
Otwarcie KRISPOL Ausstellung und
Akademie w Fuldzie (Niemcy)

KRISPOL rzuca wyzwanie niemieckiemu rynkowi stolarki. Producent bram
garażowych i przemysłowych z Polski uruchamia Akademię szkoleniową w
Fuldzie. 

Na początku sierpnia, znany polski producent bram garażowych dla domu i przemysłu otworzył
Centrum Szkoleniowe połączone z wystawą flagowych produktów – segmentowych bram garażowych,
bram przemysłowych i rolowanych, drzwi garażowych oraz drzwi zewnętrznych SOLANO. To kolejny
krok dla założonej w marcu 2018 roku spółki KRISPOL GmbH.

Aby zachęcić Partnerów do współpracy, producent zastosował zasadę „Pokaż i naucz”. Rolą nowego
centrum kompetencyjnego będzie przekazanie wiedzy technicznej o produktach oraz praktyczne
zajęcia z profesjonalnego montażu. Ambasadorami produktów KRISPOL zostaną zatem
wszechstronnie przeszkoleni fachowcy.

Produkty KRISPOL są obecne na rynku niemieckim od blisko 15 lat. Ambitne plany zakładają
uruchomienie 20 nowych punktów handlowych do końca roku, a w perspektywie kolejnych lat ich
liczba wzrośnie do 200. To główne zadanie stawiane przed KRISPOL GmbH – spółki oddelegowanej
do rozwoju rynku niemieckiego.

  



- „Po latach udanej kooperacji na rynku niemieckim w zakresie rozwiązań dla domu, pragniemy
mocniej zaznaczyć pozycję bram przemysłowych spod znaku KRISPOL. Akademia w Fuldzie to ważny
element w nowej strategii” - mówi Grzegorz Ratajczak, Dyrektor Wykonawczy KRISPOL. –„Mamy
pozytywne doświadczenia handlowe z zachodnimi sąsiadami, przetestowany system zamówień i
logistykę, to dobry czas i miejsce na rozwój oferty w Niemczech” - dodaje Grzegorz Ratajczak.

Konkurenci prosto z Polski

KRISPOL GmbH zakłada konkurowanie z największymi graczami na rynku stolarki otworowej. „
Śmiało możemy się mierzyć z konkurencją dzięki bezpośredniej relacji diler – producent. KRISPOL
zawalczy o niemieckich klientów przede wszystkim wysoką jakością i trwałością swoich produktów” -
mówi Krystian Pilarski, Dyrektor Exportu KRISPOL.

  



Otwarcie Akademii i Showroomu w Fuldzie to początek długookresowej strategii. Czy KRISPOL
podbije „poukładany” już rynek niemiecki? „Czas pokaże, jesteśmy na najlepszej drodze” – twierdzi
Krystian Pilarski, Dyrektor Exportu KRISPOL. KRISPOL Ausstellung und Akademie mieści się przy
Agnes-Huenninger-Strasse 10 w Fuldzie. 
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