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artykuł reklamowy

Blaty Hoder w 5 dni  
– To takie proste!!!

 Jak można unowocześnić materiał, który ma wiele milionów lat?  O to, a także 
o nowości technologiczne i produktowe wykorzystywane do produkcji blatów w firmie 
Hoder, zapytaliśmy Darię Kołakowską – dyrektor marketingu firmy Hoder.

 ■ Dlaczego warto wybrać kamień do aranżacji 
wnętrz?
Nasze produkty coraz częściej wypierają inne ma-
teriały wykończeniowe. Mają unikalną kolorysty-
kę i strukturę ukształtowaną przez Naturę oraz 
nieograniczone wzornictwo. Są ponadczasowe, 
nie wychodzą z mody, o czym stale przekonują 
nas współpracujący z nami architekci. Nawet bar-
dzo mała kuchnia nabiera wytwornego charak-
teru i reprezentacyjnego szlifu. Dzięki właściwo-
ściom granitu takim jak trwałość, wytrzymałość 
na uderzenia i wysoką temperaturę możemy cie-
szyć się nią przez wiele lat.

 ■ Jaka jest oferta produktowa i kolorystyczna 
firmy Hoder?
Proponujemy granity, marmury, onyksy, kwarce, 
trawertyny pochodzące z Hiszpanii, Włoch, Indii, 
krajów skandynawskich. Co istotne, w każdym 
z tych państw posiadamy na miejscu swojego se-
lekcjonera, który starannie wybiera materiał. Do-
radzamy jakie rodzaje kamienia najlepiej wybrać 
w zależności od przeznaczenia, np. na blaty ku-
chenne, łazienkowe, kominek, posadzkę, schody. 

 ■ Czego oczekują Klienci?
Nasi Klienci w dużym stopniu zwracają uwagę na 
wysoką jakość oraz kompleksową obsługę i fa-
chowe doradztwo. Oczekują również krótkiego 
czasu wykonania, dużego wyboru kolorów ka-
mienia, którego mogą zobaczyć i dotknąć. Nasi 
Klienci wiedzą, że współpracując z nami kupu-
ją nie tylko piękny kamień, ale i „święty spokój”. 

Nie muszą się martwić o terminy czy jakość wyko-
nania. Urządzenie domu staje się przyjemnością.

 ■ Jak wygląda proces realizacji zamówienia?
Zaczynamy od przesłania projektu do naszej fir-
my. Można również skontaktować się z nami te-
lefonicznie – poprowadzimy Klienta przez proces 

zamawiania. Po ustaleniu wszelkich szczegółów 
umawiamy się na pomiar. 

Dzięki najnowszym urządzeniom pomiaro-
wym, nasz pracownik precyzyjnie skanuje wymia-
ry szafek kuchennych, gotowy skan wysyłany jest 
do maszyny wycinającej w kamieniu. 

Warto zaznaczyć, że każdy Klient ma również 
możliwość zobaczenia, jak będzie wyglądał wybra-
ny blat, zanim ruszy jego produkcja. Pracujemy na 
programie tzw. fotoslab, który pozwala na dopaso-
wanie na komputerze wzorów i usłojenia według 
gustu Klienta. Taką wizualizację wysyłamy do Klien-
ta e-mailem. To Klient decyduje czy blat ma być 
w taki, czy inny sposób przycięty. Czas realizacji na 

terenie całej Polski oraz zagranicą – po akceptacji 
wyceny – wynosi od 5 do 7 dni roboczych. 

 ■ To takie proste! 
W 2013 r. nasza firma rusza z ogólnopolską kampa-
nią promocyjną, w której chcemy zachęcić Klien-
tów, aby odnowili swoje dotychczasowe wnętrza 

kuchenne i nadali im nowy, niepo-
wtarzalny wygląd wymieniając stare 
kuchenne blaty na nowe, granitowe 
firmy Hoder. 

Akcja skierowana jest do tych, 
którzy nie mają czasu, ani chęci na 
poważne inwestycje i remonty. 

Zamawiając materiał i wykona-
nie u nas, przy niewielkim nakła-
dzie kosztów Klient zastaje nową, 
odmienioną w ciągu jednego dnia 
kuchnię. Tyle czasu zajmuje nam 

demontaż starych i montaż nowych blatów. To 
wspaniała propozycja na prezent dla żony, rów-
nież Panie mogą zaskoczyć swoją kreatywnością 
mężów. Sukces gwarantowany.
Zapraszam do wejścia na stronę www.hoder.eu. 
Oprócz inspiracji można na niej znaleźć np. pre-
zentację działania programu fotoslab i obejrzeć 
filmy z naszej fabryki. ■
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Wymień stare na nowe blaty 
granitowe! To takie proste!

 Pod takim hasłem – od stycznia 
2013 do maja 2013 rusza ogól-
nopolska kampania promocyjna 
w firmie Hoder. Na Klientów czeka-
ją atrakcyjne ceny i fachowe pora-
dy. Dodatkowym bonusem, oprócz 
bardzo szybkiej realizacji, jest bez-
płatny demontaż starych blatów.

 Czas realizacji blatu od pomiaru do montażu to tylko 5 dni!


