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Rettig, anul 

2010 a fost unul foarte dinamic 
şi activ din punct de vedere al 
acţiunilor de marketing şi comu-
nicare. Pe principiul că partene-
rii adevăraţi se văd atunci când 
este nevoie, Grupul Rettig ICC a 
implementat la nivel internaţio-
nal o strategie de susţinere şi de 
consolidare a relaţiilor cu par-
tenerii, distribuitorii, specialiş-
tii şi colaboratorii din domeniul 
soluţiilor moderne de încălzi-
re.  Rettig şi-a propus ca în 2010 
să creeze relaţii de parteneriat 
cel puţin la fel de apropiate ca 
în anii precedenţi, încercând să 
treacă, împreună cu colabora-
torii săi, cu bine peste neajunsu-
rile crizei, spre a putea fi pregă-
tiţi şi unii şi alţii pentru revenirea 
pieţei de construcţii şi instalaţii. 
Prin brandul Purmo, compania 
a pregătit pentru acest an mul-
te surprize gândite să vină în 
sprijinul activităţilor comerciale: 
campanii de marketing însoţite 
de promoţii de preţ şi tombole 
cu premii, oferte speciale de li-

chidare de stocuri vechi, etc. Anul 2010 a debutat 
cu o campanie dedicată tuturor partenerilor, exis-
tenţi şi potenţiali, prin care brandul Purmo a dorit 
să reamintească faptul că este unul stabil şi capabil 
să depăşească momentele complicate generate de 
criza economică. „Alegerea Perfectă”, prima campa-
nie a brandului Purmo din 2010 a urmărit, pe lân-
gă transmiterea ideii că şi în vremuri grele Purmo 
rămâne acelaşi partener de încredere, să îşi recon-
firme poziţia de furnizor care echilibrează perfect 
calitatea cu preţul, dar şi să determine o implica-
re crescută a tuturor celor care interacţionează cu 
Purmo. Campania a cuprins ca elemente de comu-
nicare: o componentă de direct mailing, conţinând 
un pachet de cafea şi o invitaţie pentru o întâlnire 
de afaceri, diferite materiale de promovare la punc-
tele de vânzare (display în mărime naturală, poste-
re, roll-up display, desk display, wobblere), broşu-
ra care prezenta beneficiile colaborării cu Rettig şi 
avantajele produselor Purmo, şepci, tricouri, cu-
tii de peppermint personalizate cu Purmo, mache-
te în revistele de specialitate. Un element interac-
tiv al acestei campanii a fost formularul de răspuns 
prin fax care le-a dat instalatorilor şi distribuitorilor 
oportunitatea să primească informaţii suplimen-
tare, să participe la cursurile şcolii de vară Purmo 
Warm School sau să obţină o întâlnire cu un repre-
zentant de vânzări Purmo. De asemenea, campania 
a oferit şi o promoţie de vânzări pentru radiatoa-

După un 2010 de nota 10,  
urmează un 2011 plin de confort!

rele Compact şi Ventil Compact. Produsele care au 
fost promovate în cadrul acestei campanii au fost  
radiatoarele panou (Compact, Ventil Compact), ra-
diatoarele decorative (Plan Compact, Plan Ventil 
Compact), radiatoarele verticale (Vertical) şi Radi-
atoarele de baie (Santorini, Santorini C). Campania 
a avut vizibilitate permanentă şi pe internet, prin 
intermediul site-ului www.purmo.ro. Ca urmare 
a scrisorilor transmise către specialiştii din dome-
niul soluţiilor de încălzire compania Rettig a orga-
nizat aproximativ 50 de prezentări în cadrul cursu-
rilor The Warm School, la care au participat peste 
800 de instalatori. Acestea s-au bucurat de un inte-
res mare din partea instalatorilor şi a distribuitorilor 
care vor să le ofere clienţilor soluţii performante şi 
le-au oferit participanţilor nu numai informaţii rele-
vante, dar şi premii şi surprize. De fapt, campania a 
avut un asemenea succes încât a fost prelungită cu 
două luni faţă de termenul stabilit iniţial.

După “Alegerea Perfectă”, compania Rettig a de-
marat o altă campanie, pentru promovarea ra-
diatoarelor de joasă temperatură. Concepută tot 
interactiv, în ideea de a încuraja dialogul cu spe-
cialiştii în domeniul soluţiilor de încălzire, campa-
nia are ca obiectiv explicarea beneficiilor pe care 
le au radiatoarele Purmo pentru funcţionarea cu 
sisteme de încălzire de temperaturi 
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joase. Economice, ecologice şi performante, ra-
diatoarele de joasă temperatură sunt compatibi-
le deopotrivă cu încălzirea prin pardoseală, cu ori-
ce tip de centrală termică, cu pompele de căldura 
sau alte surse de energie regenerabilă. Radiatoa-
rele de joasă temperatură înseamnă confort op-
tim şi eficienţă sporită. Proiectele imobiliare de as-
tăzi, atât cele moderne, cât şi cele vechi, renovate, 
sunt o provocare constantă pentru eficientizarea 
maximă a energiei, dar și pentru cele ale confortu-
lui personal. Radiatoarele Purmo de joasă tempe-
ratură oferă soluţii pentru ambele cerințe, mai ales 
pentru situaţia în care apa din sistem este la tem-
peraturi scăzute. Acest lucru este ceea ce Purmo 
numeste încălzire inteligentă.

Rettig este expert în încălzire. Nici nu s-ar putea 
altfel. În fond, radiatoarele Purmo vin direct din 
ţara lui Moş Crăciun. Cu ele poţi fi sigur că ştii to-
tul despre căldură şi despre sărbători, şi chiar am 
putea spune că brandul Purmo este o adevara-
tă sărbătoare a căldurii! Vă dorim, aşadar, sărbă-
tori calde, pline de farmec şi bucurie! Şi vă pro-
mitem că anul 2011 poate fi unul plin de confort 
alături de Purmo. Atât în privinţa produselor, cât şi 
a campaniilor de marketing, Purmo îşi propune ca 
anul viitor să fie cel puţin la fel de eficient ca cel 
care se încheie.

La Mulţi Ani!

Tünde SÁNDOR
Director General 

Rettig SRL




