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height="100" /><br /><br />W naszym kraju wci�� pokutuje stereotyp ?budowla�a z w�sem?,
kt�y ma problem z obs�ug� komputera i telefonu kom�kowego. Agencje interaktywne
uwa�aj� bran��budowlan� za jedn� z newralgicznych, kt�ych obs�uga jest ma�o
skuteczna i ma�o efektowna. Producenci natomiast obawiaj� si� dzia�a�w Sieci, traktuj�c
j� jako miejsce zabaw dla nastolatk�.
Czas jednak zrewidowa�ten pogl�d ? osoby
zwi�zane z budownictwem zaczynaj� stanowi�w Internecie coraz bardziej znacz�c� grup�
U�ytkownicy serwisu budowlanego grupy Gazeta.pl stanowi� podobn� ilo�ciowo grup� co
cz�onkowie spo�eczno�ci biznesowej GoldenLine czy serwis� sportowych Interii.<br /><br
/>Niezwyk�a aktywno��w Internecie firmy Xella Polska jest pozytywnym przyk�adem zmian
sposobu my�lenia o bran�y budowlanej. Xella, producent bloczk� z betonu kom�kowego
YTONG oraz blok� wapienno-piaskowych SILKA, wieloma interaktywnymi kana�ami szuka
kontaktu z klientem. <br /><br /><em>- Od 2006 roku nasza firma aktywnie dzia�a w
Internecie. Opr�z strony firmowej www.xella.pl zdecydowali�my si�na uruchomienie stron
tematycznych. </em>? m�i <strong>Monika Mychlewicz, dyrektor ds. marketingu Xella
Polska.</strong> <em>- Internet daje nam mo�liwo��przekazu nie tylko tekstowego, ale
r�nie� wideo, prezentacji typu flash, i co najwa�niejsze ? wej�cia w interakcj� z
potencjalnym klientem. </em>? dodaje Monika Mychlewicz.<br /><br />Tylko w ci�gu ostatnich
kilku miesi�y na Facebooku powsta�a dla Xelli gra edukacyjna <a
href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=132040426808583"><em>YTONG
Budowa</em></a>, kt�a przeprowadza internaut� przez ca�y proces budowania domu ?
pocz�wszy od kupienia dzia�ki a� po parapet�k�<em> - Bran�a budowlana postrzegana
jest jako bran�a trudna do promocji w Internecie - jest bran��, od kt�ej wiele agencji ucieka.
My lubimy wyzwania, dlatego w�a�nie powsta�a gra YTONG Budowa</em> - t�umaczy
<strong>Marcin Osman, szef agencji Someday Interactive</strong>, odpowiedzialnej za
stworzenie gry.<br /><br />Pokazanie procesu budowy domu w formie gry jest pomys�em
nowatorskim, jednak ? jak si�okazuje ? interesuj�cym dla Internaut�. Ju� po miesi�cu od
startu, gra <em>YTONG Budowa</em> mia�a na Facebooku 1.200 fan� oraz 5.500
unikalnych u�ytkownik�. Ca�kowity koszt nak�ad� na kampani� reklamow� na Facebooku
wyni�� zaledwie 340 dolar�. Atrakcj� dla fan� strony by�y cotygodniowe konkursy, w
kt�ych do wygrania by�y gad�ety wyst�uj�ce w grze: kolorowe kombinezony robocze,
lornetka czy super wytrzyma�e radio budowlane. <br /><br />Innym projektem Xelli jest
stworzenie strony internetowej <a href="http://energoscienne.pl/">energoscienne.pl</a>.
Sama nazwa energo�cienne jest neologizmem ? oznacza ?domy o energooszcz�nych
�cianach?. �cianach, kt�e pomagaj� oszcz�za� energi� Strona, mimo, i� po�wi�ona jest
powa�nemu tematowi energooszcz�no�ci i ekologii w budownictwie jednorodzinnym,
zawiera wiele interaktywnych element�. Za pomoc� kilku przycisk� mo�na zmieni� na
stronie g��nej por�roku, za� w zak�adce Konfigurator znajduje si� aplikacja, w kt�ej
przesuwaj�c proste suwaki mo�na �atwo obliczy� szacunkowe koszty budowy domu z r�ych
materia��. Opr�z tego, witryna zawiera obszern� akademi�wideo na temat podstaw
murowania budynk�.<br /><br />Od 2009 roku, zapocz�tkowana przez Xell�rok wcze�niej
akcja ?Folia znika z budowy?, zawita�a do Internetu: na portal <a
href="http://www.zdrowabudowa.pl/">ZdrowaBudowa.pl</a> oraz YouTube.com. Dzi�i
uczestnictwu w akcji ka�dy, kto ma na swojej budowie przynajmniej jeden metr sze�cienny
folii (czyli opakowania z oko�o pi�dziesi�iu palet bloczk�), mo�e si�jej �atwo
pozby�zupe�nie za darmo. Wystarczy wype�ni�<a
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href="http://www.xella.pl/html/pol/pl/8207.php">formularz</a> dost�ny na stronach
internetowych xella.pl. Folia trafia do ponownego przerobu, a nie na �mietnik czy do lasu, tak
jak dzieje si�to najcz�iej. Osoby, kt�e nic akurat nie buduj�, a podoba im si�ta
proekologiczna akcja, mog� zagra�w jej wirtualn� wersj�na profilu Energoscienne.pl na
Facebooku.<br /><br /><em>- Innowacyjne produkty SILKA i YTONG wymagaj�
innowacyjnych form komunikacji. Zalicza si�do nich Internet i og�nie poj�e ?nowe media?,
kt�e dla wchodz�cych w doros�e �ycie m�odych ludzi nie s� mediami nowymi, lecz
standardem w komunikacji.</em> ? wyja�nia <strong>Monika Mychlewicz, dyrektor ds.
marketingu firmy Xella Polska.</strong> <em>? Dla nieprzekonanych dodam tylko, �e rok
rocznie polskie szko�y budowlane ko�zy oko�o 90.000 absolwent�, kt�zy w wi�szo�ci
deklaruj� zwi�zanie swojego �ycia zawodowego z bran�� budowlan�. Czy� nie jest to
nasza grupa docelowa?</em> ? podsumowuje Monika Mychlewicz.<br /><br />Powy�sze
przyk�ady pokazuj�, �e komunikacja internetowa lider� bran�y budowlanej z inwestorami
prywatnymi oraz profesjonalistami jest mo�liwa. Pozostaje czeka�na nast�ne ciekawe
projekty tego typu, maj�c nadziej� �e przemog� si�i firmy budowlane i agencje z nimi
wsp�racuj�ce. W ko�u ka�dy z nas cho�raz w �yciu zmierzy si�z budow� lub remontem,
a w tej sytuacji bardzo pomaga w wyborze materia�� �wiadomo�� �e producent o nas dba.
<br /><br />Temat obecno�ci bran�y budowlanej w social mediach b�zie omawiany podczas
konferencji ?Monitoring Rynku Budowlanego 2010?, kt�a odb�zie si�28 pa�dziernika w
Warszawie. Zainteresowanych zapraszamy do udzia�u w konferencji, wi�ej informacji
mo�na znale��pod tym adresem: <a
href="http://www.asm-poland.com.pl/index.php?r=a&l=zaproszenie_MRB_2010">http://www.as
m-poland.com.pl/index.php?r=a&l=zaproszenie_MRB_2010</a>.<br /><br /><img
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/><br /><em>Strona www.energoscienne.pl </em><br /><br /><img
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/><br /><em>Energoscienne.pl w czterech porach roku </em><br /><br /><img
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/><br /><em>Blog o ekologicznym budowaniu www.ZdrowaBudowa.pl </em><br /><br /><img
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/><br /><em>Gra edukacyjna YTONG Budowa na Facebook'u</em> <br /><br /><img
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/><br /><em>Gra edukacyjna YTONG Budowa</em> <br /><br /><img
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/><br /><em>Energoscienne.pl na Facebook'u </em><br /><br /><img
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/><br /><em>Gra Zbieraj foli�na Facebook'u </em><br /><br /></p> <hr /> <p><strong>Firma
XELLA Polska</strong><strong> </strong><strong>Sp. z o.o</strong><strong>.</strong>
oferuje produkty marki YTONG, YTONG MULTIPOR, YTONG ENERGO i SILKA, stosowane
w budownictwie mieszkaniowym. Produkcja materia�� odbywa si�w 11 nowoczesnych
zak�adach na terenie ca�ej Polski. Sprzeda� firma Xella prowadzi poprzez sie�dystrybucji
na terenie ca�ego kraju oraz w krajach takich jak: Litwa, �otwa, Ukraina, obw�
Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest oko�o 700 os�.</p> <p>Wi�ej informacji w
serwisach: <a href="http://www.xella.pl/">www.xella.pl</a>, <a
href="http://www.budowane.pl/">www.budowane.pl</a>, <a
href="http://www.miastonoca.budowane.pl/">www.miastonoca.budowane.pl</a>, <a
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href="http://www.termodom.pl/termodompasywny/">http://www.termodom.pl/termodompasywny
/</a>, <a href="http://sklep.xella.pl/">http://sklep.xella.pl</a>, <a
href="http://www.inspiracje.budowane.pl/">www.inspiracje.budowane.pl</a>, <a
href="http://www.mulripor.budowane.pl/">www.multipor.budowane.pl</a>, <a
href="http://www.15latytong.pl/">www.15latYTONG.pl</a>, <a
href="http://energoscienne.pl/">www.energoscienne.pl</a> oraz na blogach: <a
href="http://blog.xella.pl/budujemy">http://blog.xella.pl/budujemy</a>, <a
href="http://www.zdrowabudowa.pl/">www.ZdrowaBudowa.pl</a>.</p> <p><strong>Xella
Polska</strong><br /><strong><a
href="http://newss.pl/budownictwo/xella-polska-sp.-z-o.o.html">Wi�ej
informacji z firmy
Xella Polska ( PRESS BOX)</a></strong></p> <p><br />{jcomments on}</p><div><a
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