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Activând pe piaþa româneascã încã din anul
1963, compania Elpreco ºi-a câºtigat un loc
b i n e m e r i t a t p r i n t r e m a r i i p r o d u c ã t o r i d e
materiale de construcþii.
Preocuparea permanentã pentru dezvoltare a fãcut

din Elpreco o firmã dinamicã ºi activã.

Adaptându-se continuu la cerinþele pieþei, prin

investiþii susþinute ºi dotare cu tehnologie de

ultimã orã, compania a dezvoltat sisteme complete

ºi performante de zidãrie, învelitori, pavaje ºi

canalizare, care acoperã principalele nevoi ale

clienþilor, contribuind totodatã la îmbunãtãþirea

calitãþii construcþiilor.

Dezvoltarea sistemului de zidãrie cu rosturi subþiri

Elpreco a urmãrit oferirea unei soluþii practice, mai

eficientã decât sistemul clasic de zidãrie.

Ca principale avantaje ale folosirii acestui sistem

putem menþiona:

3 Excelenta izolare termicã ºi fonicã;

3 Reducerea semnificativã a consumului de mortar;

3 Timp redus de realizare ºi efort fizic mai mic;

3 Produs ecologic ce asigurã un microclimat inte-

rior sãnãtos.

Betonul Celular Autoclavizat (BCA) este un material

ecologic pentru construcþii, obþinut dintr-un

amestec de nisip, ciment, var, ghips ºi apã, putând fi

utilizat, în funcþie de grosime, atât ca material de

zidãrie, cât ºi de izolaþie.

BCA-ul Elpreco este caracterizat prin proprietãþi

izolante termice ºi fonice de excepþie, având un

coeficient de transfer termic foarte bun (0,12

W/mK), comparativ cu alte materiale de zidãrie.

Utilizarea acestuia, împreunã cu mortarele ce

alcãtuiesc sistemul de zidãrie cu rosturi subþiri –

Elpreco Fix, Spritz ºi Flex, permite realizarea unor

clãdiri eficiente din punct de vedere energetic, cu

costuri reduse de încãlzire, asigurând economii

substanþiale în timp, precum ºi un microclimat inte-

rior plãcut ºi sãnãtos.

Toate aceste avantaje recomandã sistemul de

zidãrie Elpreco pentru o multitudine de utilizãri,

precum locuinþe, clãdiri administrative, de birouri,

spitale, ºcoli, hale industriale etc.

www.elpreco.ro

Advertorial

PLATFORMA 3.0 ajutã instalatorii
à s ã c r e e z e o f e r t e în m od

profesionist, cu un aspect îngrijit ºi

structurat; sã gestioneze listele de

beneficiari asfel încât sã ºtie în orice mo-

ment ce a ofertat ºi cui; sã revinã

oricând la oferte realizate pentru a le

modifica.

à sã defineascã servicii ºi categorii

de servicii de montaj, reparaþii ,

întreþinere etc în secþiunea Ofertare pe

care sã le adauge în oferte, alãturi de

produsele Romstal; Este important ca

serviciile definite sã fie foarte bine

detaliate.

à sã observe în secþiunea Burse >

Bursa de produse pe acei clienþi finali

care au cumpãrat deja produse Romstal

direct de pe site-ul www.romstal.ro ºi

care la întrebarea companiei dacã vor sã

primeascã oferte de la parteneri Romstal

au rãspuns cu "da" ºi au menþionat ºi câte

oferte vor sã primeascã (maxim 5). Vor fi

luate în considerare doar primele oferte

transmise pânã se atinge limita cerutã de

client. De asemenea, în secþiunea Bursa

de lucrãri se gãsesc produse rãmase în

stocul altor parteneri Romstal, cu mici

defecte sau care nu se mai pot returna.

Orice instalator poate posta astfel de

produs, propunând un preþ de vânzare ºi

poate unul din cei peste 3.000 de

parteneri Romstal, utilizatori ai aplicaþiei

va fi interesat pentru a le achiziþiona.

à sã realizeze propriul site de

prezentare (gratuit) în secþiunea Site

Wizzard unde pot sã descrie compania,

serviciile prestate, date de contact, dar

ºi sã posteze fotografii ºi comentarii de

la lucrãrile realizate în trecut astfel încât

potenþialii clienþi sã îºi poatã face o

imagine completã ºi corectã.

à sã comunice în permanenþã cu

echipa de suport a platformei sau cu alþi

parteneri în secþiunea Discuþii/Informaþii.

Portalul instalatorilor profesioniºti

Compania Romstal a lansat anul acesta unicul portal dedicat în

exclusivitate instalatorilor profesioniºti. Site-ul poartã denumirea

Romstal Partener PLATFORMA 3.0 ºi vine în întâmpinarea nevoii

instalatorilor de a avea un instrument complex dar uºor de folosit de

organizare a activitãþii.

Cele mai importante secþiuni ale site-ului sunt:

Secþiunea "Ofertare" unde sunt grupate atât ofertele vechi, cât

ºi beneficiarii ºi serviciile proprii companii de instalaþii. Este impor-

tant ca serviciile sã fie definite cât mai detaliat!

Secþiunea "ªantiere" unde pot fi gestionate toate lucrãrile în

funcþie de beneficiari ºi status-ul realizãrii proiectelor.

Secþiunea "Promoþii" cuprinde campaniile promoþionale care sunt în vigoare

la compania Romstal, precum ºi atenþionãrile despre actualizarea preþurilor.

Secþiunea "Burse" aduce într-un singur loc cele mai accesate

secþiuni ale platformei: "Bursa de lucrãri" ºi "Bursa de produse".

Secþiunea "Discþii/Informaþii" oferã în permanenþã un spaþiu în

care se pot primi ºi gãsi rãspunsuri pe teme ce þin exclusiv de

platformã.

"Cataloage ºi pliante" este secþiunea din care se pot descãrca în

format PDF ºi Excel listele de preþ Romstal actualizate la zi, dar ºi alte

pliante ºi cataloage de produse;

"Site wizzard" este instrumentul prin care instalatorii se pot

face cunoscuþi în mediul online. Este o secþiune extrem de uºor de

folosit ºi care va aduce beneficii majore cãtre beneficiari: un site

propriu de prezentare.

Secþiunea "Administrare" permite adãugarea chiar de cãtre

instalator de noi utilizatori ai aplicaþiei din cadrul companiei pe care o

reprezintã.


	40
	41
	43

