
De eerste fase van het ‘Gangxi New City Staff and Worker Residential 

Project’ bij het olieveld van Dagang (‘Dagang Oilfield Project’) werd eind 

2013 afgerond. Deze fase met een bouwoppervlak van ca. 750.000 m2 

bestaat o.a. uit 7.500 huizen van de types A, B, C en D. Hierin werden 

wandboilers en niet minder dan 43.000 radiatoren geïnstalleerd.
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UITSTEKENDE VERKOOPTECHNIEKEN
Het Purmo-salesteam deed uitgebreid 

onderzoek om de doelstellingen van het 

‘Gangxi New City Project’ bij het olieveld 

van Dagang te realiseren. Na het 

verzamelen van alle benodigde 

informatie en analyseren van de 

verwarmingsbehoeften van het project 

diende Rettig China ze een voorstel in 

waaruit duidelijk bleek hoe goed ze de 

behoeften van de klant en het project 

begrepen. Zo wonnen ze overduidelijk 

het respect en vertrouwen van de klant 

en werd het contract getekend.

Gevraagd naar de producten had men 

geen enkele moeite om de klant te 

overtuigen van de voordelen en plus-

punten van het afnemen van Purmo-

radiatoren. Rettig vertegenwoor digers in 

China zijn er trots op dat ze de beste 

opties kunnen toelichten in heldere, 

begrijpelijke taal. Voor ieder product zijn 

ze in staat om vragen over de individuele 

kenmerken en over de prestaties op lange 

termijn te beantwoorden. Eind augustus 

2013, nog binnen de eerste maand, waren 

er probleemloos al 43.000 paneelradia-

toren aangeleverd. Het project beslaat 

56 containers, 800.000 m2 bouwgrond, 

124 wolkenkrabbers, 7.500 gezinnen, 

7 percelen, 8 aannemers, 25 

verwarmingsinstallatie teams en 200 

medewerkers die betrokken zijn.

HET SUCCES VAN DE RETTIG GROEP 
Deze bestelling van 43.000 radiatoren is 

te danken aan uitzonderlijk leiderschap 

en geweldig teamwork binnen Rettig 

China. Het toont hoeveel tijd en energie 

medewerkers steken in alles wat ze doen. 

Om te zorgen dat de opdracht ook in de 

praktijk een succes werd, was er echter 

nauwe samenwerking nodig tussen het 

salesteam van Purmo China en de teams 

in de Europese productievestigingen 

van Rettig. De onderneming heeft het 

vermogen om nauwe banden te smeden 

tussen teams. Dankzij haar internationele 

aanwezigheid is de Rettig Groep wereld-

wijd een toonaangevende leverancier van 

verwarmingsoplossingen.  

RUIM TWEE JAAR GELEDEN STARTTEN DE WERKZAAMHEDEN IN HET KADER 
VAN HET DAGANG-PROJECT, WAARBIJ EEN STEVIGE DISCUSSIE OVER HET 
VERWARMINGSSYSTEEM ONTSTOND. AANVANKELIJK WAREN STALEN 
KOLOMRADIATOREN IN DE PLANNEN OPGENOMEN, MAAR VLOERWERWARMING 
EN LATER OOK GIETIJZEREN RADIATOREN KWAMEN EVENEENS IN AANMERKING. 
HET ONTWERPINSTITUUT MAAKTE VIJF OF ZES VERSCHILLENDE VERSIES VAN 
DE ONTWERPPLANNEN, REKENING HOUDEND MET PRIJZEN EN TECHNISCHE 
PROBLEMEN. DRIE RADIATORPRODUCENTEN WERDEN DAAROP UITGENODIGD OM 
REFERENTIETEKENINGEN EN AANBEVELINGEN AAN TE LEVEREN. NA EEN GRONDIGE 
EINDANALYSE WERD GEKOZEN VOOR STALEN PANEELRADIATOREN VAN PURMO.
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