Redakčný článok:

Prestížne ocenenie
FIRMA ROKA za rok 2009
získala firma IMMERGAS, s.r.o.
Počas piatich rokov sleduje redakcia časopisu Plynár – vodár – kúrenár firmy,
ktoré sa podieľajú na budovaní slovenského trhu v oblasti plynárenstva či
kúrenárstva. Na základe doterajších skúseností sme sa rozhodli raz ročne
udeliť jednej spoločnosti ocenenie Firma roka. Túto prestížnu cenu získa
spoločnosť, ktorá bude nielen ekonomicky silným subjektom vo vzťahu
k svojmu predmetu podnikania, ale svoje aktivity zameria aj na zlepšenie
a skvalitnenie obchodu, poskytovania služieb, zvyšovania odbornej spôsobilosti
či už projektantov, realizačných firiem, živnostníkov alebo montážnikov.
Značka IMMERGAS existuje na
slovenskom trhu od roku 1998.
Za svoju krátku dobu pôsobenia si
dokázala upevniť svoje postavenie,
získať určité percento trhu a neustále
napreduje. Výrobcom a distribútorom
týchto tradičných a kondenzačných
plynových kotlov najvyššej kvality
je talianska spoločnosť IMMERGAS
S.p.A. Spoločnosť IMMERGAS
získala v roku 1994 certifikát kvality
ISO 9001. Svoje postavenie si
IMMERGAS, s.r.o. upevnila na
Slovensku, keď sa materská firma
IMMERGAS, S.p.A. rozhodla realizovať výstavbu výrobného závodu

IMMERGAS Europe na Slovensku.
Je to prvý existujúci výrobný závod
IMMERGAS-u situovaný mimo
územia Talianska. Sídlo fabriky je
strategicky umiestnené v Poprade
v priemyselnom parku Matejovce,
ktorý má z hľadiska prostredia
viaceré demografické a geografické
prednosti. Výroba bola úspešne
spustená v roku 2008. Produkcia
závodu IMMERGAS Europe je
určená okrem slovenského trhu na
export do ostatných krajín sveta.
Počas uplynulých rokov patrí
IMMERGAS, s.r.o., jednoznačne
medzi spoločnosti, ktoré sa

mimoriadne aktívne podieľajú
a držia na kúrenárskom trhu svoje
pevné miesto, nielen vďaka predaju
svojich kotlov. Svoje zaslúžené
miesto a pozíciu v predaji získala
IMMERGAS, s.r.o. aj vďaka snahe
nájsť si cestu ku svojim klientom
hoci aj netradičnými spôsobmi.
Mimo koncových zákazníkov sa
pozornosť spoločnosti venuje nielen
projektantom, ale aj montážnym či
realizačným firmám. Pre tieto firmy,
spoločnosti, živnostníkov či kúrenárskych majstrov robí IMMERGAS, s.r.o.
pravidelné školenia, zvyšuje ich
kvalifikáciu a odborné zdatnosti
a zručnosti rôznymi spôsobmi.
Pre svojich „verných“ vytvorila
CAIUS CLUB. Je to klub združujúci
profesionálov z oblasti vykurovacej
techniky, ktorý ponúka svojím členom
profesionálne informácie z oblasti
vykurovania a vodoinštalácií.
Za podiel na zvyšovaní profesionálnej
odbornej úrovne kúrenárskej obce,
výrobu a distribúciu kondenzačných
plynových kotlov na Slovensku
a mimoriadne úspešnú spoluprácu
s časopisom Plynár – vodár – kúrenár
v roku 2009 sa rozhodlo vydavateľstvo
V.O.Č. Slovakia s.r.o. udeliť prestížne
ocenenie Firma roka 2009 spoločnosti
IMMERGAS, s.r.o. Cenu prevzal
počas výstavy Aqua Therm Nitra
2010 z rúk vydavateľa časopisu
Ing. Anton Jánsky, konateľ
spoločnosti IMMERGAS, s.r.o.
Mgr. Eugen Kurimský
Plynár • Vodár • Kúrenár + Klimatizácia 2/2010 | 37

