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Somfy po raz szósty liderem automatyki domowej

Somfy Polska niezmiennie utrzymuje pozycję lidera w branży automatyki domowej. Firma po raz szósty z rzędu
otrzymała główną nagrodę w swojej kategorii podczas Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2020. Co roku liderzy
wyłaniani są na podstawie niezależnych wyników Centrum Analiz Branżowych.

Liderem Rynku Stolarki zostają firmy z najlepszymi w danym roku wynikami sprzedażowymi. Zwycięzcy zostali
ogłoszeni podczas Ogólnopolskiego Forum Stolarki, które odbyło się po raz dwunasty, a w tym roku po raz pierwszy w
formie online. Jak twierdzi Radosław Borkowski, dyrektor zarządzający Somfy Polska – To był rok pełen wyzwań dla
całej branży. Tytuł Lidera Rynku w kategorii automatyka domowa jest ukoronowaniem transformacji
wielokanałowości sprzedaży w Somfy Polska. Postawiliśmy na innowacje produktowe, nowe sposoby pracy i
zaawansowane rozwiązania technologiczne, dzięki czemu mogliśmy osiągnąć dobry wynik w dynamicznie
zmieniających się okolicznościach.
Kompleksowy ekosystem smart
Użytkownicy rozwiązań Somfy szczególnie doceniają rozwiązania smart, dzięki którym domy i mieszkania są
bezpieczne i komfortowe oraz dostosowane do stylu życia i upodobań mieszkańców. Marka dostarcza inteligentną
automatykę budynkową, zarówno do budownictwa indywidualnego, z flagową centralą sterującą TaHoma na czele, jak
również rozwiązania fasady dynamicznej do budynków użyteczności publicznej. Ważnym obszarem zaangażowania
marki Somfy jest ekologia i zrównoważone budownictwo, oparte na efektywnym korzystaniu ze źródeł energii, co
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przekłada się na energooszczędność obiektów budowlanych. Pozycja lidera w branży automatyki domowej dowodzi, że
strategia rozwoju biznesu w oparciu o odpowiedzialne podejście do aspektów środowiskowych jest skuteczna.
Doskonałym przykładem jest program „Act for green”, który realizujemy w naszej firmie. Jego celem jest zapewnienie
utrzymania wysokiej jakości produktów przy jednoczesnej odpowiedzialności za zdrowie i otoczenie każdego ich
użytkownika – mówi Radosław Borkowski. Już dzisiaj 50 proc. produktów Somfy posiada certyfikat Act for Green, co
oznacza, że m.in. napędy S&SO RS100 io, piloty Situo II czy nadajniki naścienne Smoove RS100 są przyjazne
środowisku.

SOMFY – to światowy lider w zakresie systemów inteligentnego sterowania i automatyki do rolet, bram i żaluzji w
budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Somfy od lat opracowuje rozwiązania, które wprowadzają domy na
poziom Internetu Rzeczy (Internet of Things). Łączy ze sobą jednym systemem różne urządzenia, zmieniając domy na
całym świecie w komfortowe i bezpieczne „domy inteligentne”. Wysoką jakość produktów firmy Somfy ceni 220
milionów użytkowników.
www.somfy.pl / TheImagine
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