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Decyzję o marce montow anego kotła na paliw a
stałe podejmują przede w szystkim instalatorzy –
w ynika z raportu Instytutu Keralla Research.

Z raportu managerskiego z badania „Aktualne praktyki
zakupowe firm instalacyjnych i potencjał marek w
kategori i  kotłów na paliwa stałe” opracowanego przez
Instytut Keralla Research wynika, że instalatorzy
aktywnie uczestniczą w procesie decyzyjnym
dotyczącym instalowanych marek i de facto wpływają
na jego wybór.  Praw ie 92% instalatorów  polega
w yłącznie na sw oich preferencjach, a pozostałe
8% profesjonalistów  przy w yborze marki kotła
bierze pod uw agę opinię klienta końcow ego.
Okazuje się zatem, że wykonawcy występują nie tylko
w roli  montera, ale również doradcy, który

rekomenduje końcowemu użytkownikowi kotły na paliwa stałe danego
producenta.

Dow iedz się w ięcej : Rynek budow lany i instalacyjny w  Polsce w  2017
roku

Ponad 65% instalatorów ocenia doradztwo sprzedawcy podczas zakupu
kotłów na paliwa stałe jako użyteczne. Jednak bl isko 54% badanych w ogóle
nie bierze go pod uwagę. Wpływ  na to zdaniem instalatorów  ma
niedostateczne przygotow anie sprzedaw ców  do fachow ego doradztw a,
co w  praktyce sprow adza się do przekazyw ania parametrów  produktu,
które można znaleźć w  katalogu producenta. Instalatorom brakuje
natomiast pomocy sprzedawców w zakresie najnowszych rozwiązań,
zwłaszcza jeśl i  chodzi o kotły spełniające wymagania 5 klasy i w zakresie

emisj i . Oznacza to, że producenci nie do końca skutecznie informują instalatorów o kwestiach środowiskowych
i doborze kotłów. A jeśl i  to robią, to nie docierają efektywnie do wszystkich potencjalnych odbiorców swoich
marek. Jak wynika z badania, oczekiwania instalatorów względem doradztwa dotyczącego kotłów bardziej
przyjaznych środowisku są duże i można się spodziewać, że z uwagi na zmieniające się przepisy będą
jeszcze większe.

Z analizy Instytutu Keralla Research wynika, że instalatorzy kotłów na paliwa stałe to grupa zawodowa, która
chętnie uczestniczy w branżowych szkoleniach. Już ponad 83% instalatorów potwierdza, że bierze w nich
udział, z czego blisko połowa robi to nawet ki lka razy w roku. Co więcej, okazuje się, że szkolenia branżowe to
najbardziej zyskujące na znaczeniu tradycyjne źródło pozyskiwania informacji. 21,8% instalatorów
deklaruje, że częściej  niż przed trzema laty w iedzę o now ościach czerpie ze szkoleń. 55% tw ierdzi, że o
now ościach dow iaduje się z taką samą częstotliw ością jak trzy lata w cześniej , a pozostali rzadziej  z
nich korzystają lub nie j est to dla nich atrakcyjna forma pozyskiw ania informacj i o now ościach w
branży.

Szerzej na www.keralla.pl.
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