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W sytuacji, gdy  preferowane marki zaworów nieprzemysłowych oraz grzejników
są  niedostępne,  instalatorzy  chętnie  sięgają  po  ich  zamienniki  –  wynika  z
najnowszego  raportu  Instytutu  Keralla  Research,  który  badał  firmy
instalatorskie montujące markowe produkty armatury instalacyjnej i grzejniki.
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1 USD 3.9169 -0.009

1 EUR 4.2529 -0.0101

1 C HF 3.9730 -0.0113

1 GBP 4.9309 -0.0037

1 RUB 0.0687 -0.0004
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w ierny ch ty lko  jednemu brandow i jest  na  poziomie  niższy m  niż 10 proc.  Warto  pamiętać,  że
lojalność instalatorów  wobec marki to nie  ty lko skłonność do jej  rekomendowania  inny m,  ale
także pewna pow tarzalność zakupów .

Na  przy w iązanie  do  marki  warto  również spojrzeć przez pry zmat dostępności  asorty mentu w
miejscu zakupów . O prócz zaufania do jakości i okazy jnej ceny , instalatorzy  podczas zakupu biorą
pod  uwagę  również  możliwość  zakupu  armatury  bądź  grzejnika  „od  ręki”.  I  tak  w  grupie
zaworów  jest  to  kry terium  brane  pod  uwagę  przez  17,3  proc.  firm.  Natomiast  wy bierając
grzejniki na ten aspekt zw raca uwagę już blisko co czwarty  instalator.  W zw iązku z ty m niska
dostępność produktów  implikować może łatwość w  zastępowaniu najczęściej montowanej marki
produktami sy gnowany mi inny m brandem. C o ważne, najpopularniejszy  kanał sprzedaży  wśród
firm instalatorskich, sprzy ja stosunkowo łatwej zamianie marek. Potw ierdzają to wy niki badania,
z  którego  wy nika,  że  -  w  segmencie  grzejników  - w  hurtowni  najchętniej  zaopatrują  się  ci
instalatorzy , którzy  na co dzień montują produkty  różny ch producentów .

Z badania Keralla Research wy nika również, że firmy  wy konawcze chętnie sięgają po mobilne
aplikacje  dedy kowane  instalatorom.  Badani,  którzy  już  stosują  inteligentne  rozw iązania  są
przekonani,  że  to  uży teczne  narzędzia  pracy ,  które  z  biegiem  czasu  będą  zy skiwać  na
popularności.  W tej  grupie  zawodowej  ponad  60  proc.  instalatorów  w  ogóle  nie  korzy sta  z  
nowy ch  technologii,  co  między  inny mi  jest  efektem  niskiej  św iadomości  potencjalny ch  zalet
wy nikający ch z zastosowania mobilny ch rozw iązań.

Źródło: Instytut Keralla Research Raport Managerski  Z Badania W Firmach „Aktualne praktyki  zakupowe firm instalacyjnych i

potencjał marek w kategorii zaworów i grzejników”. 
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