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Klimatyzatory Midea, oferowane w Polsce przez firmę ZYMETRIC – Generalnego
Przedstawiciela marki Midea w Polsce, za swoją jakość, innowacyjność oraz ekologię kolejny
już rok zostały wyróżnione aż trzema nagrodami.
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  Wyróżnienia te to:        -  Laur Klienta, w kategorii: Jakość i innowacyjność – klimatyzatory; ��      -  Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma, w kategorii: klimatyzacja i pompy ciepła;      -  EKO Marka, w kategorii: klimatyzacja i pompy ciepła.      Laur Klienta to prestiżowy, ogólnopolski sondaż, w którym już od 17 lat klienci wyrażają swojeopinie i decydują o końcowych wynikach. Konkurs zrzesza liderów rynku w różnychkategoriach. Nagroda jest potwierdzeniem silnej pozycji wyróżnionej marki na rynku, a tymsamym jest formą zbiorowej rekomendacji trendów konsumpcyjnych. W kategorii JAKOŚĆ IINNOWACYJNOŚĆ, tak jak w poprzednich latach, docenione zostały przez Polakówklimatyzatory Midea.    Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma to z kolei organizowany od 13 lat ogólnopolskiprogram promocyjny, który ma na celu wybór najlepszych, cieszących się największymzaufaniem i renomą marek w poszczególnych branżach.    Redakcje Forum Biznesu oraz Biznes Trendy przeprowadzają badania określające wartość,aktywność i rozpoznawalność marek w poszczególnych kategoriach. Przedmiotem analiz objętezostają między innymi: pozycja rynkowa marki i jej siła, jakość prezentowana przez danyprodukt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów. W ramach programu prowadzonesą także badania konsumenckie (telefoniczne, na platformie lub ankiety internetowe).    W ramach przeprowadzanych badań, na potrzeby nagrody Dobra Marka, przyznawane jesttakże wyróżnienie EKO Marka, dla brandów, mających znaczący wpływ na działaniaproekologiczne. Dotyczy to marek przyczyniających się do ochrony środowiska, między innymipoprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych, które skutkują zmniejszeniememisji CO2, czy poprzez działania edukacyjne w celu pogłębienia świadomości ekologicznej.    Jak podkreślają przedstawiciele firmy: – Midea to marka odpowiedzialna ekologicznie. Zarównoprocesy produkcyjne jak i rozwiązania zastosowane w produktach mają na celu osiągania jaknajwyższej klasy efektywności energetycznej, optymalnego zarządzania odpadami, oszczędności wody i minimalizacji emisji dwutlenku węgla. Wybitny wkład Midea w ochronęśrodowiskazostał doceniony także przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. RozwojuPrzemysłowego (UNIDO).    
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    Otrzymane nagrody są potwierdzeniem zaufania, jakim obdarzają nas Klienci, wysokiej jakościurządzeń i zaangażowania w naszej codziennej pracy. Chcemy podkreślić, iż od wielu lat wklasyfikacji światowej, biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną, Midea to nr 1. Przyznanenagrody są też potwierdzeniem, że Polacy również dostrzegają ogromny potencjał marki Midea.    www.zymetric.pl  

 3 / 3

http://www.zymetric.pl

