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 Jaka jest świadomość marek pomp ciepła oraz rur i łączników? 

 Które marki mają wysoką znajomość spontaniczną, a które mają 

wysoką wspomaganą? 

 Które marki stanowią tzw. „drugi wybór”? 

 Czy przyzwyczajenie to ważny czynnik przy zakupie produktów 

określonej marki?  

 Które marki pomp oraz rur i łączników wyróżniają się na rynku? 

 Czym wyróżniają się te marki?  

 Która grupa profesjonalistów jest najbardziej skłonna do kupowania 

pomp ciepła bezpośrednio od producentów?  

 Jak kształtuje się poziom przywiązania do marki na rynku techniki 

instalacyjnej?  

 Ilu zawodowców sięgnie po inny brand w sytuacji, gdyby zabrakło 

marki preferowanej?  

 Marki drugiego wyboru – czyli kto jest dla kogo konkurentem w 

opinii profesjonalisty? 

 Czy marki, które mają wysoką świadomość uzyskują równie 

wysoki poziom użytkowania (zakupu)?  

 Czy instalatorzy uczestniczą w targach branżowych? 

 Jak można scharakteryzować „typowego instalatora” (profil pod 

segmentację)? 

 

 

 

 

 

 

Z raportu dowiesz się między innymi  

 Jakie czynniki wpływają na wybór marek pompy ciepła, a jakie na 

wybór rur i łączników? 

 Czy duże i małe  firmy różnią się pod względem skłonności do 

wyboru określonej marki pomp ciepła oraz rur i łączników? 

 Jakie marki pomp ciepła są najczęściej kupowane przez 

profesjonalistów?  

 Czy jakiś producent pomp ciepła wyróżnia się pozytywnie na tle 

konkurencji? A jeśli tak – to kto? 

 

 Czy cena jest faktycznie najważniejszym kryterium zakupu? 

 Czy coś różni młodszych i starszych stażem instalatorów w 

kryteriach wyboru? 

 Skąd instalatorzy czerpią informacje o nowych produktach na 

rynku ?  

 Czy profesjonaliści korzystają ze sklepów typu DIY? 

 Które z najczęściej kupowanych lub rekomendowanych marek  

mają wizerunek zapewniających szeroki asortyment produktów 

dostosowanych do  różnych inwestycji? 

 Czy instalatorzy biorą pod uwagę doradztwo przy zakupie?  

 

 

WSPARCIE STRATEGII I SPRZEDAŻY  WSPARCIE KOMUNIKACJI I MARKETINGU  
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W raporcie firmy wymieniają m.in. te marki pomp ciepła:  
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 Sporządzić syntetyczny, użyteczny i managerski raport, który będzie wspierał decyzje biznesowe producentów, 

dystrybutorów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku markowego osprzętu, którego montującym  

i współdecydentem przy zakupie jest bardzo często (oprócz inwestora czy użytkownika końcowego) profesjonalista, 

instalator techniki grzewczej. 

 Określić poziom świadomości marek wśród instalatorów techniki grzewczej; sprawdzić, jakie marki są tzw. 

„pierwszym wyborem” i wskazać, kto dla kogo jest faktycznym konkurentem w percepcji instalatorów, którzy 

decydują bezpośrednio lub mają wpływ pośredni na wybór konkretnych marek.  

 Kategorie produktowe objęte badaniem w tej edycji to: POMPY CIEPŁA, RURY I ŁĄCZNIKI. 

 

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

instalacyjnej? 

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

 Sprawdzić, jaki wizerunek mają najczęściej montowane marki  pomp ciepła oraz rur i łączników?  

 Zidentyfikować występujące podobieństwa oraz różnice w postawach i praktykach zakupowych pomiędzy firmami 

ze względu na rozmiar (zatrudnienie) czy doświadczenie na rynku.  

 Wskazać źródła wiedzy o producentach i markach, o  nowościach na rynku, poznać stosunek instalatorów do 

doradztwa, kryteria wyboru marek,  

 

 Prezentowanie wyniki oparto na wywiadach z instalatorami techniki grzewczej. Próba ogólnopolska, dobór losowy 

N=300, technika CATI (standaryzowane wywiady telefoniczne z pełną kontrolą poprawności doboru respondenta). 

Badanie przeprowadzono w całej Polsce wyłącznie wśród firm prowadzących aktywną działalność zarobkową,  

z wyłączeniem podmiotów w stanie zawieszenia lub upadłości likwidacyjnej. Czas trwania wywiadu: średnio do 15 

minut. Czas prowadzenia badań: 07.2016 

 

 .W raporcie umieszczono dodatkowe informacje z tzw. analiz krzyżowych, które przeprowadzono dla wszystkich 

pytań przez zmienne metrykowe typu zatrudnienie czy staż pracy w zawodzie. Tylko wówczas, gdy różnice w 

odpowiedziach (rozkładach częstości) okazywały się - po sprawdzeniu specjalistycznymi testami SPSS - istotne 

statystycznie, informację taką umieszczono w ramkach, opisując je jako Profil. Informacje tego rodzaju sygnalizują, 

że np. pomiędzy grupami odbiorców zachodzą różnice w kryteriach doboru marki czy świadomości marki, co warto 

uwzględnić podczas tworzenia kampanii reklamowych, budowaniu programów rabatowych lub w innych działaniach 

marketingowo-sprzedażowych, których adresatem będzie instalator techniki grzewczej.  

Cel główny  

Cele 

szczegółowe 

Metodyka 

badania 
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Zawartość raportu: 

 

Cele projektu 

 Cele projektu, metodologia i kontekst badania 

 Charakterystyka badanych wg specjalizacji, rozmiaru firmy, funkcji i stażu  

 Charakterystyka badanych wg lokalizacji (regiony i województwa) 

 Managerskie key findings 

 

MODUŁ 1. Czynniki wyboru, znajomość marek, wizerunek i wyróżniki.  

POMPY CIEPŁA 

 Główni producenci rynku pomp ciepła w Polsce 

 Najważniejsze czynniki wyboru pomp ciepła 

 Świadomość marek pomp ciepła 

 Znajomość spontaniczna i wspomagana marek pomp ciepła 

 Marki pomp ciepła wyróżniające się na tle innych 

 Marki pomp ciepła kupowane najczęściej 

 Skłonność do zakupu pomp  innych marek – drugi wybór 

 Bezpośredni konkurenci dla kupowanych lub rekomendowanych marek pomp  

 Wizerunek najczęściej kupowanych marek pomp ciepła 

 

MODUŁ 2. Czynniki wyboru, znajomość marek, wizerunek i wyróżniki.  

RURY I ŁĄCZNIKI 

 Główni producenci rynku rur i łączników w Polsce 

 Najważniejsze czynniki wyboru rur i łączników  
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 Świadomość marek rur i łączników 

 Znajomość spontaniczna i wspomagana marek rur i łączników 

 Marki rur i łączników wyróżniające się na tle innych 

 Marki rur i łączników  kupowane najczęściej 

 Skłonność do zakupu rur i łączników innych marek – drugi wybór 

 Bezpośredni konkurenci dla kupowanych lub rekomendowanych marek rur i łączników  

 Wizerunek najczęściej kupowanych marek rur i łączników  

 Porównanie: czynniki wyboru pomp ciepła oraz rur i łączników 

 Porównanie: najczęściej kupowane marki pomp oraz rur i łączników  

 

MODUŁ 3. Praktyki zakupowe 

 Miejsca zakupu produktów techniki grzewczej i instalacyjnej 

 Źródła informacji o nowościach  

 Aktywność profesjonalistów w targach branżowych 

 Doradztwo w procesie wyboru techniki grzewczej i instalacyjnej 

 Profil typowego instalatora techniki grzewczej profesjonalisty 

 Porównanie: czynniki wyboru pomp ciepła oraz rur i łączników 

 Porównanie: najczęściej kupowane marki pomp oraz rur i łączników 

 Podsumowanie – rekomendacja biznesowe B2B 

 Keralla  Research IBiRB2B. Wiele sektorów – jedna specjalizacja  

 Dane podstawowe, informacje licencyjne 
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Spis wykresów: 

 

MODUŁ 1. Czynniki wyboru, znajomość marek, wizerunek i wyróżniki.  

POMPY CIEPŁA 
 

 Wykres 1 Kryteria wyboru pomp ciepła 

 Wykres 2 Spontaniczna znajomość marki – pompy ciepła 

 Wykres 3 Wspomagana znajomość marki – pompy ciepła 

 Wykres 4 Wyróżniający się producent 

 Wykres 5 Producenci postrzegani, jako pozytywnie odróżniający się od pozostałych 

 Wykres 6 Marki pierwszego wyboru 

 Wykres 7 Brandy producentów wskazywane jako marka zastępująca najczęściej wybieraną 

 Wykres 8 Przywiązanie do marek 

 Wykres 9 Bezpośredni konkurenci  
 

MODUŁ 2. Czynniki wyboru, znajomość marek, wizerunek i wyróżniki.  

RURY I ŁĄCZNIKI 

 
 Wykres 10 Kryteria wyboru rur i łączników 

 Wykres 11 Spontaniczna znajomość marki – rur i łączników 

 Wykres 12 Wspomagana znajomość marki – rur i łączników 

 Wykres 13 Wyróżniający się producent 

 Wykres 14 Producenci postrzegani, jako pozytywnie odróżniający się od pozostałych 

 Wykres 15 Marki pierwszego wyboru 

 Wykres 16 Brandy producentów wskazywane jako marka zastępująca najczęściej wybieraną 

 Wykres 17 Przywiązanie do marek 

 Wykres 18 Bezpośredni konkurenci  

 
  



Wiele sektorów – jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B  

2016 

Spis wykresów: 

 

MODUŁ 3. Praktyki zakupowe 

 
 Wykres 19 Miejsce zakupu produktów techniki grzewczej 

 Wykres 20 Miejsce zakupu produktów techniki instalacyjnej 

 Wykres 21 Źródła informacji 

 Wykres 22 Udział w targach 

 Wykres 23 Liczba dostawców 

 Wykres 24 Doradztwo w zakupie produktów techniki grzewczej  

 Wykres 25 Doradztwo w zakupie produktów techniki instalacyjnej 

  


