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Miejsce, w którym spotykają się luksus, renoma, wiedza i doświadczenie, a wspólnym mianownikiem jest profesjonalna obsługa. Pracownia AGD w Gdyni - bo o tym miejscu mowa - to zupełnie nowy
koncept i nowa jakość sprzedaży wysokiej klasy sprzętu gospodarstwa domowego renomowanych producentów.
Na czym polega ta nowa jakość? Przede wszystkim na tym, że
w Pracowni AGD kupisz zarówno modele ze standardowej oferty,
jak i trudno dostępne na polskim rynku. Dostępne są tutaj urządzenia, których próżno szukać w marketach, jak choćby chłodziarki do
wina, chłodziarki na cygara, luksusowe kuchnie wolnostojące, okapy
oczyszczające powietrze, baterie ozonujące wodę. Oferowane przez
nas marki to Gaggenau, Subzero, Wolf, Falcon, Miele, Smeg, Faber,
Falmec, Fulgor, Siemens, AEG, Blanco, Peka, B&O oraz inne.
Nowa jakość to również sposób obsługi klienta oparty na wiedzy
i doświadczeniu. Na pytanie, czym różnią się poszczególne urządzenia nie usłyszysz odpowiedzi, że głównie ceną. Wieloletnie doświadczenie branżowe, wiedza, znajomość marek, nowości rynkowych,
rozeznanie wśród wad i zalet, możliwości i ograniczeń poszczególnych modeli, pozwalają pracownikom Pracowni AGD zaproponować

swoim klientom najlepsze dla nich rozwiązania. Pracownia AGD
dobiera urządzenia tak, by pasowały do indywidualnych oczekiwań,
potrzeb, stylu życia i gustu klienta.
Innymi słowy, jeśli jesteś singlem z aspiracjami, nikt nie będzie cię
przekonywać, że najlepsza dla ciebie będzie pięciopalnikowa płyta
gazowa z “turbodoładowaniem”. A sześcioosobowej rodzinie nikt
nie zaproponuje pralki z 4,5 kg wsadem. Eksperci z Pracowni AGD
odpowiedzą na każde pytanie i pomogą przejść przez wybór płyty,
lodówki, pralki, piekarnika, czy akcesoriów. Poświęcą czas na znalezienie najlepszych rozwiązań do konkretnej kuchni, dla konkretnych
osób, pod określony budżet. Ta współpraca oparta jest na wzajemnym zaufaniu.
W Pracowni AGD wszyscy zdają sobie sprawę, że sprzęt AGD do
domu to nie jest breloczek do kluczy – to urządzenia, które mają
działać i spełniać swoje funkcje, z którymi żyje się kilka-kilkanaście
lat. Ten związek powinien być udany. Bo prawdziwy luksus to życie
w otoczeniu funkcjonalnych sprzętów idealnie dostosowanych do
naszych preferencji. Odwiedź Pracownię AGD w Gdyni i przekonaj
się, że marzenia o stylowej kuchni są w zasięgu ręki.
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