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Odpowiedzialność biznesowa w dobie niepewności

Trudna sytuacja na rynku surowców, walka o zachowanie ciągłości produkcji i podwyżki cen produktów. To
wyzwania, z którymi borykają się firmy z branży stolarki otworowej w nowej rzeczywistości, czego skutki bez
wątpienia odczuwają również inwestorzy budujący dom. W takich przypadkach transparentna polityka firmy jest na
wagę złota.

Ceny stolarki otworowej w Polsce poszybowały w górę. W tym trudnym momencie dla inwestorów, którzy już
rozpoczęli swoje budowy lub je kontynuują – marka KRISPOL stawia na transparentność i przejrzystą politykę.
- Korekty cen nie ominęły również naszej firmy, co jest nieuniknione w obecnej sytuacji rynkowej i przy nieustannie
rosnących kosztach komponentów do produkcji stolarki okienno-drzwiowej, bram i osłon zewnętrznych. Chcemy
jednak i w tym niełatwym momencie towarzyszyć naszym klientom i oferować gwarancję spokoju. Przede wszystkim
skoncentrowaliśmy wszystkie nasze działania operacyjne na zapewnieniu ciągłości dostaw. Utrzymujemy optymalne
stany magazynowe, aby zapewnić dostępność naszych produktów oraz, w miarę możliwości, atrakcyjne terminy
realizacji. Dzięki temu, pomimo niesprzyjającego otoczenia, jesteśmy w swoich działaniach przewidywalni i mamy
komfort informowania inwestorów z wyprzedzeniem o planowanych podwyżkach, dodatkowo oferując możliwość
zakupu produktów na warunkach powiązanych z aktualnymi zapasami magazynowymi. Tym razem do końca lipca z w
ramach akcji marketingowej „Zablokuj cenę dla siebie”, klienci mogą skorzystać z ostatnich tygodni funkcjonowania
dotychczasowego cennika, a dodatkowo skorzystać z atrakcyjnych rabatów na szeroką grupę produktów – to dobry
czas na decyzje – komentuje obecną sytuację rynkową Radosław Gibki – Dyrektor Sprzedaży Krajowej KRISPOL.
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Promocja marki KRISPOL potrwa do 31.07.2021 r. i będzie odbywała się w Salonach KRISHOME i punktach
handlowych oferujących produkty marki KRISPOL. Inwestorzy będą mogli zakupić okna PVC, drzwi tarasowe PVC,
rolety zewnętrzne KALIMA, a także segmentowe bramy garażowe VENTE z korzystnym rabatem. Więcej informacji
na stronie producenta: www.krispol.pl
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