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Dolny Śląsk

Domalux po raz czwarty zostaje Budowlaną Marką Roku

Kujawy
Lubelskie

Domalux, juŜ po raz czwarty z kolei, znalazł się na pierwszym miejscu w Rankingu Marek Budowlanych, w
kategorii Lakiery, w roku 2007.
Ranking ten, to przedsięwzięcie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku oraz MTP – międzynarodowych Targów
Poznańskich - Budma, mające na celu wyróŜnianie kaŜdego roku wiodących marek budowlanych obecnych na
polskim rynku.
Nagroda w rankingu jest niewątpliwym wyróŜnieniem dla marki Domalux, bowiem w ten sposób docenione
zostają wysiłki mające na celu ciągłą dbałość o rozwój marki, o dostarczanie produktów nowoczesnych,
innowacyjnych, o niekwestionowanej jakości, spełniającej potrzeby i oczekiwania Konsumentów.
Ranking Marek Budowlanych 2007 jest podsumowaniem efektów działań za dany rok, tegoroczny został
sporządzany przez ASM na podstawie ogólnopolskich badań Wykonawców. W badaniu zrealizowanym w
grudniu 2007 roku wzięło udział po 350 Wykonawców w kaŜdej z kategorii rankingowej. Dla kaŜdej kategorii
Wykonawca wskazywał na markę najwyŜszej jakości, o najlepszej relacji ceny do jakości oraz najczęściej
stosowaną.
Na podstawie wymienionych kryteriów wygenerowana została jedna, łączna ocena dla kaŜdej marki
pojawiającej się w badaniu. Budowlana Marka Roku w kaŜdej z kategorii rankingowych to marka, która
uzyskała najwyŜszą ocena łączną.
Ranking marek budowlanych 2007 to czwarta z kolei edycja projektu.
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Najnowsze wiadomości ogólnopolskie:
WciąŜ trudno o grunty pod budowę dróg
Teraz nowe mieszkanie kupisz bezpieczniej?
Wzrost cen nieruchomości w Polsce wciąŜ rekordowy
Na wiosnę nowości w Poznaniu
Zakończono budowę nowej siedziby TECE w Strzelinie pod Wrocławiem
Zobacz więcej

Najnowsze wiadomości o EURO 2012:
O Euro 2012 podczas Forum w Kijowie
Kraków i Chorzów jeszcze posiedzą na ławce rezerwowych
Euro 2012: Marszałek chce wynająć doradców
Euro 2012, czyli jak to robią Niemcy
S8 przez Łódź na Euro 2012
Zobacz więcej
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