Titok Nr.4
Hol érdemes fenyőbútort vásárolni?
Ma Magyarországon legalább ötezer bútorkereskedéssel
foglalkozó vállalkozás van. Ha Ön eldöntötte, hogy
fenyőfa bútort kíván vásárolni, akkor jár el helyesen, ha
speciális fenyőfa bútorkereskedéssel foglalkozó üzletet,
vállalkozást keres fel.
Ezekben az üzletekben lényegesen nagyobb választékot talál, és általában sokkal felkészültebb
szakemberek segítik Önt a vásárlásban, mint egy hagyományos "mindent árulok" üzletben. Ezeket
az üzleteket akkor is érdemes felkeresni, ha mégis egy "szokásos" bútorüzletben kíván vásárolni.
A régebbi, nevesebb gyártók saját bemutatótermeket üzemeltetnek, egy nagyobb összegű
vásárlás esetén mindenképpen érdemes ezeket felkeresni, még ha a távolság és az utazási idő
nagynak
is
tűnik.
Termékismertetőt,
árajánlatot
kérni
feltétlenül
ajánlott.
Egy dolgot semmiképpen sem ajánlunk: az összegyűjtött szórólapokkal felkeresni egy ismerős
asztalost, akiről az a hír járja, hogy olcsón dolgozik és mindent elvállal. Ha egy bútor valamelyik
üzletben megfelelőnek tűnt, akkor célszerű ott megvásárolni. Az egyébként gyakorlott és jó
képességű szakembert is érheti meglepetés, ha olyan termék legyártását vállalja el, amit nem vagy
csak
ritkán
készít.
A faiparban, az utóbbi években erőteljes specializáció indult meg. Kialakultak a speciális
konyha-, lépcső-, nyílászáró-, lambéria gyártó és egyéb speciális vállalkozások. A felsorolás
természetesen nem teljes, a lényeg azonban az, hogy a fenyőfa bútorgyártásnak és
forgalmazásnak is
megvannak
a
magyarországi
specialistái.
A kisebb asztalosműhelyek számára minden megrendelés egyedi munkának számít, általában kevés
megfelelő referenciával rendelkeznek, bemutatótermet szinte egyáltalán nem tartanak fenn. Így jó
esetben a korábbi munkáikról készült fényképeket tudják mutogatni. Bevett szokás az előleg
felvétele a megrendeléskor, a határidők is sokkal bizonytalanabbak egy olyan üzlethez képest, ahol
a bútort akár azonnal meg lehet vásárolni.
Győződjön meg róla, hogy aki el akarja adni Önnek a bútort rendelkezik-e egyáltalán
megfelelő szaktudással.
Hogyan?
Kérdezzen, és figyelje, hogy az eladó tud-e válaszolni. Ahol nem értenek a bútorokhoz, ott általában
csak olcsó bútort árulnak, azt is állandóan árengedménnyel. Az ilyen üzletekben a bútorokról a
következőket lehet megtudni: az árát, a méreteit, a színét, és az anyagát. Vagyis csupa olyan dolgot,
amit Ön is lát. Ha lehet, kerülje az ilyen üzleteket.
Keresse azokat az üzleteket, ahol Önnel foglalkoznak, ahol Önt ki akarják szolgálni, és nem a
bútortól akarnak megszabadulni

