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e Se încheie şi acest an, fără a 

se termina, însă, şi seria 
surprizelor plăcute pe care cu si-
guranţă v-aţi obişnuit să le primiţi 
din partea companiei Rettig şi a 
brandului Purmo. Deşi a fost un 
an complicat din punct de vede-
re economic, ne-am preocupat la 
fel de intens ca şi până acum să 
asigurăm coerenţă şi stabilitate 
relaţiilor noastre cu partenerii de 
afaceri, precum şi cu toţi ceilalţi 
colaboratori. Aşadar, putem spu-
ne că a fost un an plin în activi-
tăţi de comunicare şi marketing, 
lucru de care suntem mulţumiţi şi 
pe care ne dorim să îl continuăm 
şi în anul care urmează.

Şi în 2010, instalatorii şi distribu-
itorii de soluţii de încălzire vor 
rămâne în atenţia noastră. Anul 
acesta a contribuit consistent la 
experienţa noastră de comunica-
re cu segmentele de public inte-
resate de soluţiile de încălzire mo-
derne, confortabile şi eficiente. 
Campaniile din 2009 („Combina-
ţia perfectă: Încălzire prin pardo-
seală + radiatoare” şi cea intitulată 
„Protejează-ţi afacerea”), noutăţile 
de la Purmo 

(convectorii Aquilo, radiatoarele verticale cu noii su-
porţi de montaj, încălzirea prin pardoseală, noi tipuri 
de radiatoare) sunt doar câteva dintre realizările im-
portante pe care le-am prezentat clienţilor şi parte-
nerilor noştri în 2009. Pentru că informaţia se bucură 
de atenţie maximă în compania Rettig, 2009 este şi 
anul publicării unor materiale de referinţă atât pen-
tru brandul Purmo, cât şi pentru piaţa locală a soluţi-
ilor de încălzire. Dintre acestea amintim: „Ghidul teh-
nic de buzunar”, „Catalogul tehnic pentru sistemul 
electric de încălzire prin pardoseală eljet”, „Catalogul 
tehnic despre convectorii cu montaj în pardoseală”, 
„Catalogul dedicat radiatoarelor panou” şi „Catalogul 
tehnic pentru radiatoarele-panou, decorative şi de 
baie”). Articole specializate, e-newslettere, o echipă 
de vânzări bine pregătită şi pro-activă, produse noi şi 
de foarte bună calitate, au reprezentat şi în acest an 
mijloacele prin care brandul Purmo şi-a susţinut dia-
logul cu clienţii. Pentru instalatori am organizat şi în 
acest an o tombolă cu premii şi dorim să le mulţu-
mim şi cu această ocazie tuturor celor care au con-
siderat interesante informaţiile şi produsele noastre. 
Tot pe parcursul acestui an am reuşit să ne implicăm 
şi în viaţa comunităţii, asigurând, de la produse până 
la instalare, încălzirea unei biserici din Bucureşti. Spe-
răm din tot sufletul să putem continua şi acest fel de 
acţiuni în anul care vine.  

Pentru 2010 pregătim noi oferte de nota 10! Aşa cum 
spuneam, acest şir de surprize va continua şi în anul 
care urmea-

Purmo vă pregăteşte  
un 2010 de nota 10!

ză. Deşi lucrurile nu se vor îndrepta foarte repede 
în plan economic, Rettig îşi propune să rămână ace-
laşi partener stabil şi de încredere pentru toţi colabo-
ratorii săi. Aşa cum anunţam şi în cadrul campaniei 
„Protejează-ţi afacerea” , Rettig rămâne, indiferent de 
vremuri, un partener pe care te poţi baza. De la ca-
litatea produselor noastre, până la flexibilitatea ofer-
tei şi a oamenilor noştri de vânzări, totul este gândit 
în aşa fel încât să ne încurajăm şi susţinem partenerii. 
Vom încerca, aşa cum am făcut şi până acum, să ve-
nim în întâmpinarea clienţilor noştri cu campanii de 
informare, oferte speciale şi promoţii de vânzări care 
să aducă beneficii pentru toată lumea care este an-
trenată în circuitul comercial al soluţiilor de încălzire: 
distribuitorii, dealerii, instalatorii şi consumatorul fi-
nal se vor regăsi cu toţii pe teritoriul în care toată lu-
mea câştigă. Produsele Purmo vor continua să fie la 
fel de bune, livrarea se va face în aceleaşi condiţii de 
promptitudine maximă, iar sprijinul echipei noastre 
pentru consultanţă în alegerea celor mai bune solu-
ţii de încălzire va fi, ca şi până acum, la fel de pre-
zent. În prelungirea dorinţei noastre de a colabo-
ra cât mai strâns cu partenerii noştri, revenim cu o 
invitaţie adresată mereu instalatorilor de a răspun-
de ofertelor noastre şi, mai ales, dorinţei noastre de 
dialog. Pentru noi instalatorii sunt extrem de impor-
tanţi, dat fiind faptul că ei pun în operă soluţiile de 
încălzire. Atunci când producem radiatoare de cali-
tate premium şi alte sisteme de încăl-
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zire performante ne gândim în aceeaşi măsură la cei 
care trebuie să le instaleze ca şi la cei care trebuie să 
beneficieze de ele pe termen lung. Instalarea radi-
atoarelor Purmo este uşoară şi practică, informaţiile 
despre produsele noastre sunt doar la un telefon dis-
tanţă sau, mai nou, la un click... distanţă. Noi avem 
încredere maximă în experienţa şi profesionalismul 
instalatorilor români şi ne dorim să le putem furniza 
informaţii utile despre produsele Purmo ori de câte 
ori este necesar. În plus, orice produs Purmo insta-
lat reprezintă pentru orice instalator o carte de vizi-
tă extrem de onorabilă. Instalarea uşoară, garanţia de 
10 ani, calitatea deosebită a produselor noastre sunt 
elemente concrete care contribuie la reputaţia bună 
a oricărui instalator care doreşte să fie perceput de 
către clienţii săi ca un adevărat profesionist. În acest 
sens, îi invităm pe toţi instalatorii care citesc revista 
„Tehnica Instalaţiilor” să urmărească materialele şi ar-
ticolele noastre, fiindcă vor găsi aici informaţii şi ofer-
te care li se vor adresa în mod direct. Ne dorim o co-
laborare din ce în ce mai strânsă cu instalatorii, dat 
fiind faptul că vedem în ei nu doar simpli colabora-
tori, ci adevăraţi parteneri de afaceri.   

Cu încredere maximă în dezvoltarea unor colaborări 
consistente, ne rezumăm aici cu planurile de viitor. 
Până să înceapă un an nou, se cuvine să îl încheiem 
pe cel în curs cu gânduri bune şi cu urări dragi pen-
tru cititorii revistei şi pentru clienţii, partenerii şi toţi 
colaboratorii noştri. Aşadar, compania Rettig are plă-
cerea de a vă ura sărbători pline de speranţă, Crăciun 
călduros şi minunat şi un An Nou Fericit. Să ne reve-
dem cu bine în 2010!
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