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ТМ «ВІКНОВА»НА КРОК ПОПЕРЕДУ

ФІРМОВИЙ САЛОН НОВОГО ФОРМАТУ «ВІКНОВА» ВІД ТОВ «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» ВІДКРИВСЯ У РІВНОМУ. ВІН СТАВ ПЕРШИМ У МІСТІ ВІКОННИМ ШОУ-РУМОМ. ТУТ КЛІЄНТИ
МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ОСТАННІМИ НОВИНКАМИ ПРОДУКЦІЇ, КРАЩИМИ КОНСТРУКТИВНИМИ, ДИЗАЙНЕРСЬКИМИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМИ РІШЕННЯМИ ТА ВІДВІДАТИ ПРОСТІР ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ ТА ПЕРЕГОВОРІВ.
Салон став не лише комфортним місцем
для роботи, а і осередком смаку та сучасних
тенденцій на віконному ринку. На стендах
представлені цікаві та сучасні зразки вікон та
вхідних дверей з профілю REHAU та фурнітурою WINKHAUS. Менеджерам ТМ «Вікнова»
є чим похвалитись. Тут вдалось продемонструвати сучасні просторові рішення хай-тек
технологій та класику, кольори і форми якої
завжди залишаються у моді.
Завдяки командній співпраці вдалось
будівлю
старого
пропускного
пункту
перетворити у сучасний віконний бутік
нового рівня. Як над фасадом, так і над
внутрішнім дизайном працювала давня
подруга «Вікнови» Оксана Іванова. Проте до
реалізації надпрогресивного проекту долучилася вся команда ТОВ «Реноме-Партнер» і не
тільки. Не обійшлось без підтримки партнерів від «REHAU», компанії «WINKHAUS», а
також УБК «Будіндустрія», «Реноме-Комфорт»,
«Реноме-Євробуд» та ПрАТ «Реноме».

Керував будівельним проектом шоу-руму
менеджер з комерційної нерухомості ГК
«Реноме» Роман Сподарик. Молодий спеціаліст каже, що втілити такий прогресивний
план в життя було б неможливим без
командної роботи. «Ми всі разом щотижня
збирались на наради, постійно спілкувались
між собою, підтримували один одного та
сам проект, бо розуміли – працюємо на один
результат. Задум втілився в життя і я щасливий від того, що місто має такий стильний та
сучасний салон», - радіє Роман.
Менеджер з маркетингу ТМ «Вікнова»
Світлана Солод теж віддає належне команді,
яка втілила проект у життя та додає, що чи не
найбільший вклад у ідею належить самим же
клієнтам. «Нам дорогий і цінний кожен зразок
представлений у салоні. Над ідеєю і створенням кожного взірця ми працювали усією
командою. Ми намагаємось зрозуміти потребу
кожного нашого клієнта та запропонувати те
рішення, яке йому потрібне», - каже Світлана.

Новий салон «Вікнова» розташований на
центральній вулиці міста. Клієнти мають
перевагу у зручності з доїздом та паркуванням. Варто відзначити і високий стандарт
обслуговування, якому менеджери надають
також важливе значення. Посмішки, кава та
цілковита зосередженість на клієнтах – це
ще один бонус віконного шоу-руму.
Мета, яку ставить перед собою команда
ТМ «Вікнова», є не лише продемонструвати
свої технічні та професійні можливості, а й
показати, що металопластикові вікна і двері
здатні доповнити будь який інтер’єр чи
екстер’єр будинку, можуть бути високотехнологічними та функціональними, забезпечуючи при цьому достатньо світла і свіжого
повітря, і в той же час бути енергоефективними. Хочете захистити дитину – замовляйте вікна у кімнату із спеціальними замками
дитячої безпеки. Часто забуваєте вдома
ключі – встановіть двері, які відкриваютьcя
за відбитком пальця, або зі смартфону.

Інновації, форми, кольори – усе це в
одному місці зібрала «Вікнова». Генеральний
директор ПрАТ «Реноме» Надія Гладкевич
задоволена форматом нового шоу-руму:
«Тут представлені і будуть демонструватися
найновіші рішення, які тільки є в світі. Ми це
зробили і будемо робити надалі.»
ТМ «Вікнова» здивує Вас сучасністю,
технологічністю та різноманіттям своєї
продукції. Ви навіть не уявляли, що вікна та
двері можуть бути ТАКИМИ!
Команда, яка працювала над створенням
фірмового салону ТМ «Вікнова» постаралась
і над дизайном самого приміщення.
«Горизонтальне озеленення», яке використане у салоні, вразило не лише свіжим кольором, а й еко-матеріалом. Роман Горегляд –
дизайнер із європейським досвідом реалізував «мохову стіну», яка розташована при
вході до салону.

