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Aluprof z tytułem Budowlanej Marki Roku 2019

Producent systemów aluminiowych po raz kolejny został doceniony przez profesjonalistów branży budowlanej. Dzięki
pozytywnej opinii i rekomendacji firm wykonawczych marka Aluprof znalazła się w tegorocznym Rankingu
Budowlanych Marek Roku.

W ogólnopolskim badaniu przeprowadzanym na zlecenie Centrum Badań i Analiz Rynku rokrocznie bierze udział
ponad 3000 firm wykonawczych z branży budowlanej. Na podstawie opinii ich przedstawicieli organizatorzy wyłaniają
najlepszych i najchętniej wybieranych producentów materiałów budowlanych na rodzimym rynku. W 2019 roku marka
Aluprof ponownie znalazła się na czele rankingu, zdobywając prestiżowe tytuły w kategorii aluminiowych profili
okiennych i systemów roletowych: Złota Budowlana Marka Roku 2019 i Złoty Champion Roku 2019. Drugie
wyróżnienie to szczególne uznanie dla marek cieszących się wieloletnim uznaniem i zaufaniem użytkowników.
– Niezmiernie cieszy nas fakt, że po raz kolejny okazaliśmy się bezkonkurencyjni w swojej kategorii. To kolejny dowód
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na silną pozycję marki Aluprof w branży. Obecność w niezależnym rankingu polskich firm jest potwierdzeniem jakości
naszych systemów, a także lojalności samych klientów. Wyniki zgromadzone w raporcie są dla nas cennym źródłem
informacji i miernikiem trendów rynkowych, którym cyklicznie się przyglądamy, budując strategię marki na kolejne lata
– podsumowuje Bożena Ryszka, dyrektor marketingu w Aluprof S.A.
Ogłoszenie wyników miało miejsce 13 czerwca podczas XV edycji Gali „Budowlana Marka Roku” organizowanej w
hotelu Windsor w Jachrance. Wydarzenie zgromadziło nie tylko laureatów, ale również organizacje zrzeszające
wykonawców, stowarzyszenia branżowe i partnerów biznesowych. Wyniki niezależnych badań ankietowych zostaną
podsumowane w formie raportu dostępnego dla marek biorących udział w rankingu.
Firma Aluprof jest liderem swojej branży w Polsce – posiada 70-procentowy udział w polskim rynku aluminiowych
systemów roletowych. Od lat zalicza się również do europejskiej czołówki producentów systemów aluminiowych. W
swojej ofercie posiada m.in.: systemy okienno-drzwiowe, fasadowe, przeciwpożarowe, antywłamaniowe, rolety,
bramy, moskitiery i rozwiązanie indywidualne. Aluprof kapitałowo przynależy do spółki Grupa Kęty S. A.
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