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KRISPOL stawia na rozwój sieci partnerskiej

Firma KRISPOL, wiodący polski producent bram, okien, rolet oraz drzwi wejściowych, prężnie rozwija swoją sieć
sprzedaży stolarki otworowej i osłon. Dynamiczny rozwój to efekt przyjętej strategii spółki, skoncentrowanej na
tworzeniu salonów, które wyznaczają nowe standardy obsługi - profesjonalne, komfortowe i przyjazne klientom.

1 lipca, we Wrocławiu, odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego salonu pokazowego KRISPOL zarządzanego przez
firmę WW Okna. Tym sposobem mapa salonów prowadzonych pod marką KRISPOL wzbogaciła się o nowe miejsce, w
których można znaleźć kompleksową ofertę produktów dla domu: bramy garażowe, okna, rolety i drzwi wejściowe.
Salony wyposażone są w pełnowymiarową, zautomatyzowaną ekspozycję produktów dla domu. Aranżacja odbywa się
pod okiem architekta oraz specjalistów z Działu Marketingu KRISPOL, którzy dbają, aby projekt salonu spełniał
walory użytkowe i wizualne. Ponadto niemal każdy nowy salon posiada wydzieloną przestrzeń dla dzieci, co stanowi
duże udogodnienie dla rodziców.
W ostatnim czasie do sieci, oprócz WW Okna, dołączyły także salony w różnych częściach Polski: My Way
(Grudziądz), Rolstyl (Piotrków Tryb.), Termoefekt (Kielce), MR Complex (Rzeszów), Mikron (Lębork), Perfect House
(Bytów), GP System (Łódź).
- Naszym celem jest stworzenie profesjonalnych salonów sprzedaży produktów KRISPOL, które są nie tylko
komfortowe i przyjazne klientom, ale także doskonale wyposażone. Zakup stolarki dla domu to decyzja wymagająca
wzięcia pod uwagę wielu czynników. W Salonach KRISPOL stworzyliśmy idealne warunki dla prezentacji i
przetestowania produktów. Klienci mają szansę zobaczyć, dotknąć i sprawdzić ich działanie, a także zasięgnąć
profesjonalnej porady eksperta. Co więcej, klient ma także okazję zamówić komplet stolarki dla domu w jednym
miejscu, co niesie za sobą wiele korzyści i pozwala zaoszczędzić czas, który musiałby poświęcić na wizytę w innych
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salonach oferujących każdy z elementów stolarki osobno - tłumaczy Radosław Gibki, Dyrektor Sprzedaży Krajowej.
Salony produktów KRISPOL, to miejsca stworzone w trosce o klienta i jego czas. Przyjazna i doskonale zaaranżowana
przestrzeń, gdzie można zamówić komplet stolarki dla domu, ze wsparciem i fachową pomocą ekspertów, to działania
poprzez które firma spełnia swoją obietnicę- gwarancję spokoju.
KRISPOL jest wiodącym europejskim producentem bram i stolarki otworowej. Firma jest obecna w branży
budowlanej od 25 lat. Oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym bramy, okna,
rolety i drzwi.
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