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Dom Bezpieczny na Budmie 2018

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 dobiegły końca. Program Dom Bezpieczny
aktywnie uczestniczył w tym wydarzeniu, organizując m.in. seminaria dla funkcjonariuszy policji, lunch prasowy oraz
studio telewizyjne, by nadać na żywo relację z targów.

Pierwszy dzień targów przebiegł pod znakiem inauguracyjnego seminarium dla funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przedstawiliśmy na nim metody działań włamywaczy i omówiliśmy
sposoby skutecznego zabezpieczania domów. Program seminarium stworzyli eksperci Domu Bezpiecznego,
czerpaliśmy również z wiedzy, jaką podzielili się z nami w ramach akcji #PoznajZłodzieja zawodowi włamywacze.
Również w kolejnych dniach targów odbywały się seminaria dla funkcjonariuszy policji.
W dniu 31 stycznia przez stoisko Programu Domu Bezpieczny przewinęło się z kolei wielu przedstawicieli mediów,
dla których zorganizowaliśmy lunch prasowy. Podczas tego wydarzenia mieliśmy niebywałą okazję przybliżyć
dziennikarzom naszą głośną akcję #PoznajZłodzieja i przedstawić szczegółowo polskie i zagraniczne statystyki, które
wyraźnie pokazują, gdzie są słabe punkty zabezpieczeń mieszkań i domów. Omówiliśmy również, jak powinna
wyglądać skuteczna ochrona przed włamaniem i co składa się na sprawny system przeciwwłamaniowy. Lunch
poskutkował kolejnymi publikacjami na temat Programu Dom Bezpieczny. Pojawiliśmy się m.in. w Radio Poznań oraz
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w największej w Polsce platformie dystrybuującej materiały wideo, audio i foto dla dziennikarzy i wydawców
X-News: https://www.youtube.com/watch?v=paQBg8IL8HQ
W kolejnym dniu targów nasze stoisko zamieniło się w „polowe” studio telewizyjne, za pośrednictwem którego na
naszym kanale YouTube nadaliśmy na żywo relację wideo z Budmy. Wśród rozmówców Programu Dom Bezpieczny
byli przedstawiciele firm Wiśniowski, Porta, Hormann, Aluplast, Fakro oraz Krispol. Wszystkie z wymienionych
marek należą do naszego programu. Wraz z gośćmi podsumowaliśmy targi, omówiliśmy uczestnictwo w nich naszych
koalicjantów oraz porozmawialiśmy o efektach rozmów z ich partnerami i klientami. Serdecznie zachęcamy do
obejrzenia tego nagrania:
Na targach swoją premierę miało nasze nowe wydawnictwo pt. „Ochrona przed włamaniem. Poradnik dla inwestora”.
Publikacja powstała przy współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i jest
dystrybuowana w komisariatach na terenie całego województwa wielkopolskiego. Podczas trwania imprezy
przekazaliśmy osobiście egzemplarze podręcznika policjantom m.in. ze Środy Wielkopolskiej oraz Jarocina (więcej na
ten temat).
Zachęcamy do obejrzenia naszej relacji wideo z Targów BUDMA 2018, które w naszej ocenie stały w znacznym
stopniu pod znakiem bezpieczeństwa. Pokazaliśmy w nim nowe rozwiązania techniczne w produktach partnerów
naszego Programu oraz zaprezentowaliśmy ofertę targową naszych koalicjantów. Relacja wideo:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=q6JgrWn1K_o
Dom Bezpieczny
press box
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