
Styropiany Styropmin docenione przez
konsumentów

Klienci coraz częściej zwracają uwagę na jakość materiałów budowlanych,
które wybierają do budowy lub remontu domu. Szczególnie ważne stają się
wysokie parametry związane z energooszczędnością i najwyższymi
parametrami izolacyjnymi produktów. Świadczy o tym przyznany po raz trzeci
Laur Konsumenta dla styropianów marki Styropmin, które są przykładem
materiałów o najwyższych parametrach użytkowych i jakościowych na rynku.
Nagroda przyznawana jest na podstawie badań preferencji konsumentów.

W tym roku marka Styropmin otrzymała tytuł Laur Konsumenta – Grand Prix 2019 w swojej kategorii.
To specjalne wyróżnienie otrzymują marki, które znalazły się już trzykrotnie na podium! Jest to
potwierdzenie czołowej pozycji na rynku oraz… w oczach konsumentów. „Nagroda, którą
otrzymaliśmy po raz trzeci z rzędu świadczy dla nas jednoznacznie o zmianie i ugruntowaniu
pewnych preferencji zakupowych na rynku materiałów budowlanych. Klienci są znacznie bardziej
świadomi, podejmują decyzje na podstawie danych technicznych, a nie tylko najniższej ceny
jednostkowej. Nie bez powodu – w przypadku materiałów termoizolacyjnych jakimi są styropiany ma
to ogromne znaczenie. Koszty mogą zwrócić się już w pierwszym sezonie grzewczym, a remont jest
często bardzo trudny do wykonania. Dlatego niezmiernie nas to cieszy, że nasze produkty są
najchętniej wybierane i doceniane przez Polaków. Naszą misją jest najwyższa jakość i parametry
techniczne, które przekładają się na komfort cieplny i akustyczny” – mówi Krzysztof Słaby, dyrektor
sprzedaży firmy Styropmin.

Laur Konsumenta/Klienta to ogólnopolski konkurs, w którym biorą udział usługi i produkty dostępne
na polskim rynku. Co roku, konsumenci głosują na najpopularniejsze produkty i marki w określonych
kategoriach. Biorą oni pod uwagę przede wszystkim jakość materiałów, rozwój marki, jej
popularność oraz jakość usług. Laur Konsumenta przyznawany jest na podstawie badań minimum
1000 respondentów w każdej z kategorii, a głosowanie na produkty przebiega dwuetapowo:
telefonicznie oraz internetowo. W pierwszym etapie losowo wybrane osoby wskazują produkty.
Kolejnym etapem jest głosowanie konsumentów na ponad 15 000 serwisach internetowych, np.
branżowych, tematycznych.
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