i grzewczych, a także pełne za-
angażowanie w wykonywanie instalacji marki HERZ. 
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