
Zbuduj swój sukces
z jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
marek w Polsce*

Architektura to synteza sztuki i inżynierii. Twój talent  
w połączeniu z jakością produktów Ytong, Silka, 
Multipor, naszym doświadczeniem i możliwościami 
logistycznymi to gwarancja, że każda inwestycja 
zrealizowana z nami będzie murowanym sukcesem! 



Poszerz swoje możliwości biznesowe  
– zostań Expertem Budowy Ytong Silka Multipor

Inwestorzy coraz częściej oprócz projektu domu wymagają od biur projektowych szerokiego wsparcia 
związanego z budową, w tym: doradztwa materiałowego, analiz cieplnych przegród, wyboru wykonawcy,  
a nawet zamówienia w dobrej cenie wysokiej klasy materiałów budowlanych. 

Aby sprostać tym wymaganiom zostań Partnerem firmy Xella Polska, lidera rynku materiałów ściennych  
i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie.

* W ostatnich latach nasze marki były wielokrotnie nagradzane. Marka Ytong zajęła I miejsce w raporcie Pentora „Rynek materiałów budowlanych w Polsce”. Uzyskała również najwięcej wskazań 
inwestorów indywidualnych w badaniu spontanicznej znajomości marek materiałów do wznoszenia ścian. Marka Ytong zdobyła także I miejsce w konkursie „Najlepsze Marki Budowlane”, 
organizowanym przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.

W zamian otrzymasz od nas pełne wsparcie 
w swojej pracy zawodowej:

POMOC NASZYCH  
PROFESJONALNYCH  

DORADCÓW TECHNICZNO-
HANDLOWYCH

KONTAKTY DO  
CERTYFIKOWANYCH 

WYKONAWCÓW

ATRAKCYJNE PROMOCJE  
NA MATERIAŁY BUDOWLANE,  

KTÓRE DOCENIĄ TWOI  
INWESTORZY 

SZKOLENIA  
PRODUKTOWE  
I TECHNICZNE

Zostań Expertem Budowy



Jak zostać Expertem Budowy  
Ytong Silka Multipor?

801 122 227 expertbudowy.pl
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7 powodów, dla których warto zostać  
Expertem Budowy Ytong Silka Multipor

1. PODNIESIESZ POZIOM SWOICH KOMPETENCJI

Będziesz mógł stale rozwijać się poprzez uczestniczenie w darmowych szkoleniach 
produktowych, technicznych lub handlowych. Dzięki temu poszerzysz zakres własnych usług  
o cenne doradztwo materiałowo-techniczne, co szczególnie docenią Twoi Klienci.

2. OTRZYMASZ WSPARCIE MARKETINGOWE

Będziemy rekomendować Twoją firmę wykorzystując różne kanały, m.in. naszą infolinię i stronę 
internetową www.ytong-silka.pl. Najlepsi Experci Budowy mogą liczyć na realizację, wspólnie 
z firmą Xella Polska, krótkich filmów reklamowych, publikowanych na naszym popularnym 
kanale na YouTubie.

3. ZAWSZE MOŻESZ LICZYĆ NA POMOC PROFESJONALNYCH DORADCÓW 

Nasi doradcy techniczno-handlowi będą wspierać Cię w wielu aspektach – odpowiedzą na 
pytania dotyczące wszelkiego rodzaju kwestii projektowych i detali wykonawczych w naszych 
technologiach, pomogą w znalezieniu rzetelnych dystrybutorów materiałów Ytong, Silka, 
Multipor oraz certyfikowanych wykonawców.

4. OTRZYMASZ OD NAS MATERIAŁY WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ

Rozmowy z Klientami ułatwią Ci wszelkiego rodzaju materiały informacyjne (ulotki, foldery, 
katalogi), które w prosty i zrozumiały sposób przedstawiają zalety naszych produktów.

5. ZYSKASZ ATRAKCYJNE PROWIZJE

Im większej liczbie Klientów doradzisz budowę w naszych systemach Ytong, Silka, Multipor,  
tym większą otrzymasz gratyfikację.

6. PODNIESIESZ SWÓJ PRESTIŻ 

Zyskasz renomę poprzez współpracę z uznanym na całym świecie producentem materiałów 
budowlanych. Twoja firma zwiększy dzięki temu biznesową wiarygodność.

7. ZYSKASZ MOŻLIWOŚĆ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Program Expert Budowy to platforma dla projektantów z całego kraju. Dzięki współpracy 
z nami zyskujesz zatem okazję do spotkań z innymi Expertami Budowy, czemu sprzyjają 
organizowane przez nas konferencje i szkolenia.



Zyskujesz na każdym poziomie!

Experci Budowy to ambasadorzy marek Ytong, Silka, Multipor.  
W ramach programu - w zależności od zdobytego poziomu certyfikatu  
(Złoty, Srebrny, Brązowy) – otrzymujesz różne pakiety korzyści.

PAKIET 
BRĄZOWY

PAKIET 
SREBRNY

PAKIET 
ZŁOTY

Rekomendacja firmy poprzez 
infolinię Xella Polska

Rekomendacja firmy 
na stronie ytong-silka.pl 
(mapa Expertów Budowy oraz specjalne 
wyróżnienie graficzne)

Atrakcyjne prowizje

Wizytówki firmowe

Udział w lokalnych targach 
budowlanych na stoisku  
Xella Polska

Udział w dwudniowym szkoleniu 
połączonym ze spotkaniem 
integracyjnym Expertów Budowy*

Rozbudowane portfolio firmy  
na stronie ytong-silka.pl

Możliwość promocji pracowni 
przy okazji realizacji projektów 
reklamowych przez firmę Xella 
Polska

Wspólne działania marketingowe 
(np. reklama w lokalnej prasie, obrandowanie 
Państwa firmy)**

Reklama na stronach 
internetowych Xella Polska 
w formie artykułu 
sponsorowanego*

Zrealizowane co najmniej  
20 domów w systemach Ytong-Silka 

Udział w co najmniej jednym 
szkoleniu potwierdzonym 
Certyfikatem Xella Polska

WYMAGANIA

* W ciągu jednej edycji programu   ** Koszt działań po stronie Xella Polska do 1000 zł w ciągu jednej edycji programu

Zrealizowane 10-19 domów  
w systemach Ytong-Silka 

Udział w co najmniej jednym 
szkoleniu potwierdzonym 
Certyfikatem Xella Polska

WYMAGANIA

Rekomendacja firmy poprzez 
infolinię Xella Polska

Rekomendacja firmy 
na stronie ytong-silka.pl 
(mapa Expertów Budowy) 

Atrakcyjne prowizje

Wizytówki firmowe

Udział w lokalnych targach 
budowlanych na stoisku  
Xella Polska

Udział w dwudniowym szkoleniu 
połączonym ze spotkaniem 
integracyjnym Expertów Budowy*

Portfolio firmy na stronie  
ytong-silka.pl

Możliwość promocji pracowni 
przy okazji realizacji projektów 
reklamowych przez firmę Xella 
Polska

Rekomendacja firmy poprzez 
infolinię Xella Polska

Rekomendacja firmy 
na stronie ytong-silka.pl 
(mapa Expertów Budowy) 

 

Atrakcyjne prowizje

Wizytówki firmowe

Udział w lokalnych targach 
budowlanych na stoisku Xella 
Polska

Udział w jednodniowym 
szkoleniu*

Zrealizowane 1-9 domów  
w systemach Ytong-Silka

WYMAGANIA



Doceniło nas już kilkuset architektów  
i właścicieli firm projektowych

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie Expert Budowy? Skontaktuj się z nami!

Tomasz Zalewski 
Pracownia Projektowa MAX, Kielce

Od lat współpracuję z Xella Polska jako Expert Budowy. Dzięki temu partnerstwu 
poszerzyłem znacznie krąg swoich Klientów i pozyskałem wielu nowych inwestorów. 
Razem zrealizowaliśmy już ponad 500 domów. W programie Expert Budowy szczególnie 
cenię sobie wsparcie promocyjne: rekomendację mojej firmy na stronach internetowych 
Xelli, poprzez infolinię czy filmy reklamowe o naszych wspólnych realizacjach, publikowane 
na popularnym kanale Ytong Silka Multipor Polska na YouTubie. Wspólnie z Xellą 
uczestniczę w licznych targach budowlanych, dzięki czemu koszt udziału w tego typu 
imprezach nie stanowi już znaczącego obciążenia dla mojej firmy.

Dariusz Urbaś 
KONTRAKTORS - ZETZ Sp. z o.o., Opole 

Współpracuję z Xella Polska od 16 lat, od 3 lat jako „ambasador” marek Ytong, Silka, 
Multipor w ramach programu Expert Budowy. Tytuł Experta Budowy oraz prestiż  
i renoma Partnera, producenta wiodących marek Ytong, Silka, Multipor, przekładają się  
na moją większą wiarygodność i zaufanie, jakim obdarzają mnie Klienci, co z kolei  
przynosi wymierne korzyści – większe obroty firmy.

Infolinia: 801 122 227 expertbudowy@xella.com www.expertbudowy.pl


