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Ranking Budowlana Marka Roku 2019 - WIŚNIOWSKI ze Złotymi Championami

Firma WIŚNIOWSKI została laureatem Rankingu Budowlana Marka Roku 2019 aż w 7 kategoriach. Czołowy polski
producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń otrzymał tytuł Złotej Budowlanej Marki Roku w kategoriach: Bramy
Garażowe, Bramy Garażowe Champion, Bramy Wjazdowe, Bramy Wjazdowe Champion, Ogrodzenia Metalowe i
Ogrodzenia Posesyjne Metalowe. Marka otrzymała także wyróżnienie w kategorii Napędy Do Bram oraz została
nagrodzona tytułem Brązowej Budowlanej Marki Roku 2019. Uroczysta gala odbyła się 13 czerwca w hotelu Windsor
w Jachrance.

XV edycja Gali Budowlana Marka Roku
Ranking Budowlana Marka Roku to klasyfikacja materiałów budowlanych produkowanych w Polsce. Podczas
tegorocznej gali ponownie przyznano wyróżnienia i tytuły Złotych, Srebrnych i Brązowych Budowlanych Marek Roku
2019 oraz tytuły Championów Roku 2019, które otrzymują marki cenione przez wykonawców w ciągu kilkunastu lat.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele producentów materiałów budowlanych, organizacji zrzeszających
wykonawców, stowarzyszeń branżowych i partnerów biznesowych. Laureaci zostali uhonorowani w kilkudziesięciu
kategoriach produktowych za sukcesy w kreowaniu silnej marki na rynku materiałów budowlanych w 2019 roku. Tytuł
został przyznany na podstawie wyników ogólnopolskiego badania opinii i preferencji firm wykonawczych.
WIŚNOWSKI po raz kolejny z nagrodami
Marka WIŚNIOWSKI nieprzerwanie od wielu lat zwycięża w kategoriach dotyczących bram i otrzymuje Złotego
Championa. W tym roku firma doceniona została ponownie w kategoriach: Bramy Garażowe, Bramy Garażowe
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Champion, Bramy Wjazdowe oraz po raz pierwszy w kategorii Bramy Wjazdowe Champion i po raz drugi w kategorii
Ogrodzenia Metalowe. Otrzymała także wyróżnienie w kategorii Napędy do Bram oraz tytuł Brązowej Budowlanej
Marki Roku 2019.
„Niezwykle nas cieszy, że po raz kolejny marka WIŚNIOWSKI okazała się bezkonkurencyjna w kategorii bram. Mimo iż
nasze produkty są najlepsze w kraju i nie tylko, to oczywiście wciąż je udoskonalamy i dopasowujemy do zmieniających
się oczekiwań klientów i rynku. Nagrody, jakie otrzymaliśmy w Rankingu Budowlanej marki Roku, są szczególnie
istotnie, gdyż przyznane są na podstawie opinii i głosowania wykonawców, którzy mają przecież dostęp do wielu
różnych produktów. Bardzo się cieszymy, że nasza marka tak się wyróżnia” – mówi Wiesław Noga Menadżer Produktu
- AUTOMATYKA

Wiśniowski - Czołowy polski producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń oraz nowoczesnych rozwiązań dla domu. Firma
z 30-letnim doświadczeniem w branży budowlanej. WIŚNIOWSKI posiada centrum technologiczno-produkcyjne
zapewniające jakość i najwyższe standardy, a stałe doskonalenie personelu, produktów i linii technologicznych
przyczynia się do powstania produktów na najwyższym poziomie, cenionych w kraju i zagranicą.
WIŚNIOWSKI
press box
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