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SZUKAJ

cały serwis

Dolny Śląsk

Marka Dulux doceniona przez fachowców

Kujawy
Lubelskie

JuŜ po raz 4. zorganizowano Ranking Budowlanych Marek Roku. Marka Dulux została laureatem konkursu aŜ
w dwóch kategoriach produktowych.
Uroczyste wręczenie statuetek "Budowlane Marki Roku 2007" odbyło się 24 stycznia br. w Poznaniu, podczas
gali towarzyszącej Międzynarodowym Targom Budownictwa BUDMA / BUMASZ 2008. Zwycięzcą rankingu w
kategorii "farby wewnętrzne" została marka Dulux.
Produkty tej marki zostały wyróŜnione takŜe drugim miejscem w kategorii lakierów do drewna.
Pomysłodawcą i organizatorem rankingu jest firma ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku. Od 2004 roku
przyznaje ona tytuły Budowlanych Marek Roku w 19 kategoriach kluczowych dla branŜy budowlanej.
Tegoroczni laureaci wyłonieni zostali na podstawie badania wykonanego na losowo dobranej próbie 2050
firm wykonawczych. Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie produktów najwyŜszej jakości, produktów o
najlepszej relacji ceny do jakości oraz produktów najczęściej stosowanych przez nich w codziennej pracy.
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Najnowsze wiadomości ogólnopolskie:

zobacz równieŜ:

WciąŜ trudno o grunty pod budowę dróg

Informacje ogólnopolskie

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

Codzienny przegląd prasy oraz biuletyn informacyjny redagowane są przez serwis
Budowlany.pl. Za treść streszczanych artykułów ponoszą odpowiedzialność ich autorzy.
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