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e În afaceri, ca şi în viaţă în ge-
neral, performanţă se ba-

zează pe câteva elemente esen-
ţiale: setul de aptitudini pentru 
ceea ce faci, dedicarea cu care 
faci meseria pe care ţi-ai ales-o, 
capacitatea pe care o ai de a te 
specializa continuu şi, nu în ulti-
mul rând, atitudinea faţă de cei 
cu care colaborezi, faţă de con-
text şi chiar faţă de tine însuţi.

În compania Rettig, performan-
ţa şi tot ceea ce o compune con-
form celor enumerate mai sus, 
susţinem aceste elemente-che-
ie şi prin principiile enunţate prin 
The Warm Society, de către Gru-
pul Rettig ICC căruia îi aparţinem.

Am conceput The Warm Society 
deoarece scopul nostru principal 
este de a atrage atenţia asupra 
calităţii sistemelor de încălzire. 
Conform principiilor noastre, îm-

binăm inspiraţia, produsele, calitatea şi oamenii pen-
tru implementarea creativă a unor soluţii adecvate 
de încălzire. Pentru noi, după cum ştiţi, radiatorul nu 
este doar un echipament menit să asigure căldura, ci 
şi un element de amenajare a spaţiului interior. De la 
implementarea acestui concept, ne-am ocupat con-
stant să îi invităm pe partenerii şi clienţii noştri la co-
laborare în cadrul The Warm Society, având convin-
gerea că împreună vom reuşi să conferim sistemelor 
de încălzire un rang superior.

Cu atât mai mult cu cât criza economică a marcat 
toate domeniile de activitate, The Warm Society îşi 
justifi că atât intenţiile, cât şi prezenţa binevenită. In-
diferent de vremuri, dar mai ales atunci când aces-
tea nu sunt cele mai favorabile, oamenii sunt cei care 
au puterea şi înţelepciunea să aducă echilibru, să asi-
gure continuitate şi să facă tot ce se poate pentru ca 
lucrurile să funcţioneze. Cu atât mai mult cu cât au 
funcţionat ani de-a rândul ca parteneri, au colaborat 
în bune condiţii şi în termeni de win-win.

Suntem perfect conştienţi că momentele pe care le tra-
versăm sunt complexe şi deloc uşoare şi, în acelaşi timp, 
ştim că este timpul să judecăm lucrurile la rece. Spu-

nem asta tocmai noi, cei care iubim atât de mult încălzi-
rea! Este foarte clar, însă, că situaţia economică mondi-
ală a afectat şi piaţa soluţiilor termice. Numeroşi jucători 
de pe piaţă au avut de suferit în urma scăderii dramati-
ce a domeniului imobiliar sau din cauza sistării proiecte-
lor de renovare. Acest impact negativ a afectat activita-
tea fi ecărui partener de afaceri din lanţul valoric, inclusiv 
la nivelul distribuitorilor şi al instalatorilor.

Aşadar, toată piaţa resimte presiunea. În tot acest con-
text, Rettig face diferenţa. Ca parte a unei organizaţii 
în proprietate de familie, stabilă din punct de vedere 
fi nanciar, suntem pregătiţi nu doar să trecem cu bine 
această perioadă, dar chiar şi să ne consolidăm poziţia 
de lideri. Acestei stabilităţi fi nanciare i se adaugă an-
gajamentul nostru faţă de succesul pe termen lung al 
partenerilor noştri de afaceri, angajament care se ma-
nifestă în diferite forme. Cei care ne sunt deja parte-
neri, cunosc acest lucru. Cei care vor alege să intre în 
cercul partenerilor noştri de afaceri vor afl a că suntem 
pregătiţi să îi ajutăm să îşi protejeze propria afacere, 
mai ales în vremuri caracterizate printr-o presiune ri-
dicată. Bilanţul nostru solid şi siguranţa previziunilor 
noastre au fost întotdeauna date importante şi măsu-
rabile care i-au atras pe clienţii noştri.

Partenerii adevăraţi la nevoie 
se cunosc

Te ajutăm să îţi dezvolţi 
afacerea prin faptul că  
ne concentrăm să 
o îmbunătăţim pe a 
noastră
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Rettig este o companie internaţională, care va poate 
sprijini vânzările, indiferent unde sunteţi localizaţi. Pre-
zenţa noastră – ca şi succesul nostru – se simte pe tot 
globul. Avem reprezentanţe în peste 50 de ţări din toa-
tă lumea şi avem unităţi de producţie în 17 ţări. Anual 
producem peste 9 milioane de radiatoare, astfel încât, 
indiferent pe ce piaţă activaţi, noi ne concentrăm for-
ţele pentru a va oferi soluţii termice de calitate, care să 
răspundă cerinţelor pieţei respective. Rettig ICC este 
recunoscută drept furnizorul numărul 1 de radiatoare 
cu panou de oţel din Europa. Deţinem o poziţie puter-
nică şi pe piaţa radiatoarelor de baie şi decorative, pre-
cum şi pe cea a soluţiilor de încălzire prin pardoseală.

Pe termen lung strategia noastră este aceea de a 
ne menţine această poziţie de lider şi de a conti-
nua creşterea progresivă, fi indcă în acest fel contri-
buim la asigurarea unei baze solide care să permită 
dezvoltarea tuturor partenerilor noştri, fi indcă noi 
ne măsurăm propriul succes prin propriul lor suc-
ces. Ne dorim ca toţi partenerii noştri să prospere, 
fi indcă nu putem vedea prezenţa Rettig niciunde 
în Europa decât prin prisma colaborării efi ciente cu 
partenerii noştri. Pentru a ne atinge acest obiectiv, 
trebuie să acordăm importanţa cuvenită dezvoltării 
unei forte de vânzări în fi ecare ţară. Tocmai pentru 
că benefi ciem de apartenenţa la o marcă europea-
nă puternică, şi adăugând experienţa şi cunoaşte-
rea pieţei locale, aducem un plus de valoare în vân-
zările noastre.

Suntem organizaţi pentru a ne ajuta partenerii să func-
ţioneze mai efi cient. În ultimii ani, am alocat resurse 
însemnate pentru achiziţia de unităţi în toată Europa, 
în vederea sporirii efi cienţei noastre logistice. Aceste 
locaţii strategice asigură o aprovizionare constantă şi 
sigură, pentru a răspunde cererii la nivel local. Perfor-
manţele noastre de livrare la timp ating un procent de 
98% sau chiar peste. Termenele noastre de livrare sunt 
de până la cinci zile lucrătoare. Această efi cienţă a pro-
ducţiei şi livrării îi ajută pe distribuitorii noştri să îşi efi -
cientizeze operaţiunile, reducând necesitatea şi costu-
rile de depozitare şi de păstrare a unor stocuri mari.

În cele din urmă, reputaţia şi succesul nostru conti-
nuu se bazează pe integritatea produselor noastre. 

Calitatea este piatra de temelie a unei organizaţii 
care activează de peste 40 de ani în industria radi-
atoarelor. Această concentrare asupra calităţii se re-
găseşte în toate radiatoarele noastre. Fiecare dintre 
acestea este conceput şi verifi cat pentru a ne asigu-
ra că va rezista la presiuni mult peste cerinţele euro-
pene şi internaţionale din domeniu. Toate radiatoa-
rele noastre sunt garantate să reziste. Fiecare este 
susţinut de o garanţie pe 10 ani, un standard la ni-
vel industrial. Calitatea reprezintă un fundament si-
gur care te poate ajuta să scapi de presiune în vre-
muri tulburi. Instalatorii şi consumatorii fi nali vor 
opta pentru produse gândite să funcţioneze pe ter-
men îndelungat. Puteţi promite că le veţi oferi clien-
ţilor dumneavoastră ce e mai bun. Noi ne vom ridica 
în mod sigur la nivelul acestor aşteptări. Partenerii 
de nădejde la nevoie se cunosc!

Tünde SÁNDOR
Director General

Rettig SRL

Te poţi baza pe 
ajutorul nostru pentru 
a-ţi proteja afacerea

Suntem organizaţi 
pentru a te ajuta să 
funcţionezi mai efi cient

Te putem ajuta să 
depășești criza


