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zagraniczna, przyjęła się w naszym kraju. Ry-
nek jest bardzo zróżnicowany. wszystko zależy 
od naturalnych uwarunkowań klimatycznych, 
od zamożności mieszkańców czy stylu życia.  
Polska jest ciekawym przypadkiem, jak wy-
przedzić konkurencję, zbliżyć się do zacho-
du i inwestować po tak burzliwej przeszłości. 
Nie zostajemy w tyle, jesteśmy krajem rozwojo-
wym. Baczniej i uważniej przyglądamy się no-
winkom technicznym. wprowadzamy rozmaite 
udogodnienia w naszych domach i jesteśmy co-
raz bardziej świadomymi klientami. Jak każda hi-
storia, ta również ma wzloty i upadki. Początko-
wo z racji mniejszych zasobów inwestycyjnych 
ciężko było zbudować profesjonalną sieć dys-
trybucyjną czy serwisową. 
w ostatnich latach rynek budowniczy się rozrasta. 
Z pomocą Unii Europejskiej, Polska gospodarka 
się rozwija. Odnotowano aż 50-procentowy wzrost  
w zakupie i montażu pomp ciepła rocznie. Wynika 
z tego, że pompy ciepła to przyszłość, a dystry-
bucja produktów PREMIUM to stale rosnąca szansa. 

Cała rozmowa dostępna na: https://bit.ly/3iknkI7

Materiał prasowy Stiebel Eltron

To co zaczęło się w 1924 roku od innowacyjnego 
– na tamte czasy – wynalazku grzałki zanurzenio-
wej rozwinęło się w międzynarodową firmę, która 
jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie 

technologii budownictwa i energii odnawialnej. 
Grzałka zanurzeniowa jest dzisiaj przeszłością, 
jednak wizja założyciela dra Theodora Stiebla 
realizuje się dalej w technologiach grzewczych 
opartych na elektryczności i służących podnie-
sieniu komfortu życia.
wiele etapów rozwoju Europy Zachodniej omi-
nęło Polskę. Mieliśmy zawsze dobrze rozwinię-
tą sieć energetyczną, pełen dostęp do prądu 
trzyfazowego, a mimo to przez lata domino-
wało przekonanie, że ogrzewanie wody i po-
mieszczeń energią elektryczną to ostateczność.  
w rezultacie udział energii elektrycznej w ogrze-
waniu pozostawał na symbolicznym poziomie.  
Mimo to doświadczenia z Niemiec przyjmo-
wały się w Polsce. Jesteśmy jedynym rynkiem 
na świecie, na którym zbudowaliśmy wysokie 
pozycje we wszystkich grupach asortymento-
wych produkowanych przez koncern: w elek-
trycznych podgrzewaczach wody, konwekto-
rach, piecach akumulacyjnych, a obecnie we 
wszystkich rodzajach pomp ciepła.
Historia wielu spółek zagranicznych na polskim 
rynku wydaje się podobna: rozpoczęcie działal-
ności w pierwszych latach 90., a później stosun-
kowo stabilny rozwój. Jednak nie każda firma 

STIEBEL ELTRON POLSKA rozpoczęło swoją działalność  
w 1991 roku, dokładnie 30 lat temu. Spółka matka w Niemczech 
powstała w 1925 roku. Jaką część tego blisko 100-letniego 
bagażu doświadczeń udało się przenieść i wykorzystać  
w Polsce? Prezes zarządu STIEBEL ELTRON POLSKA 
Andrzej Maciejewski opisuje drogę od początku po dziś.

Jubileusz 30 lat stiebel eltRON w POlsce 

Andrzej Maciejewski, prezes zarządu STIEBEL ELTRON 
POLSKA

Program lojalnościowy resideo 
nagradza instalatorów 

Program lojalnościowy Resideo daje instalatorom 
możliwość zdobycia fantastycznych nagród za: za-
kup produktów Resideo, polecanie nowych insta-
latorów do programu oraz udział w szkoleniach.  
Do 2% wartości zebranych punktów zostanie zwró-
cone w postaci nagród. Działanie programu polega 
na przyznawaniu instalatorom jednego punktu za 
każdą złotówkę wydaną na produkty Resideo, któ-
ry można następnie wymienić na nagrody. Dodat-
kowe punkty przyznawane są również za każdego 
nowego zarejestrowanego uczestnika polecone-
go przez instalatora (500 punktów) oraz za ukoń-
czenie szkoleń. warunkiem uczestnictwa jest wy-
rażenie zgody na aktualnie obowiązujące warunki. 
Proces rejestracji i przyznawania nagród:
•	Zarejestruj	się	na	stronie	i	zaakceptuj	obowią-
zujący regulamin: kliknij
•	Aktywuj	swoje	konto.
•	Zbieraj	punkty	za	zakup	produktów	Honeywell	
Home i Braukmann, rejestrując kwalifikujące się 
faktury. 
•	Zbieraj	dodatkowe	punkty	za	polecanie	nowych	
instalatorów do programu i udział w szkoleniach. 
•	Aby	zapisać	się	na	szkolenie,	przejdź	do	zakładki	
„szkolenia” na swoim koncie i wybierz dostępne szko-
lenie. Punkty zostaną przyznane po ukończeniu kursu.
•	Wszystkie	zebrane	punkty	można	następnie	
wymienić na różne nagrody – od bonów na za-
kupy, poprzez nowe produkty technologiczne,  
aż po produkty Honeywell Home.
•	Zebrane	punkty	muszą	zostać	wykorzystane	 
w ciągu 12 miesięcy od ich przyznania. 
Program oferuje także przedłużoną pięcioletnią 
gwarancję na wybrane produkty. Aby móc sko-
rzystać z przedłużonej gwarancji, należy wypełnić 
odpowiednią sekcję formularza rejestracyjnego.
Więcej 

http://www.instalreporter.pl
https://pl.installer.honeywellhome.com
https://homecomfort.resideo.com/sites/polska/pl-PL/Pages/proinstall.aspx

