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Eurofoam
– pracuj z liderem!
Jak zawsze, targi „Interzum” były dla Eurofoam,
europejskiego lidera na rynku pianek poliuretanowych,
okazją do spotkania z osobami pracującymi w oddziałach
grupy m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii, Rumunii, Bułgarii
i na Węgrzech.

T

akże w tym roku firma postawiła na ekspozycję wizerunkową. W centralnym miejscu
jej stoiska umieszczona została
mapa, na której zaznaczono wszystkie fabryki i oddziały grupy. Aktualnie to 36 zakładów w 12 krajach, a głównym profilem
ich działalności jest produkcja i przetwórstwo pianki poliuretanowej. Nowości piankowe pokazujemy kontrahentom podczas

indywidualnych wizyt w fabrykach, dlatego
nasze stoisko ma charakter bardziej informacyjny, sprzyjający rozmowom z klientami – wyjaśnia Anna Ryduchowska,
kierownik działu marketingu i sprzedaży
pianek komfortowych w Eurofoam Polska.
Na targach „Interzum”, producentów
materaców eksperci z Eurofoam informowali m.in. o nowych możliwościach cięcia
pianek oraz o dostępności w ofercie pianek

kolorowych. Mieliśmy sygnały z rynku,
żeby stworzyć dla nich bardziej intensywne
kolory, niż dla branży tapicerskiej – mówi
Anna Ryduchowska. – Takie kolory dobrze
prezentują się w przekrojach materaców,
eksponowanych w salonach i są istotnym
elementem przyciągającym uwagę klientów
docelowych. Dlatego w naszej ofercie znaleźć można m.in. piankę intensywnie różową i niebieską, a także pianki marmurkowe,
np. biało-niebieskie czy biało-zielone.
Z kolei z producentami mebli tapicerowanych dyskutowano m.in. o oczekiwaniach poszczególnych rynków odnośnie
komfortu produktów finalnych. Obecnie
klienci z krajów europejskich wybierają
meble miękkie, w które można się wygodnie
„zapaść” – podkreśla Anna Ryduchowska.
– Największa zmiana w tym zakresie dokonała się ostatnio na rynku niemieckim, który do niedawna preferował meble twardsze.
Z tego względu, w naszej ofercie pojawiły się
pianki zmiękczone, zapewniające wyjątkowy komfort wypoczynku na meblu tapicerowanym.
Warto wiedzieć, że Eurofoam współpracuje też z klientami w zakresie rozwoju
produktów finalnych. Do dyspozycji producentów pozostają technolodzy firmy,
którzy chętnie podpowiedzą, jakie rozwiązania projektowe są najkorzystniejsze pod
względem atrakcyjności wzorniczej mebli
oraz pod kątem optymalizacji odpadowości pianki. Istotną kwestią są też szkolenia,
organizowane przez firmę dla producentów
mebli i materaców (głównie dla technologów i sprzedawców). Ogólnie zauważamy
w branży meblarskiej coraz większą chęć
zdobywania informacji o komponentach,
z których zbudowane są produkty finalne
– podkreśla Anna Ryduchowska. – W trakcie szkoleń pokazujemy im naszą produkcję,
laboratoria, wyjaśniamy parametry pianek
itp. Dzięki temu zyskują konkretną wiedzę,
którą mogą przekazać swoim dystrybutorom, a ci z kolei – konsumentom. d
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Wzrastać z HLT
Rosnąca świadomość ekologiczna i potrzeba
znajdowania coraz bardziej ekonomicznych
rozwiązań decydują o tym, że nowoczesne
technologie źródeł światła będą się rozwijać.
Producenci mebli mogą w tym widzieć szansę
dla siebie, a partnera do rozwoju znaleźć
w firmie HLT.
wraz z nami, dlatego wspieramy ich tak, aby mogli oferować jak najbardziej atrakcyjne produkty
odbiorcom finalnym – powiedział Dariusz Wolski, dyrektor handlowy i prokurent HLT. O tym,
że firma jest otwarta na profesjonalny dialog
z klientami, a przy tym ma znakomitą orientację
w najnowszych trendach w różnych nowatorskich obszarach przemysłu, najlepiej świadczyły
nowości zaprezentowane na „Interzum”. Kreatywność specjalistów z HLT pozwala stworzyć
otoczenie, w którym światło samoczynnie, idealnie dostosowuje się do potrzeb człowieka. Użytkownik może również dowolnie nim sterować
i uzyskiwać efekt najbardziej pożądany w danym
momencie dnia.
Wśród licznych propozycji HLT, szczególną
uwagę odwiedzających przyciągało lustro LED
z funkcją tabletu. Obserwując dynamiczny rozwój urządzeń mobilnych i sprawność, z jaką HLT
otworzyło im drzwi do meblarstwa, można sobie
wyobrazić, jak bardzo spersonalizowane mogą
stać się elementy aranżacji wnętrz w najbliższej
przyszłości. Takich właśnie rozwiązań najbardziej
poszukują konsumenci. d

O

becność polskiego producenta
oświetlenia na targach „Interzum”
w Kolonii potwierdziła, że propozycje HLT wpisują się w nurt twórczych rozwiązań tak dla producentów mebli, jak
i branży wyposażenia wnętrz. Wysoka zabudowa
firmowego stoiska i jego nieszablonowa forma
zachęcały do bliższego poznania prezentowanych nowości i podjęcia dialogu. Profesjonalne
rozmowy z przedstawicielami firmy pokazywały
otwartość na potrzeby odbiorców i chęć współpracy w opracowaniu rozwiązań, które sprostają
przyszłości.
Jesteśmy nastawieni na innowacyjność technologiczną. Idziemy w kierunku firmy produkcyjnej
realizującej dedykowane projekty dla branży meblarskiej. Chcemy, aby nasi klienci rozwijali się
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