Tlačová správa

ASKO – NÁBYTOK prichádza na Slovensko s vynoveným konceptom
kuchynských štúdií
Bratislava, 20. 02. 2020 – Mnohí z nás dbajú pri zariaďovaní svojich domácností na detaily. Starostlivo
vyberáme nábytok i doplnky, ktoré vytvoria príjemnú atmosféru domova. Výnimkou plánovania
takýchto detailov nie je ani kuchyňa. Ako ale správne vybrať tú pravú? S odpoveďou na túto otázku
vám pomôžu odborníci z ASKO – NÁBYTOK, ktorí vám poradia v priestoroch nových, kompletne
vybavených kuchynských štúdií.

Obľúbený reťazec uvedie radu vynovených kuchynských štúdií už v marci tohto roka. ,,Najväčšou
zmenou bude samotná dispozícia jednotlivých pobočiek. V každej predajni budú inštalované
najobľúbenejšie modely z každej rady. Oproti pôvodnému konceptu, kde naši zákazníci mohli nájsť skôr
veľké kuchyne z vyššej cenovej relácie, budú do pobočiek inštalované produkty, ktoré sú zákazníkovi
cenovo dostupnejšie,“ informuje o zmene Andrea Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti
ASKO – NÁBYTOK.
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Tlačová správa
Na zákazníkov čaká modernejší vzhľad i celkom nové rozloženie jednotlivých modelov. Kuchynské
zostavy budú umiestnené smerom na hlavné ťahy pobočky, a tak si ich budú môcť zákazníci pri
návšteve predajní prezrieť dôkladnejšie. Okrem toho spoločnosť so sortimentom pre domácnosť
v porovnaní so starou koncepciou predstaví i najmodernejšie spotrebiče svojich dodávateľov. Tieto
budú osadené priamo do inštalácií. ,,V každom štúdiu budú našim zákazníkom k dispozícii odborní
poradcovia ASKO – NÁBYTOK, ktorí pomôžu vybrať a naplánovať kuchyňu vašich predstáv aj do tých
najmenších detailov,“ dodáva Andrea Štěpánová.
Každá predajňa bude mať svoju technokóju a energokóju. ,,V rámci týchto dvoch zón budú môcť
zákazníci od našich odborníkov získať potrebné informácie o rôznych produktoch. Kým v technokóji
bude možnosť vyskúšať si výškové moduly či skrinky, v energokóji môžu detailne preskúmať skladové
drezy, batérie, alebo napríklad chladničky. Nájdu tu i našu značku spotrebičov Premiere,“ hovorí
o novinkách Štěpánová. Novinkou konceptu je aj zóna občerstvenia, v ktorej si počas výberu kuchyne
môžu zákazníci vychutnať kávu.
Poslednou novinkou renovovaných kuchynských štúdií bude aj kója so vzorkami, kde návštevníci
predajne nájdu predlohy od všetkých dodávateľov, a tak si budú môcť jednoducho vybrať kuchyňu,
ktorá sa im bude najlepšie hodiť do interiéru. Táto zóna zákazníkom urýchli výber kuchyne bez nutnosti
prechádzania cez celú predajňu.

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
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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