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E-shop spoločnosti ASKO – NÁBYTOK oslavuje 10 rokov: Marec bude patriť
narodeninovej ponuke
Bratislava, 2. 3. 2020 – Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, jeden z najväčších predajcov nábytku na našom
trhu, oslavuje desiate výročie internetového obchodu. „Len za posledných 5 rokov sme vďaka eshopu mohli obslúžiť o 250 % zákazníkov viac než v predošlom období,“ vysvetľuje Andrea
Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO – NÁBYTOK, ktorá hovorí, že ako poďakovanie
sú počas celého marca pre zákazníkov pripravené špeciálne ponuky a zľavové akcie v rôznych
segmentoch nábytku.
„Našou víziou je byť predajcom nábytku s najlepším zákazníckym servisom a službami a chceme byť
prvou voľbou našich zákazníkov ako pri nákupe v predajniach, tak v on-line prostredí,“ vysvetľuje
Štěpánová cestu, ktorou sa ASKO – NÁBYTOK uberá a dopĺňa, že spoločnosť má na konte milióny
obslúžených zákazníkov, pre ktorých chce byť v budúcnosti ešte lepšou než doposiaľ. Z tohto dôvodu
ASKO – NÁBYTOK kontinuálne skvalitňuje pôvodné a zavádza nové služby.
Popri klasickom servise poskytuje e-shop ASKO – NÁBYTOK i odborné služby a garantuje doručenie
tovaru maximálne do 5 pracovných dní od objednania, ak pri konkrétnom produkte nie je uvedené
inak. „Na e-shope tiež zákazníci nájdu široký sortiment vrátane ponuky exkluzívnych produktov.
Objednaný nábytok vám zároveň pomôžeme vyniesť na vyššie poschodia,“ hovorí Jan Kučera,
projektový manažér pre e-shop ASKO – NÁBYTOK s tým, že spoločnosť sa dlhodobo zameriava na
zdokonalenie servisu pre svojich zákazníkov. Aj preto vo vlaňajšom roku ku klasickému e-shopu naviac
pridala spoločnosť i službu Click & Collect. Tá popri klasickom internetovom nákupe ponúka
zákazníkom možnosť vyzdvihnúť si objednaný tovar priamo na predajni.
Počas celého marca sú pre zákazníkov ako poďakovanie za dôveru a priazeň pripravené predajné akcie
a výhodné nákupy. „V priebehu mesiaca máme pre zákazníkov pripravených 10 narodeninových
darčekov, teda 10 špeciálnych ponúk. Ďalšie akcie potom budú prebiehať ako na jednotlivé skupiny
produktov, tak i na celú ponuku na e-shope,“ uzatvára Jan Kučera a dodáva, že okrem zliav na vybraný
sortiment nábytku čakajú zákazníkov tiež špeciálne dni s akciami na spálne a postele, sedacie súpravy
a pohovky, skrine, predsiene alebo obývacie steny, komody a vitríny, ale napríklad i doprava zdarma
alebo nočné nákupy.

O spoločnosti
Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, súčasť rodinnej podnikovej skupiny PORTA so sídlom v Nemecku, patrí medzi
tuzemských predajcov nábytku s tradíciou už od roku 2006, keď spoločnosť otvorila svoju prvú predajňu v Nitre.
S heslom „Nábytok pre všetkých“ ponúka vo svojich 6 predajniach po celej Slovenskej republike kompletný
sortiment vybavenia domácnosti, bytových doplnkov a kuchýň na mieru. S cieľom umožniť nákup ponúkaného
sortimentu aj on-line, z pohodlia domova, prevádzkuje od roku 2010 aj e-shop.
Spoločnosť kladie zásadný dôraz na spokojnosť zákazníkov, preto ponúkané služby neustále skvalitňuje a
rozširuje. Nasledovanie najnovších trendov sa zároveň premieta aj do renovácie obchodnej siete. Zákazníkovi sú
v predajniach ASKO – NÁBYTOK k dispozícii vyškolení predajcovia, ktorí ponúkajú odborné poradenstvo s
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ohľadom na možnosti a priania každého klienta. Potreby náročnejšieho zákazníka uspokojí realizácia zákaziek na
mieru. Špecializované kuchynské štúdiá v každej z predajní poskytujú kompletný servis – od 3D návrhu, výroby,
až po dopravu a montáž kuchyne.
Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.asko-nabytok.sk.
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