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Somfy Polska z nowym domem mediowym

W marcu firma Somfy Polska - producent automatyki domowej i rozwiązań smart home - rozpoczęła współpracę z
nowym domem mediowym Wavemaker, należącym do globalnej grupy GroupM. Będzie on odpowiadał za zakup
mediów dla marki we wszystkich kanałach komunikacji.

Dom mediowy Wavemaker został wyłoniony w trybie przetargu. Współpraca ma charakter długoterminowy.
„Wybór nowego domu mediowego to element wdrażania długookresowej strategii marki. Jej głównym założeniem jest
budowanie relacji z partnerami biznesowymi i klientami końcowymi, opartej na najwyższym poziomie obsługi i
wysokiej jakości produktów, m.in. wytwarzanych w Polsce. Od lat obserwujemy intensywny rozwój rynku automatyki
domowej i smart home oraz rosnące zapotrzebowanie na wiedzę o udogodnieniach, które możemy wprowadzić do
naszych domów i mieszkań. Wybór domu mediowego Wavemaker wynika z potrzeby posiadania doświadczonego
partnera we wdrażaniu strategii omnichannel oraz wykorzystania narzędzi martech, które pomogą zintegrować
wszystkie kanały sprzedaży i kontynuować wzrost efektywności naszych działań” – mówi Marcin Kubiszak, dyrektor
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marketingu Somfy Polska.
Firma nawiązała również współpracę z Agencją Warszawa, która od 1 marca zajmuje się obsługą kanałów social
mediów marki, a także wsparciem kreatywnym realizowanych kampanii.

SOMFY to światowy lider w zakresie automatyki domowej i kluczowy dostawca rozwiązań smart home do sterowania w
budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Somfy od lat opracowuje produkty, 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. Firma powstała w 1969 roku w Cluses we Francji. Międzynarodowy zasięg działalności obejmuje blisko
120 oddziałów na całym świecie, zatrudniając ponad 6000 pracowników. W Polsce spółka istnieje od 1996 roku. W
2014 roku powstała należąca do Somfy fabryka SOPEM w Niepołomicach. Obecnie oprócz jednostki produkcyjnej oraz
Działu Badań i Rozwoju, funkcjonuje w Niepołomicach Wschodnioeuropejska Platforma Dystrybucyjna, która
dostarcza produkty do odbiorców z całej Europy Środkowo-Wschodniej.
www.somfy.pl / / TheImagine
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