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Doradcy techniczni 
i pomiary

Wszystkie kwestie techniczne, w tym 
pomiary na placu budowy, odbywały się 
bez konieczności obecności inwestora. 
Wymiana informacji pomiędzy inwe-
storem a  doradcą technicznym nastę-
powała w  sposób bezpieczny, poprzez 
rozmowę telefoniczną lub mailową.

Serwis
Ze względów bezpieczeństwa wstrzy-

maliśmy pracę serwisanta. Wszystkie 
zgłoszenia, które w tym czasie napły-
wały, miały być realizowane po przemi-
nięciu epidemii.

Montaż
Nie przerwaliśmy prac związanych 

z  montażem stolarki. Nasi monterzy 
cały czas stosowali jednak przy pracy 
wszelkie środki ostrożności, aby za-
pewnić bezpieczeństwo sobie i  klien-
tom. W tym celu:
• poszczególne grup monterskie 

przygotowywały się do pracy od-
dzielnie,

• praca na budowie odbywała  
się bez obecności innych pracow-
ników,

• stosowane były zasady szcze-
gólnej higieny 
osobistej,

• utrzymywany był 
zalecany dystans 
2 metrów pomiędzy 
inwestorem i przed-

W trosce o  bezpieczeństwo 
nas wszystkich, od razu 
po ogłoszeniu stanu za-
grożenia epidemicznego, 

wprowadziliśmy w naszej firmie działa-
nia mające na celu zmniejszenie ryzyka 
rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
Kryzys dotknął niemal wszystkie dzie-
dziny życia, również te związane z go-
spodarką i budownictwem. Dlatego od 
początku epidemii dokładaliśmy wszel-
kich starań, aby zminimalizować straty 
ponoszone również przez inwestorów. 
Cały czas pracowaliśmy, zachowując 
jednocześnie wszelkie środki ostrożno-
ści oraz przestrzegając zaleceń WHO. 
W czasie epidemii zmieniliśmy system 
pracy na poszczególnych stanowiskach.

Biura handlowe
Nasi handlowcy pozostawali do dys-

pozycji klientów, ale możliwy był wy-
łącznie kontakt telefoniczny lub ma-
ilowy. Wszystkie konsultacje, wyceny 
oraz podpisywanie umów odbywały 
się zdalnie, w sposób bezpieczny. Moż-
liwy był również kontakt w postaci wi-
deo rozmowy. Klienci mogli odwiedzać 
nasze biura wirtualnie (zdjęcia poniżej)  
– na naszej stronie internetowej fixok-
na.pl lub w Mapach Google.

Jak firmy sprzedające 
i montujące stolarkę 
poradziły sobie z 
nagłym wybuchem 
epidemii? Jak 
wyglądały prace w 
okresie kwarantanny 
i czy teraz, gdy 
obostrzenia są 
luzowane, widać już 
nadzieję na poprawę 
sytuacji?
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Nowa 
rzeczywistość  

–jak sobie  
z nią radzimy?
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stawicielem naszej firmy podczas 
odbioru montażu.

Jak sytuacja wygląda
obecnie?

 Teraz, gdy mamy do czynienia 
z lekkim rozluźnieniem obostrzeń 
związanych z koronawirusem, widać 
już zmianę w zachowaniu klientów. 
Inwestorzy częściej odwiedzają nas 
w biurze  i umawiają się na pomia-
ry. My też zresztą znosimy większość 
obostrzeń, zgodnie z odmrażaniem 
gospodarki – zdarza się, że na budo-
wie nie jesteśmy już jedyną pracują-
cą ekipą. Wznowiliśmy też serwisy u 
klientów w domach.

Od 1 czerwca nasze salony znowu 
są normalnie otwarte. Zachowujemy 
jednak bezpieczny odstęp, stosujemy 
środki dezynfekcji i maski. Zauważyli-
śmy, że inwestorzy na razie odmawiają 
napojów (woda, kawa, herbata, soki) 
– przed pandemią raczej się to nie zda-
rzało. Ruch jest raczej mniejszy – widać 
wprawdzie wzrost zainteresowania, ale 
,,szału nie ma”.

Czy zamówień jest tyle co przed wy-
buchem epidemii? Nam udało się utrzy-
mać obroty na tym samym poziomie, 
nie odnotowaliśmy spadków. Na rynku 
jednak widać spowolnienie, dużo ekip 
montażowych dzwoni i szuka zleceń, 
a to oznaka spadku zamówień. Można 
więc wnioskować, że część inwestorów 
jeszcze czeka z decyzją o zamówieniu 
stolarki.

Norbert  FRĄCKOWIAK
Uczestnik Programu Rekomendacji Technicznych oraz Montażowych 
oknotest.pl; Ambasador Kampanii DOBRY MONTAŻ
Dyrektor ds. handlowych firmy FIX

Kontakt: norbert@fixokna.pl tel.:+48 609 654 964, www.fixokna.pl 
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W  połowie marca, kiedy poja-
wiło się realne zagrożenie CO-
VID-19, zamknęliśmy nasz 

salon sprzedaży dla klientów "z ulicy". 
Pracowaliśmy zdalnie przy zamknię-
tych drzwiach biura. Zdecydowanych 
klientów zapraszaliśmy na konkretne 
godziny do biura lub załatwialiśmy 
sprawy przez telefon albo mailowo. 
Uprawnieni pracownicy skorzystali 
z możliwości zasiłku opiekuńczego na 
dziecko, reszta pracowała normalnie. 

Widoczny spadek 
zamówień

W marcu klientów było „jak na le-
karstwo”. Pod względem liczby nowo 

 
TEKST: Marcin KOPROWSKI
Współwłaściciel firmy SZYMKO Salon Okien i Drzwi Pasywnych w Białymstoku, 
wyróżniającą się profesjonalnym podejściem do klienta i usługą montażu zapew-
niającą szczelność na najwyższym poziomie. Firma rekomendowana przez portal 
Oknotest.pl, certyfikowana przez MLTB. Więcej na stronie: ww.szymko.com.pl
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O głoszenie stanu pandemii 
rozbiło nas wszystkich. 
Początkowo, w marcu, bar-
dzo spadła liczba zapytań, 

klienci pojawiali się sporadycznie. Sami 
do końca nie wiedzieliśmy, jak zacho-
wać się w  takiej sytuacji, dla każdego 
z nas była to nowość...

 Kontaktowaliśmy się z  inwestora-
mi, którzy przed całą tą sytuacją byli 
zainteresowani współpracą – w  od-
powiedzi otrzymywaliśmy infor-
macje o  chwilowych zawieszeniach 
inwestycji. W  marcu odnotowali-
śmy 60% stratę w  obrotach, w  sto-
sunku do roku poprzedniego. Pod 
koniec miesiąca prawie wszystko 
wróciło jednak do normalności. Po-
woli zaczęli pojawiać się nowi klien-
ci, zapytania o  stolarkę wpływały  
i wpływają do dziś regularnie. 

Biuro handlowe
Naturalnie wprowadziliśmy pewne 

środki ostrożności, jeżeli chodzi o pra-
cę w biurze. Zachęcaliśmy inwestorów 
do przesyłania zestawień stolarki drogą 
mailową. Wyposażyliśmy salon w płyn 
do dezynfekcji rąk oraz wyznaczyliśmy 
bezpieczną odległość dzielącą nas i in-
teresantów.

Montaże i dostawy
Liczba zachorowań w naszym powie-

cie była znikoma, zatem zaplanowane 
montaże odbyły się zgodnie z harmo-
nogramem, a  kolejne planowaliśmy. 
Zwracaliśmy się do inwestorów z proś-

bą, aby nie pojawiali się na placu bu-
dowy bez wcześniejszego uzgodnienia. 
Doskonale znamy się na naszej pracy  
i prosiliśmy o zaufanie również dla na-
szych monterów – ich pracę staramy 
się doglądać indywidualnie.

Wszystkie zaplanowane dostawy 
docierały do nas zgodnie z  wcze-
śniejszymi ustaleniami. Pojawiła się 
wyłącznie jedna informacja, u  jed-
nego z  producentów o  zawieszeniu 
produkcji na okres 2 tygodni. Po tej 
przerwie wznowiono prace, a  zamó-
wienie dotarło z  minimalnym opóź-
nieniem. Z  tego tytułu klient nie 
miał do nas żadnych roszczeń, a  tym 
bardziej pretensji. Zaistniała sytuacja 

w większości uzbroiła nas wszystkich  
w cierpliwość i wyrozumiałość.

Co przyniesie przyszłość?
Jak wspomniałem, w  naszym po-

wiecie dotychczas było niewiele osób 
z  dodatnim wynikiem. Śledziliśmy 
to, co działo się w kraju i na świecie, 
cała sytuacja kreowała się w ciemnych 
barwach. Na chwilę obecną, w  na-
szym przypadku nie możemy mówić 
o załamaniu rynku – wykonujemy po-
dobną liczbę usług jak w  roku 2019. 
Początek rzeczywiście był nieciekawy, 
ale z czasem wszystko się unormowa-
ło. Obostrzenia zostają kolejno zawie-
szane, nie wiemy jednak co przyniesie 
przyszłość. Wydaje mi się, że dokładne 
skutki zaobserwujemy w  przyszłym 
roku, ponieważ dziś realizujemy usłu-
gi na rozpoczętych placach budowy. 
Liczba wydanych pozwoleń na budo-
wę zmniejsza się jednak, za czym pój-
dzie zmniejszenie liczby potencjalnych 
klientów.

Przemysław DARDZIŃSKI
Założyciel firmy Studio Okien Dardziński z Giżycka, której działalność rozpoczęła 
się pod koniec 2016 r. Firma specjalizuję się w sprzedaży i prawidłowym monta-
żu stolarki otworowej. Uczestnik inicjatywy Prawidłowymontaż.pl oraz programu 
rekomendacji Oknotest.pl. Więcej na stronie www.studio-okien.com.pl

podpisanych umów marzec był najgor-
szym miesiącem od 4 lat! Sporo klien-
tów odłożyło zamówienia stolarki na 
dalszy czas. Klienci byli zdezoriento-
wani, wystraszeni obecną sytuacją, co 
doprowadziło do drastycznego zmniej-
szenia liczby nowo podpisanych umów. 
Na tamten czas było to zrozumiałe. Nie 

było wesoło tak jak do tej pory – po-
czątek roku mieliśmy rekordowy pod 
względem ilości podpisanych umów.

Czas na inne prace
Nie lubimy siedzieć bezczynnie, nie 

spoczęliśmy na laurach... Od razu wzię-
liśmy się za pracę, na którą do tej pory 

brakowało czasu. Rozbudowaliśmy 
stronę internetową, wzięliśmy się za 
sprawy marketingowe (zaplanowanie 
kampanii reklamowych na aktualny 
rok w radiu i internecie), pracowaliśmy 
nad stworzeniem szablonu ofertowego 
dla klienta i załatwialiśmy wiele innych 
ważnych biurowych spraw. Patrząc 
z  perspektywy czasu, można powie-
dzieć, że wykorzystaliśmy go w 100%.

Prace na budowach 
Oprócz biura jest jeszcze plac budo-

wy. Pracy z  prawidłowym montażem 
okien, drzwi i bram w tym czasie było 
naprawdę dużo. Wiosna to potężna 
fala dostaw stolarki zamawianej do 
domów w  promocjach zimowych. 
Ubiegłoroczna zimowa promocja okien 
firmy AdamS z Mrągowa wraz z usłu-
gą montażu naszych ekip monterskich 
dała nam możliwość podpisania bar-
dzo dużej liczby kontraktów na reali-
zację w  okresie wiosennym. Magazyn 
od połowy lutego do końca maja pękał 
w szwach. Cotygodniowe dostawy od-
bywały się bez zakłóceń. Okna, bramy 
i  drzwi zapewniały pracę na pełnych 
etatach dla wszystkich naszych ekip 
monterskich. 

Epidemia w żaden sposób nie prze-
szkodziła nam w  pracach na budo-
wach. Oczywiście wprowadziliśmy 
zasady bezpieczeństwa: maski, ręka-
wiczki itp. Na budowie przebywały tyl-
ko nasi montażyści  bez zewnętrznych 
ekip. Odbiory z  inwestorami odbywa-
liśmy indywidualnie z  zachowaniem 
należytej ostrożności. Wszystkie zapla-
nowane prace odbywały się zgodnie 
z harmonogramem.

Z  uwagi na mniejszą liczbę podpi-
sanych umów w marcu mieliśmy dużo 
mniej pomiarów. Te, na których byli-
śmy odbywały się w maseczkach i ręka-
wiczkach. Tak, aby nie narażać klien-
tów i siebie na niebezpieczeństwo. Tak 
minął nam marzec... 

Wracamy do normalności?
W  kwietniu po Świętach Wielkiej 

Nocy delikatnie wszystko ruszyło ze 
sprzedażą. Kalendarz pomiarowy za-
pełniał się z dnia na dzień. Stopniowe 
uspokajanie społeczeństwa, zmniejsza-
nie restrykcji dało sygnał klientom że 
można powoli zacząć działać. 

Po weekendzie majowym otwo-
rzyliśmy biuro. Klientów chodzących 
po biurach z pytaniem: „po ile macie 
okna?” nie było. Ci, którzy do nas tra-
fiali, to byli klienci z  którymi bardzo 
często sprawy toczyły się w  jednym 
kierunku – do podpisania umów. 

Już kwiecień przyniósł nam odwilż 
w zamówieniach – był porównywalny 
do poprzednich lat. W  maju odno-

towaliśmy kolejne wzrosty w  nowo 
podpisanych umowach, tak jak to było 
w czasach sprzed pandemii.

W  czerwcu sytuacja z  pandemią 
wydaje się już opanowana, klienci co-
raz częściej zaczynają przychodzić bez 
wcześniejszego umawiania spotkań. 

Dzięki kilku „grubszym tematom” 
mamy zapewniony front robót do po-
łowy sierpnia. Biuro pracuje w pełnej 
obsadzie, wznowiliśmy poszukiwania 
klientów bezpośrednio na budowach 
i wierzymy, że z dnia na dzień będzie 
coraz bardziej bezpiecznie.
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TEKST: Tomasz JAKUBIEC
Doradca techniczny, specjalista ds. kontaktu z Architektami w MULTIKO ARCHI-
TEKTURA OKIEN. Firma istnieje od 2003 r., specjalizuje się w dostawie wielkogaba-
rytowych i architektonicznych rozwiązań z zakresu stolarki okiennej i elementów 

osłonowych, jest uczestnikiem programu Rekomendacji Montażu. www.multiko.eu

Obecna sytuacja (związana 
z  COVID19) dzięki nieprze-
widywalności i  dynamice 
zmian jest dla wszystkich 

trudna. Tym bardziej skrupulatnie ana-
lizujemy jej rozwój i  jej bezpośredni 
wpływ na naszą firmę, a co za tym idzie 
pracujących w niej ludzi. 

Jakie zmiany 
wprowadziliśmy?

Od początku wprowadzenia ob-
ostrzeń nasza firma stosowała się do 
odgórnie narzuconych wytycznych ze 
względu na bezpieczeństwo pracowni-
ków. Osobom mającym dzieci poniżej 
8 roku życia umożliwiliśmy pozostanie 
w  domu, a  także wdrożyliśmy możli-
wość pracy zdalnej.

Dostawy i montaże 
w terminie 

Do tej pory nie odczuliśmy nega-
tywnych skutków panującej pande-
mii. Wszelkie zaplanowane działania 
oraz dostawy materiałów odbywają 
się w  terminie. Tym samym montaże 
stolarki nie zostały wstrzymane, a od-

bywają się oczywiście z  uwzględnie-
niem wszystkich wskazanych środków 

bezpieczeństwa takich jak ograniczenie 
(w porozumieniu z inwestorami) liczby 
ekip branżowych przebywających na 
placu budowy, zachowania odpowied-
nich odległości, osłaniania ust i  nosa 
czy posiadania na miejscu środków de-
zynfekujących.

Czy widać poprawę?
Pomimo rozluźnienia obostrzeń na-

dal można odczuć pewne obawy inwe-
storów w związku z panującą sytuacją.  
W związku z  tym nadal praktykujemy 
wprowadzone uprzednio zasady. Wy-
nika to przede wszystkim z troski o po-
czucie bezpieczeństwa naszych klientów. 
Pragniemy, aby każda osoba odwiedza-
jąca nasze salony czuła, że do sytuacji 
podchodzimy w sposób odpowiedzialny 
i  z pełnym profesjonalizmem. Prawdo-
podobnie taka postawa spowodowała, 
że na dzień dzisiejszy nie odnotowaliśmy 
wyraźnego spadku zamówień  w stosun-
ku do lat ubiegłych. Z nadzieją patrzymy 
w przyszłość i wierzymy, że ta trudna dla 
wszystkich sytuacja nie wpłynie na wy-
niki naszej firmy w skali roku.

Nasza firma bardzo sprawnie po-
radziła sobie z kryzysem wywo-
łanym wirusem. Mówię tutaj 

oczywiście o  organizacji pracy, a  nie 
ilości zleceń. Już 12 marca całe nasze 
biuro przeszło na pracę zdalną, czyli 
home office. 

Sprawne przejście 
na pracę zdalną

Tak naprawdę z  organizacją biura 
było najmniej problemu. Na co dzień 
pracujemy w  oparciu o  kalendarz 
umieszczony w  chmurze, programy 
do faktur i CRM również posiadamy 
w wersji online, używamy komunika-
torów. W całej firmie nie mamy nawet 
jednego komputera stacjonarnego. 
Przejście na tryb zdalny, jeśli chodzi 
o  działanie samego biura i  handlow-
ców to była szybka decyzja, „jutro pra-
cujemy z domu i pomyślimy, co dalej”. 

Akurat w  tych dniach byłem ze 
wspólnikiem w  Hiszpanii, więc 
wszystkie decyzje również podejmo-
waliśmy na odległość. Wróciliśmy sa-
molotem 4 godziny przed wprowadze-
niem obowiązku kwarantanny, ale dla 
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bezpieczeństwa współpracowników 
przez kolejne 2 tygodnie nie ruszali-
śmy się z domu i pracowaliśmy w try-
bie telekonferencyjnym. 

Dość specyficzny model biznesowy, 
jaki sobie obraliśmy, powoduje, że na-
szej siedziby nie odwiedza zbyt wielu 
klientów, więc nie baliśmy się też o to. 
Zazwyczaj to my jeździmy na spotka-
nia do klientów. Nie było ryzyka, że 

ktoś przyjdzie do biura i  zastanie za-
mknięte drzwi. 

Marzec pełen pracy, 
w kwietniu spowolnienie

W marcu, gdy „jutro” było niepewne, 
jeśli chodzi o  regulacje rządowe, mie-
liśmy pełne ręce roboty – otwarte pro-
jekty, rozpoczęte montaże... Nie było 
czasu na nic, pracowaliśmy na 110%. 

TEKST: Przemysław CIECHANOWSKI
Ambasador dobrego montażu z ramienia POiD. Członek Rady Związku POiD. 
Właściciel firmy CIECHANOWSKI S.C., rekomendowanej przez www.oknotest.pl. 
Właściciel firmy Glasslift Sp. z o.o., rekomendowanej przez Związek POiD. 

CIECHANOWSKI S.C. +48 604 704 904  ///  Glasslift Sp. z o.o.  +48 504 604 704

Montaże nie zostały 
wstrzymane,  

ale odbywają się  
z uwzględnieniem  

środków 
bezpieczeństwa.
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W  kwietniu natomiast odczuliśmy 
znaczne spowolnienie. Nie prowadzi-
liśmy rozmów handlowych, ponieważ 
inwestorzy wstrzymali się z  jakimikol-
wiek decyzjami zakupowymi, planowa-
ne montaże były odłożone na niewia-
domy termin. 

Z czym były problemy?
Największe problemy mieliśmy jed-

nak z urzędami. Zarejestrowanie nowe-
go samochodu czy przyczepki, zrobienie 
przeglądu naszych żurawi i manipulato-
rów w UDT czy zebranie zaświadczeń 
o niezaleganiu w US i ZUS to był dla 
nas ogromny biurokratyczny i organiza-
cyjny problem. 

Niektóre sprawy musieliśmy przeło-
żyć. W styczniu zamówiliśmy dwa nowe 
busy włoskiej marki. Planowana data 
odbioru to pierwotnie kwiecień. Z uwa-
gi na sytuację we Włoszech i zamknięte 
tamtejsze fabryki auta były do odbioru 
na początku czerwca. Mieliśmy też star-
tować w kwietniu w przetargu publicz-
nym, ale z uwagi na sytuację i zamknię-
cie instytucji publicznych wszystko było 
przełożone w czasie. 

Zgodnie z przepisami
Cały czas stosujemy się do przepisów. 

Nasi pracownicy od początku pandemii 

zostali wyposażeni w środki ochrony tj. 
rękawiczki, maski, płyn do dezynfekcji. 

Jak jest, jak może być?
W  połowie maja sytuacja powoli 

zaczęła wracać do normy. Pracownicy 
z  małymi dziećmi nadal mogą praco-
wać w trybie home office. Reszta zespo-
łu pracuje normalnie. Stosujemy się do 
zaleceń rządowych i robimy swoje. 

Śledzę jednak informacje rynkowe 
i  wiem, że są bardzo duże problemy  
z uzyskaniem obecnie kredytów hipo-
tecznych. Mam obawy, że inwestorzy, 
którzy potencjalnie pod koniec roku 
zamawialiby okna mogą odłożyć in-
westycje na kolejny rok i  spowolnie-
nie dla naszej branży może dopiero 
nadejść. 
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TEKST: Maciej ŁOZDOWSKI
Od wielu lat pracuje w branży stolarki. Od 2009 roku współpracuje
z firmą Sokółka Okna i Drzwi S.A – obecnie jako właściciel Salonu
Franczyzowego w Białymstoku. 

Kom. +48 664 048 514, tel. +48 85 676 35 93.

Jeszcze kilka tygodni temu za-
stanawiałem  się, jak korona-
wirus wpłynie na działalność 
firm instalatorskich. Bałem  się 

masowego wstrzymywania budów 
i braku nowych zleceń. Na szczęście 
nie mieliśmy do czynienia z maso-
wym zamykaniem dostępu do budów, 
więc wykonaliśmy w marcu i kwietniu 
wszystkie zaplanowane inwestycje. 
Monterzy zauważyli jedynie, że na 
większości budów pracowały okrojone 
składy osobowe – wykonawcy do nie-
zbędnego  minimum ograniczali liczbę 
osób obecnych na budowie. 

Nieco inaczej wyglądała sprawa z no-
wymi kontraktami. W marcu i na po-

czątku kwietnia inwestorzy wzięli sobie 
do serca zalecenie #zostańWdomu, co 
spowodowało zupełny brak wizyt w 
salonie, a nawet zapytań kierowanych 
mailowo. Taka sytuacja wymusiła na 
mnie decyzję by pracować zdalnie.

Pod koniec kwietnia powiało opty-
mizmem – zaczęły spływać zapytania 

mailowe, a nawet propozycje spotka-
nia w salonie sprzedaży, dlatego już 
przed weekendem majowym salon 
ponownie wystartował. Oczywiście 
zachowujemy reżim sanitarny w kon-
taktach z klientami (maseczki, płyn do 
dezynfekcji rąk). Aktualnie pracujemy 
na pełnych obrotach – w maju i czerw-
cu odnotowałem wzrost rok do roku, 
zarówno jeśli chodzi o realizację mon-
taży, jak i przyjęte nowe zamówienia. 

Największe obawy branży budow-
lanej w związku z epidemią dotyczą 
zmniejszającej się liczby zleceń, a tak-
że rezygnacji obecnych klientów. Mu-
szę powiedzieć, że jestem ostrożnym 
optymistą, jeśli idzie o najbliższe pro-
gnozy koniunktury w naszej branży. 
Po prostu w Polsce mamy aktualnie 
sporo rozpoczętych inwestycji, przy 
które prace są kontynuowane. Nato-
miast trudno powiedzieć, jak epidemia 
COVID-2 wpłynie na sytuację w go-
spodarce w dłuższej perspektywie. 

artykuł promocyjny

PORTA DRZWI jako pierwsza w branży stolarki otworowej wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań w obsłudze klienta w Polsce. 
Dbanie o satysfakcję i zapewnienie wysokiej jakości obsługi jest priorytetem grupy PORTA. Strategia budowania bliskiej relacji 
z klientami i partnerami biznesowymi jest konsekwentnie realizowana przez spółkę od wielu lat.

Program funkcjonuje z  uwzględnie-
niem indywidualnego podejścia do klienta 
i  każdej sprawy. Proces obsługi w  ramach 
programu oparty jest, jak zawsze, na part-
nerstwie i  dialogu. Najważniejsze jest dla 
nas to, żeby być blisko klienta i  szybko 
reagować na jego problemy. Dbamy przy 

tym o to, aby uwzględniać zarówno perspektywę klienta, jak 
i sprzedawcy

Renata Szymańska, Rzecznik Klienta PORTA DRZWI

Więcej szczegółów i  regulamin programu znajduje 
się na dedykowanej stronie porta.com.pl/programo-
chrony

PORTA WSPIERA SWOICH PARTNERÓW 
BIZNESOWYCH – AKADEMIA DOBREGO MONTAŻU

Dla wsparcia monterów stolarki powołaliśmy do życia 
Akademię Dobrego Montażu, centrum szkoleniowo – auto-
ryzacyjne, które oficjalnie zostało otwarte w zeszłym roku. 
W ramach akademii, PORTA uruchomiła pierwszą w pol-
skiej branży stolarki otworowej infolinię dla monterów. Pod 
numerem 58 333 12 13 monterzy mogą uzyskać informacje 
na temat montażu drzwi, produktów i aktualnie prowadzo-
nych dla nich szkoleń.

Infolinia to kolejny element naszego pro-
gramu dbałości o wysoką jakość i komplek-
sowość obsługi klienta. Dzięki niej ekipy 
mogą „od ręki”, nawet w trakcie prac mon-
tażowych rozstrzygnąć wątpliwości i otrzy-
mać szybką, profesjonalną poradę

Magdalena Muzyka, Koordynator 
Akademii Dobrego Montażu w PORTA KMI POLAND

Z myślą o  klientach z  najtrudniejszymi, wielowątko-
wymi sprawami, związanymi z realizacją lub obsłu-
gą zamówień, czy reklamacji, powołaliśmy funkcję 

RZECZNIKA KLIENTA PORTA. Jest to dodatkowe wspar-
cie dla naszych partnerów biznesowych, które pozwala 
szybko znaleźć korzystne dla obu stron rozwiązania. Tak 
ścisła współpraca przy obsłudze klienta buduje wzajemne 
zaufanie i  pozytywny wizerunek sieci sprzedaży. Klienci 
finalni mogą się kontaktować z Rzecznikiem Klienta POR-
TA poprzez formularz na stronie producenta porta.com.
pl/kontakt

Zespół Rzecznika Klienta to jedno z wielu innowacyjnych 
rozwiązań, które w ostatnim czasie wdrożyliśmy w obsłudze 
360 stopni.

PORTA DBA O BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW 
– PROGRAM OCHRONY KUPUJĄCYCH

Przewidywalność, pewność, bezpieczeństwo to wartości, 
które w dzisiejszych czasach nabierają wyjątkowego znacze-
nia, a w biznesie są gwarancją sukcesu. Jako pierwsi w bran-
ży stolarki kilka tygodni temu uruchomiliśmy PROGRAM 
OCHRONY KUPUJĄCYCH PORTA, który daje klientom 
pełne bezpieczeństwo ich zakupów. Gwarantujemy wspar-
cie wszystkim klientom, którzy zamówili drzwi w dowolnie 
wybranym punkcie sprzedaży i ich nie otrzymali, ponieważ 
sprzedawca nie mógł kontynuować realizacji zamówienia. 
Program działa we współpracy z siecią sprzedaży Porta. 
Za obsługę klientów w  tym programie odpowiada Zespół 
Rzecznika Klienta PORTA DRZWI.

Rzecznik Klienta PORTA, 
Program Ochrony Kupujących PORTA, 
Akademia Dobrego Montażu PORTA 
INNOWACJE PORTA W BRANŻY

Na infolinię monterzy drzwi mogą dzwonić od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 20:00. 
Zachęcamy do kontaktu z nami. 


