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J.W. Construction laureatem
XIV edycji Konkursu  „Teraz Polska”

J.W. Construction została laureatem  tegorocznej, XIV edycji Konkursu „Teraz Polska”

w  kategorii  „usługa”.  Ocenie  ekspertów  i  kapituły  podlegał  wdrożony i  rozwijany

przez firmę „autorski system sprzedaży mieszkań dostępnych”. 17 maja b.r. podczas

uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezes J.W. Construction dr Ryszard Matkowski

otrzymał z rak prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego okolicznościowy dyplom wraz

z listem gratulacyjnym, a na wieczornej gali w Teatrze  Wielkim  -  statuetkę Godła

Promocyjnego „Teraz Polska”.

-  Rad  jestem,  że  to  prestiżowe  wyróżnienie  –  będące  świadectwem  profesjonalizmu  i

spełnienia najwyższych standardów – otrzymujecie Państwo w czasie,  kiedy staliśmy się

członkami  Wspólnoty  Europejskiej.  Jestem   przekonany,  że   biało  –  czerwone  Godło

przyniesie Państwu  wiele szczęścia i pomoże w odniesieniu kolejnych sukcesów..  Niech

rzetelność i  fachowość towarzyszą  Państwu  w dalszej działalności  oraz podejmowaniu

nowych zamierzeń – napisał  prezydent  Aleksander Kwaśniewski w liście gratulacyjnym

do pracowników J.W. Construction Holding S.A.

Statystyki  potwierdzają,  że  stworzony  w  J.W.  Construction  system  sprzedaży  działa

nadzwyczaj  efektywnie.  W  całym  okresie  działalności  firma  zbudowała  ponad  13  500

mieszkań i 300 domów, w których zamieszkuje już ok. 60 tys. osób.

Wzorowe  funkcjonowanie  systemu  sprzedaży  mieszkań  a  także  jego  społeczne  i

ekonomiczne  walory  w   pełni  potwierdziło   uzyskanie  w  grudniu  2003  r.  przez   J.W.

Construction liczącego się w świecie certyfikatu. ISO 9001: 2001. Zakres certyfikatu w pełni

pokrywa się z usługą pretendująca do nagrody w  tegorocznej edycji „ Teraz Polska”.

Przedsiębiorstwo, zgodnie ze swoją misją budowy mieszkań dostępnych dla szerokiej grupy

klientów, stale rozwija i doskonali system specjalnych programów i promocji sprawiających,

że oferta J.W. Construction uchodzi na rynku za najbardziej atrakcyjną, także pod względem

cenowym.
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J.W. Construction wyróżnia stale doskonalony i nowatorski system obsługi klientów. Mogą

oni liczyć nie tylko na kompetentną obsługę ale i fachową poradę we wszelkich kwestiach

związanych z wyborem i zakupem lokalu, zapewnianą  przez fachowy zespół handlowców i

doradców w 3 własnych salonach i 7 biurach handlowych w różnych punktach stolicy oraz

poza Warszawą, w Łodzi i Gdyni. Elementami tego systemu są m. in : bezpłatne doradztwo

kredytowe,  prawne,  finansowe  oraz  rozbudowane  usługi  dotyczące  pomocy

architektonicznej, aranżacji i wyposażenia wnętrz.

Rozwinięta  sieć  biur  i  handlowców  umożliwia  bezproblemowy  dostęp  do  oferty  J.W.

Construction osobom zainteresowanym zakupem mieszkań. O skali usługi niech świadczy

fakt,  iż  handlowcy  J.W.  Construction  odpowiadają  rocznie  na  ponad  13.000  zapytań

telefonicznych,  a  liczba  ta  nie  obejmuje  kolejnych  rozmów z  klientami  /są  to  tylko  tzw.

pierwsze kontakty/.  Do tej  liczby trzeba dodać ok.  3.000 e-maili,  również zaliczanych do

kategorii  pierwszych kontaktów. Plonem tych rozmów i korespondencji  jest średnio 7.500

wizyt klientów w salonach i biurach handlowych,  nie uwzględniając osób przychodzących

wielokrotnie.

Warto podkreślić, że J.W. Construction od kilku lat należy do elitarnego Klubu Teraz Polska.

W  2001 roku,  podczas XI  edycji  konkursu przedsiębiorstwo zostało  nagrodzone Godłem

Teraz  Polska  za  oryginalną  technologię  modułowa.  Stosując  tę  technologię  spółka

wybudowała  pięć  obiektów w sieci  Hotel  500:  w Zegrzu  k/Warszawy,  Strykowie  k/Łodzi,

Tarnowie Podgórnym k/Poznania, Cieszynie i w miejscowości Święta Lipka.

_________________________________________________________________________

Józef  Wojciechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej i właściciel przedsiębiorstwa:
Uzyskanie – już po raz drugi - tej powszechnie cenionej i prestiżowej  nagrody  jest powodem satysfakcji nie
tylko  dla  całej  naszej  firmy,  wszystkich  jej  pracowników,  ale  także  swoistym  certyfikatem  jakości  usług
świadczonych naszym klientom.  A obecnie klienci spodziewają się obsługi na najwyższym poziomie i poszukują
produktów najściślej dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz rosnących wymagań.  
Aby  budować  mieszkania  dostępne  dla  jak  najszerszej  grupy  klientów  nasza  firma  dysponuje  zawsze
odpowiednią ilościowo ofertą mieszkań, zróżnicowanych nie tylko pod względem lokalizacji, typu i wielkości, ale
przede wszystkim z tak skalkulowaną ceną, aby była ona możliwa do akceptacji przez średniozamożnego klienta.
Np. w roku ub. sprzedano 2 510 mieszkań, a klientami były głównie osoby młode, wkraczające w dorosłe życie.
Najbardziej  cieszy  mnie  fakt,  że  25  procent  osób  kupujących  u  nas  mieszkania  rekomenduje  nasza  firmę
kolejnym klientom.
 Godło Promocyjne  Teraz Polska to przekonywujący dowód naszej wiarygodności, wysokiej pozycji rynkowej  i
zarazem  wskaźnik, że firma zmierza w dobrym kierunku.

Ryszard Matkowski, prezes Zarządu J.W. Construction Holding S.A.: 
Tegoroczny Konkurs Teraz Polska po raz ostatni odbywał  się w dotychczasowej, starej formule ale zarazem
była  to  jego pierwsza edycja   w nowej  sytuacji,  kiedy  działamy w ramach Unii  Europejskiej.  Zdobycie tej
nagrody  w  obecnym  momencie,  jest  szczególnie  istotne  dla  naszej  firmy.  Zamierzamy  bowiem  w  pełni
wykorzystać swoje doświadczenia oraz  historyczną szansę jaką stwarza Europa bez granic,  aby wychodzić z
działalnością  deweloperską  poza  Polskę.  Jestem  przekonany,  że  Godło  Promocyjne,  które  ma  silną  moc
sprawczą, utoruje nam niejedną drogę i pomoże otworzyć wiele drzwi.  
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Godło  Teraz  Polska   stanowi  przepustkę  w  przyszłość,  ale  również  podsumowanie  naszej  10  -  letniej
działalności.  Sprawdziła  się  koncepcja J.W.  Construction  budowy mieszkań dostępnych,   nawet  dla osób  o
przeciętnych   dochodach,  a  jej  społeczne  znaczenie  zmierzyć  można  dziś  liczbą  blisko  60  tys.  osób
zamieszkujących zbudowane przez  nas domy i osiedla. 

Od wydawcy

J.W. Construction działa na rynku deweloperskim od 1993 r. W okresie 10 lat oddała do użytkowania ponad
13.500 mieszkań oraz 300 domów jednorodzinnych w Warszawie i aglomeracji stołecznej. W ubiegłym roku
firma sprzedała rekordową ilość 2510 mieszkań. W trakcie realizacji posiada obecnie ponad 5 tys. mieszkań.
Firma  jest  aktywnym członkiem Business  Center  Club,  Polskiego  Stowarzyszenia  Budowniczych  Domów,
Krajowej  Izby  Budownictwa,  Polskiego  Klubu  Biznesu,  Klubu  "Teraz  Polska",  odgrywa  wiodącą  role  w
działalności  Stowarzyszenia  Deweloperów Polskich.  Opinie  J.W  Construction  w sprawach  budownictwa są
uwzględniane w procesie legislacyjnym. Firma jest laureatem XI edycji Konkursu "Teraz Polska" (2001r.) w
kategorii najlepsze usługi oraz Medalu Europejskiego, konkursu Lider Polskiego Biznesu, nagród wydawnictwa
"Murator"  i wyróżnień Ministra Gospodarki. W 2003 roku J.W. Construction uzyskała certyfikat zarządzania
jakością  ISO  9001:2001  za  „kompleksowy  system  zarządzania  procesem  deweloperskim,  obejmujący
przygotowanie i realizację inwestycji wraz z przed i posprzedażną obsługą klienta”.
Więcej informacji na stronie www.jwconstruction.com.pl

„Teraz Polska" to niekomercyjny, konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i
usług,  zarówno  tych  o  ustalonej  renomie,  jak  i  tych  dotąd  mało  znanych,  które  dzięki  swoim  walorom
jakościowym, technologicznym i użytkowym, są lub mogą stać się wzorem dla innych.
Dotychczas przeprowadzono czternaście edycji Konkursu. Wzięło w nich udział ponad 4000 przedsiębiorstw,
nagrodzono 274 firmy, które dzięki posługiwaniu się Polskim Godłem Promocyjnym odniosły sukces rynkowy
lub  ugruntowały  swoją  pozycję.  Zarówno w przypadku  weryfikacji  produktów jak  i  usług,  w trakcie  ocen
szczególny nacisk kładziony jest na poziom jakości przedmiotu zgłoszenia, jego nowoczesność i innowacyjność,
niezawodność oraz efektywność działania firmy. 
Wszystkie oceny dokonywane są przez Branżowe Komisje Ekspertów, w oparciu o kryteria Konkursu “Teraz
Polska”, na podstawie przesłanych przez Uczestników Konkursu wniosków weryfikacyjnych. Więcej informacji
na stronie  http://www.terazpolska.pl/

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Ryszard Marciniak                                                               Tel: 77 17 700 ; 77 17 614
Rzecznik Prasowy                                                                 Tel kom: 0508 083 478
J.W. Construction Holding S.A.                                                       e- mail: prasa@jwconstruction.com.pl
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