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Zelmer to wiodący polski producent drobnego sprzętu AGD, m.in.: odkurzaczy,
mikserów, maszynek do mięsa, robotów kuchennych, sokowirówek oraz
czajników. W asortymencie marki znajdują się również kuchenki mikrofalowe,
ekspresy do kawy, żelazka, wagi i urządzenia do stylizacji włosów. Zelmer buduje
swoją markę już od przeszło 60 lat, a w opinii konsumentów jest synonimem
trwałości i niezawodności.

TO, CZEGO NIE WIEDZIAŁEŚ
Nazwa powstała w 1967 roku, kiedy firma
funkcjonowała pod nazwą
Zakłady Elektromechaniczne Rzeszów.
Z opartego o tę nazwę skrótu: „z” z zakładów,
„el” i „me” od słowa elektromechaniczne
oraz „r” z Rzeszowa powstał znany dziś
większości konsumentów Zelmer.
Pierwszy model odkurzacza wyprodukowany
przez Zelmer nosił nazwę Gamma.

Kontekst rynkowy
Zelmer jest jedną z najstarszych i jednocześnie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich marek. Niezawodność, funkcjonalność i nowoczesny
design to atuty, którymi skutecznie zdobywa rynek małego AGD nie tylko
w Polsce, ale także w Europie Środkowej i Wschodniej. Marka Zelmer to
niekwestionowany lider w segmentach sprzedaży odkurzaczy, mikserów czy
maszynek do mięsa.
Od kwietnia 2013 roku marka poszerzyła portfolio firmy BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. (BSH), spółki należącej do koncernu
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. Zelmer nieustannie się
rozwija, zaznaczając swoją obecność we wschodnich
i południowych krajach Europy.
Oferta
Założony w 1937 roku zakład produkujący kuchnie
polowe i sprzęt wojskowy to dziś nowoczesna firma
dostarczająca wyjątkowo ceniony na polskim rynku
sprzęt AGD. Oferta marki Zelmer opiera się przede
wszystkim na zrozumieniu licznych potrzeb konsumentów i odpowiadaniu na nie. Właśnie dlatego
asortyment marki jest tak bogaty i różnorodny.
Zelmer oferuje konsumentom szeroką gamę urządzeń AGD niezbędnych w każdym domu: począwszy od odkurzaczy (np. popularne modele
Odyssey czy Jupiter) poprzez miksery aż do golarek i nawilżaczy powietrza. Wyróżniającą częścią portfolio marki jest tzw. AGD sezonowe,
np. suszarki spożywcze.
We wrześniu 2011 roku w Rogoźnicy pod
Rzeszowem otwarto nową fabrykę Zelmer,
w której uruchomiono 13 linii produkcyjnych wyspecjalizowanych w produkcji odkurzaczy
i sprzętu kuchennego. To jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu na świecie.
W fabryce odbywa się całość procesu produkcji – od przetwórstwa tworzyw po pakowanie gotowego wyrobu.
Produkty Zelmer są nieustannie doskonalone: mają wiele funkcjonalnych patentów
i rozwiązań, które sprawiają, że marka jest ceniona w każdym polskim domu.
Osiągnięcia
Niezawodność marki Zelmer jest rokrocznie honorowana wieloma wyróżnieniami i nagrodami w zakresie jakości, takimi jak: Dobry Produkt
Wybór Konsumentów, Laur Konsumenta czy Odkrycie Roku. Zelmer
otrzymuje również liczne nagrody za design produktów, m.in.
Top Design Award czy Dobry Wzór. Wszystkie zdobyte
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wyróżnienia są dowodem na to, że marka jest ceniona przez konsumentów, którzy
darzą ją wyjątkowym zaufaniem.
Jednak jakość i design to nie jedyne powody do dumy – Zelmer dba również o środowisko naturalne, wprowadzając na rynek produkty linii Eco, np. czajnik Hot Cup
czy urządzenia tak innowacyjne jak wyciskarka soku JuiceMaker.

Promocja Marki
Zelmer od początku swojej komunikacji z konsumentami podkreśla przede wszystkim
niezawodność i funkcjonalność swoich produktów. Propaguje zdrowy i aktywny tryb
życia, czego przykładem może być facebookowy fan page „Ecogotowanie”, czy
autorska akcja „Świeża Inicjatywa”.
W promowaniu niezwykle bogatego portfolio produktów marki wykorzystywane są
nowoczesne narzędzia marketingowe, takie jak np. mPOS-y, spoty telewizyjne,
aktywności internetowe oraz działania public relations. Zelmer dba, by jego konsu-

menci otrzymali nie tylko rzetelne informacje na temat produktów, lecz także poznali
i zaangażowali się w świat marki.

Wartości Marki
Największą wartością marki Zelmer są jej produkty, wyróżniające się niezawodnością,
funkcjonalnością i solidnym wykonaniem. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt
pochodzenia brandu. Polskie korzenie Zelmeru tworzą niepowtarzalną więź z konsumentami, którzy ufają marce i silnie się z nią identyfikują.
www.zelmer.pl

HISTORIA MARKI
Lata 30.: Powstanie Wytwórni Kuchni Polowych i Sprzętu Wojskowego „Mars”
sp. z o.o., będącej przodkiem fabryki Zelmeru; w portfolio firmy: obrabiarki, automaty
tokarskie wielowrzecionowe, wiertarki promieniowe oraz sprzęt wojskowy pod postacią m.in. działek przeciwpancernych i przeciwlotniczych; jeszcze przed II Wojną
Światową na terenie „Marsa” rozpoczęto budowę Fabryki Obrabiarek H. Cegielski,
Oddział w Rzeszowie.
Lata 50.: Powołanie do życia przedsiębiorstwa państwowego Rzeszowska Fabryka
Rowerów i Wózków Dziecinnych, produkującego od 1952 roku również odkurzacze
i froterki; wykonanie pierwszego modelu odkurzacza o nazwie Gamma, który później
jako Alfa II odnosi rynkowy sukces w Polsce oraz na rynkach byłej Jugosławii, Turcji,
Mongolii i Izraela (eksportowany w wersji Alfa K-2).
1967: Zaczyna obowiązywać nowa nazwa zakładu – Zelmer.
Lata 90.: Zelmer monopolistą w Polsce wśród producentów małego AGD.
Początek XXI w.: Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną – jedynym akcjonariuszem
Skarb Państwa; w 2004 roku spółka obecna na giełdzie; znaczne poszerzenie oferty
produktowej oraz pozycja lidera na rynku małego AGD w Polsce i trzeciej marki
w Europie Środkowo-Wschodniej.
2013: Marka poszerzyła portfolio firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, będącej polską spółką-córką koncernu BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH z siedzibą w Monachium.
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