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OD REDAKCJI

T o było wydarzenie, na które czekaliśmy w tym roku. A tak na dobrą sprawę  
– od 2017 roku, gdy zamknięto poprzednie ISH. W marcu cały łazienkowy świat zjechał się  
do Frankfurtu by śledzić najważniejszą wystawę dla naszej branży. Trendy, nowości, 

innowacje, biznes – to wszystko przeplatało się przed pięć dni targów, a my obserwowali-
śmy frankfurckie wydarzenie z bliska. Rozmawialiśmy, zbieraliśmy informacje oraz inspiracje.  
W tym numerze magazynu ŁAZIENKA.PRO pokazujemy Wam jak zaprezentowała się branża. 

Czy były to targi udane? Z biznesowego punktu widzenia – na pewno. Ciekawe nowości, któ-
re znajdą klientów i pomogą odświeżyć łazienkową przestrzeń pokazało wielu producentów.  
Z rozmów z przedstawicielami firm wynika, że słupki w księgowości się zgadzają (podpisanych 
umów, etc.) - także nie ma na co narzekać. Czy nowości, które zobaczyliśmy na ISH 2019 zrewolu-
cjonizują branżę? Śmiem wątpić. Wiele rzeczy z nowości mi się podobało, ale żadna nie zachwyciła, 
żadna nie pokazywała nowej drogi rozwoju. Innowacji na miarę misek bezkołnierzowych czy 
toalet myjących zabrakło. Za to na pewno wzrasta świadomość ekologiczna producentów i nie 
ogranicza się ona tylko do proponowania kolejnych form oszczędzania wody. Wszystko wska-
zuje, że kolejne lata będą pogłębianiem tej refleksji i możemy oczekiwać ciekawych produktów  
i naprawdę mądrych rozwiązań. Nareszcie. Oby. Liczę na to i wypatruję z uwagą.

Zapraszamy w podróż po ISH 2019. (I nie tylko).

OD REDAKCJI

ARKADIUSZ KACZANOWSKI 
KOORDYNATOR ŁAZIENKA.PRO
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ISH 2019 BYŁY 
BARDZIEJ 

MIĘDZYNARODOWE
ISH – największe na świecie targi  
dla branży HVAC + Water, po raz 

kolejny zachwyciły odwiedzających  
i wystawców z całego świata.

FOT. MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH / PIETRO SUTERA
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O d 11 do 15 marca, około 190 000 odwiedzających ze 161 
krajów przybyło na targi do Frankfurtu nad Menem, 
aby odkryć najnowsze innowacje i trendy na ISH 2019. 

Przez pięć dni, 2  532 wystawców z 57 krajów zaprezentowało 
szeroki wachlarz produktów.  Tegoroczne targi ISH odwiedziło 
3 545 branżystów z Polski (2017: 3 188 odwiedzających), a swoją 
ofertę zaprezentowało 90 polskich firm (2017: 76 wystawców). 

Najwięcej wystawców pochodziło z: Chin, Włoch, Holandii, Fran-
cji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Polski, Belgii, Austrii i Czech. 
Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują na wysoką satysfak-
cję z oferty targowej ISH – 97% branżystów wyraziło zadowolenie 
z uczestnictwa w wydarzeniu. 

DWIE SEKCJE NA ISH – WATER I ENERGY
Asortyment na targach ISH został podzielony na dwie sekcje: Wa-
ter oraz Energy. W sekcji ISH Energy wszystko skupiło się wokół 
inteligentnych systemów ogrzewania i klimatyzacji budynków. 
Rozwiązania wodno-kanalizacyjne oraz nowoczesne wyposażenie 
łazienek zostało zaprezentowane w ramach sekcji ISH Water. 

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH 
Różnorodny program wydarzeń towarzyszących na targach 
ISH dotyczył bieżących wydarzeń w branży. Szeroka oferta 
wykładów, seminariów, prezentacji, dyskusji i konkursów do-
starczyła uczestnikom  wiedzy na temat najnowszych osiągnięć  

i innowacji. Odwiedzający z zaangażowaniem skorzystali z moż-
liwości uczestniczenia w dyskusjach oraz nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych.

Już po raz czwarty, w ramach targów ISH, odbyła się konferencja 
dotycząca technologii w systemach bezpieczeństwa – Intersec 
Forum. Łącznie 320 międzynarodowych specjalistów z zakresu 
planowania, instalacji oraz obsługi zintegrowanych systemów bu-
dowlanych wzięło udział w tej konferencji ( 2017: 180 uczestników).

BRANŻA GRZEWCZA
Systemy grzewcze w inteligentnych budynkach były głównym 
tematem tegorocznego ISH Technology and Energy Forum, 
które zostało zorganizowane przez Niemieckie Stowarzyszenie 
Ogrzewnictwa (ang. German Heating Industry - BDH) oraz Mes-
se Frankfurt wraz z 14 partnerami. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się inicjatywa „Therpeutic Ba-
throom 2030” zorganizowana przez Niemieckie Stowarzyszenie 
Sanitariów, Ogrzewania i Klimatyzacji (ang. German Sanitation, 
Heating and Air Conditioning Association – ZVSHK) we współ-
pracy z Niemieckim Stowarzyszeniem Przemysłu Sanitarnego 
(ang. German Sanitary Industry Association – VDS).  Zaprezento-
wano nowe rozwiązania do łazienek, które uwzględniają zmiany 
demograficzne w społeczeństwie.

NA KOLEJNE  
TARGI ISH  
ZAPRASZAMY  
OD 22 DO 26 MARCA 
2021 ROKU  
DO FRANKFURTU 
NAD MENEM.

TARGI
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POWIERZCHNIA 
WYSTAWIENNICZA  
ISH 2019  
WYNIOSŁA  
275 000 MKW.  
 
W TARGACH UDZIAŁ  
WZIĘŁO 2532 
WYSTAWCÓW.
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 �Agnieszka Szymanska-Kaczynska
 �AIC S.A.
 �AKOS Sp. z o.o.
 �Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
 �APATOR Powogaz S.A.
 �AQUER Maciej Dyba Jaroslaw Kram
 �ASPOL-FV Spólka z o.o.
 �ASTOR' Marek Plewa
 �AWENTA E.W.A. Chomka
 �Besco Sp. z o.o.
 �Bio-Chem Sp. z o.o.
 �Bisk S.A.
 �BTI Gumkowski sp. z o.o. sk
 �Capricorn S.A.
 �Cersanit S.A.
 �Darco Sp. z o.o.
 �DEVO Jerzy Karwacki
 �Dubiel Vitrum sp. z o.o.
 �Energetyka Solarna ENSOL Sp. z o.o.
 �Entalpia Europe sp. z o. o.
 �FHP Prodmax Robert Licho#
 �Gmsynergy Sp. z o.o. Sp.k
 �Gorgiel Group Sp. z o.o.
 �Goshe Sp. z o.o.
 �GREN Sp.J.
 �Grupa Kupsik Sp.z o.o. Sp.K.
 �HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasinscy
 �HEAT-POL
 �Heatq Technology Sp. z o.o.
 �HEWALEX Spolka z o.o. Sp. k.
 �INFIRE Karol Lipka

 �INSTAL-PROJEKT
 �Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
 �Inter-Sano Sp.z.o.o.
 �IWONA PELLETS SP. Z O.O.
 �KARMAT
 �KARO-PLAST Sp. J.
 �KARPOL Sp. z o.o.
 �Klimor Sp. z o.o.
 �Kominus Polska Sp. z o.o.
 �Kospel S.A.
 �Kratki.pl Marek Bal
 �LARS Andrzej Szymanski
 �Lindab Sp. z o.o.
 �Marcin Krzemien
 �Marmite Sp. z o.o.
 �Marmorin Sp. z o.o.
 �METAL-FACH Jacek Kucharewicz
 �MFO SA
 �MK Sp. z.o.o.
 �MTM Dariusz Seferynski
 �New Trendy Sp. z o. o.
 �NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. 
 �Niczuk Metall-PL Sp. J.
 �Odlewnia Zawiercie S.A.
 �Parkanex Sp. z o.o.
 �PERFEKT Anna Rudzka
 �Planika Sp. z o.o.
 �PLUM Sp. z o. o.
 �PRAWTECH sp. z o.o.
 �Prowent Bialystok A.poleszuk Sp.j
 �Dremex

 �Radaway Sp. z o.o.
 �RDJ Klima Sp.Jawna W.Dybicz, R. Józefo-
wicz, M. Rapicki
 �RUMET Waclaw Rudzik i Wspólnicy
 �Sagiton Sp. z o.o.
 �Sanit-Plast Filipczak S.J.
 �Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska
 �Secespol Sp. z o. o.
 �SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE
 �Smay Sp. z o.o
 �SONNIGER Polska Sp. z o.o. Sp. k.
 �SUNEX S.A.
 �Sylwia Krause KRAUSE Innowacje w bu-
downictwie
 �Tarnavva Sp. z.o.o.
 �TECH STEROWNIKI Sp. z o.o. Sp.K
 �Termet S.A.
 �TERMIK Sp. z o.o.
 �TiA Sp. z o.o.
 �Tweetop Sp. z o.o.
 �UST-M Sp.z.o.o.
 �Vario Term Sp. z o.o.
 �VENMA Natalia Maczka
 �WIJAS Tomasz i Pawel Wijas Sp. J.
 �Wiper Sp. z o.o.
 �World Expo International Sp. z o.o.
 �Z.P.T.S. Ingremio-peszel
 �Zaklad Produkcyjno-Handlowy Stani-
sław Krzaczek
 �Zaklad Urzadzen Grzewczych Elektro 
Wojciech Jurkiewicz

POLSCY WYSTAWCY NA TARGACH ISH 2019
Na targach ISH 2019, swoją ofertę zaprezentowało aż 90 polskich firm.

PODSUMOWANIE  
ISH 2019 POKAZUJE,  
ŻE POLACY BYLI  
W CZOŁÓWCE  
ODWIEDZAJĄCYCH.

TARGI
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ZOBACZ TAKŻE

NASZĄ FOTORELACJĘ 
Z TARGÓW ISH 2019. 
SPRAWDŹ REDAKCYJNE 
ODKRYCIA I NIEZWY-
KŁE PRODUKTY, KTÓ-
RE ZNALEŹLIŚMY WE 
FRANKFURCIE.

KLIKNIJ, BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

TARGI

http://www.designbiznes.pl/2019/03/ish-2019-fotorelacja/
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ZOBACZ TAKŻE

NASZĄ FOTORELACJĘ 
Z TARGÓW ISH 2019. 
SPRAWDŹ REDAKCYJNE 
ODKRYCIA I NIEZWY-
KŁE PRODUKTY, KTÓ-
RE ZNALEŹLIŚMY WE 
FRANKFURCIE.

TARGI ISH 2019 BYŁY BARDZIEJ 
MIĘDZYNARODOWE.  
48% ZWIEDZAJĄCYCH 
ORAZ 66% WYSTAWCÓW 
POCHODZIŁO SPOZA NIEMIEC.

http://www.designbiznes.pl/2019/03/ish-2019-fotorelacja/
http://www.designbiznes.pl/2019/03/podsumowanie-ish-2019/
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N ie od dziś wiadomo, że jednym z wiodących obecnie 
trendów jest wszechobecna czerń. To między inny-
mi dlatego powstała kolekcja wanien i umywalek  

black & white, z tym że w odróżnieniu od wielu konkurencyj-
nych producentów, postawiliśmy na czerń w połysku. Wydaje się 
ona być nieco bardziej praktyczna jeżeli chodzi o zastosowanie jej 
w salonach kąpielowych. Pozostając przy tej kolorystyce marka 
Besco zaprezentowała również nowość w ofercie kabin pryszni-
cowych walk in –  industrialny model Excea, oraz serię czarnych 
baterii wannowych i umywalkowych. 

Kolejną nowością zaprezentowaną na ISH, było BescoGlam – na-
grodzone zresztą przez Konsumentów w branżowym konkursie 
„Łazienka- Wybór Roku 2019”. Jako pierwsi na rynku, zdecydo-
waliśmy się opracować powłokę IllumeCoat, która ze względu 

na zawarte drobinki i unikalną kolorystykę, nadaje zarówno wan-
nom, jak i umywalkom zupełnie nowy charakter. Jest to wręcz 
idealny produkt dla tych, którzy chcą dodać wyrazu swojemu sa-
lonowi kąpielowemu, chociażby jednym, centralnym produktem.

Udany udział w targach ISH, jak i stale rozwijający się rynek wy-
posażenia wnętrz, rosnące oczekiwania klientów finalnych, czy 
Partnerów Handlowych, motywują nas do projektowania no-
wych, ponadczasowych wzorów, jak i poszukiwania unikalnych 
rozwiązań technologicznych, które wyróżnią markę Besco na 
rynku polskim i zagranicznym. Jesteśmy pewni, że przy kolejnej 
edycji targów ISH znów pokażemy odwiedzającym coś wyjątko-
wego. 

WIĘCEJ NA WWW.BESCO.EU

To już drugi występ marki Besco na międzynarodowych targach ISH we Frankfurcie nad Menem. Wpisując ten event 
w stały kalendarz firmy, czuliśmy się zobowiązani do zaprezentowania naszego stoiska, które swoją stylistyką będzie 
spójne z ogólną komunikacją wizualną firmy, wzmacniając tym samym naszą pozycję, jako godnego uwagi producenta 

elementów wyposażenia łazienek. Udało się nam znacząco poszerzyć siatkę nowych kontaktów, jak również 
zaprezentować nasze nowości i bestsellery, które przyciągały uwagę wszystkich.  

NOWOŚCI I BESTSELLERY BESCO

http://www.besco.eu


11

S zwajcarska marka to od dekad niekwestionowany li-
der i innowator w obszarze systemów instalacyjnych.  
Po włączeniu przed paroma latami do portfolio pełnego 

wyposażenia łazienek, pojawiła się szansa na stworzenia kom-
pleksowej oferty precyzyjnie łączącej to co za ścianą, z tym co 
przed nią. Targi ISH 2019 udowadniają, że udało się - Geberit po-
kazał swój systemowy pomysł na całościową aranżację łazienki. 
Lata pracy nad synergią doświadczeń dały świetne efekty.

Znakiem nowego otwarcia w ofercie firmy jest kolekcja Geberit 
Acanto. To całościowy koncept wyposażenia dla nowoczesnych 
wnętrz w pełni sygnowany logo Geberit. Zobaczyliśmy produkty o 
dyskretnym i bardzo uporządkowanym wzornictwie klasy premium. 
Co więcej: techniczne zaawansowanie producent sprawia, że Acanto 
jest przyjazne w montażu, samodzielnej aranżacji oraz użytkowaniu. 
W skład kolekcji wchodzi miska w.c. (oczywiście Rimfree®, czyli bez 
kołnierza) o pięknym, zamkniętym korpusie. System łatwego mon-
tażu EFF1 usprawnia i do minimum skraca proces instalacji, która 
może być wykonana nawet przez jedną osobę. Ofertę ceramiki uzu-
pełnia dopracowana seria umywalek - zarówno standardowych, jak 
i wpuszczanych głęboko w blat, o cienkich krawędziach i z przemy-
ślanie zaplanowaną powierzchnią odkładczą. 

Wyjątkowe uznanie zwiedzających stoisko Geberit na ISH 2019 
budziła jednak przede wszystkim kolekcja mebli Acanto. Oferta 
elementów w kolekcji daje bardzo elastyczne możliwości urzą-
dzania łazienki - meble można wykorzystywać samodzielnie lub 
dowolnie zestawiać ze sobą poszczególne segmenty. Dzięki temu 
każda łazienka może być inna i w pełni dostosowana do potrzeb 
użytkownika. Uwagę zwraca zwłaszcza szafka wisząca, w któ-
rej cała ścianka tylna została wyposażona w lustro i oświetlenie, 
zaś półki wyjątkowo umieszczono na drzwiczkach bocznych.  
To otwiera - dosłownie - całkiem nowe widoki. Jesteśmy pewni, 
że wybierając produkty Acanto klient ma gwarancję, że łazienka 
będzie spójna stylistycznie i skrojona pod jego potrzeby.

WIĘCEJ NA WWW.GEBERIT.PL

To były wyjątkowe targi ISH dla Geberit. Firma pokazała efekt pełnej synergii doświadczeń i potencjałów marek  
z całej Grupy. Dopracowane i zaskakujące nowości tworzą systemowe rozwiązanie oferujące wygodę w całej łazience. 

Docenią je zarówno konsumenci, jak i profesjonaliści.

GEBERIT ZAPEWNIA KOMFORT  
W CAŁEJ ŁAZIENCE

TARGI

http://WWW.GEBERIT.PL
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N owości pokazane przez De-
labie na targach ISH 2019 to 
produkty o wysokiej jakości, 

łączące nowe technologie, ekologię i 
wzornictwo na najwyższym poziomie. 
Według francuskiego producenta, dzi-
siejsi użytkownicy toalet publicznych, 
i architekci je projektujący, oczekują 
nie tylko czystości i łatwego dostępu, 
ale również estetyki i komfortu. Mar-
ka Delabie pokazuje, że stal z której 
produkuje swoje wyroby, to materiał 
idealny dla designerskich łazienek pu-
blicznych. Łazienkowe wyposażenie 
ze stali nierdzewnej skutecznie kon-
kuruje m.in. z wyrobami ceramiczny-
mi w obszarze wzornictwa, trwałości,  
ale też cen.

- Stal nierdzewna jest materiałem 
szlachetnym. Elegancki design po-
łączony z materiałami dobrej jakości 
pozwala na tworzenie pięknych przed-
miotów, których stan się nie pogarsza, 
a wręcz przeciwnie, wygrywa z cza-
sem dając niejednolity kolor wnoszący 
wyjątkowy akcent do atmosfery po-
mieszczenia - komentuje Luc Delabie, 
współzarządzający Grupą.

Stal otwiera nowe możliwości dla estety-
ki wnętrz. W wykończeniu błyszczącym 
dającym efekt lustra współgra z chro-
mowaną armaturą. Efekt matowy w 
wykończeniu satynowym łagodzi połysk 

metalu. Produkty stalowe posiadają pro-
ste linie, opływowe kształty, zaokrąglone 
krawędzie, bez wystających, ostro zała-
manych brzegów i bez spawów.

WYTRZYMAŁA ARMATURA
Jedną z targowych nowości Delabie była 
elektroniczna, stojąca bateria umywalko-
wa Binoptic w eleganckiej wersji wysokiej 
– pasującej do umywalek nablatowych 
i częściowo wbudowanych. Bateria do-
skonale współgra z umywalkami ze stali 
nierdzewnej i ceramicznymi. Trwałe me-
chanizmy ograniczają serwisowanie i 
wytrzymują intensywne użytkowanie w 
miejscach publicznych i komercyjnych. 
Detektor na podczerwień reagujący na 
obecność użytkownika umieszczony 
jest optymalnie –  na końcu wylewki. 
Delabie pokazało również umywalkową, 
natynkową/ścienną (z podtynkowym 
przyłączem wody) armaturę czasową  
Tempomix 3. Cechą charakterystyczną 
tej armatury jest delikatne uruchamianie z 
funkcją Soft, która sprawia że użytkowa-
nie tych baterii przez dzieci i osoby mniej 
sprawne jest wygodne i bezpieczne.

OSZCZĘDNE SPŁUKIWANIE
We Frankfurcie Delabie pokazało 
również szereg nowości w obszarze 
spłukiwania. Jedną z nich jest Tempoflux  
– podtynkowy, czasowy zawór spłu-
kujący do pisuaru. Jest on oferowany z 
podtynkowym wodoszczelnym boksem 

Od ponad 90 lat firma Delabie, francuski producent wyposażenia do łazienek publicznych, inwestuje swój potencjał 
w tworzenie innowacji. Wszystko po to, by sprostać potrzebom nowoczesnych obiektów publicznych i współczesnym 

wyzwaniom, przed jakimi stają. Pokazane na ISH nowości docenią projektanci, którzy chcą by publiczne łazienki  
były też atrakcyjne wizualnie.

DELABIE STAWIA NA DESIGN  
W ŁAZIENKACH PUBLICZNYCH

Elektroniczny zawór BINOPTIC.

Stal, to materiał, który coraz bardziej cenią  
projektanci wnętrz.

TARGI
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oraz ze stalową płytką uruchamiającą w wymiarze 145 x 145 mm. 
Zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr i zawór są zintegro-
wane i łatwo dostępne od przodu. Urządzenie jest przystosowane 
do pracy przy użyciu również wody morskiej lub szarej. Czas wy-
pływu nastawiony jest na ~3 sekundy, z możliwością regulacji  
od 3 do ~7 sekund.

Nowością jest również Tempomatic 4 – elektroniczny zawór  
do pisuaru z zasilaniem sieciowym. Oprócz wodoszczel-
nego boksu kryjącego sam zawór, producent oferuje w 
zestawie czarną płytę spłukującą, wykonaną ze szkła ceramicznego, 
odpornego na uderzenia, 145 x 145 mm ze zintegrowaną elektro-
niką. Detektor obecności na podczerwień wykrywa użytkownika  
po 10 sekundach. Tempomatic 4 posiada tryb intensyw-
ny (wyłączność Delabie) –  krótkie spłukiwanie po każdym 
użytkowniku oraz spłukiwanie dodatkowe na koniec intensywnego 
okresu.  Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h (regulacja na 12h  
lub Off) po ostatnim użyciu zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

GOTOWE DO MONTAŻU
Łatwość instalacji to istotna cecha łazienkowego wyposażenia, 
której oczekują dziś instalatorzy. Produkty Delabie odpowiadają 
również na tę potrzebę. Przykładem może być kolejna pokazana 
na ISH 2019 nowość – samonośny, podtynkowy stelaż do w.c. 
Tempofix 3 z regulacją wysokości od 0 do 200 mm (z oznacze-
niem wysokości 1 m). Jest dostarczany zmontowany, co zapewnia 
oszczędność czasu przy instalacji. Specjalny mechanizm spłu-
kiwania wprowadzony w wersji do w.c. uniemożliwia celowe 
zablokowanie wypływu wody.

Gotowy do instalacji jest również np. ceramiczny pisuar  
Easy-D, oferowany w pakiecie zawierającym wszystkie elemen-
ty konieczne do montażu. Brak ceramicznego kołnierza ułatwia 
utrzymanie pisuaru w czystości i nawiązuje do najbardziej ak-
tualnych trendów łazienkowych. Podobnie jest w przypadku 
nowego pisuaru Fino wykonanego ze stali nierdzewnej. Tu rów-
nież brak kołnierza jest gwarancją higieny i dobrego designu.

ISTOTNE AKCESORIA
Na potrzeby łazienek publicznych również akcesoria takie jak 
lustra, dozowniki mydła czy podajniki papieru również muszą 
być specjalnie zaprojektowane. Tak jak m.in. poręcze i siedziska 
z serii Be-Line®. Ich innowacyjny design sprawia, że korzystanie  
z przestrzeni łazienkowej staje się bardziej przyjemne dla wszyst-
kich - bez względu na wiek czy stopień niepełnosprawności. 
Wygodne, składane siedzisko Be-Line® przeznaczone do kabiny 
prysznicowej jest wykonane z polimeru o wysokiej odporności. 
Można je łatwo odpiąć i użytkować tylko w momentach, kiedy 
jest to konieczne. A gdy jest ono zdjęte, mocowanie zakryjemy  
dopasowaną półką ścienną.

Nowością Delabie są również m.in. nietłukące się lustra 
wykonane z bakteriostatycznej stali czy elektroniczne, ścien-
ne dozowniki mydła w płynie z zamknięciem na zamek  
i uniwersalnym kluczem Delabie.

WIĘCEJ NA WWW.DELABIE.PL

Dzięki hybrydowemu systemowi spłukiwania, pisuar HYBRIMATIC FINO to prawdziwa ekologiczna alternatywa dla pisuarów 
bezwodnych. Unikalny system detekcji cieczy i automatyczne spłukiwanie pozwalają na maksymalną oszczędność wody.

http://WWW.DELABIE.PL
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SPRAWDZAMY 
POLSKIE STOISKA 

NA ISH 2019
90 FIRM Z POLSKI BRAŁO W TYM ROKU UDZIAŁ W TARGACH ISH.  

W WIĘKSZOŚCI BYŁY TO MARKI Z SEGMENTU HVAC ORAZ 
INSTALACYJNEGO, ALE NIE ZABRAKŁO TEŻ – TRADYCYJNIE – NASZYCH 

REPREZENTANTÓW W SEKCJI ISH WATER. BYLI DEBIUTANCI. JAK WYPADŁY 
POLSKIE STOISKA NA TLE ŚWIATOWEJ KONKURENCJI?

AUTOR: ARKADIUSZ KACZANOWSKI
ZDJĘCIA: ARKADIUSZ KACZANOWSKI ORAZ EXSPACE.PL

P olscy łazienkowi wystawcy w tym roku na ISH wypadli 
pozytywnie, chociaż dość przeciętnie. Frankfurt to nie 
iSaloni - to targi techniczne i handlowe w dużej mie-

rze, mniej artystyczne. Jednak mimo takiej różnicy w charakterze 
wystawy, większość uczestników traktuje je bardzo poważnie i 
przygotowuje ciekawe ekspozycje. Na stoiskach marek niemiec-
kich czy włoskich zawsze można spędzić długie minuty na podzi-
wianiu sposobów aranżacji.

I nie tylko tam chce się przebywać, gdzie widać, że organizacja 
stoiska pochłonęła ogromny budżet. Przykład włoskiej marki 
Treemme pokazuje, że nawet niewielkim nakładem można zrobić 
jedno z lepszych stoisk na targach. Odwiedziny u polskich wy-
stawców to dla dziennikarza zawsze miłe doświadczenie - naszej 
gościnności nie musimy się wstydzić - o czym ładnie napisała 
zaprzyjaźniona z nami redakcja Exspace.pl. Mamy też produkty 
godne uwagi i warte promocji. Po formie wystaw polskich pro-
ducentów widać jednak, że we Frankfurcie przyjeżdżamy robić 
głównie interesy, pozyskiwać zlecenia i spotykać się z partnerami 
handlowymi. Zachwycanie tym, co mamy, nie idzie nam dobrze. 

Przyjrzyjmy się bliżej, jak wyglądały wybrane polskie ekspozycje 
na ISH 2019.

TARGI
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BESCO: Producent wanien postawił na glamour. Były 
światełka, było złoto i puszczanie oczka. Stoisko w 
hali na pewno się wyróżniało. W porównaniu do tego 
sprzed dwóch lat było bardziej otwarte, co było dobrą 
decyzją.

BISK: Zaprawiona w bojach 
na frankfurckich targach 
firma BISK przygotowała 
dobrze zaaranżowaną, 
wykorzystującą w pełni 
położenie w hali, ekspozycję. 
Nawiązywała trochę do 
tej sprzed 2 lat, ale była 
bardziej dopracowana i 
uporządkowana. Prostota 
bardzo dobrze sprawdziła 
się i spora ilość akcesoriów 
nie przytłaczała, a wręcz 
przyciągała zwiedzających.

TARGI
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DEVO: Łomżyński producent pokazał swoje najlepsze atuty, 
podąża za trendami produktowymi wyznaczanymi przez 
największych. Stoisko zaaranżowane bezpiecznie, bardziej 
logicznie niż 2 lata temu, trafnie eksponujące atuty mebli. Najlepsze 
schowano w głębi, tak by trzeba było wejść, przywitać się by odkryć 
najciekawszą nowość.

CERSANIT: Polski 
debiutant na targach 
pokazał to, z czego jest 
znany. I nie pokazał 
niczego, z czym 
utożsamiany by nie mógł 
być. Bardzo poprawna, 
rozsądna ekspozycja. 
Chociaż zachowawcza i 
wydobywająca marketowy 
charakter produktów marki. 
Na Warsaw Home Ceranit/
Opoczno pokazały się 
ciekawiej.
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INSTAL-PROJEKT: Ładnie zaaranżowana galeria. Zieleń i drewno może nie były specjalnie 
odkrywczym wyborem, ale wypadły naturalnie. Produkty wyeksponowano tak jak należy - klimat 
na ekspozycji był. Mam tylko wątpliwości czy domknięcie go było dobrym pomysłem. Dużo lepiej, 
niż 2 lata temu.

Tradycyjnie już po największych targach na świecie portal 
Exspace.pl organizuje StandOUT. – plebiscyt na polskie sto-
iska, które poprawiają standardy architektury i wzornictwa 
w branży wystawienniczej. Celem StandOUT. jest promocja 
polskich firm, których prezentacje marek i produktów wy-
różniają się na największych imprezach wystawienniczych 
na świecie i w Polsce. Portal i magazyn Design/Biznes po 
raz pierwszy był Partnerem tego konkursu. 18 kwietnia 2019 
roku poznaliśmy laureatów StandOUT. ISH 2019. Największe 
na świecie spotkanie branży instalacyjnej i łazienkowej przy-

ciąga od lat też polskich wystawców. W finale głosowania 
znalazło się 68 stoisk z ok. 90 naszych wystawców, którzy 
wzięli udział w ISH 2019. Finalistów 69 Edycji StandOUT. 
wyłoniono po 24 dniach głosowania na specjalniej stronie  
Exspace.pl. Tę odwiedziło w tym czasie 7140 osób!  Najład-
niejszymi polskimi stoiskami ISH 2019 głosami użytkowników 
portalu Exspace zostały wybrane ekspozycje trzech firm.

 
Których? Dowiesz się klikając w ten link.

KLIKNIJ, BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

http://www.designbiznes.pl/2019/04/laureaci-standout-ish-2019/
http://Jakich? Dowiesz się klikając w ten link.
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MARMORIN: W tym roku było skromniej, 
niż zwykle. Stoiska Marmorinu na tle polskiej 
konkurencji zawsze wypadały wyjątkowo. W 
tym roku dominował biznesowy charakter - 
zapewne nie bez powodu. Stworzenie miejsca 
spotkań, zamiast rozbudowanej wystawy zostało 
przeprowadzone bardzo dobrze. Swoje atuty 
można jak widać pokazać też w inny sposób.

MARMITE: Robiło wrażenie skalą. Jak zawsze 
zresztą. I pierwsze spojrzenie miałem nawet 
przychylne. Choć ekspozycja raczej nie była w 
dobrym guście - wystarczyło popukać w ściany, 
by czar prysł. Za wiele tu się chyba działo, za mało 
porządku - dwa lata temu firma pokazała się w 
lepszym stylu.
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SANPLAST: Na tle innych firm na tym 
piętrze (Laufen, Roca, Kaldewei, Gessi, 
Geberit, Ideal Standard, etc.) polska firma 
wystawiająca się z marką Hoesch to rzecz 
jasna Kopciuszek. Od lat jednak nie próbują 
się ścigać z sąsiadami, tylko robią coś 
we własnym stylu, na miarę możliwości. 
Widać, że skromnie, ale "oddech" można 
też docenić. W tym roku wyszło to chyba 
najlepiej - spójnie graficznie, z dobrze 
dobranymi i rozstawionymi produktami. 
Rozmiar stoiska i skala jego zapełnienia 
zawsze wydawały mi się jednak nie do 
końca zgrane. Mimo to - stosunek ceny do 
jakości bardzo dobry.

...I INNI: Marki Wiper, New Trendy, Capricorn, Radaway, Inter-Sano, Marcin Krzemień na 
targach też były. Więcej zdjęć ze stoisk zobaczycie na www.designbiznes.pl w naszej relacji.

TARGI

http://www.designbiznes.pl/2019/03/polskie-stoiska-na-ish-2019-czy-zachwycily/


TOP 10
ISH 2019

Udział w  targach to wielkie 
wyzwanie dla firm. Szczególnie  
w tych największych, jakim są  
odbywające się co dwa lata we 

Frankfurcie nad Menem targi ISH. 
Tutaj wizualizują się najnowsze 

trendy dla branży sanitarnej, 
zarówno w designie produktowym, 

jak i wystawienniczym.  
Swoje TOP 10 stoisk z targów ISH 
wskazuje dla Was Urszula Kałużna, 

redaktor naczelna portalu Exspace.pl.

TEKST: URSZULA KAŁUŻNA, EXSPACE.PL
FOT. MAT. PRASOWE WYSTAWCÓW, EXSPACE.PL
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RUBINETTERIE TREEMME
Listę TOP 10 ISH 2019 otwiera Rubinetterie Treemme. To stoisko, 
które wpisuje się w tak ważne dzisiaj trendy, jak zrównoważony 
rozwój i ekologia. Najwyższej klasy włoski design Rubinette-
rie Treemme na ISH 2019 zaprezentowany został w niezwykle 
wyrafinowany sposób. Minimalistyczna architektura i budujące 
ją półprzeźroczyste materiały doskonale współgrały z subtelną 
ekspozycją. Dopełniały ją delikatne ściany z siatki i białego puszy-
stego materiału, instalacja „Wodospad" oraz wielka tafla wody, 
nad którą unosiło się całe stoisko. Czy ekspozycja Rubinetterie 
Treemme będzie inspiracją dla wystawców kolejnej edycji ISH? 
Pytanie jest o tyle zasadne, że „dżungla”, którą Rubinetterie Tre-
emme zachwycało na ISH 2017 - stało się inspiracją dla stoisk 
wielu światowych marek w roku 2019.

http://dżungla
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CERAMICA GLOBO
Globo na ISH zaprezentowało nowe produkty inspirowane mar-
murami i kamieniami graniglia z ich cennymi żyłami, nowe 
tekstury i fakturowe wykończenia inspirowane kamieniami 
naturalnymi. Wszystko to zatopione w kolorowym świecie zapro-
jektowanym przez Daniele Ruzza i Silvana Angeletti z angeletti ruzza 
design. Transparentna architektura stoiska doskonale komunikowa-
ła misję marki, którą jest pasja tworzenia produktów o oryginalnych 
i niespotykanych kształtach. Stoisko zbudowane z przenikających się 

 
form, wysokich ram i wielkich kół, w kontrastujących mocnych ko-
lorach, wyglądało jak teatralna scenografia dla aktorów na scenie. 
W roli głównej: umywalki, miski w.c., bidety, brodziki prysznicowe 
i meble łazienkowe włoskiej marki. Zwiewna instalacja angeletti 
ruzza design stworzyła wyrazistą narrację dla niepowtarzalnych i 
wyjątkowo estetycznych ekskluzywnych elementów wyposażenia 
łazienek Ceramica Globo, w której przenikają się design i estetyka. 

fot. Walter Monti

TARGI
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LAUFEN
Z zakładu produkcyjnego na targi. Pomysł projektantów sto-
iska Laufen - szwajcarskich architeków Gabrielle Hächler i 
Andreasa Fuhrimanna z AFGH - brzmi: „W kierunku sceny!” 
Prezentując w zabawny sposób publiczności ISH 2019 pro-
dukty Laufen z wszystkimi ich zaletami, podkreślają: tradycję, 
kunszt, historię i piękno codziennych spraw. Gabrielle Hächler 
i Andreas Fuhrimann zainspirowani nagradzanym filmem wi-
zerunkowym Laufen stworzyli przestrzeń odzwierciedlającą 
szwajcarskie korzenie marki. Zewnętrzne „chropowate” fasa-
dy przenoszą skalę przemysłową ceramiki sanitarnej z zakładu 
produkcyjnego na targi. W jaskrawym kontraście pozostają 
gładkie i lśniące, a mimo to prawie rzeźbione przestrzenie, dla 
różnych kolekcji łazienkowych. A instalacja z „sikających se-
desów” to był punk obowiązkowy każdego odwiedzającego 
frankfurckie targi. To wyjątkowo silna prezentacja marki jed-
nego z wiodących producentów wyposażenia łazienek. 
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VITRA 
Stoisko VitrA, wiodącego światowego dostawcy peł-
nej gamy komponentów łazienkowych, można określić 
trzema słowami: nowoczesna, minimalistyczna i zaskaku-
jąca. VitrA emanuje ponadczasowym urokiem i luksusem. 
Transparentna architektura podkreślona była kolorowy-
mi ścianki ekspozycyjnymi z otworami, przez które można 
zaglądać do wnętrza lub na zewnątrz. Całość ocieplona z 
jednej strony żywą zielenią, wachlarzami z papier-mâché 
oraz olbrzymimi głazów, również z papier-mâché. A od-
bicia w wielkich lustrach sprawiały, że nie wiadomo było 
gdzie się kończy i zaczyna przestrzeń.

TARGI
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TARG

SANPLAST SA
Polska firma Sanplast oraz marka 
Hoesch na ISH 2019 zaprezentowały 
sprawdzone rozwiązania kąpielowe, 
ale nie zabrakło także nowości. Sto-
isko nawiązywało bezpośrednio do 
najnowszego katalogu firmy. Grafika 
eleganckiej przestrzeni idealnie wpi-
sała się w najnowsze trendy, którymi 
są wzory roślinne i zwierzęce oraz 
żywe kolory. Minimalistyczna archi-
tektura wygląda jak obraz. Z każdej 
strony inny. Po prostu petarda! 

Stoisko Sanplast SA zostało Laure-
atem prestiżowego drugiego miejsca  
w StandOUT. ISH 2019 - plebiscycie 
na polskie stoiska, które poprawiają 
standardy architektury i wzornictwa 
w branży wystawienniczej, a organi-
zowanego przez portal Exspace.pl od 
roku 2012. 



26

FLAMINIA
Flaminia., wysokiej klasy marka specjalizująca się w ceramice sa-
nitarnej, odgrywa wiodącą rolę w kształtowaniu nowych trendów 
w projektowaniu wnętrz. Zaprojektowana przez Giulio Cappellini-
’ego na ISH 2019 instalacja Flaminii umożliwiła firmie stworzenie 
bogatej i wyrazistej narracji, w której przenikają się design i este-
tyka. Zaprezentowane kolekcje podkreślone były wyrafinowanym 
układem odcieni niebieskiego i piasku. Różne przestrzenie „świata 
Flaminii” przechodzą jedna w drugą z nonszalancją. Flaminia in-
stalacją Giulio Cappellini’ego opowiada o złożoności swojej linii 
produktów, jak przystało na markę designu i stylu życia, która 
jest zdecydowanie rozpoznawalna i może pochwalić się globalną 
i wszechstronną ofertą. Na ISH obok produktów debiutujących 
znalazł się wybór projektów  ikonicznych projektantów: Jasper 
Morrison, Nendo czy Giulio Cappellini. 
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DORNBRACHT I ALAPE
Grupa Dornbracht, ze swoimi markami Do-
rnbracht i Alape, na ISH zaprezentowała 
innowacyjne rozwiązania premium do łazienki i 
kuchni. Architektura stoiska zbudowana była z 
kilku różnych przestrzeni. Niezapomniane wra-
żenia wzbudziła instalacja Alape. Emocjonalne 
doświadczenie wody dotykające wszystkich 
zmysłów zachwycało w lustrzanych Instalacjach 
prezentujących ceramikę łazienkową. Lustrzane 
ściany łączące się pod różnymi kątami wciąga-
ły odwiedzających w nieprzewidywalną grę. 
Doskonale dobrane proporcje tworzyły idealne 
przestrzenie dające poczucie nieskończoności. 
Większość odwiedzających stoisko Dornbracht 
i Alape zaczynało od lustrzanej Instalacji i do niej 
na koniec wracało. To nie zdarza się często, żeby 
ze stoiska nie chciało się wychodzić. A przed 
magicznymi lustrzanymi światami Alape można 
było stać w nieskończoność.  

TARGI
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VEITO 
Veito to rodzinna firma z Istambułu. Stoisko zaprojektowane przez 
właściciela firmy zaskakiwało kontrastami. Ekspozycja mogłaby się po-
mieścić na 10 mkw. Ale Veito nie chodziło tylko o pokazanie produktów. 
Firma, obecna na ISH po raz pierwszy, chciała zakomunikować rodzinną 
markę tak, by pozostała w pamięci odwiedzających na długo. Jakkolwiek 
to zabrzmi - najważniejsi na stoisku byli ludzie: właściciel firmy wraz z 
żoną, CEO oraz jeden z dyrektorów emanowali ciepłem i serdecznością. 

Istotnym elementem stoiska była… pusta przestrzeń. Doskonale z nią 
współgrały olbrzymie trójwymiarowe litery na froncie stoiska, składają-
ce się na nazwę firmy. Elegancka przestrzeń była doskonałym tłem dla 
minimalistycznych grzejników naściennych, grzejników wolnostojących 
i podgrzewaczy wody – zaprojektowanych przez właściciela Veito. 

I jeszcze mały, ale zabawny akcent. Delikatna półeczka z kwiatami poza 
zasięgiem wzroku.  To tak jakby założyć zegarek, który chowa się pod 
długim rękawek koszuli. Nikt go nie widzi, ale Ty wiesz, że go masz. 
Ponieważ lubisz zegarki. 

TARGI
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DUSCHOLUX 
Duscholux produkuje wysokiej jakości roz-
wiązania prysznicowe i wannowe od ponad 
50 lat. Na targach ISH 2019 premierę miała 
nie tylko nowa identyfikacja marki. Szwajcar-
ska firma pokazała zupełnie nowe podejście 
do prezentacji produktu. Nie tylko otworzyła 
się na odwiedzających. Architektura stoiska 
to było multimedialne widowisko. Dosko-
nale uzupełniające innowacje i osiągnięcia 
Duscholux. Daniele Ruzza i Silvana Ange-
letti z angeletti ruzza design zaprojektowali 
przestrzeń tak, aby umożliwić dotykanie naj-
nowszych produktów. „Odkryjesz ścieżkę 
pełną kształtów, kolorów i tekstur.” – to hasło 
przewodnie Instalacji. 

TARGI
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GESSI
Listę 10 TOP ISH 2019 kończymy symbo-
licznie. Gessi to jedno z wielu stoisk na 
ISH, których głównym elementem była 
zieleń. Trend, który dwa lata temu na 
frankfurckich targach, zapoczątkowała 
włoska marka Rubinetterie Treemme. 

The Sound of Gessi - to hasło pre-
zentacji Gessi, jednego z czołowych 
producentów armatury na świecie. 
Nowości włoskiej marki w otoczeniu 
zieleni to scenografia, o której mówił 
każdy odwiedzający frankfurckie targi. 
Na zewnątrz wydruki wielkich liści roz-
pięte na metalowych ramach, wewnątrz 
gąszcz roślin, wśród których ukryte były 
produkty. Anello, Inciso, Rettangolo K, 
Soffioni Wellness, 316, Karol, Rilievo, 
Equilibrio czy Soffioni Binario. 

A w centrum dusza stoiska: olbrzymi 
Private Wellness Bar, nad którym wi-
siał równie olbrzymi baldachim z roślin 
i lamp. The Sound of Gessi to oaza zie-
leni, która budowała atmosferę ciepła, 
przytulności i harmonii. Do tego dźwięki 
natury. Czyż trzeba czegoś więcej dla 
wzmacniania wizerunku marki?

TARGI



SMART-ŁAZIENKI  
W NATARCIU

NIE PIERWSZY RAZ PODCZAS FRANKFURCKICH TARGÓW ISH PRODUCENCI POKAZALI 
NOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGICZNIE ŁAZIENKI. 

TO LOGICZNE NASTĘPSTWO CORAZ POPULARNIEJSZYCH W NASZYCH DOMACH 
ROZWIĄZAŃ TYPU SMART. A SPECE OD RYNKU PROGNOZUJĄ, ŻE TEN TREND DOPIERO 

SIĘ TAK NAPRAWDĘ ROZKRĘCA. CO CIEKAWEGO W ZAKRESIE SMART-ŁAZIENKI 
POKAZANO PODCZAS TEGOROCZNYCH ISH (ORAZ INNYCH TARGÓW)?

AUTORZY: ARKADIUSZ KACZANOWSKI, MARTA BOROWSKA
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N ajnowsze szacunki IDC, globalnego dostawcy infor-
macji rynkowych m.in. z zakresu technologii konsu-
menckich, podają,  że światowy rynek systemów do 

inteligentnych domów w porównaniu do poprzedniego roku 
wzrośnie o 26,9% w 2019 r. Tym samym do konsumentów trafi 
ponad 832 mln sztuk asortymentu z segmentu smart home. Pro-
gnozuje się, że ta liczba wzrośnie w 2023 r. do 1,6 mld urządzeń. 
Wszystko dlatego, że koszt technologii maleje, ceny spadają, a to 
pozytywnie wpływa na zaangażowanie konsumentów. 

– Nowy raport IDC wycenia segment smart home na miliardy 
dolarów. A przecież to zaledwie początek – analizuje Marcin Ko-
tarski, Product Manager z Rettig Heating. – Te rozwiązania krok 
po kroku zmieniają na lepsze sposób, w jaki ludzie żyją. Na przy-
kład możemy włączyć klimatyzację w domu przed wejściem do 
środka bądź uruchomić zraszacze w upalny dzień, będąc jeszcze 
w pracy. Automatyka domowa może naprawdę zrobić więcej i 
uprościć nasze życie. Nic dziwnego, że stała się przyszłością.

Kolejne dane – tym razem pochodzące z firmy TraQline prowa-
dzącej badania rynku – pokazują, jak duże jest zainteresowanie 
rozwiązaniami z zakresu smart home i jakie są odczucia od-
biorców tej technologii. Najważniejszy wnioskiem płynącym 
z badania było to, że 40% konsumentów używa swoich smart 
urządzeń dla domu minimum dwa razy dziennie. Ta częstotli-
wość może dowodzić, że wspomniane rozwiązania są nie tylko 
praktyczne i przydatne, ale również lubiane przez użytkowników. 
A co wpływa na decyzję o zakupie? Według ankietowanych na 
pierwszym miejscu jest cena (68%), ale nie tylko ona jest ważna. 
Na kolejnej pozycji plasuje się łatwość użycia, czyli intuicyjność 
(50%), a tuż za nią kwestie bezpieczeństwa (37%). 61% pytanych 
twierdzi, że chciałoby poszerzyć posiadany system smart home o 
kolejne funkcje i elementy. Argumenty? Oferowane możliwości i 
wygoda użytkowania. To pokazuje, że łatwo przywyknąć do ko-
rzystania z inteligentnych rozwiązań do domu. To branża niemal 
skazana na sukces, a w najbliższym czasie z uwagą będą przy-
glądać się jej specjaliści IoT z całego świata, szukając szansy na 
rozwój swojego biznesu.

Jak może wyglądać to w łazience? Firma badawcza Allied Market 
Research szacuje, że rynek rozwiązań inteligentnych dla łazienek 
do 2023 r. osiągnie wartość 2,5 mld dol. Branża ma się rozwijać w 
tempie niemal 11 % średniorocznie (za newseria.pl). Jest perspek-
tywa? I to jaka! 

Odpowiedzią na coraz popularniejszą digitalizację 
strefy łazienki publiczeń według Laufen jest holi-
styczna koncepcja Advanced Control. Łączy w sobie 
wiedzę techniczną z bateriami umywalkowymi, zinte-
growanymi kontrolerami pisuarów, kontrolą prysznica 
oraz intuicyjną aplikacją sanitarną SmartControl. 
Nowością jest bezprzewodowe połączenie z syste-
mami zarządzania budynkiem, które jest realizowane 
za pośrednictwem chmury. Pozwala to instalatorom 
i operatorom sieci łazienek na zdalne konfigurowa-
nie i utrzymywanie zainstalowanych produktów z 
komputera lub laptopa. I to całkowicie bez kabli i bez 
konieczności układania specjalnych linii sterujących. 

BIZNES



33

O krok dalej z Dornbracht
Dornbracht, który od lat bada kwestie terapeutycznego wpływu 
wody na nasz organizm w duchu LifeSpa, poszedł o krok dalej w 
wykorzystywaniu technologii w łazienkach.  Podczas tegorocznych 
Fuorisalone w Mediolanie zaprezentował instalację zatytułowaną 
„Hyper fountain” opartą na wirtualnej rzeczywistości. To pierwszy 
projekt powstały w ramach zainicjowanego podczas targów Dorn-
bracht Research Lab. 

Korzystając z okularów VR, odwiedzający mogli zanurzyć się w świe-
cie wirtualnej rzeczywistości, w którym doświadczali przestrzeni, 
materii, a w szczególności żywiołu wody. Coś, co w świecie rze-
czywistym było prowizoryczną strukturą składającą się z prostego 
plastikowego wiadra i węża, pojawiało się w wirtualnym świecie 
jako futurystyczna i dopracowana komputerowo sceneria. Wykorzy-
stując ten scenariusz, użytkownik mógł eksperymentować z wodą, 
doświadczając jej w nowych i nieoczekiwanych postaciach.

- Czujesz, jak woda przepływa ci po rękach, ale twoje oczy do-
świadczają czegoś zupełnie innego - wyjaśniał Mike Meiré, autor 
instalacji. I dodawał: Podstawowe pytanie, które zadawaliśmy sobie 
podczas tworzenia instalacji brzmiało: czy wirtualne doświadczenie 
może wywołać w nas taką samą reakcję jak to fizyczne, z którym 
spotykamy się w rzeczywistości? Czy doświadczenia są zasadni-
czo danymi, które możemy tworzyć, odtwarzać i ostatecznie nimi 
manipulować? Interesuje nas, czy i jak możemy zmienić wyuczone 
wzorce naszych doświadczeń i jak możemy odnowić sposób naszego 
postrzegania.

Może już w niedalekiej przyszłości, relaks, po który sięgamy podczas 
kąpieli zostanie zastąpiony właśnie wirtualną rzeczywistością? A 
tym samym pomoże nam wpłynąć na bardziej oszczędne i efektyw-
ne wykorzystanie zasobów wody? 

Zadaniem Grohe Sense (powyżej) 
jest wyszukiwanie przecieków i nie-
szczelności oraz wysyłanie za pomocą 
aplikacji powiadomienia dotyczącego 
zmian w instalacji. W chwili kiedy 
woda dociera do czujnika, zaczyna on 
wydawać brzęczący sygnał i migać na 
czerwono. Kiedy jesteśmy w domu, 
zaledwie w ciągu kilku chwil od poja-
wienia się zmian w instalacji dostajemy 
o nich powiadomienie. Kiedy jesteśmy 
poza domem – Grohe Sense wysyła 
informację poprzez aplikację Ondus. W 
ten sposób przez cały czas mamy pod 
kontrolą to, co dzieje się w pomieszcze-
niu – również będąc poza nim. Dodatko-
wym atutem urządzenia jest bezpro-
blemowa instalacja, która nie powinna 
zająć więcej niż 10 minut. W przypadku 
wykrycia wycieku wody, marka Grohe 
oferuje zabezpieczenie, jakim jest Sense 
Guard. Urządzenie śledzi zużycie wody i 
wykrywa małe przecieki, a w przypadku 
pękniętej rury automatycznie odcina 
dopływ wody.

Warto dodać, że systemy mające na 
celu wyszukiwanie nieszczel-

ności instalacji i informo-
wanie o nich posiadają 

w swojej ofercie 
także inne marki, 
m.in. Hansgrohe 
(Pontos, zdjęcie 
obok), Schell czy 
Phyn.

BIZNES
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U by Moen - to jak mówi jej producent - 
cyfrowa kabina prysznicowa oparta na Wi-Fi 
/ chmurze. Oferuje trzy opcje sterowania: 
głosowo, poprzez aplikację na smartfonie (Ama-
zon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant) 
i panel sterujący pod prysznicem. Aplikacja na 
smartfona U by Moen umożliwia użytkownikom 
tworzenie do 12 spersonalizowanych ustawień. 
Umożliwia również wstrzymanie prysznica przy 
pierwszym uruchomieniu po osiągnięciu żądanej 
temperatury. Użytkownicy mogą nie tylko two-
rzyć spersonalizowane doznania prysznicowe z 
poziomu aplikacji, ale także w pełni kontrolować 
prysznic ze swoich smartfonów. Mogą włączać 
prysznic, zmieniać temperaturę, wyłączać go. 

Kohler wprowadził na rynek baterię 
kuchenną Sensate, którą można 
sterować za pomocą systemu bezdo-
tykowego. Pozwala on na otwieranie 
i zamykanie strumienia wody w opar-
ciu o czujnik umieszczony w spodniej 
części baterii. Wystarczy niewielki 
ruch ręką. W przypadku Sensate 
sterować nią można także korzystając 
z aplikacji Kohler Konnect umożliwia-
jącej współpracę z systemami Alexa 
i Google do włączania, wyłączania 
i ustawiania strumienia wody. 
Dzięki wykorzystaniu tej technologii 
użytkownik może zdalnie regulo-
wać przepływ wody w urządzeniu, 
wykorzystując wyłącznie polecenia 
głosowe. 

BIZNES
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Wunderblau to jak zapewniają jej twórcy 
z firmy Schmiddem Design, pierwsza 
na świecie szczotka toaletowa, która jest 
w 99,99% wolna od zarazków i bakterii. 
Wszystko dzięki zastosowaniu promienio-
wania UV-C pochodzącego z wbudowanych 
diod UV-C. Szczotka zasilana jest za pomocą 
baterii bądź bezpośrednio do sieci. Posiada 
zabezpieczenie przed ciekawskimi rączkami 
małych dzieci. I co ważne – realnie wpływa 
na zmniejszenie ilości zużywanych co 
roku szczotek toaletowych (powinny być 
wymieniane ze względów higienicznych co 3 
miesiące), a jej konstrukcja – wykorzystująca 
silikon i powłokę hydrofobową – pozwala 
na jej szybsze spłukanie i zużycie mniejszej 
ilości wody. Laureat tegorocznego rozdania 
nagród Design Plus przyznawanych podczas 
ISH. 

System prysznicowy RainTunes 
łączy wodę, światło, dźwięk i 
zapach. Koncentruje się całkowicie 
na jednostce, jej osobistych 
nastrojach i potrzebach. W 
ścisłej współpracy z ekspertami 
z dziedzin takich jak: dermato-
logia, fizjoterapia, czy aroma-
terapia, Hansgrohe udało się 
stworzyć kontrolowane cyfrowo 
scenariusze pryszniców, które są 
dostosowane do indywidualnego, 
codziennego życia użytkownika. 
Aktualnie RainTunes oferuje 
siedem takich scenariuszy. 
Specjalnie opracowana aplikacja 
domowa Hansgrohe łączy się z 
prysznicem za pośrednictwem 
domowej sieci Wi-Fi. Oświe-
tlenie i dźwięk można również 
kontrolować za pomocą systemu 
Wi-Fi. Stworzyliśmy zupełnie 
nowy koncept wody w łazience, 
koncentrując się na indywidual-
nym doświadczeniu. Chcielibyśmy 
przekształcić łazienkę w dopa-
sowaną, wysoce osobistą oazę 
dobrego samopoczucia - wyjaśnia 
Marc André Palm, szef globalnego 
marketingu marek w Hansgrohe.

BIZNES
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MISKA WC VICTORIA RIMLESS
PRODUCENT: ROCA
Bezkołnierzowa miska w.c. Victoria Rimless zapewnia pełne i 
dokładne spłukiwanie wnętrza miski mniejszą ilością wody niż 
dotąd. Wystarczą zaledwie 2 lub 4 litry wody. Miskę można 
kompletować z wolnoopadającą deską slim (na zdjęciu). Innym 
polecanym rozwiązaniem jest wolnoopadająca deska Supralit®, 
wykonana ze specjalnie opracowanego przez Roca tworzywa. 
Trwały, bardzo higieniczny, łatwy w utrzymaniu czystości mate-
riał to rozwiązanie na lata.

 

www.roca.pl

WANNA WOLNOSTOJĄCA OLIA
PRODUCENT: EXCELLENT
Wanna wolnostojąca Olia  to znakomity wybór dla zwolenników 
eleganckich i bardzo subtelnych wanien. Wanna wykonana z 
akrylu sanitarnego ze wszystkimi jego zaletami. Świetnie pre-
zentuje się w łazience, nadając jej świeży i nowoczesny wygląd.
Dodatkowe cechy wanny to zintegroiwany przelew z korkiem 
Click-Clack, - zintegrowana obudowa oraz stelaż z regulowanymi 
nóżkami. Do wanny producent poleca baterie wolnostojące.

www.excellent.com.pl

SYSTEM PREVISTA
PRODUCENT: VIEGA
Dzięki koncepcji modułowej produkt zawiera znacznie mniej 
komponentów. Stworzona na jego potrzeby nowa spłuczka 
może być łączona z wieloma identycznymi elementami do mon-
tażu pojedynczo przy ścianie, w profilach ścian działowych lub na 
specjalnej szynie montażowej. Zastosowane rozwiązania pozwa-
lają na znaczne ograniczenie ilości potrzebnych narzędzi. Profile 
poprzeczne stelaży podtynkowych montuje się przy użyciu za-
cisków z szybką blokadą. Nóżki mocowane są szybko na szynie 
montażowej „Dry Plus” za pomocą klipsów. System obejmuje 
tylko dwie linie do zabudowy suchej „Dry” i „Dry Plus” oraz jedną 
linię „Pure” do zabudowy mokrej.

www.viega.pl

GEBERIT AQUACLEAN SELA
PRODUCENT: GEBERIT
Jeden z kluczowych produktów Geberit - bezkołnierzowa to-
aleta myjąca Rimfree® AquaClean Sela  - otrzymała nową for-
mę. Zaprojektowany przez Christopha Behlinga produkt stał się 
jeszcze delikatniejszy - dla oka, ucha i reszty ciała. Bardzo cichy 
system TurboFlush sprawia, że miska ceramiczna jest spłukiwa-
na wyjątkowo cicho i precyzyjnie. Unikalna technologia natrysku  
WhirlSpray zapewnia nie tylko wyjątkowo delikatny komfort hi-
gieny, ale też oszczędność wody, dzięki napowietrzeniu strumie-
nia wody. Subtelne oświetlenie orientacyjne ułatwia korzystanie  
z łazienki w nocy. 

www.geberit.pl

BIZNES
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http://www.roca.pl/katalog/produkty/wc/miski-wc-podwieszane/victoria-066-14.0342/miska-wc-podwieszana-rimless-z-deska-wolnoopadajaca-pack-34H394..0#!A34H394000
http://www.roca.pl/katalog/produkty/wc/miski-wc-podwieszane/victoria-066-14.0342/miska-wc-podwieszana-rimless-z-deska-wolnoopadajaca-pack-34H394..0#!A34H394000
https://www.excellent.com.pl/produkt/2807/wanna-wolnostojaca-olia
https://www.excellent.com.pl/produkt/2807/wanna-wolnostojaca-olia
https://www.viega.pl/pl/homepage/viega-prevista.html
https://www.viega.pl/pl/homepage/viega-prevista.html
https://www.geberit-aquaclean.pl/pl_pl/produkte/geberit_aquaclean_sela/geberit_aquaclean_sela.html
https://www.geberit-aquaclean.pl/pl_pl/produkte/geberit_aquaclean_sela/geberit_aquaclean_sela.html
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DESIGN PLUS 2019  
– NAJCIEKAWSZE INNOWACJE 
TEGOROCZNYCH TARGÓW ISH

Więcej o ISH 2019 na DesignBiznes.pl - kliknij, by pzeczytać  artykuł

ODZYSK I OSZCZĘDZANIE WODY 
KLUCZOWE DLA NOWOCZESNEJ 
ŁAZIENKI

INSTALATOR BĘDZIE  
MNIEJ POTRZEBNY

CO ZACHWYCIŁO NAS WE FRANKFURCIE NA ISH 2019?

BIZNES

http://www.designbiznes.pl/2019/03/design-plus-2019-najciekawsze-innowacje-tegorocznych-targow-ish/
http://www.designbiznes.pl/2019/04/trendy-ish-2019-odzysk-i-oszczedzanie/
http://www.designbiznes.pl/2019/04/gotowe-rozwiazania-instalacyjne/
http://www.designbiznes.pl/2019/03/ish-2019-fotorelacja/
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SĄ PIENIĄDZE
NA ROZWÓJ

Prowadzisz działalność na terenie 
Polski Wschodniej? Chciałbyś wyjść 

ze swoimi produktami na zagraniczne 
rynki albo zainwestować w design? 

Poszukujesz możliwości finansowania 
tych planów? Środki mogą zapewnić 

fundusze europejskie  
z programu Polska Wschodnia.

TEKST: ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ
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F undusze europejskie dla wielu firm są cennym źró-
dłem dofinansowania projektów  zmierzających do ich 
rozwoju. Szczególne możliwości przedsiębiorstwom z 

pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, daje program Pol-
ska Wschodnia. Na dofinansowanie z tego programu mogą liczyć 
firmy rozwijające swoją innowacyjność, czy próbujące swych sił 
na zagranicznych rynkach. 

W bieżącym roku z tego programu jest do rozdysponowania 
ponad 800 mln zł.  Pieniądze te będą przeznaczone m.in. na 
wsparcie małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej 
w zakresie internacjonalizacji ich działalności. Dofinansowanie 
można otrzymać m.in. na pokrycie kosztów udziału w targach, 
kosztów materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów, 
czy też nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości 

lub wartości niematerialnych i prawnych) w związku z przygoto-
waniem do internacjonalizacji działalności. 

Program Polska Wschodnia wspiera również firmy, które 
chciałyby zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez rozwój 
wzornictwa. Na ten cel przeznaczone są środki z działania 1.4 
POPW zwanego „Wzorem na konkurencję”. Skorzystać z niego 
mogą przedsiębiorstwa, które chciałyby wprowadzić na rynek 
nowe produkty o unikatowym i niepowtarzalnym wzornictwie. 

W zakresie  innowacji, szczególnie wspierany będzie również roz-
wój produktów sieciowych, czyli takich, w skład których wchodzi 
kilka różnych usług oferowanych przez przedsiębiorstwa tworzą-
ce grupę – konsorcjum, w obszarach wpisujących się w zakres 
regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych dla co 
najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

DZIAŁANIE 1.2 
INTERNACJONALIZACJA MŚP
Terminy: ogłoszenie konkursu styczeń 
2019 r.; rozpoczęcie naboru wniosków 
luty 2019 r.; zakończenie naboru wnio-
sków wrzesień 2019 r.  
Cele: Kompleksowe, indywidualne, profi-
lowane pod odbiorcę wsparcie związane 
z opracowaniem i przygotowaniem do 
wdrożenia nowego modelu biznesowego 
w MŚP związanego z internacjonalizacją 
ich działalności. 

PODDZIAŁANIE 1.3.1  
WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP 
Terminy: ogłoszenie konkursu marzec 
2019 r.; rozpoczęcie naboru wniosków 
kwiecień 2019 r.; zakończenie naboru 
wniosków maj 2019 r.   
Cele: Wsparcie projektów prowadzących 
do stworzenia innowacyjnych  produk-
tów poprzez wdrożenie (własnych lub 
nabytych) wyników prac B+R. 

PODDZIAŁANIE 1.3.2.  
TWORZENIE SIECIOWYCH 
PRODUKTÓW PRZEZ MŚP
Terminy: ogłoszenie konkursu styczeń 
2019 r.; rozpoczęcie naboru wniosków 
luty 2019 r.; zakończenie naboru wnio-
sków kwiecień 2019 r.  
Cele: Wsparcie konsorcjów MŚP na 
stworzenie innowacyjnych produktów 
sieciowych. 

DZIAŁANIE 1.4.  
WZÓR NA KONKURENCJĘ 
I ETAP
Terminy: ogłoszenie konkursu kwiecień 
2019 r.; rozpoczęcie naboru wniosków 
czerwiec 2019 r.; zakończenie naboru 
wniosków lipiec 2019 r.  
Cele: Wsparcie dla MSP na przepro-
wadzenie audytu wzorniczego oraz 
opracowanie strategii wzorniczej.  

 
 
 

DZIAŁANIE 1.4.  
WZÓR NA KONKURENCJĘ 
II ETAP
Terminy 1: ogłoszenie konkursu 24 
kwietnia 2018 r.; rozpoczęcie naboru 
wniosków 30 maja 2018 r.; zakończenie 
naboru wniosków 31 maja 2019 r.  
Terminy 2: ogłoszenie konkursu kwiecień 
2019 r.; rozpoczęcie naboru wniosków 
maj 2019 r.; zakończenie naboru wnio-
sków lipiec 2020 r.  
Cele: Wsparcie MŚP na wdrożenie stra-
tegii wzorniczej opracowanej w ramach 
I etapu (tj. wdrożenie rekomendacji z 
audytu w celu wprowadzenia innowacji 
produktowej).  

 
Instytucją ogłaszając dla każego z konkursów 
jest PARP.

*źródło: Harmonogram naborów wniosków o 
dofinansowanie w trybie konkursowym  dla 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 
2019 rok (obowiązujący od listopada 2018 r.).

WYBRANE KONKURSY POPW W 2019 R.* 

BIZNES
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GRUPA FERRO 
STARTUJE ZE 
STRATEGIĄ F1

W MARCU GRUPA FERRO OGŁOSIŁA OFICJALNIE NOWE PLANY ROZWOJU. 
WPROWADZONA STRATEGIA F1 ZAKŁADA M.IN. KONCENTRACJĘ NA 
INTENSYFIKACJI EKSPANSJI RYNKOWEJ, W TYM POPRZEZ DALSZĄ 

DYWERSYFIKACJĘ RYNKÓW OPERACYJNYCH ORAZ KANAŁÓW DYSTRYBUCJI.

G rupa Ferro, jeden z największych w regionie Europy Środ-
kowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów arma-
tury sanitarnej i instalacyjnej, przyjęła strategię rozwoju 

na lata 2019-2023. Strategia F1 opiera się na czterech inicjatywach:

1. Integracja i optymalizacja – obejmuje projekty takie jak m.in. in-
tegracja procesów zewnętrznych i wewnętrznych, które będą 
służyły budowie organizacji zorientowanej na klienta.

2. Kompleksowe rozwiązania – ekoświadomość i innowacje – bu-
dowa oferty systemowej oraz wprowadzenie do sprzedaży 
nowych rozwiązań związanych z ekonomicznym zużyciem 
wody i energii.

3. Zmiany rynkowe – szybko i elastycznie – dotyczy zintensyfi-
kowania aktywności w kanale internetowym, optymalizacji i 
integracji łańcucha dostaw, intensyfikacji ekspansji rynkowej 
oraz wzmocnienia udziałów rynkowych.

4. Wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji/produktów – 
projekty polegające na segmentacji oferty i repozycjonowaniu 
marek, pozyskaniu nowych odbiorców B2B w oparciu o bez-
pośrednią dystrybucję na wybranych rynkach, wprowadzeniu 
dodatkowych usług okołosprzedażowych oraz asortymentu 
uzupełniającego.
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Strategia F1 zakłada realizację licznych projektów adresujących 
wyżej wymienione inicjatywy, których celem będzie koncentracja 
Grupy Ferro na trzech głównych obszarach:

 �intensyfikacji ekspansji rynkowej, w tym pprzez dalszą dywer-
syfikację rynków operacyjnych oraz kanałów dystrybucji,
 �wdrożeniu systemowej oferty,
 �dążeniu do doskonałości operacyjnej w kluczowych procesach 
– przede wszystkim w organizacji łańcucha dostaw.

 
Według szacunków Zarządu skuteczna realizacja opracowanych 
projektów strategicznych może przełożyć się na osiągnięcie w 
2023 r.: skonsolidowanych przychodów na poziomie sięgającym 
700 mln PLN (CAGR 2018-2023 ok. 11%) oraz skonsolidowanej 
EBITDA sięgającej 90 mln PLN (CAGR 2018-2023 około 10%).

- Nasza dotychczasowa koncepcja rozwoju, zakładająca m.in. 
wzrost organiczny i dość selektywne podejście do podejmowania 
nowych inicjatyw biznesowych, pozwoliła nam uzyskiwać bardzo 
satysfakcjonujące w naszej ocenie rezultaty. W ciągu ostatnich 
pięciu lat zwiększyliśmy przychody z ok. 270 mln PLN do ponad 
405 mln PLN* na koniec 2018 roku, a nasz zysk EBITDA wzrósł 
w tym czasie z 35 mln PLN do ponad 57 mln PLN*(*dane szacun-
kowe za 2018, nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta). 
Możemy pochwalić się osiągnięciem silnej pozycji rynkowej w 
Polsce i regionie oraz stabilną sytuacją finansową – mówi Aneta 
Raczek, Prezes Zarządu Ferro. 

Strategia F1 przewiduje średnioroczny CAPEX na poziomie nie-
przekraczającym 10 mln PLN. Pożądana wartość wskaźnika: 
skonsolidowany dług finansowy netto/skonsolidowana EBITDA 
określona została na poziomie nieprzekraczającym 2,5. Szacunki 
skonsolidowanych przychodów, EBITDA, poziomu CAPEX i DN/
EBITDA nie uwzględniają wpływu potencjalnych projektów z za-
kresu M&A. Inicjatywy w obszarze M&A zostaną doprecyzowane 
i wycenione na etapie operacjonalizacji strategii.

Zaproponowana w ramach Strategii F1 polityka dywidendowa 
zakłada rekomendowanie przez Zarząd wypłaty dywidendy w 
wysokości nie mniejszej niż 50% zysku netto FERRO S.A. (przy 
założeniu poziomu relacji długu finansowego netto do skonsoli-
dowanej EBITDA poniżej 2,5 na koniec danego roku obrotowego). 
Przy rekomendacji podziału zysku każdorazowo Zarząd będzie 
brał pod uwagę plany inwestycyjne, sytuację finansową i płynno-
ściową Grupy Emitenta oraz ocenę perspektyw i uwarunkowań 
rynkowych i makroekonomicznych.

- Jesteśmy dumni z tego, że zbudowaliśmy kompetentny i za-
angażowany zespół, gotowy do podejmowania i skutecznej 
realizacji coraz bardziej ambitnych zadań. Wszystkie powyższe 
czynniki sprawiają, że jesteśmy jako Grupa dobrze przygotowa-
ni do realizacji kolejnego etapu rozwoju określonego w Strategii 
F1. Strategia na lata 2019-2023 to z jednej strony nasza odpo-
wiedź na wyzwania, z jakimi się mierzymy i będziemy mierzyć 
w kolejnych latach, w szczególności poprzez określenie szeregu 
inicjatyw i celów, które w naszej opinii pozwolą przygotować 
organizację do działania w długim horyzoncie czasowym i przy-
spieszyć jej rozwój – dodaje Aneta Raczek. 

Wojciech Gątkiewicz odpowiedzial-
ny za wdrożenie Strategii F1
Z dniem 11 marca 2019 roku do Zarządu Ferro powołany został 
Wojciech Gątkiewicz. Jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor 
Strategii i Rozwoju Ferro odpowiedzialny będzie za wdroże-
nie i realizację strategii Grupy oraz jej rozwój.

Gątkiewicz to menedżer działający ostatnio jako niezależny dorad-
ca biznesowy. W latach 2004-2018 związany był z Grupą Pfleiderer 
Grajewo jako CEO Pfleiderer Polska sp. z o.o., Chief Transformation 
Officer oraz Chief Sales Officer w Pfleiderer Group S.A. oraz CEO 
Grajewo S.A. i Pfleiderer Prospan S.A. Wcześniej, w latach 2004-
2007, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Lafarge Dachy sp. z o.o., 
spółki powstałej w wyniku fuzji Braas Polska sp. z o.o. oraz Rupp 
Ceramika sp. z o.o. a w latach 1995-2004 był Prezesem Braas Polska 
sp. z o.o. Ukończył studia magistersko-inżynierskie na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie i posiada tytuł MBA, uzyskany 
w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów we współpracy 
z Rotterdam School of Management. Jako Wiceprezes Zarządu 
– Dyrektor Strategii i Rozwoju FERRO Wojciech Gątkiewicz odpo-
wiedzialny będzie za wdrożenie i realizację strategii Grupy oraz 
jej rozwój.

BIZNES
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GEBERIT ROZWIJA 
PRODUKCJĘ

RZEŁOM MARCA I KWIETNIA W GEBERICIE BYŁ WAŻNYM OKRESEM.  
W OZORKOWIE OTWARTO NOWY ZAKŁAD Z WIELKĄ HALĄ PRODUKCYJNĄ, 

CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ I SOCJALNO-BIUROWĄ. 

TEKST: ARKADIUSZ KACZANOWSKI

T o ważny etap w rozbudowie tutejszej fabryki, któ-
ra ma dostarczać kluczowe dla Grupy złączki systemu 
Mapress. Ponadto w Ozorkowie nadal będzie konty-

nuowana dotychczasowa produkcja m.in. sanitarnych wyrobów 
akrylowych i kabin prysznicowych. Wszystkie hale fabryczne są 
już praktycznie gotowe – to 14 tys. mkw powierzchni. General-
nym wykonawcą projektu była firma Commercecon z Konstan-
tynowa Łódzkiego, a sama budowa przebiegała bardzo sprawnie 
– od stycznia 2018 roku do końca marca 2019. Otwarcie nowej 
części zakładu to ważny etap w inwestycji, która rozpoczęła się 
po przejęciu Sanitecu przez Geberit.

POLSKIE ATUTY
W 2015 roku, krótko po tym jak Sanitec został kupiony przez 
Geberit, w Ozorkowie odbyła się wizyta referencyjna nowych 
właścicieli. Szybko też zapadła decyzja, że jest to odpowiednie 
miejsce, by zainwestować w produkcję kluczowych dla marki 
produktów – złączek systemu Mapress. Tym bardziej, że zapo-

trzebowanie rosło, a jedna z niemieckich fabryk, w której złączki 
produkowano, rozpoczynała długi proces modernizacji. Ozorków 
miał zapewnić Grupie utrzymanie produkcji na wymaganym po-
ziomie oraz sprostać rosnącemu popytowi.

– Nasz zakład znakomicie radzi sobie z wyzwaniami komplekso-
wości – w naszej fabryce, co nietypowe dla Grupy, nie skupiamy 
się na jednym typie asortymentu. Dysponowaliśmy też pewną 
wolną przestrzenią by niemal od razu rozpocząć nową produk-
cję. Dlatego byliśmy przygotowani, by tę inwestycję zrealizować. 
Projekt ruszył w czerwcu 2015 roku i mieliśmy kilka miesięcy, 
by 1 stycznia 2016 uruchomić nową produkcję. To było wielkie 
wyzwanie, gdyż musieliśmy sprostać nowym wymaganiom, 
technologicznym, jakościowym, logistycznym i organizacyjnym 
(część operacji trzeba było skoordynować z zewnętrznymi pod-
dostawcami usług) inwestycja musiała być przeprowadzona tak, 
by nie zatrzymywać na żadnym etapie dotychczasowej aktyw-
ności zakładu – mówił nam w marcu tego roku Stefan Paczos, 
ówczesny dyrektor zarządzający fabryki w Ozorkowie. Stefan 
Paczos był do końca marca, pracował w firmie 11 lat. Jego na-
stępcą został Rafał Kamiński (z awansu wewnętrznego w firmie 
Geberit).

Atutem zakładu w Ozorkowie, który do tamtego momentu zaj-
mował się produkcją wanien, brodzików i paneli oraz montażem 
kabin (nadal ta produkcja tu się odbywa), była też odpowiednio 
duża działka. Terenu wystarczyło na kolejne inwestycje i rozbu-
dowę zakładu. W 2015 roku zarząd Geberitu zdecydował, że w 
Ozorkowie po rozbudowie można będzie produkcję złączek Ma-
press realizować w bardzo dużych wolumenach.

– Chociaż oczywiście nie wszystkie etapy produkcji złączek może-
my i chcemy u siebie realizować. Na przykład obróbką chemiczną 
i galwanizowaniem będą jak dotąd zajmować się inne zewnętrz-
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ne i wyspecjalizowane w tych zadaniach firmy z innego regionu 
Polski. Tego procesu produkcji nie przewidujemy u siebie wpro-
wadzać – mówił Stefan Paczos.

DWA ETAPY INWESTYCJI
Właśnie sfinalizowano I etap inwestycji (lata 2016-2018). Produ-
kowane są złączki typu supersize, czyli największe rozmiarowo. 
Drugi etap inwestycji zapewni o wiele dynamiczniejsze wzrosty 
produkcji, gdyż będzie skupiony na tworzeniu infrastruktury pod 
produkcję złączek małego rozmiaru. Cel ma być osiągnięty w 
2021/22 roku, gdy zakłady osiągną zamierzoną wydajność.

Rozbudowany został też park maszynowy. Na początku projektu 
do Ozorkowa trafiły maszyny z naszych fabryk z Grupy, potem 
zaczęto  kupować nowe urządzenia. Patrząc pod względem licz-
by urządzeń, to na chwilę obecną jest już jedna trzecia z maszyn 
niezbędnych do pełnej produkcji. W tym roku do fabryki trafią 
kolejne maszyny do gięcia i cięcia, a do 2021 cały park maszyno-
wy ma być już skompletowany.

Cała nowa hala produkcyjna zostanie przeznaczona na produkcję 
złączek . W starej części pozostają działy produkcji akrylowej oraz 
działy montażu kabin i stelaży podtynkowych. Przy okazji inwe-
stycji modernizacji poddano też starą część obiektu, z której od 
kwietnia zostanie „wyprowadzona” produkcja złączek.

WYZWANIE: SKĄD WZIĄĆ PRACOWNIKÓW
Rozwój produkcji oznacza dla firmy też konieczność zatrudnienia 
nowych pracowników. A dziś dla wielu firm z segmentu produk-
cyjnego jest to spore wyzwanie.

– Będziemy mimo wszystko czerpać głównie z sił lokalnej spo-
łeczności, która dotąd stanowi większość naszej kadry. W 
nowym zakładzie staramy się stworzyć nowy profil specjalisty. 
Zmieniamy też myślenie o tym, kto sprawdzi się na jakich sta-

nowiskach. Dzięki robotyzacji oraz nowym maszynom będzie 
łatwiej rekrutować np. kobiety na stanowiska, które dotąd nie 
były dla nich atrakcyjne. To ważne chociażby z tego względu, że 
w okolicznych miejscowościach to panie stanowią większość – 
mówił Stefan Paczos.

Dzięki robotyzacji część pracowników będzie mogła zostać 
przekierowana do nowych zadań. Dla zakładu Geberit Ozor-
ków wsparciem są też inne fabryki grupy. Czasowo, zgodnie z 
możliwościami prawnymi, firma zatrudnia też obcokrajowców. 
Korzysta również na współpracy z Politechniką Łódzką.

Ale Stefan Paczos nie ukrywa, że będą potrzebni też nowi spe-
cjaliści – rekrutacja obejmie operatorów maszyn do obróbki 
mechanicznej i cieplnej, pracowników działu montażu czy fa-
chowców do produkcji wyrobów akrylowych. W 2021 roku liczba 
pracowników zakładu może sięgnąć 250 osób. To olbrzymi przy-
rost, bo w 2015 pracowało ozorkowskiej fabryce ok. 170 osób.

– Po zakończeniu inwestycji nasza fabryka będzie na pewno jedną 
z najnowocześniejszych w Grupie. Przyjeżdżają do nas delegacje, 
by podglądać jak realizować tak dużą inwestycję bez wstrzymy-
wania produkcji. Odkąd w 2018 roku zaczęliśmy budowę, tempo 
pracy zakładu nie spadło nawet na moment. Ponadto zakłady 
Geberit działają zwykle na zasadzie „jedna fabryka – jedna grupa 
produktów“, u nas zaś produkuje się kilka grup asortymentu. To 
czyni nas wyjątkowym zakładem w całej firmie – podsumował  
dyrektor ozorkowskiego zakładu.

Ta inwestycja w Ozorkowie to nie jedyny zakład Geberitu w Pol-
sce, który w ostatnim czasie się rozwija. Warto nadmienić, że w 
połowie ubiegłego roku (23 sierpnia) w zakładzie we Włocławku 
uruchomiono nowe linie produkcyjne oraz roboty. 

Zdjęcia: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
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CZY TWÓJ 
MARKETING 
WSPIERA 
SPRZEDAŻ? 
SPRAWDŹ TO!
DALEKA PODRÓŻ WYMAGA PRZYSTANKÓW, OKREŚLENIA SWOJEGO 
POŁOŻENIA NA MAPIE, ODLEGŁOŚCI OD CELU, ZNALEZIENIA 
ALTERNATYWNYCH I ŁATWIEJSZYCH DRÓG. W SFERZE BIZNESU TYM 
PRZYSTANKIEM SĄ AUDYTY. DZIĘKI NIM MOŻEMY OCENIĆ MIĘDZY 
INNYMI, JAK PROWADZONE DZIAŁANIA MARKETINGOWE WSPIERAJĄ 
PROCESY HANDLOWE W FIRMIE. 

AUTOR: JUSTYNA KIEJZA, J2 COMMUNICATION DESIGNERS
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K orzyści płynących z weryfikacji narzędzi marketingo-
wych jest wiele. Najważniejsze z nich to zdobycie obiek-
tywnej wiedzy na temat efektywności prowadzonych 

działań, usprawnienie przepływu informacji między najważniejszy-
mi działami, identyfikacja wyzwań i szans rozwojowych, optymali-
zacja kosztów, w końcu – wpływ na przychody firmy. 

Dlaczego więc audyty to wciąż niedoceniane narzędzie oceny 
efektywności działań? Odpowiedź jest prosta. Często zapomi-
namy, że marketing i sprzedaż są jak dwa naczynia wzajemnie 
powiązane. Dopiero, gdy okazuje się, że jakość tego połączenia 
nie zawsze sprzyja osiąganiu celów biznesowych, podejmujemy 
odpowiednie kroki. A to błąd! Taka strategia jest dla firmy kosz-
towna, a często hamuje jej rozwój.

MARKETINGOWY CHECK ENGINE 
Decyzję o przeprowadzeniu audytu warto rozważyć przede 
wszystkim w sytuacji, kiedy chcemy zwiększyć skuteczność 
działań handlowych. Jeżeli zintensyfikowane działania nie 
przynoszą realnych efektów sprzedażowych, czas powiedzieć 
„sprawdzam!”. Audyt pozwala bowiem usprawnić komunikację 
między działami i szybko reagować na ewentualne trudności. 
Wysoką efektywność tego narzędzia doceniają coraz częściej 
managerowie przejmujący stery nad komórkami marketingu i 
sprzedaży. Dzięki audytowi zyskują bowiem pełny obraz sytuacji 
zastanej, zdobywając konkretną wiedzę, niezbędną do wykony-
wania swojej pracy i usprawniania procesów w firmie.

Audyt procesu sprzedaży pod kątem marketingowego wsparcia 
powinien być przeprowadzany przez podmiot zewnętrzny. Tylko 
wtedy zyskujemy pełny i obiektywny obraz sytuacji. Istotnym 
elementem metodologii jest połączenie pracy analitycznej i warsz-
tatowej, z wykorzystaniem metod kreatywnego rozwiązywania 
problemów. Pozwala to nie tylko na ocenę sytuacji, ale również na 
zaangażowanie działu sprzedaży i marketingu w proces zmian. To 
w efekcie przekłada się także na większą identyfikację pracowni-
ków z samym audytem i wypracowanymi rozwiązaniami. 

ŹRÓDŁO WIEDZY
Sam proces audytu podzielony jest na pięć etapów. Pierwszy z 
nich to wizualizacja procesów sprzedaży. Jej celem jest poznanie 
i zrozumienie złożoności mechanizmów handlowych oraz grupy 
docelowej. Analizowane są m.in. ścieżki zakupowe, narzędzia 
komunikacji czy materiały marketingowe. Etap ten umożliwia 
ocenę aktualnej sytuacji, pozwala również zdiagnozować obszary,  
w których potencjał komunikacyjny nie jest w pełni wykorzysty-
wany. 

W kolejnym kroku weryfikowane są tzw. „połączenia” po-
między działem marketingu i handlu, czyli sposób przepływu 
informacji m.in. o prowadzonych działaniach, wyzwaniach i 
grupie docelowej. To bardzo ważny etap procesu – umożliwia 
bowiem optymalizację narzędzi marketingowych w procesie 
sprzedaży i maksymalne wykorzystanie ich potencjału.

SKUTECZNA STRATEGIA
W oparciu o przeprowadzoną analizę i ocenę sytuacji wyjściowej 
generowane są pomysły. Dotyczą nowych kanałów komunikacji, 
narzędzi marketingowych oraz usprawnienia współpracy pomię-
dzy działami. W kolejnym etapie wybierane są najciekawsze z 
nich, a zarazem możliwe do zrealizowania i optymalne kosztowo. 
Analiza i rozwój pomysłów dokonywane są podczas warsztatów 
w oparciu o metody wizualizacji i porządkowania. Etap ten wień-
czy opracowanie docelowego modelu procesu sprzedaży wraz z 
materiałami wspierającymi. Ostatnim punktem jest realizacja za-
planowanych narzędzi oraz wdrożenie ich w rynek, poprzedzone 
szkoleniami wewnętrznymi dla działu sprzedaży.

Rola audytów w analizie dotychczas prowadzonych działań jest 
kluczowa. Pozwalają one bowiem na obiektywną ocenę poten-
cjału narzędzi sprzedażowych i marketingowych. Sytuacji warto 
przyjrzeć się nie tylko wtedy, gdy plany nie się w pełni realizowa-
ne, ale także w obliczu wyzwań, które stawiają przed firmą nowe, 
ambitne cele. Audyty mogą bowiem wspierać biznes w rozwoju 
sieci sprzedaży, w zdobywaniu nowych rynków czy wdrażaniu 
nowości produktowych. Dzięki nim strategia działań marketin-
gowych i sprzedażowych staje się dobrze zaplanowaną trasą, a 
nie podróżą w nieznane. 

ARTYKUŁ UKAZUJE SIĘ W RAMACH 
CYKLU DESIGN/MARKETING, KTÓRY 
PRZYBLIŻA ZAGADNIENIA NOWOCZE-
SNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROMO-
CJI, PR ORAZ KOMUNIKACJI – ZWŁASZ-
CZA NA LINII PRODUCENT-ARCHITEKCI.  

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  
NA WWW.DESIGNBIZNES.PL

KLIKNIJ, BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

BIZNES

http://www.designbiznes.pl/tag/design-marketing/
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T egorozczna, 11. edycja ARENA DESIGN, odbyła się pod 
hasłem TransFormacje, manifestując tym samym zmia-
ny w kontekście dizajnu, a także samego wydarzenia. 

Pomysłodawczynią hasła oraz osobą odpowiedzialną za program 
jest Maria Jeglińska – nowa dyrektorka kreatywna.

– Międzynarodowe Targi Poznańskie za dwa lata będą obchodzi-
ły setny jubileusz. Ta tradycja napawa dumą, ale też zobowiązuje. 
To nie tylko wiek tradycji, ale też wiek patrzenia w przyszłość i 
obserwacji teraźniejszości. Dzisiaj Polska jest 5. producentem i 4. 
eksporterem mebli na świecie z apetytem na dalsze sukcesy. Tym 
pilniej musimy śledzić nie tylko światowe rynki, ale też światowe 
trendy i zmiany towarzyszące wzornictwu. Stąd bierze się sukces 
ARENA DESIGN – mówił Przemysław Trawa, Prezes Zarządu Gru-
py MTP.

PONAD 21.500 GOŚCI I 450 FIRM Z CAŁEGO 
ŚWIATA. 60.000 MKW. W 11 PAWILONACH  
W SAMYM CENTRUM POZNANIA. W SAMYCH 
STATYSTYKACH MIĘDZYNARODOWE TARGI 
POZNAŃSKIE – NAJWIĘKSZE WYDARZENIE 
WNĘTRZARSKIE EUROPY ŚRODKOWEJ  
– PREZENTUJĄ SIĘ IMPONUJĄCO. ALE SAME 
STATYSTYKI TO NIE WSZYSTKO. CO ROKU 
PROGRAMOWI TARGÓW TOWARZYSZY PRZEGLĄD 
NAJWAŻNIEJSZYCH BRANŻOWYCH TEMATÓW – 
ARENA DESIGN.

TRANS-
FORMACJE 
NA ARENA 
DESIGN 2019

FOT. MAT. PRASOWE ARENA DESIGN, GEBERIT
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SPECJALIŚCI I WSCHODZĄCE GWIAZDY
Program tegorocznej ARENA DESIGN pełen był spotkań ze spe-
cjalistami i nowymi nadziejami dizajnu, wykładów specjalistów 
i tematycznych wystaw. Agata Nowotny po wielu miesiącach 
obserwowania rzemieślniczej pracy w polskich fabrykach zapre-
zentowała materiały i procesy produkcyjne podczas wystawy 
„Zasoby. Od materiałów do produktów” (tutaj także pojawiła się 
marka Geberit). 

Emilia Obrzut zakwestionowała definicję nowoczesności, pre-
zentując meble vintage w nowym wydaniu w ramach „195x:How 
old is modern?”. W tym roku po raz pierwszy ogłoszono także 
Projektantów Roku – młodych, uzdolnionych i obiecujących 
przedstawicieli polskiego dizajnu. Wyróżnieni zostali Nikodem 
Szpunar, Michała Loba i Fenek Studio, którzy pokazali swoje naj-
ważniejsze projekty i opowiadali o tym jak wypracować własną 
tożsamość i własne strategie obecności na rynku.

Nie zabrakło także gali rozstrzygającej TOP DESIGN award – kon-
kursu, który towarzyszy wszystkim edycjom ARENA DESIGN. 
Nagrody przyznano w 8. kategoriach: Przestrzeń domowa, Biuro, 
Kuchnia, Łazienka, Przestrzeń publiczna, Materiały i komponenty, 
Elektronika użytkowa oraz Motoryzacja i transport publiczny.

GWIAZDY ZE ŚWIATA
Program ARENA DESIGN 2019 to także spotkania z gwiazdami 
światowego dizajnu. Podczas panelu dyskusyjnego szwedzko-
-brytyjski duet Massproductions (Magnus Elebäck i Chris Martin) 
opowiadał o ścieżce dziesięcioletniej kariery, która błyskawicznie 
rozwinęła się wraz z premierą pierwszego produktu.

Alexander Taylor, projektant i innowator, który dla marki Adi-
das wdrożył rewolucyjną technologię tkania obuwia zero waste, 
opowiadałno punktach zwrotnych swojej kariery i codziennych 
aspektach pracy w gronie najlepszych dizajnerów i studiów pro-
jektowych na świecie.

Młody berliński duet Geckeler Michels opowiedział o ewolucji 
krzesła i czynnikach wpływających na wydłużony proces pro-
jektowania. Podczas wykładu David Geckeler i Frank Michels, na 
podstawie doświadczeń związanych z ich własnym projektem 
omówili procesy poprzedzające narodziny finalnego produktu.

W bogatym programie znalazły się także panele tematyczne i 
dyskusje prowadzone przez partnerów, patronów medialnych 
oraz specjalnie zaproszonych gości.

ŁAZIENKOWY AKCENT
Podczas arena DESIGN marka KOŁO opowiadała, jak powstaje 
produkt ceramiczny. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Zasoby.  
Od materiałów do produktów”. 9 wystawców zaprezentowało 
proces transformacji surowca w piękny, designerski produkt. 
Zwiedzający mogli zapoznać się z przemianą pyłu w naczynie, 
blachy w widelec, drewna w oparcie fotela – wyjasnia kuratorka 
wystawy, Agata Nowotny. KOŁO przedstawiło proces powstawa-
nia miski WC KOŁO Rimfree. Podczas wystawy w strefie KOŁO 
można było dotknąć surowców – piasku kwarcowego, kaolinu, 
gliny, mączki kwarcowej, szamotu, skalenia, fryty. Zwiedzający 
prześledzili cały proces powstawania miski WC – od wydobycia 
surowców, przez formowanie masy, odlew, szkliwienie czy susze-
nie, z obowiązkową kontrolą jakości, odbywającą się na każdym 
etapie fabrycznym.

WIADOMOŚCI
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Tubądzin szkoli glazurników  
z wielkiego formatu
Od blisko 3 lat Grupa Tubądzin prowadzi szkolenia dla wykonawców w zakresie obróbki i 
montażu płyt wielkoformatowych. Łączą one teorię z praktyką i mają na celu uświadomienie 
zarówno wykonawcom, jak i inwestorom, że „megaformat” to produkt przyjazny i 
bezpieczny w montażu.

W ciągu ostatnich trzech lat Tubądzin zorganizował i przeprowadził blisko 250 szkoleń, w któ-
rych wzięło udział prawie 5000 glazurników. Szkolenia są prowadzone w Polsce, a także na 
Ukrainie, Słowacji, Czechach, Litwie, Węgrzech, w Wielkiej Brytanii oraz Rosji. Duża część z nich 
organizowana jest wraz z partnerami z branży chemii budowlanej i narzędzi do obróbki płytek. 
Firma współpracuje także z Polski Zrzeszeniem Płytkarzy i Stowarzyszeniem Specjalistów Robót 
Wykończeniowych. Dodatkowo, regularnie organizuje wycieczki dla grup glazurników do swojej 
sieradzkiej fabryki, w której produkowane są wielkoformatowe gresy. W maju i czerwcu Tubą-
dzin zaplanował około 20 szkoleń, a kolejne są w planach. Szkolenia „Wielki format – mały pro-
blem” stawiają przede wszystkim na umiejętności praktyczne, nie są przeładowane teorią. Do-
datkowo Tubądzin zaprasza do dołączenia na Facebooku, do grupy o tej samej nazwie. Jest ona 
dedykowana w całości tematyce płytek wielkoformatowych. Fachowcy udzielają na niej wspar-
cia i porad technicznych oraz dzielą się informacjami o planowanych inicjatywach i szkoleniach.

Grohe docenione jako pracodawca

Firma Great Place to Work® ogłosiła listę 
laureatów konkursu „Najlepsze Miejsca 
Pracy Polska 2019”. W ich gronie znalazła 
się firma Grohe.

Tegoroczne grono zwycięzców jest wyjąt-
kowo liczne – wyróżnionych zostało aż 29 
firm. W kategorii firm zatrudniających do 50 
osób na pierwszym miejscu znalazł się pol-
ski oddział firmy American Express Europe. 
W najliczniej reprezentowanej kategorii firm 
średnich, zatrudniających poniżej 500 osób, 
zwyciężyła firma Prisjakt Poland, a najlep-
szym z najlepszych wśród firm dużych – po-

wyżej 500 pracowników, okazało się Cisco 
Poland. W tym roku po raz pierwszy głównej 
liście laureatów towarzyszył ranking Najlep-
szych Miejsc Pracy dla Milenialsów. Najwyż-
sze notowania wśród pracowników urodzo-
nych po 1980 r. uzyskał polski oddział firmy 
Chatham Financial Europe Ltd. 

Grohe zajęło 9. miejsce w rankingu “Najlep-
szych Miejsc Pracy Polska 2019” w kategorii 
firm zatrudniających poniżej 500 osób. Po-
zostałych laureatów oraz zasady certyfikacji 
znaleźć można na www.greatplacetowork.pl

„Łazienka 
z Elita 2019”  
– trwa konkurs 
dla projektantów

Firma Elita zaprasza do udziału w 
konkursie „Łazienka z Elita 2019” 
przeznaczonym dla projektantów i 
entuzjastów projektowania.

Konkurs jest adresowany do osób, których 
pasją jest projektowanie łazienek i które 
są użytkownikami oprogramowania firmy 
CAD Projekt K&A: CAD Decor, CAD Decor 
PRO i CAD Kuchnie. 

Konkursowe zadanie polega na wyko-
naniu projektu łazienki w oryginalnym 
wydaniu. Na laureatów czekają nagrody 
pieniężne - w puli jest aż 3,5 tys. zł oraz 
nagroda dodatkowa dla zwycięzcy. Oce-
niane poddane będą m.in. oryginalność 
projektu i jakość wykonania wizualizacji. 
Konkurs  potrwa do 14 czerwca 2019 roku.

Do konkursu zakwalifikowane będą jedy-
nie samodzielnie wykonane projekty, któ-
re należy zgłosić za pośrednictwem for-
mularza konkursowego znajdującego się 
na stronie www.elitameble.pl w zakładce 
Aktualności. Każdy uczestnik może zgłosić 
maksymalnie 3 projekty.
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Showroom Laveo powstał w Łodzi, w 
centrali firmy i od marca otwarty jest dla 
wszystkich, którzy chcą na żywo zapoznać 
się z ofertą marki – w szczególności dla 
klientów, architektów, projektantów 
partnerów biznesowych czy mediów. 

Siedziba marki Laveo mieści się w stylowej, 
zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 1, 
zbudowanej w 1895 roku. Architektem bu-
dynku był Dawid Lande. Ten okazały, pięk-
nie położony budynek, w którym w latach 
świetności mieszkało wielu artystów – m.in. 
łódzcy aktorzy i malarze – zachwyca po dziś 
dzień. Obecnie mieszczą się w nim liczne 
kancelarie, bank, a na jednym z pięter znaj-
duje się siedziba marki Laveo. Tu także mie-
ści się nowy showroom marki. 

Przestrzeń utrzymana w odcieniach szaro-
ści i bieli, uzupełniona została zielonymi ak-
centami roślinnymi. O jej aranżację zadbała 
architekt Joanna Sokołowska  z pracowni 
architektonicznej  JNK Studio. Showroom 
utrzymany jest w stylu minimalistycznym, 
zachowano w nim jednak oryginalne, zabyt-
kowe elementy, jak np. stiuki czy okazałe, 

drewniane drzwi. W centralnym punkcie 
znajduje się część wypoczynkowa. Goście 
odwiedzający showroom mogą usiąść wy-
godnie, napić się kawy, zapoznać się z ofertą 
i podjąć decyzję co do wyboru produktów. 
Na ścianach, poza zieloną, „żywą” instalacją 

z mchu, znaleźć można ekspozycje najnow-
szych modeli baterii kuchennych i łazienko-
wych, rozwiązań prysznicowych. Z kolei pod 
oknami umieszczone zostały ekspozytory ze 
zlewozmywakami granitowymi i stalowymi 
– będącymi nowością w ofercie Laveo.

RYNEK

Zapraszamy na kolejną  
edycję konferencji Marketing  
w branży łazienkowej
Robert Sieńko, organizator konferencji, podał już termin tegorocznego 
wydarzenia. Co ważne, w tym roku zmieni się miejsce spotkania. 

Tegoroczna konferencja „Marketing w branży łazienkowej” odbędzie się 29 
października. Wszystkich przyzwyczajonych już do corocznych spotkań w 
Ossie informujemy, że w tym roku spotykamy się w Warszawie w Airport 
Hotel Okęcie. Z pewnością jak zwykle będzie można sporo dowiedzieć się o 
prowadzeniu działań marketingowych i okołomarketingowych (co pokaza-
ła w szczególności ostatnia edycja spotkania) w branży łazienek.

Organizatorem konferencji „Marketing w branży łazienkowej” jest Robert  
Sieńko. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal  
i magazyn Design/Biznes.

Laveo ma nowy showroom

KLIKNIJ I ZOBACZ NA DESIGN/BIZNES  
JAK WYGLGLĄDA SHOWROOM LAVEO

KLIKNIJ, BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

SZUKASZ KONKURSÓW DLA PROJEKTANTÓW I ARCHITEKTÓW?
SPRAWDŹ NA DESIGNBIZNES.PL

http://www.designbiznes.pl/2019/03/showroom-laveo-powstal-w-lodzi/
http://www.designbiznes.pl/tag/konkurs-dla-projektantow/
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14 marca w łódzkim Multikinie odbyła się  druga edycja projektu „Akademia 
Paradyż” organizowanego przez Ceramikę Paradyż. Przewodnim hasłem był 
„Sklep przyszłości”.

Akademia Paradyż to cykl spotkań edukacyjno-inspiracyjnych dla właścicieli 
i osób zarządzających salonami sprzedaży materiałów łazienkowych. To także 
dawka wiedzy branżowej z zakresu motywacji, sprzedaży, obsługi klienta czy 
strategii cenowych, która ma pomóc uczestnikom w systematycznym zwiększa-
niu przewagi konkurencyjnej.

Podczas II edycji Akademii Paradyż podjęto tematy, które definiują zyskowny salon 
sprzedaży. Uczestnicy spotkania poznali najnowsze badania rynkowe dotyczące ocze-
kiwań i obsługi współczesnego klienta – kim właściwie jest i czego oczekuje od sprze-
dawcy. Odbyły się też wykłady o tym, na co zwrócić uwagę planując ekspozycję w 
swoich salonach. Poruszono również ważne zagadnienia ekonomiczne, jak tworzenie 
strategii cenowych z uwzględnieniem psychologicznego aspektu.

Z kolei spotkanie warsztatowe pozwoliło uczestnikom wdrożyć się w sprawdzone 
i praktyczne metody zarządzania polityką cenową w różnych branżach i na różnych 
etapach łańcucha wartości. Na koniec konferencji, goście Akademii mogli zobaczyć 
zrealizowaną przebudowę ekspozycji w jednym z salonów partnerskich Ceramiki Pa-
radyż w zupełnie nowym standardzie.

Doktor Maciej Kraus, absolwent Harvardu i Uniwersytetu Stanforda specjalizujący się w 
dziedzinie pricingu, to tylko jeden z gości tej edycji Akademii Paradyż. Prelegentami byli 
również Marcelin Matusiak, ekspert GfK Polonia ds. badań konsumenckich, prof. An-
drzej Falkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego na Uniwersytecie SWPS w Warsza-
wie oraz Aleksander Sienkiewicz, trener nowej psychologii sprzedaży. Celem spotkania 
było wypracowanie vademecum współczesnego sprzedawcy w salonie łazienkowym.

II edycja Akademii Paradyż

Z dniem 1 stycznia 2019 roku poznańska 
Grupa Cermag Sp. z o.o. Sp.k. formalnie 
przekształciła się w Grupę Mo Sp. z o.o. 
Sp.k. z siedzibą w Poznaniu. Tym samym 
zakończył się proces rebrandingu firmy 
rozpoczęty na początku roku 2018.

Rok 2018 był dla poznańskiej Grupy Cermag 
rewolucyjny. Firma zmieniła nazwę i przez 
ostatnie miesiące przechodziła transfor-
mację wizerunkową. Z perspektywy firmy 
była to zmiana konieczna dla jej rozwoju. 
–  Wychodzimy z założenia, że kto stoi w 
miejscu ten się cofa, dlatego nieustannie 
szukamy możliwości rozwoju i biegniemy do 
przodu – mówił na naszych łamach Tomasz 
Desko, Prezes Zarządu Grupy Mo, podsumo-
wując rok 2018 w firmie.

Rebranding firmy rozpoczął się od  za-
przyjaźnienia  pracowników z nową na-
zwą  marki – Mo.  Każdy z nich otrzymał 
serię przesyłek zawierających sylabę Mo w 
najróżniejszych konfiguracjach, np. „e[mo]
cje na horyzoncie”, „[mo]ment przemiany” 
i „dobra at[mo]sfera”.

Kolejnym etapem rebrandingu była wysył-
ka spersonalizowanego filmu, w którym 
Prezes Zarządu Tomasz Desko informował 
o nadchodzących zmianach.  Nie zabrakło 
również firmowej imprezy integracyjnej pod 
hasłem Cere[mo]nia, na której  pracowni-
cy bawili się w klimacie [mo]llywood.

Akcenty zawierające sylabę Mo zaczęły po-
jawiać się również w salonach firmy. Tablice 
informujące o ważnych miejscach w salo-
nach wyznaczały takie strefy, jak „[mo]dne 

w tym sezonie”, „[mo]ment na kawę”, „[mo]
c światła” i „[mo]c dużych formatów”. Uru-
chomiona została również nowa strona in-
ternetowa marki Mo oraz konta na Facebo-
oku, Instagramie i Pintereście. „Cermagazyn” 
zmienił się w „CzasopisMo”, a marka została 
oficjalnie przedstawiona światu podczas Fo-
rum Archiidee.

Finałowym etapem transformacji i najwięk-
szym wyzwaniem była zmiana oznakowania 
na budynkach. Dziś już wszystkie salony 
poznańskiej spółki Grupa Cermag Sp. z o.o. 
Sp.k., począwszy od siedziby firmy, przeszły 
metamorfozę i logotyp Mo zastąpił dotych-
czasowe oznaczenie. A z dniem 1 stycznia 
2019 roku Grupa Cermag Sp. z o.o. Sp.k. for-
malnie przekształciła się w Grupę Mo Sp. z 
o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu.

Poznańska Grupa Cermag formalnie  
przekształciła się w Grupę Mo

WIADOMOŚCI
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W tegorocznym konkursie tematem 
przewodnim będzie zaprojektowanie 
ogrodu zabaw wraz z budynkiem 
toalety publicznej, z użyciem 
rozwiązań ekologicznych i w duchu 
zrównoważonego rozwoju. Projekt 
koncepcyjny dotyczy terenu przy 
wschodnim brzegu Jeziora Długiego w 
Olsztynie, wzdłuż istniejącego bulwaru 
pieszo-rowerowego.

W konkursie po raz pierwszy mogą wziąć 
udział interdyscyplinarne zespoły, tworzone 
również przez architektów krajobrazu. Pula 
nagród to blisko 50 tys. złotych.

W ramach konkursu, studenci i młodzi ar-
chitekci będą tworzyć wizualizacje budynku 
toalety publicznej na terenie ogrodu zabaw 
w Olsztynie, w pobliżu ul. Leśnej. 

Teren, który projektanci będą mieli do za-
gospodarowania, to fragment przestrzeni 
nad Jeziorem Długim. Jest on szczególnie 
ważny dla mieszkańców, gdyż znajdu-
je się w sąsiedztwie kompleksu terenów 
rekreacyjno-sportowych wzdłuż nowo 
powstałego bulwaru pieszo – rowerowe-
go. Powstanie bulwaru zwiększyło rekre-

acyjny potencjał tego obszaru, dlatego też 
budynek toalety publicznej oraz właściwe 
zagospodarowanie zieleni wraz z  wypo-
sażeniem rekreacyjnym będzie niezwykle 
istotnym udogodnieniem dla wszystkich 
odwiedzających. Obecnie teren pełni funk-
cję dzikiego parkingu.

Priorytetem dla projektantów ma być w 
tym roku szacunek do natury i przede 
wszystkim ochrona bioróżnorodności i dzie-
wiczego krajobrazu okolicy Jeziora Długiego. 
By w pełni podkreślić naturalny charakter 
przestrzeni, projekt budynku będzie musiał 
wpisywać się w ideę ekologii i  zrówno-
ważonego rozwoju. Ważne będzie także 
uwzględnienie istniejącej roślinności, za-
stosowanie materiałów odnawialnych czy 
źródeł energii odnawialnej.

Oprócz funkcji ogólnodostępnej toalety, 
przyjaznej dla osób niepełnosprawnych, 
projektanci będą mieli za zadanie zapewnić 
mieszkańcom dodatkowe udogodnienia, ta-
kie jak np. stojaki na rowery czy pojemniki 
do segregacji śmieci.

Koło ogłosiło 21. edycję konkursu  
na projekt toalety dla miasta

Dystrybutor wyposażenia łazienkowego 
Sanpol, Roca Polska oraz Akademia Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu podjęły współpracę, 
która ma na celu zbudowanie przyszłych 
relacji zawodowych, szkolenie i zdobycie 
doświadczenia. 

W ramach współpracy w dniach 18-20 marca  
przeprowadzono szkolenie branżowe połączo-
ne z warsztatami projektowanymi, w którym 
udział wzięli studentów architektury wnętrz z 
ASP. Dzięki uprzejmości Mariusza Kowalczyka, 
Managera Salonu Sprzedaży Sanpol Wrocław, 
uczestnicy mieli także możliwość odwiedzenia 
salonu łazienek Sanpol we Wrocławiu oraz fabry-
ki ceramiki sanitarnej firmy Roca w Gliwicach. To 
pozwoliło im na przygotowanie się do konkursu 
na projekt boksów ekspozycyjnych z produktami 
marki Laufen. 

Jury zdecydowało się na wyróżnienie czterech 
osób i ich prac: Agaty Gały (miejsce pierwsze), 
Kristiny Busko (miejsce drugie) i ex aequo Klaudii 
Wawrzyńczyk oraz Jacka Gonery (miejsce trzecie).

Sanpol Wrocław  
i Roca Polska współpracują  
z wrocławskim ASP

Jeden z projektów autorstwa Agaty Gały.

WIADOMOŚCI



Zespół

Zespół EST.MEDIA tworzą 
dziennikarze z wieloletnim 
doświadczeniem. Jesteśmy 

specjalistami od redakcji 
i rozwoju czasopism oraz portali 

internetowych z zakresu designu, 
wyposażenia wnętrz, biznesu 

i lifestyle’u.

Zajmiemy się

Współpracując z EST.MEDIA 
możesz liczyć, że zajmiemy się dla 
Ciebie opracowaniem kreatywnej 

koncepcji wydawnictwa, 
przygotowaniem atrakcyjnej 

dla odbiorców zawartości, 
zapewnieniem nowoczesnego 
składu, profesjonalną redakcją 

i korektą, organizacją sesji 
zdjęciowej, zapewnieniem druku, 

dystrybucją wydawnictwa.

Chcesz nas poznać?

Jeśli chciałbyś porozmawiać o tym, 
co możemy razem stworzyć 

– napisz do nas. Porozmawiamy 
i wymyślimy coś wspaniałego! 

E-mail: kontakt@estmedia.pl

Usługi

Opracujemy oraz wykonamy 
(od koncepcji, po opracowanie 
treści, druk i dystrybucję) dla 

Ciebie katalogi i foldery, gazetki, 
magazyny a nawet zajmiemy się 

redakcją książek!

Jeśli nie na liście powyżej nie ma 
tego, czego poszukujesz – bez 

obaw. Powiedz czego potrzebujesz, 
a my znajdziemy dla Twojego 

pomysłu formę i pomożemy go 
zrealizować.

www.estmedia.pl

Ikonki: Gregor Cesnar, www. aticon.com

PUBLIKACJE DLA CIEBIE

AGENCJA WYDAWNICZA

TWORZYMY I WYDAJEMY

P R Z Y G O T O W U J E

Razem możemy STWORZYĆ coś niezwykłego!

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

NAPISZ DO NAS!

kontakt@estmedia.pl
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