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Instalatorzy pomp ciepła szkolą się chętniej od
innych fachowców
Redakcja RI  |   27.09.2016

Profesjonaliści montujący pompy ciepła częściej
niż inni fachow cy z branży budow lanej  uczestniczą
w  szkoleniach, targach branżow ych i oczekują
doradztw a, tak w ynika z najnow szego raportu
Instytutu Keralla Research, który badał
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instalatorów  montujących pompy ciepła, rury i
łączniki.

Większość instalatorów  uczestniczy w  szkoleniach,
a ponad połowa badanych zajmujących się instalacją
pomp ciepła (54,3 proc.) deklaruje, że bierze udział
w specjalistycznych targach, takich jak np. Budma,
RENEXPO czy ENEX. Ponadto - co nie jest regułą na
rynkach B2B - zdecydowana większość z nich kupując
pompy bierze pod uwagę opinię sprzedawcy. Badani
reprezentanci firm instalacyjnych wskazują

dodatkowo, że w podczas wyboru pomp i zakupu brakuje im pogłębionego
doradztwa, ponieważ sprzedawcy nie zawsze są w stanie odpowiedzieć  na
wszystkie pytania.

Dowiedz się więcej o pompach ciepła w trakcie V Kongresu
PORT PC >>

Z badania Keralla Research wynika, że jakość montowanych pomp, czy rur i
łączników jest dla instalatorów głównym i najważniejszym czynnikiem
decydującym o wyborze. Fachowcy mając do wyboru szeroką gamę
urządzeń, rzadko pozostają wierni jednej marce. W przypadku techniki
grzewczej ok. 89 proc. instalatorów zastąpiłoby najczęściej montowaną
markę inną. Jeśli  chodzi natomiast o rury i łączniki – praktycznie w ogóle nie

można mówić  o lojalności wobec najczęściej wybieranych producentów.

O now ościach instalatorzy najczęściej dowiadują się na szkoleniach i  w samych hurtow niach. Z internetu
w tym przypadku korzysta 18,7 proc. badanych. Przeważnie korzystają z niego profesjonaliści pracujący w
branży instalatorskiej nie dłużej niż ki lka lat. To efekt między innymi stopniowej wymiany pokoleniowej
profesjonalistów.

Czytaj więcej: Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich
stosowania >>

Głównym kanałem sprzedaży w segmencie pomp ciepła, jak i  rur oraz łączników pozostają hurtownie.

Warto odnotować, że wartość  polskiego rynku pomp ciepła rośnie stabilnie w tempie ki lkunastu procent r/r.
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Według Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła w samym tylko 2015 roku rynek tan zanotował
wzrost o ok 14%.

Źródło: Instytut Keralla Research raport "Instalator techniki grzewczej o markach dla profesjonalistów".
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