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Konkurs i kampania Roto i Petecki – Dbamodom.pl 

Jeszcze przez 2 tygodnie osoby zainteresowane budową domu, planujące zmianę aranżacji 

przestrzeni mieszkalnej i nowościami w segmencie stolarki mogą wziąć udział w konkursie 

na stronie www.dbamodom.pl. Roto Frank Okucia Budowlane jest partnerem projektu, a 

organizatorem i prowadzącym firma Petecki. 

Ideą konkursu jest promocja strony www.dbamodom.pl i informowanie potencjalnych klientów 

o dostępnych nowoczesnych rozwiązaniach okiennych. Uczestnicy zapoznają się z możliwymi 

funkcjami komfortowych okien i okuć Roto, w tym Roto Patio Inowa, Roto Designo, klamki Roto 

Swing, czy zaczepów antywyważeniowych. Następnie biorą udział w quizie wiedzy z obszaru 

prezentowanych rozwiązań. Na zwycięzców czekają nagrody: laptop ASUS, rower Le Grand Madison, 

czy myjka wysokociśnieniowa. 

Elementem projektu jest internetowa kampania reklamowa, promująca konkurs i stronę oraz marki 

Roto i Petecki. Działania obejmują reklamy google ads, banery na stronach tematycznych 

o budownictwie/wnętrzach, marketing śledzący (remarketing) na innych stronach oraz promocję filmu 

Roto NX.  

Film Roto NX – ponad 28 tysięcy odtworzeń! 

Dla Roto bardzo pozytywnym wynikiem kampanii jest wyświetlenie filmu o Roto NX ponad 28 tysięcy 

razy! Film dostępny jest na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=owTpGKGCEXU. 

Rezultat na zakończenie kampanii przewiduje ok. 30. tysięcy odtworzeń. Konkurs i kampania 

internetowa zakończą się 31 sierpnia 2019 r.  
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Informacje dla mediów: 

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, utworzona w 1995 roku, jest dystrybutorem 

systemów okuć okiennych i drzwiowych Roto Frank AG na terenie Europy Północno-Wschodniej: Polski, Ukrainy, 

Litwy, Łotwy i Estonii. Asortyment Roto obejmuje okucia i klamki do okien i drzwi rozwierno-uchylnych, 

przesuwnych, harmonijkowych, a także zamki, zawiasy i progi, akcesoria do szklenia oraz elektroniczne 

wyposażenie dodatkowe. Ponad 8000 artykułów z gamy różnych rozwiązań łączy bezpieczeństwo, zarządzanie 

energią i komfort w budynkach. Innowacyjne niezawodne okucia produkowane są w 15 zakładach Roto na całym 

świecie. 

 

Grupa Roto Frank, której początki sięgają 1935 roku, jest światowym liderem w produkcji okuć do systemów 

rozwierno-uchylnych, oraz producentem okien dachowych – reprezentowanym w Polsce przez drugą spółkę Roto 

Frank Okna Dachowe.  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.roto-frank.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Monika Pezda, Specjalista ds. komunikacji marketingowej Europa Północno-Wschodnia  

tel. +48 22 5670937, e-mail: Monika.pezda@roto-frank.com 
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