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HOPPE dołącza do programu Dom Bezpieczny

Program Dom Bezpieczny tworzą firmy, dla których priorytetem jest troska o bezpieczeństwo polskich domów i
mieszkań. Do tego elitarnego grona 23 firm dołączyła nowa marka: HOPPE – dobra klamka.

Program jednoczy nie tylko firmy, ale również instytucje, stowarzyszenia, instytuty oraz niezależnych ekspertów z
całego kraju, by wspólnie podejmować działania i tworzyć materiały eksperckie na temat bezpieczeństwa w Polsce.
Założenia programu opierają się na 3 najważniejszych filarach: edukacji na temat bezpieczeństwa, promocji
bezpiecznych zachowań oraz certyfikacji produktów i technik zabezpieczeń, chroniących dom i domowników przed
włamaniem i pożarem.
Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy i sprawdzonych informacji na temat ochrony przeciwwłamaniowej. Naszą
Koalicję tworzą podmioty, które poprzez swoje produkty, rozwiązania oraz zaangażowanie edukacyjne w znaczący
sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa Polaków. Dzięki temu jesteśmy rzetelnym partnerem zarówno dla
stowarzyszeń, firm, jak i instytucji, m.in. jednostek publicznych, w tym Policji i Służby Więziennej. Naszym
obiektywizmem, wiedzą i niestandardowym podejściem do komunikacji zagadnień bezpieczeństwa zjednaliśmy sobie
najważniejsze media w Polsce. Firma HOPPE oferuje interesujące produkty, nie tylko pod względem funkcjonalnym,
ale również estetycznym. Nie bez znaczenia jest tu także innowacyjne podejście naszego nowego koalicjanta do kwestii
bezpieczeństwa domowników i ochrony przed włamaniem –podkreśla Karol Klos, inicjator Programu Dom
Bezpieczny.
Udział w Programie Dom Bezpieczny jest dla nas okazją do współpracy i wymiany doświadczeń międzybranżowych.
Nasza marka jest na rynkach międzynarodowych od wielu lat i zainteresowaniem śledzimy nowe inicjatywy.
Dynamiczny rozwój programu Dom Bezpieczny i zyskujące na znaczeniu bezpieczeństwo, które jest jednym z filarów
wzrostu branży stolarki otworowej, sprawiło, że przystąpiliśmy do programu – tłumaczy Jakub Lewacki,
Przedstawiciel Handlowy HOPPE na Polskę, Łotwę i Litwę.
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HOPPE to firma założona przez Friedricha Hoppe w 1952 roku, obecnie zatrudnia 3000 osób w 7 zakładach w Europie
i USA. Siedziba Grupy znajduje się w Szwajcarii. HOPPE jest jednym z liderów w dziedzinie rozwoju, produkcji i
dystrybucji systemów okuć do drzwi i okien w Europie. W ofercie firmy obejmuje okucia drzwiowe i okienne, m.in.
klamki do drzwi, drzwi balkonowych, drzwi podnoszono-przesuwnych oraz okien. Klamki i okucia HOPPE są dostępne
szerokiej gamie wzorów, materiałów i powłok, w tym o cechach antybakteryjnych.
***
Program Dom Bezpieczny, jest ogólnopolskim programem społecznym, którego misją jest poprawa bezpieczeństwa
polskich domów i mieszkań. Program opiera się na 3 najważniejszych filarach: edukacji na temat bezpieczeństwa,
promocji bezpiecznych zachowań oraz certyfikacji produktów i technik zabezpieczeń, chroniących dom i domowników
przed włamaniem i pożarem.
Naszą Koalicję tworzą liderzy branżowi, instytucje publiczne, stowarzyszenia i instytuty, dzięki czemu posiadamy
reprezentatywne grono opiniotwórczych i wiarygodnych ekspertów ds. bezpieczeństwa. Wspólnie opracowujemy
ekspertyzy, informacje i porady, które są dostępne w Bazie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Dzielimy się naszą wiedzą,
inicjując wspólnie z naszymi Koalicjantami liczne akcje informacyjne i edukacyjne.
Zapraszamy do korzystania z materiałów dostępnych na stronie www.dombezpieczny.com . Do Państwa dyspozycji
pozostają eksperci z Krajowego Punktu Konsultacyjnego.
Dom Bezpieczny
press box
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