
LISTA POTENCJALNYCH ODBIORCÓW
PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
ECO SHINE



GDZIE SZUKAĆ KLIENTÓW?

Kończą Ci się pomysły, gdzie szukać nowych klientów?
Rynek lokalny, na którym działasz Ty i Twoi pracownicy już
właściwie się skończył? 
Klienci, których obsługiwałeś, nie pracują ze wg na pandemię,
przez co Ty odnotowujesz spadek sprzedaży? 

Jeśli borykasz się przynajmniej z jednym z powyższych problemów, to

ta lista potencjalnych odbiorców profesjonalnych środków

czyszczących Eco Shine jest dla Ciebie. Stworzyliśmy ją z doświadczeń

naszych Dystrybutorów z całej Polski w różnych kanałach i gałęziach

gospodarki.

Mamy nadzieję, że pomoże ona, w tych niełatwych czasach, pozyskać

Ci nowych klientów i to nie tylko w kontekście produktów Eco Shine.

Mniej oczywistych odbiorców przybliżyliśmy w kilku słowach.



część tego typu sklepów posiada dział środków czystości
i/lub półkę z chemią do czyszczenia maszynowego,
szczególnie w przypadku dystrybucji tego typu maszyn jak
np. szorowarki, które wymuszają posiadanie w ofercie
płynów do maszynowego mycia posadzek.

SKLEPY NARZĘDZIOWE

POTENCJALNI ODBIORCY PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW
CZYSZCZĄCYCH MARKI ECO SHINE

podobnie jak w przypadku sklepów narzędziowych, bywają
w nich osobne działy posiadające środki czystości, w których
jest miejsce zarówno dla produktów chemii gospodarczej       
i profesjonalnej, takiej jak Eco Shine.

MARKETY BUDOWLANE

rynek drogeryjny zdominowany jest przez kilka dużych sieci,
ale lokalnie jest wiele prywatnych drogerii, które                    
 z powodzeniem docierają do swoich odbiorców detalicznych
i obsługują np. firmy sprzątające. Pośród oferty chemii
gospodarczej, tego typu firma ma przeważnie przynajmniej
jednego producenta chemii profesjonalnej.

PRYWATNE DROGERIE

na rynku jest wiele sklepów o mieszanych profilach
handlowych np. sklepy spożywczo-przemysłowe, głownie
zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach. Wszelkie
placówki handlujące środkami czystości mogą również być
potencjalnym odbiorcą naszych wybranych produktów.
Wyniki naszych partnerów handlowych potwierdzają, że
sprzedaż produktów typu: Glass Shine, Oven Cleaner, Smart
Foam czy Floor Shine wśród klientów detalicznych
systematycznie wzrasta.

SKLEPY Z DUŻYM ASORTYMENTEM

CHEMII GOSPODARCZEJ

NIEBĘDĄCE OGÓLNOPOLSKĄ  SIECIĄ



oferta do bieżącego utrzymania czystości salonu meblowego i produktów wystawowych, jak        
 i ewentualna odsprzedaż tego typu produktów klientom ostatecznym przy okazji zakupu samych
mebli. Szczególnie polecamy: Wood Care, Mulitshine oraz Inox Shinie i Smart Foam w przypadku mebli
typowo kuchennych.

PRYWATNE SKLEPY I SALONY MEBLOWE

podobnie jak w przypadku salonu meblowego, ofertę środków czystości można kierować zarówno        
 w kontekście nieżącego utrzymania czystości salonu, jak i produktów do dalszej odsprzedaży.

SALONY SPRZEDAŻY DRZWI 

finalne produkty zwykle są czyszczone z zabrudzeń powstałych w czasie ich produkcji.

ZAKŁADY PRODUKUJĄCE OKNA, DRZWI, MEBLE

ZAKŁADY SZKLARSKIE, PRODUCENCI LUSTER

posiadamy bogaty asortyment płynów do mycia ręcznego lub maszynowego różnych typów posadzek.
Salon podłóg może także śmiało oferować swoim klientom płyny do zakupionych posadzek.

SALONY PODŁÓG

są odpowiedzialne za utrzymanie czystości w pomieszczeniach wspólnych (korytarze, klatki schodowe,
garaże, przedsionki, czyszczenie elementów przeszklonych oraz barierek).

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

kompleksowa oferta zarówno dla zarządcy galerii, jak i poszczególnych sklepów/salonów działających
bezpośrednio na terenie centrum handlowego.

GALERIE HANDLOWE



DOMY SPOKOJNEJ STAROŚCI, DOMY POMOCY

SPOŁECZNEJ, SANATORIA

metro, autobusy miejskie, tramwaje, głównie preparaty do podłóg, powierzchni zmywalnych ponad
podłogowych, szyb, tekstyliów i dezynfekcji.

CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI

ZBIOROWEJ

warto zaproponować ofertę do biur, punktów obsługi klienta oraz fabryk i zakładów przemysłowych.

SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA W FORMIE ODDZIAŁÓW

TERENOWYCH ( TYPU PGNIG, TAURON, ENEA,ORLEN,

LOTOS)

pomieszczenia około basenowe (korytarze, przebieralnie,widownie, poczekalnie, kawiarnie).

BASENY, SAUNY, TERMY

HALE WIDOWISKOWO-SPORTOWE

SIŁOWNIE, KLUBY FITNESS, CENTRA REHABILITACJI,

CENTRA FIZJOTERAPII

SALONY KOSMETYCZNE, FRYZJERSKIE, ODNOWY

BIOLOGICZNEJ,  MANICURE, SPA, SOLARIUM



szczególnie polecamy płyny do maszynowego czyszczenia posadzek.

WIELKOPOWIERZCHNIOWE MAGAZYNY

w szczególności hurtownie spożywcze, produktów mrożonych.

HURTOWNIE SPOŻYWCZE MAJĄCE OBOWIĄZEK

STERYLNEJ CZYSTOŚCI

bardzo szerokie spektrum możliwości. Warto zaproponować ofertę do różnych działów, np.
stołówka pracownicza, utrzymanie czystości pomieszczeń pracowniczych w tym sanitariatów,
utrzymanie czystości na hali produkcyjnej i magazynie.

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

STOŁÓWKI/RESTAURACJE PRACOWNICZE

FIRMY SPRZĄTAJĄCE

hotele, restauracje, bary, kawiarnie, food trucki,  sale konferencyjne, domy weselne, mała
gastronomia typu fast food, kebab.

HORECA

FIRMY GARMAŻERYJNE, ZAKŁADY MIĘSNE, ZAKŁADY

MLECZARSKIE, ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA

SPOŻYWCZEGO, ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE

PIEKARNIE I  CUKIERNIE

park trampolin, bawialnie dla dzieci, figloparki, ścianki wspinaczkowe, Energylandia, Legendia,
RabkoLand itp.

PARKI ROZRYWKI

TOALETY I ŁAŹNIE PUBLICZNE



FIRMY UTYLIZUJĄCE ODPADY, ŚMIECI, SORTOWNIE

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, GABINETY WETERYNARYJNE

JEDNOSTKI MIEJSKIE (URZĘDY, POLICJA, STRAŻ  POŻARNA,

PRZYCHODNIE, DOMY KULTURY, DWORCE KOLEJOWE             

I  AUTOBUSOWE)

JEDNOSTKI NAUKOWE I WYCHOWAWCZE              

 (SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI, PLACÓWKI

OPIEKUŃCZE, AKADEMIKI, INTERNATY, UCZELNIE)

JEDNOSTKI KULTURALNE 

(MUZEA, TEATRY, KINA, SALE WYSTAWOWE)

MIEJSCA KULTU RELIGIJNEGO

(KOŚCIOŁY, CERKWIE, SYNAGOGI, MECZETY)

część tego typu firm oferując specjalistyczną chemię rolniczą i ogrodniczą, mają także miejsce
dedykowane dla środków czystości.

SKLEPY ROLNICZE

SKLEPY MEDYCZNE, REHABILITACYJNE



Masz jakieś pytania dotyczące potencjalnego odbiorcy       
 z powyższej listy? A może produktów, które mu zaproponować ?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Mamy nadzieję, że niniejsza lista będzie pomocna w tych
niełatwych czasach i dzięki niej pozyskasz nowych Klientów. 


