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najpopularniejszego sera na świecie, czyli parme-
zanu. Dodatkową atrakcją była wizyta w winnicy 
połączona z degustacją lokalnych win. 
największym wydarzeniem podsumowującym 
rok 2022 była Gala Profesjonalistów zorganizo-
wana na początku stycznia 2023. najaktywniejsi 
instalatorzy w Programie caius zostali zaproszeni 
do pabianickiej Fabryki Wełny. całe wydarzenie 
rozpoczęto konferencją, podczas której przed-
stawiciele Immergas przedstawili najważniejsze 
trendy rynkowe, ofertę produktową oraz nowo-
ści, które pojawią się w ofercie. WIeczorna gala 
dla ponad 70 osób inspirowana była serialem  
Peaky blinders, a więc kaszkiety, kamizelki, zegar-
ki, opaski z piórami, czarne rękawiczki i cygaretki 
stanowiły nieodzowny element stroju zespołu Im-
mergas. Rozpoczęła się występem grupy tanecz-
nej atelie. nie mogło zabraknąć przemówienia 
prezesa zarządu Immergas Polska – maciej czop 
podziękował gościom za przybycie, a w dalszej 
części wręczył instalatorom i serwisantom wyróż-
nienia za współpracę w 2022. na scenie w klubie 
dżentelmenów pojawił się także krzysztof Płon-
ka, finalista programu the Voice of Poland, który  

zachęcił gości do wspólnej zabawy i śpiewów. 
część oficjalna Gali została zwieńczona wspa-
niałym, energetyzującym występem tancerzy.

co w 2023?
ten rok będzie równie ciekawy jak poprzedni.  
Właśnie została przedłużona promocja „Podwój-
ny zysk”, w której instalator za rejestrację pomp 
ciepła i hybrydowych pomp ciepła może odebrać 
w Programie caius podwójną premię. najwyższa 
wynosi nawet 2000 zł. Promocja trwa tylko do koń-
ca marca, warto więc pospieszyć się, aby wziąć  
w niej udział. zmieniające się przepisy wprowa-
dzone dyrektywami unijnymi z pewnością wpły-
ną na rynek instalacyjny i wszystkich związanych 
z branżą HVac. Immergas w gotowości: – Jeste-
śmy przygotowani na nadchodzące trendy. Będzie-
my przede wszystkim chcieli przygotować instalato-
rów na zmiany, będziemy ich wspierać i pomagać  
w transformacji. Nasz dział szkoleń czeka już na 
nowy szkoleniowy sezon. – mówi magdalena oskie-
ra, dyrektor marketingu Immergas – Przygotowuje-
my się również do kolejnych promocji, z których będą 
mogli skorzystać uczestnicy programu – dodaje.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a

biuro@immergas.pl
www.immergas.pl

re
kl

am
a

2022 – rok relacji i spotkań
Po dwóch latach pandemii, rok 2022 był czasem po-
wrotu do normalności. możliwość organizacji spo-
tkań, szkoleń i warsztatów została przyjęta przez 
wszystkich z dużą radością i ulgą, bo jednak biz-
nes to emocje i relacje. Instalatorzy biorący udział 
w programie caius mogli ponownie skorzystać  
z atrakcji, które zaproponował Immergas w ramach 
rozszerzania współpracy. a atrakcji było niemało. 
W połowie roku Immergas organizował dla insta-
latorów letnie Strefy we Wrocławiu, gdzie można 
było wypocząć, pograć w siatkówkę i delektować 
się letnimi, orzeźwiającymi napojami. najbardziej 
aktywni instalatorzy mieli możliwość uczestni-
czenia w meczach drużyn, które sponsoruje Im-
mergas. We Wrocławiu można było wziąć udział 
w zmaganiach żużlowych w ekstralidze i podczas 

Grand Prix, w Warszawie i toruniu śledzić spo-
tkania siatkarzy, w Łodzi wziąć udział w rozgryw-
kach rugby i meczach piłki nożnej. okazji do ki-
bicowania nie brakowało, a mistrzostwa Świata  
w piłce nożnej jeszcze bardziej rozgrzały sporto-
we emocje. Immergas zaprosił współpracujących 
instalatorów do specjalnie zorganizowanych Stref 
kibica. Instalatorzy mogli kibicować aż w 8 miej-
scach w Polsce podczas dwóch spotkań polskiej 
reprezentacji. Spotkania poprzedzała, krótka fir-
mowa prezentacja z nowościami w ofercie firmy. 
taka formuła spotkań spotkała się z wyjątkowo 
dobrym przyjęciem przez zaproszonych gości.
W połowie maja grupa instalatorów wzięła udział 
w wycieczce do Włoch, w tracie której odwie-
dzili fabrykę Immergas w brescello, mieli moż-
liwość zwiedzenia muzeum Ferrari oraz fabryki  

Program caius, którego autorem jest Immergas istnieje już ponad dekadę. 
Przez ten czas instalatorzy mieli szansę skorzystać z wielu interesujących 
promocji i propozycji eventowych organizatora. co wydarzyło się  
w programie w ostatnim roku, a co Immergas przygotował na 2023?

Program Caius – więCej niż Program lojalnośCiowy!
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