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Dla kogo?                                                                               
Firma Noel jest producentem zbiorników buforowych z miedzianą wężownicą 

do ciepłej wody użytkowej. Zbiornik Noel powstał jako autorski pomysł ojca 

właściciela firmy. Ulepszanie produktu i ciągłe zwiększanie efektywności 

zyskało uznanie w oczach ekspertów. 

Wyzwanie                                                                       
Głównym celem strategii było wypromowanie urządzenia, które będzie 

stanowić konkurencję na rynku zdominowanym zarówno przez znanych 

producentów (Viessmann, Junkers) jak i tanich dostawców. Produkt ten 

stanowiłby uzupełnienie do typowych rozwiązań stosowanych w branży 

budowlanej, takich jak ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła.

Kluczowa obserwacja                                                                  
Wnioskiem z przeprowadzonych wywiadów było pokazanie jak niska 

jest świadomość na temat tego typu urządzeń wśród grupy docelowej 

– inwestorów zarówno budujących, jak i remontujących swoje domy. 

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym sprzedaż jest silna konkurencja 

oraz tanie alternatywy innych firm.

Zmiana strategiczna                                                    
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Odpowiedzią na potrzeby klienta okazało się wprowadzenie strategii 

pośrednictwa, czyli wypracowanie relacji z takimi podmiotami  jak firmy 

usługowo–handlowe, instalatorzy, hurtownie materiałów budowlanych.  

Nowy Ład pozwolił na organizację sposobów sprzedaży, polegającą 

na budowaniu relacji z pośrednikami. Za wprowadzeniem koncepcji 

pośrednictwa przemawiał też fakt, że koszt pozyskania pojedynczego klienta 

(inwestora) będzie wysoki, ponieważ dom budowany jest na lata.

Działania marketingowe opierać się zatem powinny na docieraniu do wyżej 

wymienionych podmiotów. Istotne jest budowanie z nimi relacji, poprzez 

aktywne wspieranie ich funkcjonowania. Natomiast rolą sprzedawców jest 

przekonywanie pośredników do produktu, w taki sposób, by rekomendowali 

oni rozwiązania firmy Noel jako niezbędny element każdej kotłowni. Służą 

do tego opracowane materiały sprzedażowe, dzięki którym dana osoba 

z hurtowni może opowiedzieć o kluczowych wyróżnikach zbiorników 

buforowych „szytych na miarę”.

Firma usługowa 
budująca relację           
z pośrednikami

Zbadanie świadomości 
na temat produktu, 
analiza potrzeb 
poszczególnych grup

Firma produkcyjna 
docierająca do klienta 
końcowego
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Decyzje wizerunkowe                                                .

Elementy charakterystyczne

Narzędzia budowania marki
• katalog dla instalatorów

• informator dla sprzedawców

•  prezentacje, instrukcje sprzedażowe
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•    tekstura na bazie wężownicy                                                            

•    miedziany kolor                                                                                                                 

•    techniczne wykresy i ikony

Wspólnie z klientem podjęliśmy decyzję o zachowaniu nazwy 

przy jednoczesnej zmianie wizerunku. Logotyp – litera E została 

zainspirowana kształtem wężownicy. Kolor czerwony ma odcień 

miedziany co nawiązuje do surowca, z którego został wykonany 

kluczowy fragment urządzenia. Wszystko po to, aby nadać marce 

nowoczesny wygląd, oddający charakter produktu oferowanego          

przez firmę Noel.


