
BIMobject pomnaża możliwości
 
„Co przekonało nas akurat do platformy BIMobject? Zdecydowanie liczba 
użytkowników oraz dostępność na całym świecie” - wyjaśnia Steffen-
munsberg. „Decydujący wpływ na wybór BIMobject miał również dobry i 
intuicyjny interfejs platformy, integracja z oprogramowaniem do planowa-
nia obsługującym BIM, a także rozbudowane funkcje analityczne i ska-
lowalność rozwiązania. To nie przypadek, że BIMobject jest liderem na 
rynku ”.

Cyfryzacja i dołączenie do platformy się opłaciło - już po kilku miesiącach 
RZB uzyskało zwrot z inwestycji. „Udało nam się znacznie zwiększyć naszą 
obecność na rynku i dotrzeć w bardzo krótkim czasie bezpośrednio do 
profesjonalistów z branży. W chmurze docieramy do potencjalnych 
klientów, z którymi wcześniej nie mieliśmy kontaktu. Ciekawe, że szczegól-
nie wysokie współczynniki klikalności osiągnęliśmy w krajach, które nie 
były postrzegane przez nas jako potencjalne rynki zbytu. Okazało się, że 
często zwracały uwagę na nas użytkownicy z krajów, w których BIM stawał 
sie coraz bardziej popularny. 

Krótko mówiąc: chmura okazała się skutecznym dopełnieniem naszej 
strony internetowej ”- mówi Steffenmunsberg. Sukces platformy z 
pewnością wiąże się również z tym, że dostosowuje się ona do zachowań 
komunikacyjnych grupy docelowej. „Projektant nie zawsze chce, aby 
sprzedawca zwracał się bezpośrednio do niego. Lubi samodzielnie 
wyszukiwać i oczekuje dostępności cyfrowych rozwiązań na żądanie. 
I to jest właśnie zaleta BIMobject - grupa docelowa sama znajduje drogę 
do nas.

Widoczność i wymierność

Oprócz zyskania większej obecności na rynku, RZB skutecznie 
zaczęło korzystać z opcji analizy danych oferowany w ramach 
narzędzia BIManalytics. Pozwoliło ono zidentyfikować użytkowników i 
dotrzeć do zainteresowanych stron, a także przeanalizować użyt-
kowników pod kątem geograficznym. 
„Udało nam się osiągnąć przejrzystość, która nie była możliwa na 
naszej stronie internetowej. Teraz możemy obserwować, kto jest 
zainteresowany, którym z naszych produktów i z którego rynku 
pochodzi. Są to cenne informacje zarówno dla sprzedaży, jak i 
marketingu ”- wyjaśnia Steffenmunsberg.

„Nasi sprzedawcy mają teraz więcej danych, które pomagają w 
skuteczniej  pozyskiwać nowych klientów. Ta opcja okazała się 
niezbędna w szczególności wiosną 2020 r., gdy poprzez lockdown 
zatrzymał się cały świat.  Teraz dużo lepiej znamy naszą grupę doce-
lową i ich potrzeby. A szczegółowość danych pomaga nam w lepiej 
rozwiązywać pojawiające się wyzwania”- mówi Cordula Lübbehusen.

„To wszystko jest procesem, który pozwala nam lepiej analizować 
potencjał rynkowy i daje szerszy wachlarz możliwości kontaktu z 
poszczególnymi leadami. Dla marketingu BIMobject stał się dodat-
kowym kanałem promocji marki i produktów. Pod pewnymi względami 
platforma działa jak branżowe media społecznościowe - komunikaty 
adresowane są bezpośrednio do odbiorców, do których chcemy 
dotrzeć, a nie tak jak w przypadku tradycyjnego marketingu, w 
którym rezultat jest nieprzeidywalny ”- mówi Lübbehusen.

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH od ponad 80 lat oferuje wyso-
kowydajne rozwiązania oświetleniowe. Portfolio Grupy RZB zatrudniającej 
ponad 800 pracowników obejmuje obecnie ponad 20 000 produktów z 
zakresu oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, oświetlenia awaryjne-
go oraz innowacyjnych systemów zarządzania oświetleniem.

„Smart Technology and Excellent Design“ to motto, pod którym firma 
rozwija swoje produkty oraz niejednokrotnie została uhonorowana wielo-
ma międzynarodowymi nagrodami za wzornictwo.

RZB jest obecny na BIMobject od lipca 2019 roku z 199 rodzinami produktów. 
Naszą rozmowę przeprowadziliśmy z Marco Steffenmunsbergiem, Head of 
Project Business w RZB i Cordula Lübbehusen, Head of Sales Marketing.

„BIM może działać tylko, gdy producent 
oferuje architektom najwyższą jakość 
swoich cyfrowych obiektów. 
- Marco Steffenmunsberg

Nowe kanały komunikacji

Modelowanie informacji o budynku (BIM) nie oznacza tylko zmiany procesów 
planowania. Cyfryzacja branży budowlanej ma również duży wpływ na komu-
nikację między wszystkimi zaangażowanymi w te procesy. W kontekście BIM 
zachowanie komunikacyjne grup docelowych zmieniło się radykalnie. Czasy, 
w których używano głównie mediów drukowanych, a sprzedawcy próbowali 
nawiązywać kontakty poprzez bezpośrednie spotkania z klientami, są coraz 
częściej uzupełniane lub zastępowane przez media cyfrowe; wyjaśnia Marco 
Steffenmunsberg. Zjawisko to stało się jeszcze bardziej widoczne podczas 
pandemii COVID-19. Daje to impuls do korzystania z narzędzi cyfrowych. 

„Klient, który kontaktuje się z nami dzisiaj, zwykle już ma jakąś wiedzę o 
naszej marce. Pytanie brzmi zatem: czego chce klient i czy może znaleźć u 
nas odpowiednie informacje”.

W RZB istota posiadania BIM-u została dość szybko rozpoznana. Dlatego kilka 
lat temu firma zdigitalizowała całe portfolio swoich produktów i umieściła je 
na własnej stronie internetowej. Obecnie cyfryzacja informacji o produktach 
jest już integralną częścią rozwoju produktu i zarządzania nim.

Niezależnie od tego, czy chodzi o stworzenie centralnej bazy danych zarząd-
zania informacjami o produktach (PIM), ciągłe dostosowywanie informacji o 
produktach na stronie internetowej, czy codzienną aktualizację numerów 
artykułów - RZB stawia cyfryzację jako jeden z priorytetów.
Oprócz informacji na własnej stronie internetowej, RZB chciało pojawić się 
także w innych kanałach online. W lipcu 2019 firma zdecydowała się opubli-
kować swoje produkty na bimobject.com. 

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
SMART TECHNOLOGY. EXCELLENT DESIGN.
360° Lichtkompetenz

Wydajne rozwiązania oświetleniowe, progresywna tech-
nologia LED i doskonała jakość produktu „Made in Ger-
many”, to wyznaczniki firmy RZB działającej od ponad 80 
lat. Portfolio Grupy RZB zatrudniającej 800 pracowników 
obejmuje obecnie ponad 20 000 produktów z zakresu 
oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, oświetlenia 
awaryjnego oraz innowacyjnych systemów zarządzania 
oświetleniem. „Inteligentna technologia i doskonały 
design” są rdzeniem i podstawą rozwoju w RZB. Za swoją 
pracę projektową RZB otrzymał już ponad 75 między-
narodowych nagród. RZB to jedna z najbardziej innowa-
cyjnych i odnoszących sukcesy ekonomicznie średnich 
przedsiębiorstw w Niemczech.
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kować swoje produkty na bimobject.com. 
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Wydajne rozwiązania oświetleniowe, progresywna tech-
nologia LED i doskonała jakość produktu „Made in Ger-
many”, to wyznaczniki firmy RZB działającej od ponad 80 
lat. Portfolio Grupy RZB zatrudniającej 800 pracowników 
obejmuje obecnie ponad 20 000 produktów z zakresu 
oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, oświetlenia 
awaryjnego oraz innowacyjnych systemów zarządzania 
oświetleniem. „Inteligentna technologia i doskonały 
design” są rdzeniem i podstawą rozwoju w RZB. Za swoją 
pracę projektową RZB otrzymał już ponad 75 między-
narodowych nagród. RZB to jedna z najbardziej innowa-
cyjnych i odnoszących sukcesy ekonomicznie średnich 
przedsiębiorstw w Niemczech.
  
  
 



BIMobject pomnaża możliwości
 
„Co przekonało nas akurat do platformy BIMobject? Zdecydowanie liczba 
użytkowników oraz dostępność na całym świecie” - wyjaśnia Steffen-
munsberg. „Decydujący wpływ na wybór BIMobject miał również dobry i 
intuicyjny interfejs platformy, integracja z oprogramowaniem do planowa-
nia obsługującym BIM, a także rozbudowane funkcje analityczne i ska-
lowalność rozwiązania. To nie przypadek, że BIMobject jest liderem na 
rynku ”.

Cyfryzacja i dołączenie do platformy się opłaciło - już po kilku miesiącach 
RZB uzyskało zwrot z inwestycji. „Udało nam się znacznie zwiększyć naszą 
obecność na rynku i dotrzeć w bardzo krótkim czasie bezpośrednio do 
profesjonalistów z branży. W chmurze docieramy do potencjalnych 
klientów, z którymi wcześniej nie mieliśmy kontaktu. Ciekawe, że szczegól-
nie wysokie współczynniki klikalności osiągnęliśmy w krajach, które nie 
były postrzegane przez nas jako potencjalne rynki zbytu. Okazało się, że 
często zwracały uwagę na nas użytkownicy z krajów, w których BIM stawał 
sie coraz bardziej popularny. 

Krótko mówiąc: chmura okazała się skutecznym dopełnieniem naszej 
strony internetowej ”- mówi Steffenmunsberg. Sukces platformy z 
pewnością wiąże się również z tym, że dostosowuje się ona do zachowań 
komunikacyjnych grupy docelowej. „Projektant nie zawsze chce, aby 
sprzedawca zwracał się bezpośrednio do niego. Lubi samodzielnie 
wyszukiwać i oczekuje dostępności cyfrowych rozwiązań na żądanie. 
I to jest właśnie zaleta BIMobject - grupa docelowa sama znajduje drogę 
do nas.

Widoczność i wymierność

Oprócz zyskania większej obecności na rynku, RZB skutecznie 
zaczęło korzystać z opcji analizy danych oferowany w ramach 
narzędzia BIManalytics. Pozwoliło ono zidentyfikować użytkowników i 
dotrzeć do zainteresowanych stron, a także przeanalizować użyt-
kowników pod kątem geograficznym. 
„Udało nam się osiągnąć przejrzystość, która nie była możliwa na 
naszej stronie internetowej. Teraz możemy obserwować, kto jest 
zainteresowany, którym z naszych produktów i z którego rynku 
pochodzi. Są to cenne informacje zarówno dla sprzedaży, jak i 
marketingu ”- wyjaśnia Steffenmunsberg.

„Nasi sprzedawcy mają teraz więcej danych, które pomagają w 
skuteczniej  pozyskiwać nowych klientów. Ta opcja okazała się 
niezbędna w szczególności wiosną 2020 r., gdy poprzez lockdown 
zatrzymał się cały świat.  Teraz dużo lepiej znamy naszą grupę doce-
lową i ich potrzeby. A szczegółowość danych pomaga nam w lepiej 
rozwiązywać pojawiające się wyzwania”- mówi Cordula Lübbehusen.

„To wszystko jest procesem, który pozwala nam lepiej analizować 
potencjał rynkowy i daje szerszy wachlarz możliwości kontaktu z 
poszczególnymi leadami. Dla marketingu BIMobject stał się dodat-
kowym kanałem promocji marki i produktów. Pod pewnymi względami 
platforma działa jak branżowe media społecznościowe - komunikaty 
adresowane są bezpośrednio do odbiorców, do których chcemy 
dotrzeć, a nie tak jak w przypadku tradycyjnego marketingu, w 
którym rezultat jest nieprzeidywalny ”- mówi Lübbehusen.

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH od ponad 80 lat oferuje wyso-
kowydajne rozwiązania oświetleniowe. Portfolio Grupy RZB zatrudniającej 
ponad 800 pracowników obejmuje obecnie ponad 20 000 produktów z 
zakresu oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, oświetlenia awaryjne-
go oraz innowacyjnych systemów zarządzania oświetleniem.

„Smart Technology and Excellent Design“ to motto, pod którym firma 
rozwija swoje produkty oraz niejednokrotnie została uhonorowana wielo-
ma międzynarodowymi nagrodami za wzornictwo.

RZB jest obecny na BIMobject od lipca 2019 roku z 199 rodzinami produktów. 
Naszą rozmowę przeprowadziliśmy z Marco Steffenmunsbergiem, Head of 
Project Business w RZB i Cordula Lübbehusen, Head of Sales Marketing.

„BIM może działać tylko, gdy producent 
oferuje architektom najwyższą jakość 
swoich cyfrowych obiektów. 
- Marco Steffenmunsberg

Nowe kanały komunikacji

Modelowanie informacji o budynku (BIM) nie oznacza tylko zmiany procesów 
planowania. Cyfryzacja branży budowlanej ma również duży wpływ na komu-
nikację między wszystkimi zaangażowanymi w te procesy. W kontekście BIM 
zachowanie komunikacyjne grup docelowych zmieniło się radykalnie. Czasy, 
w których używano głównie mediów drukowanych, a sprzedawcy próbowali 
nawiązywać kontakty poprzez bezpośrednie spotkania z klientami, są coraz 
częściej uzupełniane lub zastępowane przez media cyfrowe; wyjaśnia Marco 
Steffenmunsberg. Zjawisko to stało się jeszcze bardziej widoczne podczas 
pandemii COVID-19. Daje to impuls do korzystania z narzędzi cyfrowych. 

„Klient, który kontaktuje się z nami dzisiaj, zwykle już ma jakąś wiedzę o 
naszej marce. Pytanie brzmi zatem: czego chce klient i czy może znaleźć u 
nas odpowiednie informacje”.

W RZB istota posiadania BIM-u została dość szybko rozpoznana. Dlatego kilka 
lat temu firma zdigitalizowała całe portfolio swoich produktów i umieściła je 
na własnej stronie internetowej. Obecnie cyfryzacja informacji o produktach 
jest już integralną częścią rozwoju produktu i zarządzania nim.

Niezależnie od tego, czy chodzi o stworzenie centralnej bazy danych zarząd-
zania informacjami o produktach (PIM), ciągłe dostosowywanie informacji o 
produktach na stronie internetowej, czy codzienną aktualizację numerów 
artykułów - RZB stawia cyfryzację jako jeden z priorytetów.
Oprócz informacji na własnej stronie internetowej, RZB chciało pojawić się 
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kować swoje produkty na bimobject.com. 
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