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Jednym z podstawowych zadań kampanii 
promocyjnej jest działalność wydawnicza, 
która oprócz funkcji informacyjnej służy 
także szeroko pojętej edukacji na temat 
cementu i betonu. Pod szyldem „Polski 
Cement” wydanych zostało kilkanaście 
pozycji książkowych i szereg broszur, które 
spotykają się z ogromnym zainteresowaniem 
użytkowników. Ostatnio wydane broszury 
„Co warto wiedzieć, zanim kupisz cement” 
czy „Nawierzchnie betonowe na drogach 
gminnych” w sposób przystępny i prosty 
informują o zaletach tych materiałów, a 
także pokazują ich liczne zastosowania. 
Wydawany od 1998 roku kwartalnik „Bu-
downictwo, Technologie, Architektura” jest 
chętnie czytany w środowiskach związanych 
z budownictwem, a jego rosnąca objętość 

Kampania 
promocyjna 

Polski Cement

Beton jako materiał budowlany jest wykorzysty-

wany przez człowieka już od stuleci. Dzięki swoim 

naturalnym cechom, tj. wytrzymałości, trwałości, 

odporności na działanie czynników zewnętrznych, 

stał się materiałem docenianym przez projektan-

tów konstrukcji i wykonawców nawierzchni drogo-

wych, materiałem pożądanym przez architektów 

i inwestorów. Jednak w Polsce przez wiele lat 

beton kojarzony był raczej z niską jakością lub 

używano tego określenia jako metafory. Dlatego 

już od ponad dziesięciu lat działalności Stowarzy-

szenia Producentów Cementu towarzyszy kampa-

nia promocyjna z logo „Polski Cement”. Działania 

promocyjne prowadzone są w imieniu wszystkich 

producentów cementu, a ich celem jest dostar-

czenie i popularyzacja wiedzy na temat cementu 

i betonu.

Okładka broszury 
„Nawierzchnie betonowe 
na drogach gminnych”
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stale zapełniana jest informacjami, których 
oczekują uczestnicy rynku budowlanego.
Cieszy fakt, że w dynamicznie rozwijającej 
się infrastrukturze drogowej cement i beton 
znajdują należne miejsce. Nawierzchnie 
betonowe, które znalazły uznanie w wie-
lu krajach Europy Zachodniej, zaczynają 
pojawiać się również i w Polsce. To między 
innymi dzięki wielu wysiłkom realizowanym 
w ramach działań promocyjnych decydenci, 
inwestorzy, wykonawcy zauważają zalety 
betonu. W ubiegłym roku podczas targów 
Autostrada – Polska wszyscy mogli zoba-
czyć, jak szybko i łatwo można wykonać 
trwałą drogę betonową, co ma szczególne 
znaczenie dla gmin i powiatów.
Beton, dając się formować w dowolne kształ-
ty, a przy tym ujawniając formę szalunku, 

jest lubianym i cenionym przez architektów 
materiałem. Branża cementowa od kilku lat 
promuje beton w architekturze. Organizowany 
wspólnie przez Stowarzyszenie Architektów 
RP i Polski Cement konkurs „Polski Cement w 
Architekturze” corocznie wybiera najlepsze 
realizacje wykonane z użyciem żelbetu. Celem 
konkursu jest pokazanie możliwości twórczego 
użycia technologii betonowej w budownictwie 
(obiekty budownictwa ogólnego, budownictwa 
przemysłowego, obiekty inżynierskie). Z ini-
cjatywy spółki Polski Cement oraz Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej prowa-
dzony jest również każdego roku ogólnopolski 
konkurs „Architektura Betonowa” – akademi-
cka nagroda na najlepszą pracę dyplomową, 
projekt architektoniczny z użyciem technolo-
gii betonu.

Budowa drogi betonowej 
na targach Autostrada 
– Polska w Kielcach
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Uroczystość wręczenia 
nagród w konkursie 
„Polski Cement 
w Architekturze”

Statuetki Gruszki – wręczane w konkursie „Polski 
Cement w Architekturze”

Cała działalność promocyjna opiera się na 
głęboko ugruntowanym przekonaniu, że 
cement i beton są nowoczesnymi, wysokiej 
jakości materiałami budowlanymi, przed 
którymi rysują się dobre perspektywy. Świa-
dome i profesjonalne podejście do techno-
logii betonu pozwala na uzyskiwanie mate-
riału trwałego i funkcjonalnego, materiału 
o ogromnych możliwościach kształtowania 

formy. Eksperci jednogłośnie potwierdzają 
fakt, że beton pozostaje niezastąpionym 
materiałem konstrukcyjnym. Charakteryzuje 
się bardzo dużą wytrzymałością i trwałoś-
cią oraz jest przyjazny dla środowiska. Dla 
konstruktorów stanowi niezwykle elastyczne 
tworzywo, a „w rękach architektów jest 
tym, czym diament dla jubilera: odpowied-
nio oszlifowany staje się brylantem”.


