
Kuziini, singurul
showroom de bucãtãrii
din România complet
digitalizat

A
ntreprenorul român
Mãdãlin Tomescu
a lansat , în oc-
tombrie, Kuziini,
singurul concept-
store de bucãtãrii

pe comandã, operaþional 100%
digital, în urma unei investiþii de
aproximativ 1.000.000 de lei.

Diferit fãþã de alte magazine
de specialitate, concept store-ul
Kuziini funcþioneazã fãrã staff,
iar accesul clienþilor se face prin
intermediul unui sistem de re-
cunoaºtere facialã, instalat la in-
trarea în showroom. Astfel,

clienþii, fie cã sunt arhitecþi, de-
signeri sau utilizatori finali, au
acces non-stop în concept
store-ul aflat în zona centralã a
Bucureºtiului.

Cum îþi alegi
bucãtãria

Procesul de alegere ºi configu-
rare a unei bucãtãrii din catalo-
gul Kuziini este complet digitali-
zat. În showroom existã un
scanner care mãsoarã înãlþimea
utilizatorului, ceea ce oferã

oportunitatea ca bucãtãria sã fie
proiectatã în aºa fel încât corpu-
rile sã fie uºor de accesat de cã-
tre beneficiar, în funcþie de înal-
þimea acestuia. Totodatã, pasul
respectiv nu este obligatoriu,
utilizatorul având posibilitatea
de a alege orice înãlþime pentru
corpurile de mobilier. De ase-
menea, Kuziini pune la dispozi-
þia clienþilor un alt scanner, care,
odatã plasat în centrul bucãtã-
riei din locuinþa clientului, sca-
neazã toate detaliile legate de
încãpere, inclusiv dacã pereþii
sunt drepþi sau nu, eliminând,

astfel, etapa anevoioasã de
mãsurare a încãperii.

Configurator
digital, care
permite construirea
în detaliu a
bucãtãriei

Configuratorul Kuziini, care
poate fi folosit atât în show-
room, cât ºi pe site-ul compa-
niei, oferã utilizatorilor posibili-
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tatea de a-ºi modela singuri bu-
cãtãria, în funcþie de dorinþele
lor. Configuratorul îþi permite sã
alegi tipul de camerã, dimensiu-
nile acesteia, dar ºi detaliile de
construcþie precum ferestre,
grinzi, întrerupãtoare ºi alte de-
talii.

De asemenea, în configurator,
clientul poate sã îºi aleagã tipul
de mobilã pe care îl doreºte, iar
apoi sã modifice dimensiunile
corpului ales.

Totodatã, utilizatorul poate sã
aleagã materialul, culoarea ºi ac-

cesoriile pieselor de mobilier, în
funcþie de preferinþe.

În showroom, cu ajutorul mai
multor staþii de lucru, clienþii se
conecteazã la platforma unde
îºi pot configura bucãtãria în
cele mai mici detalii, iar costul
acesteia va fi generat automat.
Pentru orice întrebare, utiliza-
torul trebuie doar sã apese un
buton, ºi va fi conectat pe live
chat cu un arhitect din call-cen-
ter-ul Kuziini, care îl va ajuta în
procesul de proiectare a bucã-
tãriei.

Procesul de
producþie, urmãrit
în timp real

Un alt aspect inedit al Kuziini
este urmãrirea produsului în fa-
bricã. Dupã ce utilizatorul îºi ale-
ge mobila doritã, acesta o co-
mandã, iar apoi, cu ajutorul unui
identificator, acesta poate ur-
mãri în timp real procesul de fa-
bricaþie, având astfel posibilita-
tea de a verifica produsul prin
fiecare maºinã prin care trece.

Astfel, utilizatorul poate sã îºi
urmãreascã produsul de la
configurator pânã la livrare.

"Noutatea absolutã este Qsi-
mo, un sistem de operare ºi asi-
stenþã clienþi: este suficient sã
atingi un obiect din showroom
ºi vei primi prin intermediul si-
stemului informaþii audio sau vi-
deo despre acesta. Acest sistem
interactiv, împreunã cu toate
celelalte detalii tehnologice din
modelul nostru de business, au
rolul de a reduce semnificativ
timpul pe care un client îl alocã

pentru proiectarea
bucãtãriei pe care o
doreºte. ªtim cu toþii
c ã p en tr u c l i en þ i i
români bucãtãria este
cel mai important
spaþiu din casã, iar
noi ne dorim o expe-
rienþã de achiziþie cât
m ai s i m p lã" , a
dec lar at Mãdãl i n
Tomescu, fondator
Kuziini, la lansarea
showroom-ului.
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