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Instalatorzy pomp ciepła chętnie się szkolą
Poniedziałek, 3 kw ietnia 2017

Polski ry nek pomp ciepła oraz rur i łączników

Profesjonaliści  montujący  pompy  ciepła  zdecydowanie  częściej
niż inni fachowcy z branży budowlanej uczestniczą w szkoleniach,
targach  branżowych  i  oczekują  doradztwa  –  wynika  z
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najnowszego  raportu  Instytutu   Keralla  Research,  który  badał  instalatorów
montujących pompy ciepła, rury i łączniki.

Ta grupa zawodowa jest zdecy dowanie bardziej skłonna do podwy ższania swojej w iedzy  niż inni
fachowcy .  Większość  instalatorów  uczestniczy  w  szkoleniach,  a  ponad  połowa  badany ch  
zajmujący ch się instalacją pomp ciepła (54,3 proc.) deklaruje, że bierze udział w  specjalisty czny ch
targach, takich jak np.  Budma, RENEXPO  czy  ENEX. Ponadto - co nie jest regułą na ry nkach
B2B  -  zdecy dowana  w iększość z nich kupując pompy  bierze  pod uwagę  opinię  sprzedawcy .
O czekiwania instalatorów  są zatem wy sokie, a badani reprezentanci firm instalacy jny ch wskazują
dodatkowo, że w  podczas wy boru pomp i zakupu brakuje im pogłębionego doradztwa, ponieważ
sprzedawcy  nie zawsze są w  stanie odpow iedzieć na wszy stkie py tania.

Z badania Keralla Research wy nika, że jakość montowany ch pomp, czy  rur i łączników  jest dla
instalatorów  główny m  i  najważniejszy m  czy nnikiem  wy boru  i  zakupu.  Fachowcy  mając  do
wy boru  szeroką  półkę  asorty mentu  (konkurencja  na  ry nku  pomp ciepła,  rur i  łączników  jest
bardzo duża), charaktery zują się w  prakty ce niew ielką lojalnością w  stosunku do jednej marki. W
przy padku techniki grzewczej ok. 89 proc. instalatorów  zastąpiłoby  najczęściej montowaną markę
inną. Jeśli chodzi natomiast o rury  i łączniki – prakty cznie w  ogóle nie można mów ić o lojalności
wobec najczęściej wy bierany ch producentów .

Z  przeprowadzony ch  analiz  Keralla  Research  wy nika,  że  instalatorzy  o  nowy ch  produktach
najczęściej dow iadują się na szkoleniach i w  hurtowniach. Internet jest miejscem, z którego 18,7
proc.  badany ch czerpie  w iedzę  o  nowościach produktowy ch - przeważnie   korzy stają  z  niego
profesjonaliści pracujący  w  branży  instalatorskiej nie dłużej niż kilka lat. To efekt między  inny mi
stopniowej wy miany  pokoleniowej profesjonalistów .

Klienci szukając oszczędności sięgają  coraz chętniej  po nowoczesne rozw iązania  do ogrzewania
domu czy  podgrzewania wody , a dodatkowo – jak  wy nika z przeprowadzony ch badań Keralla
Research – na znaczeniu zy skują rozw iązania energooszczędne,  co spraw ia,  że aspekt ten jest
również analizowany  przez samy ch instalatorów  podczas wy boru określonej marki pomp ciepła.  

Źródło:
A utor: Insty tut Keralla Research raport „Instalator techniki grzewczej o markach dla
profesjonalistów”
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