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Właściciel i pracownicy Konmetu są wy-
sokiej klasy specjalistami w branży na-

rzędzi, techniki zamocowań oraz pokrew-
nych branż związanych z budownictwem 
oraz zaopatrzeniem rzemiosła i przemy-
słu. Główną gałęzią działalności firmy jest 
sprzedaż elementów złącznych. Jednak 
współpraca z dużymi firmami produkcyjny-
mi niejako wymusiła rozszerzenie oferty o 
narzędzia i elektronarzędzia. Dzięki temu 
firma może kompleksowo zaopatrywać fir-
my budowlane, hurtownie oraz sklepy. - W 
trosce o naszych klientów staramy się na 

bieżąco śledzić dynamicznie zmieniający 
się rynek i dopasowywać naszą ofertę do 

oczekiwań klientów – zapewnił Piotr Gadzi-
na, właściciel firmy. - Dział elektronarzędzi 
powstał dzięki temu, że zakłady przemysło-
we, do których dostarczamy zamocowania, 
potrzebowały również kompleksowej ob-
sługi w tym zakresie. Dlatego odpowiedni 
asortyment pojawił się w ofercie. Konmet 
sprzedaje narzędzia klasy profesjonalnej, 
tak jak w zamocowaniach priorytetem w 
sprzedaży są śruby klasowe. Na stronie 
internetowej firmy znajduje się obszerna 
przeglądarka materiałów złącznych, w któ-
rej podstawowym kryterium wyszukiwania 
jest norma ISO. Już sam ten fakt obrazuje, 
do kogo kierowana jest oferta firmy. – Jak 
widać, naszą ofertę kierujemy do klienta 
świadomego wartości danych narzędzi. Wo-
limy sprzedać 10 wkrętaków dobrej jakości, 
takich jak Felo, niż 100 marnych narzędzi. 
Wprowadzenie i przekonanie klientów do 
drogich produktów trwa długo – czasem 

mijają nawet trzy lata, zanim dana marka 
zacznie rotować, ale wiemy, że to się opła-
ca – i nam, i naszym klientom, i naszym do-
stawcom – podkreśla Piotr Gadzina
Współpraca pomiędzy Lange Łukaszuk i 
Konmetem układa się pomyślnie od kilku 
lat. W ofercie Konmetu znajduje się więk-
szość marek dystrybuowanych przez Lan-
ge Łukaszuk w Polsce: m.in. AS Schwabe, 
Benning, Bondhus, Collomix, Felo, Hervi-
sa, Jokari, Novus, NWS, Perles, Proxxon, 
Scheppach, Sola, Starmix i Steinel. To tu-
taj powstała pierwsza w Polsce ekspozycja 
zbudowana przy wykorzystaniu najnow-
szego wzoru regałów. - Naturalną koleją 
rzeczy Konmet dołączył do grona punktów 
partnerskich - wyselekcjonowanych klien-
tów Lange Łukaszuk. Decyzją właściciela, 
Piotra Gadziny, oferta została uzupełniona 
o ciekawe modele Kressa i tym samym speł-
nia już wszystkie założenia punktu partner-

skiego – podkreślił Dariusz Kapek, dyrektor 
handlowy w Lange Łukaszuk.
Program Partnerski Lange Łukaszuk ma 
na celu rozwinięcie sieci partnerów han-
dlowych tej firmy. Dystrybutor zapewnia 
swoim klientom wszechstronne wsparcie 
i priorytetowe traktowanie na każdym 
etapie procesu obsługi i współpracy oraz 
szczególne warunki handlowe, m.in.: pre-
ferencyjne ceny zakupu, rozbudowany i 
nowoczesny system ekspozycji produktów, 
szkolenia, reklamę wizualną, indywidual-
nie dobrane promocje oraz inne elementy 
wsparcia sprzedaży. Do programu przy-
stąpić może ograniczona liczba sklepów 
określona w zależności od wielkości miasta 
i siły nabywczej w danym rejonie. Dlatego 
zapraszane są do niego przede wszystkim 
punkty z ugruntowaną pozycją na lokalnym 
rynku i dużym doświadczeniem w branży. 

ASz

Konmet z Jeleniej Góry 
to firma z ponad 15-letnią 
historią. Od wielu lat 
współpracuje 
z Lange Łukaszuk, 
a w ubiegłym roku 
dołączyła do programu 
partnerskiego 
wrocławskiego importera. 
Przestronny salon 
sprzedaży w Jeleniej 
Górze został zatem 
kolejnym 
punktem partnerskim 
Lange Łukaszuk.

w y d a r z e n i a

Konmet – punkt partnerski Lange Łukaszuk

Od lewej: Dariusz Kapek - dyrektor handlowy Lange Łukaszuk,  Piotr Gadzina - właścicel PHU Konmet, Łukasz Mroczkowski - regionalny koordynator sprzedaży w Lange Łukaszuk 


