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 Czy okazyjne ceny, programy lojalnościowe to ważny czynnik przy 

zakupie produktów określonej marki?  

 Które marki zaworów kulowych, termostatycznych oraz grzejników 

wyróżniają się na tle innych marek? 

 Czym wyróżniają się te marki?  

 Która grupa instalatorów jest najbardziej skłonna do zakupu 

grzejników bezpośrednio u producenta?  

 Jak kształtuje się poziom lojalności do marek  grzejników i 

armatury instalacyjnej?  

 Jeśli w punkcie sprzedaży nie ma ulubionej marki – jak liczny 

odsetek instalatorów sięgnie po konkurenta? 

 Marki drugiego wyboru – czyli kto jest dla kogo konkurentem  

w opinii instalatorów? 

 Czy instalatorzy uczestniczą w targach branżowych? W jakich? 

 Czy wykonawcy korzystają z mobilnych aplikacji? Jeśli tak  

– aplikacje którego producenta są najbardziej popularne? 

 Jak wygląda profil zakupowy „typowego instalatora”  

(pod segmentację)? 

 Skąd instalatorzy czerpią informacje o nowych produktach na 

rynku?  

Z raportu dowiesz się między innymi:  

 Jakie czynniki wpływają na wybór marek zaworów do instalacji 

wodnej, gazowej i c.o.? A co biorą pod uwagę instalatorzy przy 

zakupie grzejników? 

 Czy duże i małe firmy instalacyjne różnią się pod względem 

wyboru określonej marki zaworów i grzejników? 

 Jakie marki zaworów kulowych są najczęściej kupowane przez 

instalatorów? A jakie marki zaworów termostatycznych? 

 Czy instalatorzy korzystają ze sklepów specjalistycznych, DIY czy 

hurtowni? 

 Które z najczęściej kupowanych lub rekomendowanych marek  

mają wizerunek gwarantujących niezawodne produkty  

i wprowadzających  innowacyjne rozwiązania? 

 Czy instalatorzy biorą pod uwagę doradztwo sprzedawców przy 

zakupie zaworów  i grzejników?  

 Jaka jest świadomość marek zaworów oraz grzejników? 

 Które marki mają wysoką znajomość spontaniczną, a które mają 

wysoką wspomaganą? 

 Czy marki, które mają wysoką świadomość uzyskują równie 

wysoki poziom użytkowania?  

WSPARCIE STRATEGII I SPRZEDAŻY  WSPARCIE KOMUNIKACJI I MARKETINGU  
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 Cykl raportów managerskich dla firm podejmujących decyzje biznesowe w oparciu o rzetelne i aktualne informacje   

rynkowe. Kategorie produktowe objęte badaniem w tej edycji to: NIEPRZEMYSŁOWE ZAWORY DO INSTALACJI 

WODNEJ, GAZOWEJ I C.O. ORAZ GRZEJNIKI. 

 Pozostałe gotowe raporty managerskie  

 

 Sporządzić syntetyczny i użyteczny raport o praktykach zakupowych oraz potencjale, jaki tkwi w marce, 

który będzie wspierał decyzje biznesowe producentów i dystrybutorów oraz zainteresowanych rozwojem rynku 

markowych grzejników i nieprzemysłowych zaworów do instalacji wodnej, gazowej i c.o. 

 Określić poziom świadomości marek wśród instalatorów zaworów wodnych, gazowych i c.o. oraz grzejników, 

ponieważ to profesjonaliści są grupą docelową, która rekomenduje, a przeważnie wybiera dla klienta markę  

 

 Zbadać, jak kształtuje się spontaniczna i wspomagana znajomość marek w kategorii: nieprzemysłowych 

zaworów do instalacji wodnej, gazowej, c.o. i grzejników? 

 Porównać rozpoznawalność marek (świadomości brandu) w relacji do stopnia ich wykorzystania (zakupu)?   

 Sprawdzić, jaki wizerunek mają najczęściej montowane marki zaworów i grzejników?  

 Wskazać źródła wiedzy o  nowościach na rynku, poznać stosunek instalatorów do doradztwa, aplikacji mobilnych, 

zbadać praktyki zakupowe wyżej wymienionych kategorii produktowych. 

 

 

 Prezentowane wyniki oparto na wywiadach z instalatorami nieprzemysłowych zaworów do instalacji 

wodnych, gazowych i c.o. oraz grzejników. Próba ogólnopolska, dobór losowy N=300 firm instalacyjnych  

z populacji generalnej liczącej kilka tysięcy  firm. Kluczowe było, czy respondent ma wpływ w codziennej pracy 

zawodowej na wybór zaworów i grzejników oraz czy jest aktywnym zawodowo profesjonalistą. 

 Technika CATI - standaryzowane wywiady telefoniczne z pełną kontrolą poprawności doboru respondenta.  

 Badanie przeprowadzono w całej Polsce wyłącznie wśród firm instalacyjnych prowadzących aktywną działalność 

zarobkową, z wyłączeniem podmiotów w stanie zawieszenia lub upadłości likwidacyjnej.  

 Czas trwania wywiadu: do 15 minut. Czas prowadzenia badań: styczeń - luty 2017. 

 Symbolem lupy oznaczono w raporcie dodatkowe informacje z tzw. analiz krzyżowych. Analizy te wykonano 

dla wszystkich pytań przez tzw. zmienne metrykowe typu zatrudnienie, staż pracy w zawodzie oraz wiek instalatora. 

Tylko, gdy różnice w odpowiedziach (rozkładach częstości) były istotne statystycznie (co sprawdzono 

specjalistycznymi testami SPSS), informację umieszczono w raporcie.  

 Wynik testu tego typu sygnalizuje, że pomiędzy grupami instalatorów, ich opiniami lub praktykami, a cechami  

z metryczki,  są różnice, które warto wziąć pod uwagę np. podczas projektowania kampanii reklamowych,  

w budowaniu programów lojalnościowych czy na etapie budżetowania wydatków wspierających całokształt działań 

marketingowo-sprzedażowych firmy. 

Cel główny  

Cele 

szczegółowe 

Metodyka 

badania 

Kontekst 
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Zawartość raportu: 

 

Cele projektu 

 Cele projektu, metodologia i kontekst badania 

 Założenia projektu Sector Brand B2B Keralla Research 

 Charakterystyka badanych wg: funkcji, wieku, stażu, zatrudnienia i specjalizacji 

 Charakterystyka badanych wg lokalizacji (regiony i województwa) 

 Managerskie key findings 

 

Moduł 1. Czynniki wyboru zaworów, rozpoznawalność marek, wyróżniki.   

NIEPRZEMYSŁOWE ZAWORY DO INSTALACJI WODNEJ, GAZOWEJ I C.O 

 Główni producenci rynku zaworów w Polsce 

 Najważniejsze czynniki wyboru zaworów 

 Miejsca zakupu zaworów  

 Świadomość marek zaworów 

 Znajomość spontaniczna i wspomagana marek zaworów 

 Producenci zaworów wyróżniający się na tle innych 

 Cechy najbardziej wyróżniających się producentów zaworów 

 

Moduł 1A. Najczęściej wybierane marki zaworów kulowych, konkurencja, lojalność, wizerunek.  

ZAWORY KULOWE  

 Marki zaworów kulowych wybierane najczęściej przez instalatorów 

 Skłonność do wyboru zaworów kulowych innych marek 

 Bezpośredni konkurenci dla najczęściej wybieranych marek zaworów kulowych  

 Wizerunek najczęściej wybieranych marek zaworów kulowych 
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Moduł 1B. Najczęściej wybierane marki zaworów termostatycznych, konkurencja, lojalność, 

wizerunek.  

ZAWORY TERMOSTATYCZNE 

 Marki zaworów termostatycznych wybierane najczęściej  

 Skłonność do wyboru zaworów termostatycznych innych marek  

 Bezpośredni konkurenci dla najczęściej wybieranych marek  

zaworów termostatycznych 

 Wizerunek najczęściej wybieranych marek zaworów termostatycznych  

 

Moduł 2. Czynniki wyboru grzejników, rozpoznawalność marek, wyróżniki. 

GRZEJNIKI 

 Główni producenci grzejników w Polsce  

 Najważniejsze czynniki wyboru grzejników  

 Miejsca zakupu grzejników  

 Świadomość marek grzejników 

 Znajomość spontaniczna i wspomagana marek grzejników  

 Marki grzejników wyróżniające się na tle innych  

 

Moduł 2A. Najczęściej wybierane marki grzejników, konkurencja, lojalność, wizerunek 

 Marki grzejników wybierane najczęściej  

 Skłonność do wyboru grzejników innych marek 

 Bezpośredni konkurenci dla najczęściej wybieranych marek grzejników 

 Wizerunek najczęściej wybieranych marek grzejników 
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Moduł 3. Wsparcie sprzedaży do firm instalacyjnych 

 Budowanie długoterminowych relacji w biznesie – motywacja programem  

 Aktywność instalatorów w targach branżowych  

 Źródła informacji o nowościach  

 Wykorzystanie aplikacji mobilnych dedykowanych instalatorom 

 Najpopularniejsze aplikacje mobilne, z których korzystają instalatorzy 

 Podawane motywy niekorzystania z mobilnych rozwiązań 

 Przydatność aplikacji mobilnych według instalatorów 

 

 

Moduł 4. Profile zakupowe instalatorów i zestawienia porównawcze 

 Profil zakupowy typowego instalatora grzejników i armatury instalacyjnej 

 Cechy wyróżniające instalatorów wybranych marek  

 Porównanie: czynniki wyboru zaworów i grzejników 

 Porównanie: znajomość marek zaworów, grzejników 

 Porównanie: najczęściej kupowane marki zaworów i grzejników 

 Podsumowanie – rekomendacje biznesowe B2B 

 Dane podstawowe, informacje licencyjne 
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Spis wykresów: 

 

Moduł 1. Czynniki wyboru zaworów, rozpoznawalność marek, wyróżniki.   

NIEPRZEMYSŁOWE ZAWORY DO INSTALACJI WODNEJ, GAZOWEJ I C.O 

 

 Wykres 1 Kryteria wyboru zaworów 

 Wykres 2 Miejsce zakupu zaworów 

 Wykres 3 Doradztwo w zakupie zaworów 

 Wykres 4 Spontaniczna znajomość marki – zawory 

 Wykres 5 Wspomagana znajomość marki – zawory 

 Wykres 6 Wyróżniający się producenci zaworów 

 Wykres 7 Producenci zaworów postrzegani, jako  pozytywnie odróżniający się od pozostałych 
 

Moduł 1A. Najczęściej wybierane marki zaworów kulowych, konkurencja, lojalność, wizerunek.  

ZAWORY KULOWE  

 
 Wykres 8 Marki pierwszego wyboru 

 Wykres 9 Brandy producentów wskazywane jako zastępujące najczęściej wybieraną markę 

 Wykres 10 Przywiązanie do preferowanych marek 

 Wykres 11 Bezpośredni konkurenci  

 

Moduł 1B. Najczęściej wybierane marki zaworów termostatycznych, konkurencja, lojalność, 

wizerunek.  

ZAWORY TERMOSTATYCZNE 

 
 Wykres 12 Marki pierwszego wyboru 

 Wykres 13 Brandy producentów wskazywane jako zastępujące najczęściej wybieraną markę 

 Wykres 14 Przywiązanie do preferowanych marek 

 Wykres 15 Bezpośredni konkurenci  
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Spis wykresów: 
 

Moduł 2. Czynniki wyboru grzejników, rozpoznawalność marek, wyróżniki. 

GRZEJNIKI 

 
 Wykres 16 Kryteria wyboru grzejników 

 Wykres 17 Miejsce zakupu grzejników 

 Wykres 18 Doradztwo w zakupie grzejników 

 Wykres 19 Spontaniczna znajomość marki – grzejniki 

 Wykres 20 Wspomagana znajomość marki – grzejniki 

 Wykres 21 Wyróżniający się producenci grzejników 

 Wykres 22 Producenci postrzegani, jako  pozytywnie odróżniający się od pozostałych 

 

 

Moduł 2A. Najczęściej wybierane marki grzejników, konkurencja, lojalność, wizerunek 

 
 Wykres 23 Marki pierwszego wyboru 

 Wykres 24 Brandy producentów wskazywane jako zastępujące najczęściej wybieraną markę 

 Wykres 25 Przywiązanie do preferowanych marek 

 Wykres 26 Bezpośredni konkurenci  

 

Moduł 3. Wsparcie sprzedaży do firm instalacyjnych 

 
 Wykres 27 Udział w programach lojalnościowych 

 Wykres 28 Najczęściej  wskazywane programy lojalnościowe producentów grzejników i zaworów 

 Wykres 29 Udział w targach  

 Wykres 30 Lokalizacje targów odwiedzanych najczęściej przez instalatorów 

 Wykres 31 Popularność miejsc pozyskiwania informacji  

 Wykres 32 Używanie aplikacji mobilnych 

 Wykres 33 Ocena użyteczności mobilnych aplikacji 

 Wykres 34 Przyczyny nieużywania aplikacji mobilnych 

 Wykres 35 Ocena mobilnych aplikacji  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERALLA RESERACH 
Na co dzień pracujemy dla zarządzających spółkami z różnych branż 

 

Łączy nas jedno.  

Użyteczne raporty dla firm działających na rynkach business-to-business   
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KONTAKT Z NAMI 

We are 

HERE! 

Odwiedź nas 
  
Keralla Research 

Instytut Badań i Rozwiązań B2B  

Kazimierza Wielkiego 67  

50-077 Wrocław 

www.keralla.pl 

E-Mail 
  
kontakt@keralla.pl 

raporty@keralla.pl 

Zadzwoń  
  
Siedziba 

+48 71 335 77 82  

 

Fax  

+48 71 722 03 72  

Skype 
  
kr.b2b 

Jesteśmy do dyspozycji 
  
Z chęcią porozmawiamy o raporcie jakiego 

poszukujesz  

Józef Domagała 

Manager Gotowych Raportów Biznesowych 

jozef.domagala@keralla.pl 

GSM 519 088 184 

 

„ 
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