
naprzeciw oczekiwaniom i już w czerwcu 2017 na 
BIMobject Cloud pojawiły się pierwsze 
parametryczne modele gotowe do pobrania. 

„Dane zawarte w obiektach pozwalają nam jako 
producentowi dotrzeć bezpośrednio do 
architekta, który umieszczając dany produkt 
w swoim projekcie lub wizualizacji, w pewnym 
stopniu sugeruje klientowi jego zakup. Sprawia to, 
że klienci często sami kontaktują się z nami 
i dopytują o inne nasze rozwiązania.” - podkreśla 
Katarzyna Kopycka.

Nowe i długotrwałe relacje

Purmo ceni sobie swoje relacje z klientem 
i projektantami. Marka buduje długotrwałe więzi ze 
swoimi interesariuszami i zawsze dopasowuje się do 
ich potrzeb. Na tym polu BIMobject okazało się 
również nieocenionym narzędziem marketingowym 
i swoistym wsparciem grupy celu w ich codziennej 
pracy. Dostarczanie modeli do bazy i możliwość ich 
pobrania z platformy niejednokrotnie pozwoliły na 
rozpoczęcie dialogu i współpracy. Nowe kontakty 
i ułatwiona komunikacja - to nowe możliwości.

Jesteśmy częścią przyszłości

„Inspirujmy siebie i innych przedstawicieli tego 
sektora do nieustannego rozwoju biznesu 
i poszerzania wiedzy z zakresu Building 
Information Modeling. To tu jest przyszłość”- 
podkreśla Katarzyna Kopycka. Korzyści w postaci 
zmniejszenia ilości odpadów generowanych na 
budowach, eliminowania błędów projektowych 
czy ułatwienia współpracy w projekcie są faktem 
i są warte zmian. Purmo nie ma najmniejszych 
wątpliwości, że nowoczesna technologia powinna 
na stałe wpisać się w codzienny grafik 
projektantów.

Zrównoważony rozwój to podstawa

Purmo stawia na ekologię oraz innowacje, 
dlatego strategia marki została oparta na 
czterech filarach. Pierwszym z nich jest poprawa 
wydajności poprzez precyzyjnie działający 
system, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej 
efektywności energetycznej. Drugim filarem jest 
większa integracja poprzez łączenie rozwiązań 
w innowacyjne, kompletne systemy. Kolejnym 
jest wsparcie profesjonalistów. Purmo wspiera 
instalatorów i projektantów instalacji poprzez 
dostarczanie rozwiązań szybkich w montażu 
i łatwych w obsłudze. Czwartym obszarem jest 
redukcja negatywnego wpływu na środowisko 
poprzez ograniczenie zużycia zasobów, takich 
jak energia i woda, oraz zmniejszenie wpływu 
procesów produkcyjnych na naszą planetę.

Krok w stronę digitalizacji

Firma z uwagą śledzi najnowsze trendy 
pojawiające się na rynku. Szybko zauważono, 
że cyfryzacja zaczęła diametralnie zmieniać 
dotychczasowy przemysł budowlany. Najwięksi 
gracze na rynku postanowili dostosowywać się do 
zmieniających się oczekiwań i standardów pracy 
swoich klientów, a nowoczesne technologie 
nabrały na znaczeniu. Zachodzące zmiany i tym 
razem nie umknęły uwadze specjalistów z Purmo. 
Dlatego też, trzy lata temu zapadła decyzja 
o rozpoczęciu współpracy z BIMobject.

Produkt w rękach architekta

Komfort pracy projektantów jest priorytetem. 
Obecnie większość architektów i inżynierów 
pracuje z obiektami BIM. Purmo wyszło więc 
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