newss.pl

Firma WIŚNIOWSKI po raz siódmy Liderem Rynku Stolarki

Firma WIŚNIOWSKI, lider produkcji bram garażowych, okien, drzwi i systemów ogrodzeniowych, po raz siódmy z
rzędu otrzymała tytuł Lidera Rynku Stolarki, zwyciężając w kategorii bram garażowych. To samo wyróżnienie w
segmencie automatyki otrzymał jej partner biznesowy firma Somfy, z którym od kilku lat z powodzeniem rozwija ideę
smartCONNECTED, wprowadzając bramy, okna, drzwi i ogrodzenia w nowy wymiar technologiczny.

Ranking Liderów Rynku Stolarki to plebiscyt z 14-letnią tradycją, opracowywany przez Centrum Analiz Branżowych.
Tytuł Liderów Branży Stolarki otrzymują te firmy, które w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęły najlepsze
wyniki sprzedażowe w danym sektorze i zyskały największe uznanie w oczach swoich klientów. Firma WIŚNIOWSKI
została liderem w segmencie bram garażowych. Wyróżnienie w kategorii automatyki otrzymało także Somfy –
producent intensywnie współpracujący z firmą WIŚNIOWSKI, z którym łączy siły na polu inteligentnych technologii,
oferując odbiorcom innowacyjne produkty najwyższej jakości. To potwierdzenie siły tych marek na rynku
budowlanym, ich poziomu specjalizacji oraz siły współpracy.
– Otrzymanie tytułu Lidera Rynku Stolarki w kategorii bram garażowych to dla nas ogromne wyróżnienie i powód do
dumy. To dodatkowe ukoronowanie naszej ciężkiej pracy, a także zobowiązanie do dostarczania naszym klientom
produktów najwyższej jakości. Inwestycje jakich dokonujemy i doskonalenie technologii, z której korzystamy sprawia,
że możemy oferować klientom rozwiązania wyprzedzające czas i stanowiące zupełnie nową jakość na rynku –
komentuje Katarzyna Świderska – dyrektor marketingu firmy WIŚNIOWSKI
Wyróżnienia dla Liderów Rynku Stolarki zostały przyznane przez Centrum Analiz Branżowych już po raz czternasty.
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Celem konkursu jest honorowanie producentów i dostawców komponentów, którzy dzięki wysokiej jakości produktom
i innowacyjnym rozwiązaniom wpływają na wzrost komfortu i bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach.
Gala wręczenia tytułów Lidera Rynku Stolarki odbyła się podczas Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2018, które miało
miejsce 18 października na PGE Narodowym w Warszawie. Uczestnikami konferencji byli właściciele, prezesi oraz
managerowie firm produkujących stolarkę oraz dostawcy komponentów dla branży. Tak jak w poprzednich latach,
także ta edycja plebiscytu była okazją do podsumowania pierwszego półrocza roku na rynku stolarki, wymiany opinii i
obserwacji związanych z obecną koniunkturą.
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