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ForumBranzowe.com – nowy portal branży okienno-drzwiowej 

Centrum Informacji Branżowej, wydawca m.in. miesięcznika "Forum Branżowe”, uruchomiło nowy 

serwis internetowy. Portal jest rozwinięciem i uzupełnieniem wydania papierowego gazety, która 

co miesiąc trafia na biurka większości prezesów oraz kadry zarządzającej z branży stolarki 

otworowej.  

Pod adresem www.ForumBranzowe.com internauci znajdą najświeższe informacje z branży, 

interesujące artykuły, rozmowy oraz felietony. Duży nacisk położono również na treści multimedialne 

- grafiki, galerie zdjęć oraz nagrania wideo.  

- Głównym celem było dla nas stworzenie serwisu internetowego, który będzie łączył dwie cechy: 

nowoczesność i przejrzystość. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętego efektu. Strona 

ForumBranzowe.com nie jest przeładowana dziesiątkami zakładek, kategorii i podkategorii. 

Zastosowano w niej nowoczesne rozwiązania, które są doskonałym fundamentem do wdrażania 

kolejnych pomysłów – mówi Paweł Gregorczyk, redaktor prowadzący serwisu internetowego 

ForumBranzowe.com. 

Miesięcznik „Forum Branżowe” i serwis internetowy ForumBranzowe.com to zgodne „małżeństwo” - 

treści w tych mediach wzajemnie się uzupełniają i są dla siebie rozwinięciem poszczególnych tematów. 

Duży nacisk położono na wersję mobilną serwisu oraz media społecznościowe. Oprócz 

funkcjonującego już fanpage`a na Facebooku działają także aktywnie profile Forum Branżowego w 

takich serwisach jak: Twitter, Instagram i YouTube.  

 



Twórcom serwisu zależało na stworzeniu miejsca, które nie tylko będzie informować o wydarzeniach 

z branży, ale także przedstawiać ich szerszy kontekst. – Bardzo ważna jest dla nas nie tylko 

odpowiednia forma ale i treść. Dlatego stawiamy na rzetelną informację i na teksty redakcyjne, a nie 

przekazywanie tekstów PR-owych firm. Chcemy pokazywać, opisywać i wyjaśniać, a nie kopiować – 

dodaje Paweł Gregorczyk. 

 Nowy serwis internetowy oznacza też nowe możliwości promocyjne. Wprowadzono nowatorskie, 

miesięczne kampanie promocyjne z jednoczesną obecnością na łamach miesięcznika, stronach serwisu 

informacyjnego oraz w mediach społecznościowych. Zaproponowano także informacyjny pakiet 

startowy dla firm, zapewniający użytkownikom zarówno stały dopływ informacji, jak również 

możliwość umieszczania informacji o sobie i swoich produktach.    

Oficjalna premiera serwisy odbyła się 18 października 2018 r. podczas Ogólnopolskiego Forum 

Stolarki 2018 w PGE Narodowym. Jest to najbardziej prestiżowe wydarzenie branży stolarki okienno-

drzwiowej, w trakcie którego poznaliśmy Liderów Stolarki, czyli najlepsze firmy poszczególnych 

segmentów rynku stolarki otworowej. Większość z nich już dzisiaj jest użytkownikami nowego 

serwisu branżowego na stronie www.forumbranzowe.com.  

 

 

 

Dodatkowe materiały na temat: 

• Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2018 

• konkursu StolArchi 

• nowej odsłony serwisu ForumBranzowe.com  

• Liderów Stolarki 2018  

dostępne są na stronie: http://forumbranzowe.com/ofs-2018-materialy-prasowe/ 

 

Dalszych informacji udziela: 

Paweł Gregorczyk, 

ForumBranzowe.com, redaktor prowadzący 

e-mail: pawel.gregorczyk@forumbranzowe.com 

tel.: +48 503 459 067 
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