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Rejs ku innowacjom
Firma Rejs jest dostawcà godnym zaufania, zarówno odbiorców z kraju, jak te˝ z zagranicy. Mo˝na si´ było o tym przekonaç

równie˝ na targach „Interzum 2009” w Kolonii.

Jubileuszowa, 50. edycja targów „Interzum”

utrwaliła ich niezwykle wysokà pozycj´ wÊród

mi´dzynarodowych wydarzeƒ pozwalajàcych po-

znaç nowe trendy, innowacyjne rozwiàzania

i znaleêç solidnego partnera biznesowego. Takà

szans´ mieli z pewnoÊcià goÊcie odwiedzajàcy

stoisko firmy Rejs. Szaro-czerwone logo spółki,

dobrze wyeksponowane w pawilonie tematycznie

poÊwi´conym systemom akcesoryjnym, zapra-

szało odwiedzajàcych „Interzum” do spotkania

z pracownikami firmy solidnej i nowoczesnej,

konsekwentnie oferujàcej innowacyjne rozwiàza-

nia do produkcji mebli.

Spółka Rejs jest dziÊ du˝à i stabilnà organizacjà

ukierunkowanà na jak najlepszà realizacj´ po-

trzeb klientów. Bazà przedsi´biorstwa sà specja-

liÊci, którzy odpowiedzialnie i kreatywnie potrafià

wykorzystaç wiedz´ technologicznà, najnowo-

czeÊniejsze programy konstrukcyjne, nowocze-

sne urzàdzenia przemysłowe oraz wysokiej klasy

surowce. Na wysoki poziom obsługi wpływa tak-

˝e zaplecze logistyczne w postaci magazynu

wysokiego składowania, składu celnego i bazy

samochodowej. Dzi´ki temu, klienci z Polski

i całej Europy mogà liczyç na realizacj´ zamó-

wienia w krótkim czasie. Dla wielu firm meblo-

wych i punktów handlowych bardzo liczà si´

dziÊ równie˝ takie cechy dostawców, jak wiary-

godnoÊç, stabilnoÊç, uczciwoÊç w prowadzeniu

polityki finansowej. Warto podkreÊliç, ˝e za pra-

c´ zgodnà z najwy˝szymi standardami, firma

Rejs została niedawno nagrodzona certyfikatem

„Przejrzysta firma”.

Podobnie, jak na ka˝dym z etapów sprzeda˝y,

równie˝ na stoisku firmy Rejs w Kolonii mo˝na

było liczyç na kompetentne porady pracowników

handlowych. Uwag´ zwiedzajàcych skupiono

na rozwiàzaniach o wysokim standardzie techno-

logicznym i u˝ytkowym. Sprzyjała temu nowocze-

sna aran˝acja ekspozycji utrzymana w surowej

bieli. Oferta przedsi´biorstwa została skierowana

do dystrybutorów oraz technologów odpowie-

dzialnych za zastosowanie produktów na etapie

projektowania mebli, jak te˝ do producentów me-

bli poszukujàcych nowoczesnych rozwiàzaƒ. Go-

Êcie targowi mogli obejrzeç odÊwie˝onà lini´

„Maxima”, w tym takie nowoÊci, jak: „Cargo maxi

obrotowe”, „Cargo maxi” o ładownoÊci

do 200 kg, seri´ „Cargo mini”, szuflady na pro-

wadnicach firm Blum i Grass oraz nowe propozy-

cje wyposa˝enia garderoby. Wszystkie produkty

sà dopracowane w detalach, z powodzeniem

mogà przyczyniç si´ do podwy˝szenia komfortu

u˝ytkowania mebli.

Profesjonalizm firmy Rejs, obejmujàcy równie˝

sfer´ estetyki akcesoriów, owocuje współpracà

ze znanymi, europejskimi markami meblowymi.

Propozycje firmy Rejs na pewno spotkajà si´

z uznaniem wszystkich osób, które zwracajà

uwag´ na estetyk´ detali. Nowe perspektywy

pracy np. ze szkłem laminowanym we frontach

meblowych gwarantuje profil „R11” – jedna

z nowoÊci pokazanych na „Interzum”. Warte

uwagi sà te˝ mo˝liwoÊci uszlachetniania po-

wierzchni akcesoriów. Wszystko to wró˝y to ko-

lejne firmowe sukcesy. Podobnie, jak fakt, ˝e

pracownicy spółki sà bardzo otwarci na zró˝ni-

cowane potrzeby klientów z ró˝nych stron

Êwiata.
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