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Naj pierw, wraz z nada niem fir -
mie Tech bud ty tu łu ge ne ral -
ne go dys try bu to ra, w jej kom -
pe te cjach zna la zła się sprze -
daż czę ści za mien nych oraz
kom plet nych sil ni ków wraz
z pro fe sjo nal nym do radz -
twem w za kre sie ich do bo ru. 
Współ pra ca obu firm ukła da ła
się har mo nij nie, co za awo co -
wa ło w ro ku 2010 pod pi sa -
niem ko lej ne go po ro zu mie nia.
Na je go mo cy Tech bud s tał
się au to ry zo wa nym de ale rem
sprzę tu bu dow la ne go Yan -
mar. Tech bud roz po czął
sprze daż mi ni - i mi di ko pa rek,
trans por te rów gą sie ni co wych,
ła do wa rek bur to wych oraz
wież oświe tle nio wych Yan -
mar. Za pew nia rów nież ob słu -
gę ser wi so wą oraz do sta wy
czę ści za mien nych do wszyst -
kich wy mie nio nych ma szyn
i urzą dzeń. Ma ku te mu do -
sko na łe wa run ki. W grud -
niu 2008 ro ku, z chwi lą od da -
nia do użyt ku po ło żo ne go
w Zie lo no gór skiej Stre fie Ak tyw -
no ści Go spo dar czej no wo cze -
sne go bu dyn ku biu ro wo -warsz -
ta to wo -usłu go we go,  Tech bud
zy skał całkiem no we moż li wo -

ści. Po prze pro wadz ce do no -
wego dwukondygnacyjnego
obiektu dys po nu je bowiem
du żym ma ga zy nem czę ści za -
mien nych oraz warsz ta tem
o po wierzch ni po nad dwu stu
me trów kwa dra to wych da ją -
cym moż li wo ści prze pro wa -
dza nia skom pli ko wa nej na pra -
wy więk sze go sprzę tu.
Od mo men tu uzy ska nia sta tu -
su au to ry zo wa ne go de ale ra
ma szyn i urzą dzeń Yan mar,
fir ma Tech bud przy stą pi ła
do pro mo cji tej mar ki. Stwo -
rzy ła do me nę www.yan mar.pl,
na któ rej każ dy za in te re so wa -
ny ma szy na mi i urzą dze nia mi
Yan mar znaj dzie ak tu al ne in -
for ma cje do ty czą ce pro duk -
tów, ich da ne tech nicz ne oraz
wszel kie no wo ści pro duk to we.
Mo że rów nież po zy skać in for -
ma cje na te mat ak cji pro mo -
cyj nych oraz za po znać się
z moż li wo ścia mi Tech bu du
w za kre sie ob słu gi po sprze -
da żo wej ma szyn i urzą dzeń.
Pro mo cja mar ki Yan mar od -
by wa się rów nież w spo sób
mniej kon wen cjo nal ny. Tech -
bud to fir ma z Zie lo nej Gó ry,
któ rej miesz kań ców pa sjo nu -
je żu żel. Nic dziw ne go, że
me cze miej sco we go Fa lu ba -
zu w Enea Eks tra li dze oglą da
re gu lar nie od dzie się ciu
do pięt na stu ty się cy wi dzów.
Fa lu baz – mistrz Pol ski z ro -
ku 2013 – jest naj po pu lar niej -
szym klu bem spor to wym nie
tyl ko w Zie lo nej Gó rze ale
w ca łym wo je wódz twie lu bu -
skim. Tech bud po tra fił wy ko -
rzy stać ten fakt mar ke tin go -
wo. Od po nad dwóch lat
na każ dym me czu Fa lu ba zu
roz gry wa nym na Sta dio nie
Miej skim w Zie lo nej Gó rze po -
ja wia ją się re gu lar nie re kla my
kon cer nu Yan mar. Licz ni ki bi -
ce „czar ne go spor tu” gro ma -
dzą cy się sta dio nie w Zie lo nej
Gó rze i za sia da ją cy przed te -
le wi zo ra mi ma ją do bre sko ja -
rze nia z mar ką. Z ca łą pew -
no ścią ma to po zy tyw ny
wpływ na zwięk sze -
nie jej roz po zna wal -
no ści w Pol sce.
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Techbud, Yanmar i… Falubaz
Po cząt ki współ pra cy Tech bu du z kon cer nem Yan mar da tu ją się na rok 1996.
Wów czas to zie lo no gór ska fir ma otrzy ma ła au to ry za cję na na pra wy gwa -
ran cyj ne sil ni ków prze my sło wych na te re nie ca łej Pol ski. Z cza sem umo -
wa przy bie ra ła no we kształ ty, a jej za kres zo stał znacz nie po sze rzo ny

www.techbud.eu

Nowoczesna siedziba firmy Techbud mieszcząca biura, magazyn części zamiennych i warsztaty znajduje się na terenie Parku
Naukowo-Technologicznego w Zielonogórskiej Strefie Aktywności Gospodarczej 

W ro ku 2010 pod pi sa no porozumienie, na mocy którego Tech bud s tał się au to ry zo wa -
nym de ale rem sprzę tu bu dow la ne go marki Yan mar

W Zielonej Górze króluje żużel. Mecze miejscowego Falubazu cieszą się olbrzymim
zainteresowaniem kibiców. Techbud potrafi to wykorzystać…


