
 
 

  

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

  

Bytów 12.02.2014 DRUTEX PARTNEREM PROGRAMU EDUKACYJNEGO 

„WARSZTATY HANDLOWE STOLARKI” 

 

 

DRUTEX S.A., największy producent okien i drzwi w Europie, poinformował, że firma 

została partnerem programu edukacyjnego “Warsztaty Handlowe Stolarki” 

organizowanego pod patronatem Zrzeszenia Montażystów Stolarki i wydawnictwa 

Murator. Celem projektu jest edukacja handlowców – doradców technicznych w 

zakresie stolarki otworowej, poprawy kultury obsługi klienta i znajomości technik 

handlowych. Inauguracyjna sesja szkoleniowa miała miejsce z końcem stycznia br.  

w Warszawie. 

 

 

Idea uruchomionego program szkoleniowego koncentruje się przede wszystkim na 

wyszkoleniu profesjonalnych sprzedawców stolarki otworowej o zweryfikowanej wiedzy 

sprzedażowej i produktowej oraz uświadomieniu sprzedawcom i właścicielom firm 

możliwości rozwoju firmy handlowo-montażowej poprzez optymalizację jej działania  

i rozszerzenie asortymentu o nowoczesne i zaawansowane technologicznie produkty i usługi. 

Z tego względu program ma na celu profesjonalizację zawodu sprzedawcy stolarki, a co za 

tym idzie – zwiększenie wartości rynku stolarki okienno-drzwiowej. Program zakłada 

stworzenie zawodu sprzedawcy – eksperta działającego na zasadzie kompetentnego doradcy 

klienta, służącego wiedzą i doświadczeniem dla klienta. 

Pierwszy etap Warsztatów Handlowych przewidziany jest na 6 miesięcy. Do maja 

prowadzone są warsztaty stacjonarne, wykłady internetowe, pojawią się podręczniki, wykłady 

video, stoiska na targach, a w czerwcu przeprowadzony zostanie egzamin, po zdaniu którego 

najlepsi otrzymają  certyfikaty profesjonalnego sprzedawcy – doradcy technicznego dla 

klienta stolarki okienno-drzwiowej. 

Pierwsze spotkanie odbyło się już 24 stycznia w Warszawie, a kolejne odbędą się na targach 

budowlanych w Sosnowcu (SIBEX, 22 lutego) oraz w Poznaniu (BUDMA, 12 marca). 

“Warsztaty Handlowe są po Warsztatach Montażowych kolejną inicjatywą edukacyjną, którą 

propagujemy z uwagi na rolę i znaczenie poszczególnych grup w rozwoju rynku stolarki  

w Polsce w podnoszeniu jakości obsługi klienta. Rynek stolarki w Polsce potrzebuje 

wykwalifikowanych sprzedawców, którzy dzięki swoim niezrównanym kompetencjom i 

wiedzy będą w stanie w sposób profesjonalny doradzać klientom w podejmowaniu decyzji 

odnośnie zakupu stolarki. Dziś sprzedawca, poza montażystą, jest osobą, która spędza 

najwięcej czasu z klientem. Ma wiec możliwości wskazania zalet, korzyści, cech i walorów 

produktu. Dlatego właśnie kluczową dla wzrostu rynku stolarki jest rola punktów handlowych  



 
 

  

i jakość funkcjonujących w nich pracowników. Jestem przekonany, że efektem naszych 

działań będzie grupa wykwalifikowanych sprzedawców stolarki, którzy znają potrzeby klienta 

i potrafią je skutecznie zrealizować.” – mówi Adam Leik, Dyrektor ds. Marketingu DRUTEX 

S.A. 

 

Od ponad dwóch lat DRUTEX jest również partnerem Warsztatów Montażowych, których 

celem jest kształcenie kadr montażowych oraz propagowanie zasad poprawnego montażu 

okien. Dzięki tym działaniom wydano podręcznik dla montażystów okien, przeszkolono już w 

całej Polsce kilkuset fachowców,, a wielu z nich po sprawdzeniu ich wiedzy i umiejętności 

wydano dyplomy Mistrzów Montażu.  

 

Ponadto, DRUTEX wraz z ITB opracował własną instrukcję montażową, która stanowi 

podstawę montowania naszych okien. W ten sposób staramy się tworzyć bazę prawidłowych 

zachowań i kultury wśród ekip montażowych i edukować ich w zakresie wiedzy z tej 

dziedziny. Jednocześnie wciąż dążymy do tego, by w Polsce powstała ogólnokrajowa norma 

regulująca kwestie związane z poprawnym montażem, który niestety wciąż jeszcze spędza 

sen z powiek wielu montażystom w Polsce. Zapewnienie wysokiej jakości usług jest możliwe 

tylko wówczas, gdy osoby odpowiedzialne za montaż stolarki mają odpowiednią wiedzę 

merytoryczną i przygotowanie praktyczne.  . 

 

Podobnie jak program Mistrzowie Montażu miał na celu szkolenie montażystów, to 

organizacja Warsztatów Handlowych jest doskonałą okazją do wyszkolenia handlowców  

w zakresie stolarki otworowej, aby stworzyć profesjonalizację zawodu sprzedawcy.  

 

Warsztaty zakończą się egzaminem i uzyskaniem tytułu Profesjonalnego Sprzedawcy 

Stolarki, certyfikowanego  przez Akademię Stolarki  i Partnerów Warsztatów Handlowych. 

 

Najbliższe Warsztaty Handlowe dla właścicieli firm handlowo-montażowych odbędą się na 

najważniejszych targach budowlanych w Sosnowcu (Sibex, 22 lutego 2014) oraz w Poznaniu 

(Budma, 12 marca 2014). 
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INFORMACJE DLA MEDIÓW 

 

 

DRUTEX S.A. jest największym  producentem stolarki okienno - drzwiowej w Europie. 

Spółka rozpoczęła działalność w 1985 roku i  obecnie sprzedaje swoje produkty w większości 

krajów europejskich, USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i na Bliskim Wschodzie.   

W swojej ofercie, oprócz produktów z PVC, DRUTEX posiada, również okna, drzwi i fasady 

z aluminium i drewna, jak również rolety.  Firma, jako jedna z niewielu w branży, jest 

również producentem szyb zespolonych oraz wytwarza własne profile PVC - GL System. 

Obecnie potencjał przedsiębiorstwa pozwala na produkcję 5000 okien na dobę, co czyni firmę 

niekwestionowanym liderem w branży stolarki  

w Europie. Jednocześnie produkty firmy charakteryzują się zaawansowaniem 

technologicznym i innowacyjnością, dzięki czemu wyznaczają standardy na 

międzynarodowym rynku stolarki  

i odpowiadają wymaganiom klientów. 

Spółka jest firmą nowoczesną, stosującą w procesie produkcyjnym najnowsze rozwiązania 

technologiczne dopasowane do oczekiwań Klientów. Produkty znajdują uznanie w oczach 

nabywców, dzięki doskonałym rezultatom w zakresie energooszczędności jak również 

nowoczesnemu designowi i ponadprzeciętnej funkcjonalności, co jest odzwierciedlone  

w licznych nagrodach i wyróżnieniach, takich jak: Złoty Laur Klienta, Ambasador Polskiej 

Gospodarki, Filar Polskiej Gospodarki, Lider Polskiego Biznesu, Solidna Firma, Top Builder, 

Diament Forbesa, Medal Europejski, Gazele Biznesu, EU Standard, Kryształowy Profil, 

Dobra Firma, Zielona Marka i wiele innych.  

Celem firmy jest tworzenie najnowocześniejszych produktów, inwestycje w innowacyjne 

rozwiązania i budowanie dynamicznej sieci sprzedaży gwarantującej optymalizację podaży  

i procesów zaopatrzenia wciąż powiększającej się bazy Klientów. 

Siedziba firmy znajduje się w Bytowie, w woj. pomorskim. Tam też znajduje się centrum 

logistyczne Spółki dysponujące flotą ponad 180 nowoczesnych pojazdów, dzięki czemu,  

w połączeniu ze sprawnością działania, firma zapewnia najkrótsze na rynku terminy realizacji 

zamówień (do 7 dni w całej Europie), co zdecydowanie wyróżnia firmę  na rynku. 

W 2013 roku firma osiągnęła przychód na poziomie 480 mln zł, a działalność eksportowa 

firmy sięgnęła ponad 50%. Firma jest jednym z największych pracodawców  

w województwie i zatrudnia  ponad 1840 osób. Dynamiczny wzrost przychodów  

i zatrudnienia jest wynikiem rosnącego popytu na produkty firmy. Obecnie DRUTEX 

realizuje jedną z najważniejszych inwestycji w historii firmy, związaną z budową 

Europejskiego Centrum Stolarki, wartą w sumie ok. 200 mln zł.. Pierwszy etap inwestycji  

firma planuje oddać w II kwartale  2014 roku, co pozwoli firmie na podwojenie mocy 

produkcyjnych. 

DRUTEX S.A. jest również firmą społecznie odpowiedzialną, a polityka społecznej 

odpowiedzialności biznesu jest wpisana w strategię działania firmy. Spółka angażuje się  

w akcje mające na celu wspieranie potrzebujących. DRUTEX wspiera m.in. Fundację 

Kiwanis, pomagając dzieciom chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  

i życiowej. Firma pomogła również podopiecznym Fundacji „Równe Szanse” Dariusza 

Michalczewskiego. Poza tym angażuje się w lokalne inicjatywy. Dzięki temu dziś, DRUTEX 

postrzegany jest jako firma rzetelna, uczciwa i otwarta na potrzeby społeczeństwa. 

 


