
Przygotuj się na BLAC FRIADY z Krispol

Jesteś na etapie wybierania stolarki otworowej do swojego przyszłego domu?
Szukasz bramy, okien, osłon, drzwi wysokiej jakości, ale zależy Ci na
optymalizacji ceny? Przygotuj się na jedyny taki piątek w roku i kup stolarkę
otworową od renomowanego producenta z gwarantowanym, najwyższym
rabatem w roku.

Krok 1: Odwiedź stronę internetową producenta
To pierwszy i najważniejszy krok – tu dowiesz się więcej o produktach, możesz zobaczyć galerię
inspiracji, a także znaleźć najbliższy salon KRISHOME lub salon partnerski, w którym możesz
zamówić produkty marki KRISPOL -> https://krispol.pl/salony/

Krok 2: Kontakt ze salonem
Kolejnym ważnym punktem jest kontakt ze salonem sprzedaży – im szybciej to zrobisz, tym lepiej.
Pamiętaj, że promocja będzie obowiązywała wyłącznie w Black Friday (27.11.2020 r.), ale rozmowę o
potrzebach Twojej inwestycji, czy wstępne pomiary na budowie możesz załatwić z Doradcą
Techniczno-Handlowym już wcześniej. Aktualnie przebywasz na kwarantannie, lub nie chcesz
fatygować się na rozmowę do Salonu? Mamy świetną wiadomość: salony obsłużą Twoje zamówienie
zdalnie – od wstępnej rozmowy (istnieje możliwość zamówienia wideokonferencji), przez przesłanie
oferty na maila, po elektroniczne podpisanie umowy. Wykorzystując możliwości technologiczne XXI
wieku, zapewniamy pełne bezpieczeństwo zakupów w dobie pandemii. Oczywiście do salonu możesz
się również wybrać osobiście – wówczas zostaną zachowane wszelkie środki ostrożności.

Krok 3: Pomiar na budowie
To element, którego nie możemy opuścić i który musi odbyć się bezpośrednio na terenie inwestycji.
Tu jednak również dbamy o bezpieczeństwo inwestora – pracownicy salonu przyjdą odpowiednio
zabezpieczeni w maseczkę, środki do dezynfekcji, nie przywitają się poprzez podanie dłoni, a przed
samą wizytą zapytają o stan zdrowia i poproszą, żeby w czasie pomiaru na terenie inwestycji nie było
innych ekip.

Krok 4: Finalizacja zamówienia
Po ostatecznej wycenie, uwzględniającej pomiary na budowie, zawarta zostaje umowa na zakup
stolarki w Black Friday z gwarantowanym, najwyższym rabatem w roku.  Odliczaj razem z nami na
stronie: https://krispol.pl/black-friday-2020/
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KONTAKT

Krispol 

E-mail: biuro@krispol.pl

WWW: www.krispol.pl

Tel: +48 61 662 41 00
Fax: +48 61 436 76 48
Adres:
Psary Małe, ul. Budowlana 1
62-300 Września
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