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Jesienne HITY CENOWE w sklepach KOMFORT

Miesiące wrzesień i październik, to czas kiedy wielu inwestorów kończy etapy budowy i przystępuje do wykańczania
nowych domów lub mieszkań. Z myślą o takich osobach w sklepach KOMFORT rozpoczęła się nowa akcja
promocyjna pod tytułem: „Jesienne hity cenowe”, dzięki której klienci będą mogli kupić produkty w specjalnych
promocyjnych cenach.

Specjalnie w okresie Promocji do oferty sklepów wprowadzono nowe produkty o ciekawych wzorach. Dodatkowo
klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów, których wysokość pozwala na określenie ceny produktu jako Hitu
cenowego. Promocje dotyczą przede wszystkich paneli i podł&oacute;g drewnianych ale również dywan&oacute;w ,
wykładzin dywanowych i elastycznych .
Wśród wielu JESIENNYCH HITÓW znajdują się na przykład:
• wysokiej jakości panel podłogowy Akacja Hazienda o klasie ścieralności AC4, 8mm w cenie 26,95zł/m2 oraz
• zawsze modny, klasyczny Dąb Rustykalny w cenie 19,95zł/m2.
Każdy produkt w nowej, niższej cenie oznaczony został specjalną etykietką, dzięki której klienci będą mogli szybko i
łatwo odnaleźć go w ekspozycji sklepowej.
Promocja dotyczy zakupów w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie online www.komfort.pl
Na pytania dotyczące produktów z promocyjnej oferty odpowiadają konsultanci pod numerem infolinii 0 801 30 11 30
oraz na live chat na www.komfort.pl
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Promocja komunikowana jest na materiałach POS w sklepach, których przygotowaniem zajął się dział marketingu
firmy. Akcja wspierana będzie kampanią radiową w stacjach ogólnopolskich jak ZET, RMF FM, Złote przeboje,
Trójka i TOK fm.

SKLEPY KOMFORT to sieć 110 sklepów w całej Polsce z szeroką ofertą produktów do wykańczania wnętrz.
Najszerszą grupą towarów w sklepach są panele, podłogi drewniane, dywany, wykładziny i drzwi. Ogromny wybór
produktów dostępnych zarówno „od ręki” jak i na indywidualne zamówienie sprawia, że każdy klient wybierze coś dla
siebie. Dużym atutem sieci są aktywnie rozwijające się usługi, związane z montażem oraz pielęgnacją podłóg. Wiele
inspiracji i porad związanych z projektowaniem wnętrz można znaleźć na specjalnie przygotowanym przez Komfort
portalu www.zyj-komfortowo.pl

Sklepy KOMFORT
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy Sklepy KOMFORT (PRESS BOX)
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