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KLIMOR
na targach branży medycznej WIHE 2017
W ramach działań marketingowych promujących ofertę systemów klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym, firma Klimor wzięła udział w V Międzynarodowych Targach Medycznych WIHE Hospital Warsaw, które odbyły się w dniach 19-21 października br. w Warszawie na terenie centrum EXPO XXI.
Targi WIHE to jedno z najważniejszych w Polsce specjalistycznych wydarzeń o charakterze biznesowo-edukacyjnym dedykowane beneficjentom branży medycznej. Formuła targów WIHE obejmuje panel konferencyjny, na
który składa się kilkanaście prelekcji i warsztatów, oraz część wystawową - w tym roku
reprezentowaną przez blisko 40 czołowych,
polskich i zagranicznych dostawców produktów oraz usług przeznaczonych dla służby
zdrowia, farmacji i diagnostyki medycznej.
Dla firmy Klimor targi WIHE Hospital stanowiły jeden z elementów konsekwentnie
realizowanej strategii wzmocnienia świadomości marki w odniesieniu do oferowanych
przez producenta rozwiązań specjalistycznych w zakresie higrotermicznej obróbki
powietrza w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Na atrakcyjnie zaaranżowanym stoisku Klimor zaprezentował gamę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla tzw. technologii czystych, a wśród nich m.in. moduł recyrkulacyjny
MCK-MRH 1 o wydatku powietrza 1000 m³/h oraz nawiewnik laminarny NSL-2/2-65-30-H13 o wydatku nominalnym 1460 m³/h. Specjalistyczna oferta firmy Klimor dla branży medycznej obejmuje ponadto centrale i szafy klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym,
nawiewniki z wypływem mieszającym HFD oraz elementy wentylacji tj. kratki wywiewne GWB-G5.
– Systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne marki Klimor to nie tylko rozwiązania oparte na standardowych parametrach w zakresie
obróbki powietrza. Mamy bogate, bo sięgające lat 80-tych, doświadczenie w dostarczaniu najwyższej klasy produktów dedykowanych
specjalistycznym segmentom rynku, w tym m.in. służbie zdrowia i technologiom czystym – podkreśla Wiesław Łukaszewicz, Kierownik
Produktu w firmie Klimor, i dodaje – Nasze systemy gwarantują warunki odpowiednie dla komfortu oraz bezpieczeństwa chorych
i personelu medycznego, posiadają niezbędne atesty PZH, jak również wykonywane są według wymagań podyktowanych przez rozporządzenia i wytyczne projektowe dotyczące szpitali i pomieszczeń czystych tj. DIN 1946-4 i VDI 6022.
Firma Klimor może poszczyć się dziesiątkami topowych inwestycji zrealizowanych dla branży medycznej. W portfolio referencji firmy
znajdują się szpitale i obiekty służby zdrowia sektora publicznego i prywatnego zlokalizowane w całej Polsce, a wśród nich tak prestiżowe ośrodki jak Centralny Szpital Kliniczny oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Szpital Pro-Familia w Rzeszowie, Radomskie
Centrum Onkologii, Szpital na Zaspie w Gdańsku, Szpital Położniczo-Ginekologiczny i Urologiczny Św. Rodziny w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu czy Szpital Onkologiczny w Wieliszewie.
– Bogaty portfel realizacji dla branży medycznej to niewątpliwie powód do dumy, ale i wyzwanie, które postawiliśmy przed sobą
w obliczu planów intensyfikacji działań marketingowych w segmencie rozwiązań specjalistycznych Klimor – mówi Ewa Pilarska, Dyrektor ds. Marketingu i PR w Grupie KLIMA-THERM. – W kilku ostatnich latach centrale klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym MCKH
już stanowiły kilkunastoprocentową część tortu sprzedażowego firmy, a począwszy od ubiegłego roku konsekwentnie rozbudowujemy
narzędzia promocyjne służące dotarciu do nowych inwestycji, z czym m.in. związana jest nasza tegoroczna obecność na międzynarodowych targach WIHE Hospital czy merytoryczny udział w cyklu ogólnopolskich konferencji medycznych „Szpitale i obiekty służby
zdrowia” – podkreśla Ewa Pilarska.
Trwające trzy dni, V Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE Hospital
Warsaw zgromadziły związanych
z branżą medyczną wystawców
i odwiedzających z ponad 20 krajów w Europie i na świecie. Inicjatywa ta na przestrzeni pięciu zrealizowanych dotychczas edycji zyskała
rangę jednego z ważniejszych wydarzeń medycyny i służby zdrowia
w Polsce.
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