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Jak branża stolarki otworowej i automatyki budynkowej radzi sobie w dobie pandemii?

Zainteresowany? Poproś o ofertę!
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Wpływ wprowadzonych ograniczeń i restrykcji związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii
koronawirusa będzie odczuwalny przez branżę budowlaną w różnym stopniu. Sprawdźmy, jak
reprezentanci, funkcjonujący na rynku stolarki otworowej, poradzili sobie w pierwszych
miesiącach pandemii i w jaki sposób musieli przeorganizować swoją działalność biznesową.
 
 
W wirtualnym spotkaniu wzięli udział:
 
 
» Jeremi Filuś – właściciel firmy Fistal – producent ogrodzeń i systemów płotowych na rynek krajowy i
eksportowe;
 
 
» Jakub Wiśniewski – właściciel ESIMA Rolety – producent rolet zewnętrznych i moskitier; 
 
 
» Marcin Ficek – właściciel i twórca Montersi.pl – jeden z największych w Polsce dystrybutorów
systemów alarmowych, automatyki budynkowej oraz jedno z największych centrów doradztwa dla
instalatorów – profesjonalistów;
 
 
» Wojciech Jankowski – moderator dyskusji, odpowiedzialny za rozwój grupy Nice w Europie Środkowo-
Wschodniej i Izraelu.
 
 
W dalszym ciągu trudno wyrokować, jaki będzie ostateczny wpływ koronawirusa na całą branżę
budowlaną. Ekonomiści w wypowiedziach dla portalu parkiet.com nie są zgodni. 
 
 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku budowlanego będzie miało otoczenie makroekonomiczne i
polityka inwestycyjna. Dziś wszyscy są zgodni, co do ścinania prognoz tempa wzrostu
gospodarczego i nakładów inwestycyjnych. Odbije się to z pewnością na niższych budżetach na
budynki, szczególnie w budownictwie komercyjnym, gdzie inwestorzy muszą zorganizować
finansowanie – mówi Szymon Jungiewicz, główny analityk rynku budowlanego w firmie PMR. 

 
 
Z kolei Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zaznacza, że nudownictwo powinno
odczuć skutki epidemii koronawirusa w mniejszym stopniu niż branża logistyczna, transportowa czy turystyczna.
 
 
» Zobacz materiał wideo
 
 
Jak w pierwszym okresie pandemii poradzili sobie producenci i dystrybutorzy stolarki otworowej i branży budowlanej? W rozmowie
padają ciekawe spostrzeżenia prezentowane z różnych perspektyw i w różnej rzeczywistości ekonomicznej. Czy w związku z
kwarantanną czeka nas porzucenie ogniwa instalatora-profesjonalisty w procesie wykończeniowym i silny dryf w stronę kanału DIY? Jak
mogą wyglądać najbliższe miesiące w branży oraz jak mogą zmienić się zachowania konsumenckie? Te tematy poruszone zostały w
trakcie spotkania.
 
 
#automatyka_budynkowa, #koronawirus
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