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Podobne artykuły

Instalator rzecznikiem marki kotłów na paliwa stałe
Środa, 24 sty cznia 2018

Decyzję  o  marce  montowanego  kotła  na  paliwa  stałe  podejmują  przede
wszystkim  instalatorzy  –  wynika  z  najnowszego  raportu  Instytutu  Keralla
Research,  który  badał  profesjonalistów  montujących  kotły  na  paliwa  stałe  w
mieszkalnictwie. 

Instalatorzy  akty wnie uczestniczą w  procesie decy zy jny m doty czący m instalowany ch marek
i de facto wpły wają na jego wy bór. Praw ie 92 proc. wy konawców  polega wy łącznie na swoich
preferencjach, a pozostałe 8 proc. profesjonalistów  przy  wy borze marki producenta kotłów  bierze
pod uwagę opinię klienta końcowego. O kazuje się zatem, że wy konawcy  wy stępują nie ty lko w
roli  montera,  ale  również  doradcy ,  który  rekomenduje  końcowemu  uży tkownikow i  kotły  na
paliwa stałe danego producenta.

Z badania  wy nika  również,  że  ponad 65 proc.  profesjonalistów  ocenia  doradztwo sprzedawcy
podczas zakupu kotłów  na paliwa stałe jako uży teczne. C o jednak zw raca uwagę, blisko 54 proc.
badany ch  w  ogóle  nie  bierze  go  pod  uwagę.  Jak  mów ią  sami  instalatorzy ,  jest  to  efekt
niedostatecznego  w  ich  opinii  przy gotowania  sprzedawców  do  fachowego  doradztwa,  co  w
prakty ce  sprowadza  się  do  przekazy wania  im  parametrów  produktu,  które  można  znaleźć w
katalogu  producenta.  Instalatorom  brakuje  natomiast  pomocy  sprzedawców  w  zakresie
najnowszy ch rozw iązań, zw łaszcza jeśli chodzi o kotły  spełniające wy magania emisji piątej klasy .
O znacza,  że  nie  do  końca  skutecznie  producenci  informują  instalatorów  o  kwestiach
środow iskowy ch i  doboru kotłów .  A  jeśli  to  robią  to  nie  docierają  efekty wnie  do  wszy stkich
potencjalny ch  odbiorców  swoich  marek.  Jak  wy nika  z  badania  oczekiwania  profesjonalistów
wobec  doradztwa  doty czącego  kotłów  bardziej  przy jazny ch  środow isku  są  duże  i  można
spodziewać się, że z uwagi na zmieniające się przepisy  będą one jeszcze w iększe.

Z analizy  Insty tutu Keralla  Research wy nika,  że  instalatorzy  kotłów  na  paliwa  stałe  to  grupa
zawodowa,  która  chętnie  uczestniczy  w  branżowy ch  szkoleniach.  Już  ponad  83  proc.
profesjonalistów  potw ierdza, że bierze w  nich udział,  z czego blisko połowa robi to nawet kilka
razy  w  roku. C o w ięcej, okazuje się, że tego rodzaju kursy  to najbardziej zy skujące na znaczeniu
trady cy jne  źródło  pozy skiwania  informacji.  A ktualnie  częściej  niż  przed trzema  laty  w iedzę  o
nowościach za pośrednictwem tego kanału czerpie 21,8 proc. profesjonalistów .

Źródło:
A utor: Dorota C zerw ińska, Research Manager Keralla Research
Insty tut Keralla Research Raport Managerski Z Badania W F irmach „A ktualne prakty ki
zakupowe firm instalacy jny ch i potencjał marek w  kategorii kotłów  na paliwa stałe”.
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