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Techbud, Yanmar i… Falubaz
Początki współpracy Techbudu z koncernem Yanmar datują się na rok 1996.
Wówczas to zielonogórska firma otrzymała autoryzację na naprawy gwarancyjne silników przemysłowych na terenie całej Polski. Z czasem umowa przybierała nowe kształty, a jej zakres został znacznie poszerzony

Nowoczesna siedziba firmy Techbud mieszcząca biura, magazyn części zamiennych i warsztaty znajduje się na terenie Parku
Naukowo-Technologicznego w Zielonogórskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

Najpierw, wraz z nadaniem firmie Techbud tytułu generalnego dystrybutora, w jej kompetecjach znalazła się sprzedaż części zamiennych oraz
kompletnych silników wraz
z profesjonalnym doradztwem w zakresie ich doboru.
Współpraca obu firm układała
się harmonijnie, co zaawocowało w roku 2010 podpisaniem kolejnego porozumienia.
Na jego mocy Techbud stał
się autoryzowanym dealerem
sprzętu budowlanego Yanmar. Techbud rozpoczął
sprzedaż mini- i midikoparek,
transporterów gąsienicowych,
ładowarek burtowych oraz
wież oświetleniowych Yanmar. Zapewnia również obsługę serwisową oraz dostawy
części zamiennych do wszystkich wymienionych maszyn
i urządzeń. Ma ku temu doskonałe warunki. W grudniu 2008 roku, z chwilą oddania do użytku położonego
w Zielonogórskiej Strefie Aktywności Gospodarczej nowoczesnego budynku biurowo-warsztatowo-usługowego, Techbud
zyskał całkiem nowe możliwo28 Pośrednik Budowlany

W roku 2010 podpisano porozumienie, na mocy którego Techbud stał się autoryzowanym dealerem sprzętu budowlanego marki Yanmar

W Zielonej Górze króluje żużel. Mecze miejscowego Falubazu cieszą się olbrzymim
zainteresowaniem kibiców. Techbud potrafi to wykorzystać…

ści. Po przeprowadzce do nowego dwukondygnacyjnego
obiektu dysponuje bowiem
dużym magazynem części zamiennych oraz warsztatem
o powierzchni ponad dwustu
metrów kwadratowych dającym możliwości przeprowadzania skomplikowanej naprawy większego sprzętu.
Od momentu uzyskania statusu autoryzowanego dealera
maszyn i urządzeń Yanmar,
firma Techbud przystąpiła
do promocji tej marki. Stworzyła domenę www.yanmar.pl,
na której każdy zainteresowany maszynami i urządzeniami
Yanmar znajdzie aktualne informacje dotyczące produktów, ich dane techniczne oraz
wszelkie nowości produktowe.
Może również pozyskać informacje na temat akcji promocyjnych oraz zapoznać się
z możliwościami Techbudu
w zakresie obsługi posprzedażowej maszyn i urządzeń.
Promocja marki Yanmar odbywa się również w sposób
mniej konwencjonalny. Techbud to firma z Zielonej Góry,
której mieszkańców pasjonuje żużel. Nic dziwnego, że
mecze miejscowego Falubazu w Enea Ekstralidze ogląda
regularnie od dziesięciu
do piętnastu tysięcy widzów.
Falubaz – mistrz Polski z roku 2013 – jest najpopularniejszym klubem sportowym nie
tylko w Zielonej Górze ale
w całym województwie lubuskim. Techbud potrafił wykorzystać ten fakt marketingowo. Od ponad dwóch lat
na każdym meczu Falubazu
rozgrywanym na Stadionie
Miejskim w Zielonej Górze pojawiają się regularnie reklamy
koncernu Yanmar. Liczni kibice „czarnego sportu” gromadzący się stadionie w Zielonej
Górze i zasiadający przed telewizorami mają dobre skojarzenia z marką. Z całą pewnością ma to pozytywny
wpływ na zwiększenie jej rozpoznawalności w Polsce.
www.techbud.eu

