
KLIMA-THERM organizatorem Konferencji Dystrybutorów FUJITSU połączonej z Jubileuszem 20-lecia firmy

  

W dniu 4 marca w Toruniu odbyła się Konferencja Dystrybutorów FUJITSU, w której udział
wzięli przedstawiciele blisko 120 firm współpracujących z KLIMA-THERM. Spotkanie
podsumowujące wyniki sprzedażowe 2015 roku było również okazją do ogłoszenia laureatów 3.
Edycji Programu Wsparcia Sprzedaży FUJITSU „Poznaj Klimat – American Dream”. Uroczysty
akcent wieczornej gali z udziałem gwiazdy Haliny Mlynkovej stanowił obchodzony w 2016 roku
Jubileusz 20-lecia działalności firmy KLIMA-THERM.

  

      

  

 1 / 5



KLIMA-THERM organizatorem Konferencji Dystrybutorów FUJITSU połączonej z Jubileuszem 20-lecia firmy

  

Tegoroczna konferencja sprzedażowa połączona z wystawą najnowszych urządzeń
klimatyzacyjnych, na którą zaproszono grupę Autoryzowanych Dystrybutorów FUJITSU, odbyła
się w 4-gwiazdkowym hotelu Copernicus w Toruniu, a sam wybór miejsca konferencji miał
symboliczny charakter.
- Chcieliśmy zaakcentować fakt, iż konferencja odbywa się w roku dla nas jubileuszowym, a
Toruń był ku temu idealnym nawiązaniem – bowiem właśnie w Toruniu, 20 lat temu Pan Daniel
Jaśkiewicz, Prezes Zarządu Grupy KLIMA-THERM, założył przedsiębiorstwo, które dziś tworzy
silną grupę 6 powiązanych kapitałowo spółek, zatrudniającą ponad 350 Pracowników w 6
krajach  – mówi Ewa Pilarska, Dyrektor ds. Marketingu i PR Grupy KLIMA-THERM.

  

    Zasadniczą częścią Konferencji Dystrybutorów FUJITSU był panel prezentacji, w ramach
którego zaprezentowane zostały wyniki sprzedażowe KLIMA-THERM w roku 2015 oraz
przedstawione plany handlowe spółki na rok bieżący w zestawieniu z prognozami rynkowymi i
oceną potencjału branży HVACR. W kulminacyjnym punkcie agendy podsumowano 3. Edycję
Programu Wsparcia Sprzedaży „Poznaj Klimat – American Dream”, jak również ogłoszono
laureatów nagród głównych – podróży marzeń na Zachodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych
oraz luksusowego wypoczynku na greckiej wyspie Krecie. Łącznie firma KLIMA-THERM
wyróżniła 26 firm, które w ubiegłym roku wykazały największą aktywność w tym unikalnym na
rynku Programie o charakterze pro-sprzedażowym.

  

    - Nie mamy wątpliwości, iż Program „Poznaj Klimat” w naszej branży jest inicjatywą
wyjątkową, bezkonkurencyjną względem innych, typowo lojalnościowych projektów. Przejrzyste
zasady, atrakcyjne nagrody dla wszystkich zarejestrowanych uczestników, a dla najbardziej
wytrwałych możliwość przeżycia niezapomnianej przygody – ekskluzywnej wyprawy,
adekwatnej do jakości premium reprezentowanej przez produkty marki FUJITSU  –
wymienia atuty Programu Przemysław Kukowski, Zastępca Dyrektora ds. Handlowych w
KLIMA-THERM odpowiedzialny za przebieg współpracy z siecią Dystrybutorów i
Autoryzowanych Partnerów Serwisowych FUJITSU. – 
Warto podkreślić, iż z edycji na edycję rosła liczba klientów biorących udział w Programie przy
jednoczesnym wzroście średniej aktywności sprzedażowej przypadającej na uczestnika – i to
najlepiej świadczy o sukcesie tego projektu, za co wszystkim naszym Klientom pragnę
serdecznie podziękować!
– dodaje Przemysław Kukowski.
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    Panel konferencyjny spotkania Dystrybutorów FUJITSU w Toruniu zamknęła prelekcja
dotycząca nowości w ofercie urządzeń dostarczanych przez Grupę KLIMA-THERM.
Jednocześnie uczestniczący w konferencji goście mieli możliwość obejrzenia specjalnie na tę
okazję przygotowanej ekspozycji systemów klimatyzacyjnych FUJITSU oraz oferowanych przez
KLIMA-THERM rozwiązań z zakresu odzysku ciepła. Wystawę uatrakcyjniła prezentacja
systemu zarządzania klasy BMS wyposażonego w interfejs obejmujący swoim działaniem
wszystkie urządzenia z portfolio Grupy KLIMA-THERM.

  

  

  

  

    Wieczorem w eleganckich wnętrzach hotelu Copernicus odbyła się uroczysta Gala
Jubileuszowa z okazji 20-lecia firmy KLIMA-THERM, podczas której Prezes Zarządu Grupy
KLIMA-THERM Daniel Jaśkiewicz wręczył przedstawicielom 12 firm symboliczne
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podziękowania w uznaniu 20 lat aktywnej współpracy oraz zaangażowania w promocję marki
FUJITSU w Polsce. W tym podniosłym momencie wieczornej uroczystości nie zabrakło licznie
przytaczanych wspomnień i wyrażanych obustronnie podziękowań za owocną współpracę oraz
partnerskie relacje w biznesie, które przyczyniły się do wspólnego sukcesu firmy
KLIMA-THERM oraz jej wieloletnich klientów. Prezes Jaśkiewicz wyraził również podziękowanie
dla swoich Pracowników, których wkład i zaangażowanie pozwoliły firmie podsumować
osiągnięcia dwóch minionych dekad wypracowaną pozycją lidera branży klimatyzacyjnej i
wentylacyjnej w Polsce.
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        Wyjątkowość tegorocznej Gali KLIMA-THERM podkreślił koncert niezwykłej gwiazdy –polskiej wokalistki Haliny Mlynkowej z Zespołem, która wprowadziła gości w klimatyczny nastrójprzeplatany folkowymi utworami znanymi z repertuaru zespołu Brathanki. Halina Mlynkovaspecjalnie dla firmy KLIMA-THERM spontanicznie zaśpiewała tradycyjne ‘Sto lat!’, po czym wtowarzystwie Prezesa Daniela Jaśkiewicza przekroiła jubileuszowy tort.    

      

 5 / 5


