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ASKO – NÁBYTOK uvedie do prevádzky prešovskú pobočku už v lete  

B r a t i s l a v a / P r e š o v, 17. 06. 2020 – Nábytkársky reťazec avizoval spustenie ďalšej obchodnej 

jednotky už na jar tohto roka. Stavebné práce na Rusínskej ulici sú ukončené a prípravy na slávnostné 

otvorenie už finišujú. Prešovčania sa už teraz môžu tešiť na bohatý moderovaný program, špeciálne 

zľavy, množstvo súťaží a darčeky k ich nákupom. 

Brány ôsmej predajne ASKO – NÁBYTOK na Slovensku sa otvoria už koncom júna. ,,Pre všetkých 

zákazníkov sme si pripravili niekoľko sprievodných aktivít, ktoré budú prebiehať, samozrejme, v súlade 

s opatreniami zavedenými kvôli šíreniu pandémie. Okrem príjemnej hudby a chutného občerstvenia si 

na svoje prídu aj naši najmenší návštevníci. Tí si budú môcť napríklad zaskákať na nafukovacom hrade 

či urobiť si vtipnú fotografiu s maskotom s podobou myšky,“ informuje Andrea Štěpánová, 

marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO – NÁBYTOK. 

Na návštevníkov novej prešovskej filiálky čakajú aj mnohé výhodné zľavy a darčeky. „Prvých 250 

zákazníkov odmeníme nákupnou poukážkou v hodnote 10 Eur. Podobne ako pri otváraní iných našich 

pobočiek, aj tu bude k dispozícii koleso šťastia, kde si budú môcť nakupujúci vytočiť aj ďalšie výhody, 

medzi inými napríklad aj 50 %-nú zľavu na nákup nábytku a dopravu zdarma, zľavu na doplnky do 

domácnosti či spomienkový darček k ich nákupu,“ hovorí o výhodných ponukách Štěpánová. Okrem 

toho budú môcť klienti využiť aj zvýhodnenie vo výške až 50 % na plánované kuchyne, 20 % zľavu na 

bytové doplnky, koberce a svetlá, ale i 0 % úrok na kuchyne a sedacie súpravy pri nákupe na splátky. 

Počas slávnostného otvorenia budú navyše prebiehať súťaže aj na sociálnych sieťach ASKO – NÁBYTOK. 

,,Zapojiť sa do nich môžu všetci zákazníci, vrátane tých, ktorí sa otvorenia nebudú môcť zúčastniť 

osobne. Výhra zaručene poteší každého,“ približuje súťaž Andrea Štěpánová. 

Súčasťou tretej prevádzky na východe republiky, ktorej prednosťou bude väčšie množstvo inšpirácie a 

výraznejšie vybavenie dekoračným sortimentom, bude aj inovatívne kuchynské štúdio. ,,Toto štúdio 

bude najväčším svojho druhu na Slovensku. Zo širokého spektra inštalácií si určite vyberie každý, keďže 

ponuka bude prispôsobená viac i menej náročným zákazníkom. Výber kuchyne je zložitým procesom, 

preto im pri plánovaní kuchyne ochotne poradia naši vyškolení odborníci,“ dodáva marketingová 

riaditeľka spoločnosti ASKO – NÁBYTOK. 

 

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 7 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 

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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