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Gala
Wręczania
Nagród:
Budowlana Marka Roku i
Dystrybutor
Roku
Podsumowanie
24 stycznia podczas budowlanych
Targów BUDMA odbyła się uroczysta
Gala Wręczania Nagród: Budowlana
Marka Roku i Dystrybutor Roku.
Gala corocznie organizowana przez
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
przy współpracy z Międzynarodowymi
Targami Poznańskimi juŜ na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń jakie mają
miejsce podczas BUDMY. Podobnie jak w latach ubiegłych, równieŜ i w tym roku
na uroczystość wręczania statuetek przybyło liczne grono zaproszonych gości.

Wydarzenia świat
Wydarzenia kraj
Biznes
Nauka
Sport
Rozrywka
Ciekawostki
Budownictwo i inwestycje
Prawo
Dla domu i biura
Innowacje
Badania i Analizy
Technologie i materiały

Ranking
Marek
Budowlanych
przeprowadzony został przez agencję
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku
Sp. z o.o. Statuetki BUDOWLANEJ
MARKI ROKU wręczone zostały juz po
raz
czwarty.
Głównym
zwycięzcą
wieczoru była Grupa Atlas, uznana
przez
2050
respondentów:
firmy
wykonawcze - Budowlaną Marką Roku
2007.

Przegląd prasy - Polecane
Brak certyfikatów moŜe powaŜnie
zahamować obrót nieruchomościami
Strach przed rozbiórką wstrzymuje
legalizację
Wskaźnik koniunktury w
budownictwie najwyŜszy od 1996 roku
Brakuje 100 mln zł na obwodnicę
przez Rospudę
Kursy rosną szybciej niŜ domy

Ponadto wręczono statuetki i wyróŜnienia dla 57 firm reprezentujących 19
kategorii asortymentowych powziętych w Rankingu.

Odkrycie z czasów Wazów - Sensacja
archeologiczna z XVII wieku w
Nieporęcie
Program budowy autostrad – C.D.

W stosunku do kategorii jakie pojawiały
się w Rankingu w ubiegłych latach, w
tym roku wprowadzono kilka zmian.
Zrezygnowaliśmy z kilku kategorii, ale
na ich miejsce pojawiły się zupełnie
nowe. W tegorocznym Rankingu po raz
pierwszy pojawiły się: Kostka Brukowa
oraz Profile Okienne. Nowe równieŜ były
Wełna
mineralna
i
skalna
oraz
Styropian, które w ubiegłym roku
znajdowały się w jednej, wspólnej
kategorii: termoizolacje. Zmiany te zostały wprowadzone, aby moŜliwe było
bardziej rzetelne przedstawienie sytuacji na rynku budowlanym.
Nagrody dla laureatów wręczały: Dyrektor generalna ASM – Małgorzata Walczak
oraz reprezentująca Międzynarodowe Targi Poznańskie, Danuta Kubasik.

Umowy na wykonanie usług
transportowych i pracę sprzętu
budowlanego
Ceny mieszkań muszą zawierać VAT
Zakupowe szaleństwo ogarnęło
Europę
Dzisiejsze wydarzenia budowlane
Warsztaty Pozwolenie na budowę. Decyzja
o warunkach zabudowy, czyli jak
przyspieszyć proces inwestycyjny?
Seminaria

Spotkania architektów, zarządców,
inwestorów. Aspekty prawne, partnerzy i
nowoczesne technologie w budownictwie
publicznym.
Konferencje

W trakcie Gali wręczone zostały równieŜ
nagrody dla Dystrybutorów Roku.
Tu w rankingu przyjęto dwie główne
kategorie: Hipermarkety Budowlane
oraz Sieci Hurtowni Budowlanych.
Historia tej Nagrody jest nieco dłuŜsza,
bowiem w tym roku wręczona została
juŜ po raz siódmy.
Zwycięzcami okazali się: Castorama
Polska Sp. z o.o. oraz Polskie Składy
Budowlane S.A.

Kosztorysowanie Robót Budowlanych
Szkolenia

Sonda
Jakiego rodzaju informacji poszukują Państwo na
portalu?
szukam porad i pomocy na Forum
wyników Badań i Raportów marketingowych
z dziedziny Prawa
z zakresu Techniki i technologii
informacji z Przeglądu prasy

Serdecznie
Gratulujemy
wszystkim
zwycięzcom
oraz
wyróŜnionym
w
naszym rankingu. Chcemy podkreślić,
Ŝe uznanie dla naszych laureatów jest
tym
większe
iŜ
oceny
marek

sam jeszcze nie wiem...

Głosuj
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budowlanych
dokonywali
przedstawiciele firm wykonawczych,
które na co dzień korzystają z danych
produktów.
Ranking odbył się przy wykorzystaniu
badań ankietowych przeprowadzonych
przy uŜyciu techniki Cati. W badaniu
udział
wzięło
łącznie
2050
respondentów reprezentujących firmy
wykonawcze z całego kraju. Wszyscy
wybierali najbardziej znaną markę
budowlaną w kraju.
Kategorii rankingowych było 19. w jednej kategorii na pytania ankietowe
odpowiadało 350 respondentów: z wyjątkiem kostki brukowej gdzie było ich 300.
Ranking zbudowany był w oparciu o 3
pytania:
a) Produkt najwyŜszej jakości w danej
kategorii
b) Produkt o najlepszej relacji ceny do
jakości w danej kategorii
c) Produkt najczęściej stosowany przeze
mnie (w mojej firmie) w danej kategorii
Organizatorzy Gali ASM - Centrum
Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz
Międzynarodowe Targi Poznańskie juŜ
dziś zapraszają Państwa do udziału w
kolejnej edycji Rankingu Marek Budowlanych.
Portal budnet.pl był Patronem medialnym Gali
Do zobaczenia za rok na BUDMIE.
Zobacz szczegółowe wyniki Rankingu

Galeria zdjęć

2008-01-29

Zródło: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku/ budnet.pl

Oceń artykuł
Twoja ocena:

Łączna ocena:

Usługi Budowlane Łódź

STALBUD Firma Budowlana

Kompleksowe usługi budowlane. Na terenie
Łodzi i okolic.

deweloper,budownictwo mieszkaniowe
generalne wykonawstwo Kraków

brak ocen

Zobacz teŜ:
17. Międzynarodowe Targi Budowlane BUD-GRYF w Szczecinie
Rockwool Budowlaną Marką Roku 2007
Rzeźba studenta ASP stanie na Placu Bema
Targi budowlane w Poznaniu – rekordowe od lat
Sanitec Koło laureatem konkursu ekologicznego
Gala Wręczania Nagród: Budowlana Marka Roku i Dystrybutor Roku Podsumowanie
Konferencja „Nauka dla budownictwa” - BUDMA 2008 – Relacja
Monier - Nowa grupa w branŜy pokryć dachowych
Świetlana przyszłość
Monier- nowa nazwa, ta sama doskonała jakość Brass i Rupp Ceramika.
Projektanci na zamku w Krasiczynie
Rockwool rusza z rozbudową fabryki w Małkini
Bój o najpiękniejszą fasadę
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