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Szanowni Państwo,

Działalność każdej firmy 
charakteryzuje się pewną 
etapowością. Kolejny 
zakończony rozdział 
zachęca do podsumowania 
i wyciągania wniosków.

Zymetric Sp. z o.o. obchodzi swoje 
10-lecie. To nie jest już mała, startująca 
firma. Dziś to sprawnie działający organizm 
z olbrzymim doświadczeniem. Dzięki niniej-
szej publikacji mogą Państwo zobaczyć, jak 
wyglądał nasz rozwój.

W Zymetric Team zgodnie uważamy, że 
te ostatnie 10 lat to piękny i udany okres. 

To wypadkowa wielu wyzwań, których się 
podjęliśmy. Mnóstwo celów, które zreali-
zowaliśmy. Okres miliona spotkań, tysiąca 
przegadanych godzin, oceanu uśmiechów 
i kilogramów stresu. To sukcesy, jak 
i potknięcia, co naturalne w organizacji, 
która nie stoi w miejscu. Wszystko jednak 
z myślą przewodnią, że jeśli się tylko 
chce, to można. Że warto iść 
po więcej. Warto wprowadzać 
zmiany, szukać niestandardowych 
rozwiązań, a czasami korzystać 
też ze sprawdzonych scenariuszy.

W nowy etap naszego firmowego 
życia wchodzimy z myślą, że 
nawet jeśli czasami było ciężko, 
to było warto. Każdy z nas wiele 
się nauczył. Firma zyskuje dziś 
miano stabilnego i uznanego 
gracza na rynku HVAC. Lubimy 
tu być, lubimy tu pracować, 
spędzać razem czas, rozwijać 
się, motywować.

W naszym wypadku sukces 
ma wielu autorów. Zymetric 
to owoc zaangażowania 
pracowników, którzy są tu 
od samego początku. Tych, 
którzy byli tu przez jakiś czas 
jak i tych, którzy właśnie 
dołączyli do naszego zespo-
łu i tworzą nowy wymiar 
naszej firmy. Wszystkim 
tym osobom w imieniu 
swoim i Zarządu 
bardzo dziękuję.

Rozwijamy się. I to na każdym 
kroku. Przez te 10 lat 
zmieniliśmy się i z tych zmian 
jesteśmy bardzo dumni. 
Zauważyliśmy, że nasze 
dotychczasowe logo również 
powinno przejść metamorfozę, 
tak by najlepiej oddać nasz 
dzisiejszy charakter i by pokazać, 
że mierzymy wysoko.

Mamy więc przyjemność zaprezentować 
Państwu nowe logo Zymetric oraz towarzy-
szące mu materiały identyfikacji wizualnej. 
Nowym wizerunkiem chcemy podkreślić:

 l stabilność, którą gwarantujemy,

 l doświadczenie, które mamy, 

 l profesjonalizm, który uosabiamy, 

 l pomysłowość, która nas wyróżnia,

 l zespołowość, która jest podstawą  
naszego działania,

 l rozwój nasz i naszych 
klientów.

Powstanie firmy dokładnie 
13 marca 2007 roku (początkowo 
pod nazwą AIRECO, w 2008 roku 
nastąpiła oficjalna zmiana nazwy 
na Zymetric).

Rozpoczynaliśmy jako Generalny 
Dystrybutor Mitsubishi Electric. 
Dzięki nam marka odniosła 
duży sukces na rynku rozwiązań 
klimatyzacyjnych.

Startujemy z Memo – naszym 
comiesięcznym newsletterem, 
który do dziś jest chętnie  
subskrybowany przez klientów.

Do portfolio sprzedawanych przez 
nas produktów dołączyły kurtyny 
powietrzne Thermoscreens, 
które z powodzeniem pracują  
do dziś w wielu budynkach 
w Polsce.

Akcja „Odkryj Nowe Zmysły”  
– program wsparcia sprzedaży 
dla naszych klientów, dzięki 
któremu każdy miał szansę stać 
się kierowcą ekskluzywnych aut. 
Akcja spotkała się z niesamowitym 
zainteresowaniem.

Otwarcie profesjonalnego 
warsztatu szkoleniowego.

Nie byłoby nas, gdyby nie 
nasi Partnerzy, oddani 
klienci, którzy codziennie 
obdarzają nas zaufaniem 
i z którymi wspólnie 
zmieniamy oblicze HVAC. 
Dzięki nim dystrybuowane 
przez nas urządzenia są 
w wielu obiektach i mieszka-
niach w Polsce i na świecie. 
10-lecie to szczególna okazja, 
by Państwu podziękować za 
dotychczasową współpracę. 

Wierzę, że będzie ona 
owocnie kontynuowana.

Dziękuję tym, którzy są 
z nami, którzy wierzą w nas 
i nam ufają. Mam nadzieję, 
że zarówno z Państwem, 
jak i z nowymi Klientami 
będziemy obchodzić kolejne 
dziesięciolecie.

DARIUSZ JERECZEK
Prezes Zarządu Zymetric Sp. z o.o.
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Nowe logo to nasz znak 
rozpoznawczy na kolejne 
lata. To również znak gwa-
rancji – zapewniamy bowiem 
najlepszy klimat rozwiązań 
HVAC. Wierzymy, że zapro-
ponowana zmiana podbije 
Państwa serca.

Kiedy startowaliśmy:

l hitami muzycznymi były piosenki 
„A gdy jest już ciemno” zespołu Feel 
czy „Umbrella” Rihanny

l w kinach królują: Piraci z Karaibów: 
na krańcu świata, Testosteron, Katyń 

l podpisano Traktat Lizboński

l Polska wstępuje do strefy Schengen

l zapadła decyzja, że Polacy będą 
organizować Euro 2012

l Adam Małysz zdobywa po raz czwarty 
Kryształową Kulę

l Ligę Mistrzów wygrywa AC Milan

l FSO zakończyło produkcję Matiza

l w San Francisco zaprezentowano 
iPhone’a
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Przez te 10 lat przeszliśmy olbrzymią metamorfozę.  
A jak zmieniać się, to tylko na lepsze. Kilka faktów: 

Startowaliśmy w małym 
biurze w Warszawie, stopniowo 
rozszerzając swój potencjał 
w całym kraju. Dziś powierzch-
nia naszej siedziby jest 3 razy 
większa, a łącznie mamy 
11 biur regionalnych.

Pięciokrotny wzrost liczby 
pracowników.

Posiadamy rozbudowane działy 
sprzedaży, marketingu, produktu, 
logistyki, obsługi klienta, serwisu, 
księgowości i kadr.

Jak na tamte czasy pokaźny 
warsztat szkoleniowy 
zamieniliśmy na jeszcze większy, 
o łącznej powierzchni 420 m².

Wystawiliśmy co najmniej  
18 000 faktur, liczba stale rośnie.

Katalogi też się zmieniły. 

Do jednego magazynu na początku 
dołączyło kilka kolejnych, co oznacza 
8-krotny wzrost powierzchniowy.

W tysiącach liczymy zrealizowane 
projekty, w dziesiątkach tysięcy 
sprzedane urządzenia.

Przeszkoliliśmy 4 800 osób podczas 
szkoleń technicznych oraz projektowych.

Zamieniliśmy Mitsubishi Electric  
na Midea – markę nowoczesnych  
rozwiązań technologicznych  
i pioniera w innowacjach HVAC.

Na początku posiadaliśmy klika  
reklam prasowych w roku, 
teraz na łamach prasy 
pokazujemy się kilkanaście 
razy… w miesiącu. 

Ciekawostki mniej formalne

Z pozdrowieniami – 
ZYMETRIC TEAM
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Przez cały czas, w każdym roku 
Zymetric był wielokrotnie 
nagradzany przez 
producentów 
dystrybuowanych marek 
za wzrosty sprzedaży 
i sukcesy w promocji 
marki na rynku  
polskim.

Powiększenie powierzchni 
magazynu położonego 
w Warszawie.

Start publikacji „Rozwiązania 
Projektowe” – kompendium 
gotowych rozwiązań 
dla projektantów.

Akcja „Aktywny tydzień, 
relaksujący weekend”  

– organizowana dla sieci firm 
instalacyjnych, z którymi pra-
cowaliśmy w tygodniu, a od-
poczywaliśmy w weekendy.

I Puchar Trzech Diamentów 
– bo piłka nożna i konkurencje 
sportowe to to, co mężczyźni 
lubią najbardziej.

Bal Karnawałowy – podsu-
mowanie 5 lat naszej działal-
ności. To było tak niedawno, 
a dziś mamy już 10 lat!

Z klientami w Pradze, 
Berlinie i Japonii – kto był, 
ten wie, co się działo.

II Puchar Trzech Diamentów  
– kolejny wielki event sportowy.

 

Akcja Tysiące Mil Zymetric 
– tym razem kilowaty wymie-
niamy na paliwo.

Wprowadzenie sprzedaży 
ratalnej dla klienta 
indywidualnego.
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Nowy serwis internetowy.

Zymetric sponsorem jachtu 
s/y Errislannan z załogą Filip 
Walczak i Magda Makowska 
podczas Baltic Polonez 
Cup Race – i znaleźliśmy się 
w czołówce.

Nowy rozdział z nową 
marką Midea, nastawienie 
na wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań i nowych 
technologii HVAC.

Prestiżowa nagroda branżo-
wa Delta 2015 dla Zymetric.

Nowa sala szkoleniowa 
– większa, wielostrefowa, 
profesjonalna. Zapraszamy 
do odwiedzenia.

Powiększenie powierzchni 
magazynowej  

– ponieważ chcemy 
zapewnić pełną dostępność 
i ekspresową dostawę  
urządzeń, która u nas  
jest GRATIS.

Zymetric otrzymuje bran-
żowe wyróżnienie Solidny 
Partner nadawane przez 
największy portal branży 
HVAC – klimatyzacja.pl

Dla nas był to rok Midea  
– idziemy w górę na tle lokal-
nym i globalnym, co „nakręca” 
do działania.

Marka Midea zdobywa tytuł 
Dobra Marka 2016  

– Odkrycie Roku.
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Jeszcze wtedy 
używane były:

l faxy – dziś już praktycznie 
zapomniane

l dyskietki – wyparte przez 
USB i chmury danych 

l materiały drukowane  
– dziś większość posługuje 
się wersjami elektronicznymi 
książek, katalogów, pism itp.

l telewizory kineskopowe  
– zastąpione technologią 
plazma / led

l proste telefony 
komórkowe, których 
następcami są smartfony

l Wypiliśmy około 42 000 l kawy (to tyle co 
wypełnienie basenu o wymiarach: 3 × 9 × 1,5 m).

l Urodziło się 30 dzieci naszych 
pracowników.

l Trzykrotnie obserwowaliśmy Mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej.

l Otwieraliśmy 10 sezonów letnich 
i zimowych.

l Przybyło nam trochę siwych włosów, 
przybyło (albo ubyło) trochę kilogramów.

l Nadal się szkolimy, a wiedza i profesjo-
nalizm to nasze najważniejsze cechy.

l Pieniądze – zarabiamy je my, zarabiają 
je nasi partnerzy.

l Wciąż dobrze się bawimy, bo każdy dzień 
motywuje nas do działania.

3×

5×

18 000×

10×



„Mówi się, że dobry sprzedawca 
sprzeda wszystko. I że wszystko 
można sprzedać. Może to i prawda, 
ale aby sprzedaż przekuć w długo-
trwały sukces trzeba być przede 
wszystkim oddanym doradcą klienta. 
Na zaufanie klienta pracuje się 
latami. Kierując się zasadami part-
nerskiej współpracy zbudowaliśmy 
wokół naszej firmy grupę usatysfak-
cjonowanych partnerów. Ich obec-
ność z kolei to dla nowych klientów 
znak, że warto z nami działać.”

Paweł Stasiak 
Dyrektor Regionu 
W Zymetric od początku

„Największym skarbem każdej firmy są ludzie. 
Tak też jest w naszej organizacji – bez pracy, 
zaangażowania, wiedzy i pomysłowości naszych 
pracowników – byłych i obecnych – nie byłoby 
sukcesu. Dziękuję Wam za te ostatnie 10 lat. 
Brawa dla Was!”

Dariusz Jereczek 
Prezes Zarządu, założyciel firmy

NA
MI

?
CO

PR
ZE

D

Już wkrótce 
otwarcie nowego, 
większego biura. 

Powiększenie składu 
osobowego – by 
zapewnić najwyższy 
poziom obsługi.

Innowacje w poszcze-
gólnych działach, 
tak by współpra-
cowało się z nami 
jeszcze lepiej i jeszcze 
sprawniej.

Nowe produkty – zobowiąza-
nie dostarczania najlepszych 
rozwiązań HVAC oznacza 
wdrażanie coraz lepszych 
rozwiązań technologicznych  

– wspólnie z Midea możemy  
to zagwarantować. 

A reszta wyniknie ze współ-
pracy z Państwem, na którą 
liczymy. Kooperacja z nami to 
korzyści dla każdej ze stron 
procesu inwestycyjnego/ 
zakupowego. Wierzymy, że 
za następne 10 lat nadal będą 
Państwo z nami! SU
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Zapraszamy więc do udziału 
w wielu atrakcjach przygo-
towanych specjalnie na tę 
okazję. O szczegółach informują 
Doradcy Techniczno-Handlowi 
oraz Dział Obsługi Klienta 
Zymetric Sp. z o.o.

OFERTA DLA BIUR 
PROJEKTOWYCH

Wyślij maila o treści P_10lat na 
adres marketing@zymetric.pl 

OFERTA STARTOWA

Zapytaj o promocyjne zasady 
rozpoczęcia współpracy.

OFERTA PARTNER+

Jesteś już naszym Klientem? 
Odbierz jubileuszowe rabaty.

AKCJA REAKTYWACJA

Chcesz ponownie z nami 
współpracować? Zapytaj 
o warunki.

STREFA PARTNERA

Zaloguj się do Strefy Partnera 
na www.midea-electric.pl 
i sprawdź urodzinowe 
promocje.

10 NA 10

Każdego 10 dnia miesiąca 
zaskoczymy Cię dobrą 
wiadomością – dzwoń do nas!

Polecamy urządzenia 
marki Midea
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Przeprowadziliśmy 
ankietę wśród wszystkich 
pracowników. 
Oto wyniki:

DORADCY 
TECHNICZNO-HANDLOWI

Jeśli lubisz wyzwania to praca 
dla Ciebie. Nie jest lekko, ale 
nie zostajesz pozostawiony sam 
sobie, możesz liczyć na wsparcie 
zespołu. Możesz uczyć się od 
innych, masz szansę rozwijać 
swoje umiejętności techniczne 
i sprzedażowe. Wyznaczane cele 
są realne i ich spełnienie daje 
korzyści nie tylko finansowe.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Nie jesteśmy tylko 
od odbierania telefonów 
i wystawiania faktur. Jesteśmy 
ekipą do zadań specjalnych. 
U nas każdy dzień jest inny, 
jest dynamicznie, nie jest 
nudno. Współpracujemy 
z pozostałymi działami 
w firmie i co najważniejsze, 
mamy przyjacielski kontakt 
z wieloma klientami w Polsce.

MARKETING

Naszym celem jest wprowadzanie 
kreatywnych rozwiązań 
marketingowych na rynku HVAC. 
Analizujemy, wymyślamy, wdrażamy. 
Ciągle w biegu, ciągle na adrenalinie. 
Cieszymy się przede wszystkim 
z tego, że mamy realny wpływ 
na funkcjonowanie firmy 
i w pewnym sensie również rynku. 
Oj dzieje się, dzieje.

MAGAZYN

Duży zespół w ogrom-
nym, ale dobrze zorga-
nizowanym magazynie. 
Dokładność i punktualność 
to nasze cechy rozpoznaw-
cze. Czasami jesteśmy 
bardzo zmęczeni, ale 
świadomość  tego, ile urzą-
dzeń dzięki nam każdego 
dnia dociera do obiektów 
inwestycyjnych motywuje 
do dalszej pracy.

SERWIS

Jeśli coś idzie nie tak,  
trafia do nas. Ale to 
wycinek naszej pracy. 
Najwięcej energii 
i satysfakcji dają nam 
uruchomienia syste-
mów. Start inwestycji 
zawsze cieszy. Duży plus 
to fakt, że mamy stały 
kontakt z klientem i że 
nie jesteśmy przywiązani 
do biurek. 

To, o czym dziś wiemy, 
że na pewno nastąpi to:

Specjalne programy 
lojalnościowe dedykowane 
naszym klientom – 
na bieżąco nasi Doradcy 
Techniczno-Handlowi oraz 
Dział Obsługi Klienta będą 
o nich informować.

Szanowni Klienci! 
Nasze 10-lecie 
będziemy świętować 
przez cały 2017 
rok! Możemy Was 
zapewnić, że będzie 
się działo!

„Musisz mieć pomysł, wizję. Musisz 
wierzyć w to, co chcesz zrobić. Musisz 
umieć ryzykować. Musisz umieć 
umiejętnie dobierać współpracow-
ników i codziennie motywować 
zespół do działania. Musisz wiedzieć, 
że sam nie zrobisz nic – potrzebujesz 
dobrego teamu do zadań specjalnych. 
Z błędów musisz wyciągać wnioski na 
przyszłość, sukcesy pomnażać. Musisz 
być kreatywny i myśleć perspektywicz-

nie. Jeśli słowo „musisz” zamienisz 
na „chcę i mogę”, a wypadkowa 

wszystkich wymienionych 
elementów jest na plus 

to projekt taki jak 
Zymetric musi się udać.”

Arkadiusz Prostak 
Dyrektor Sprzedaży, 

założyciel firmy

Zobacz  

10lat.zymetric.pl

„Firma to miejsce realizacji pewnej 
wizji. Wizji, na której mają skorzystać 
zarówno klienci, jak i pracownicy. 
Za realizacją stoją ludzie, działający 
według określonych procedur, 
wykorzystujący różnorodne 
narzędzia, dostarczający różnorodne 
produkty i usługi. Dlatego ogrom 
pracy przez te lata włożyliśmy i nadal 
wkładamy w to czego nie widać 
bezpośrednio. Wybór odpowiednich 
dostawców, monitorowanie jakości, 
programy wspierające sprzedaż, 
usprawnianie procesów. Po 10 
latach mogę powiedzieć, że ciągła 
inwestycja w ludzi, innowacje oraz 
narzędzia dała dobre rezultaty.”

Łukasz Trzciński 
Dyrektor Techniczny, założyciel firmy

„Sukces firmy tworzą ludzie – ich 
indywidualne doświadczenia 
oraz wiedza. Wszystko to sta-
nowi o bogactwie organizacji, 
bo przecież im więcej różnorod-
ności, tym więcej różnych po-
mysłów generuje firma, a także 
sposobów rozwiązywania pro-
blemów i strategii działania. 
Zymetric tworzy właśnie taki 
zespół ludzi – zaangażowanych 
profesjonalistów, którzy każdego 
dnia z uśmiechem na twarzy 
stają w szranki z twardą rzeczy-
wistością rynkową, odnosząc ko-
lejne sukcesy. Sukcesy są jednak 
możliwe głównie dzięki świetnej 
współpracy z zewnętrznymi 
partnerami oraz pracy zespoło-
wej wewnątrz firmy.”

Sebastian Wróbel 
Dyrektor Regionu


