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پویا، پنجره ای برای نسل فردا

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل بازرگانی پویا؛

برای آشنایی مخاطبان نشــریه، ابتدا مختصری پیرامون تاریخچه 
تاسیس و پیشینه فعالیت شرکت بازرگانی پویا بیان کنید.

بازرگانی پویا در مردادماه ســال 1397 با تکیه بر دانش و توانایی افراد متخصص و 
آموزش دیده و با اخذ نمایندگی و عاملیت فروش محصوالت اســتاندارد یوپی وی سی 
ازجمله برند تجاری آرســام و نیووین پــاس در حوزه پروفیل و در حوزه یراق آالت 
یوپی وی ســی با برند تجاری جیویس در شهرستان سیمرغ )کیاکا( استان مازندران 
شــروع به فعالیت کرده و توانســته اســت در این مدت کوتاه، بخشــی از نیازهای 

تولیدکنندگان محترم دروپنجره را در این منطقه تامین کند.
درحال حاضر چــه محصوالت و خدماتی توســط بازرگانی پویا به 
مشــتریان عرضه می شــود و نمایندگی چه محصوالتی را در اختیار 
دارید؟ درباره انواع محصوالت و خدمــات خود به صورت جداگانه و 

به تفصیل توضیح دهید.
در حال حاضر بازرگانی پویا در زمینه پروفیل یوپی وی سی محصوالتی با برندهای 
مطرح کشــوری و جهانی همچون آرســام، نیووین پاس، مســتروین و در حوزه 
یراق آالت صفر تا صد محصوالت جیویس و مســتروین را عرضه می کند. در ســال 
1400 نیز توانســته ایم نمایندگی انحصاری سبد محصوالت بانیان صنعت راشا با نام 

تجاری مستروین را در استان مازندران کسب کنیم.

شــرکت بازرگانی پویا یکی از مجموعه های فعال در زمینه عرضه مقاطع 
پروفیل، یراق آالت و ملزومات دروپنجره دوجداره یوپی وی ســی در استان 
مازندران اســت. این مجموعه که فعالیت خود را از سال 1397 و با عرضه 
برندهایی همچون آرســام، نیووین پالس، جیویس و... آغاز کرده اســت 
هم اینــک تالش می کند تا با افزودن محصــوالت جدیدی از جمله پروفیل 
و یراق آالت دروپنجره آلومینیومی و درهای آماده یوپی وی ســی به ســبد 
کاالیی اش، سهم بیشــتری از بازار دروپنجره استان مازندران را در اختیار 
داشته باشــد. دریافت نمایندگی برند مستروین که شامل مقاطع پروفیل و 
یراق آالت دروپنجره یوپی وی سی است از دیگر اقداماتی بوده که بازرگانی 
پویا در جهت نیل به اهداف عالیه این مجموعه در ســال جاری انجام داده 
اســت. ارائه محصوالت باکیفیت و استاندارد، خدمات گسترده و مطلوب و 
ســبد محصوالت کامل و متنوع ازجمله اهدافی است که مدیران مجموعه 
پویا برای سال های پیش رو تعیین کرده اند. نشریه پنجره ایرانیان به منظور 
معرفی این مجموعه و آشــنایی هرچه بیشــتر مخاطبان گفتگویی با جواد 
رمضانی، مدیرعامل شــرکت بازرگانی پویا ترتیب داده که گزیده ای از این 

گپ وگفت را در ادامه می خوانیم:

اشـــــــاره:
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سطح کیفی و اســتاندارد فنی محصوالتی که بازرگانی پویا عرضه 
می کند چگونه است؟ چه برنامه ای برای به روزرسانی و ارتقاء سطح 

کیفی خدمات و محصوالتتان دارید؟
در زمینه ســطح کیفــی و ارتقاء خدمات، بازرگانی پویا بــا تکیه بر دانش و تجربه 
افراد توانمند و جوان برای اولین بار در ســطح استان اقدام به راه اندازی سایت ثبت 
سفارش و خرید اینترنتی تمامی محصوالت خود کرده است. جهت سهولت همکاران 
عزیزمان و امکان خرید حضوری نیز در شــهرهای ساری، قائم شهر، بهشهر و آمل 

دفاتری را راه اندازی کرده ایم.
بازرگانی پویا برنامه ای برای ارائه محصول جدید به بازار دارد؟

بازرگانی پویا در ادامه سیاست های رشد مجموعه خود تصمیم دارد در سال 1401 
به بازار پروفیل و یــراق آالت دروپنجره آلومینیوم و 
همچنیــن درهای آماده یوپی وی ســی ورود کند تا 
سبد محصوالت کامل تری جهت ارائه خدمات بهتر 
و مطلوب تر به همکاران و تولیدکنندگان دروپنجره 

داشته باشد.
با توجه بــه این که فعالیت مجموعه پویا 

بازرگانی است؛ برنامه ای برای ورود به بخش تولید ندارید؟
بــا توجه به ذات فعالیت بازرگانی پویا که خریدوفروش محصوالت در حوزه پروفیل 
یوپی وی ســی است و تمام تمرکز مدیران آن در جهت باال بردن راندمان بهتر و ارائه 
خدمات بهتر به همکاران این حوزه است، برنامه ای جهت حضور در عرصه تولید ندارد.

و حرف آخر...
خدمت تمامی همکاران و تولیدکننــدگان محترم در این صنعت عارضم: راه های 
کهنه به مقصدهای نو نمی رســند، ریســک کنید و به خداوند توکل داشــته باشید. 
هر انســانی منحصربه فرد است با اندیشــه ای متفاوت، درک متفاوت و خواسته های 
متفــاوت و این تفاوت هاســت که راه های نو خلق می کنــد. پوییدن راه های کهنه، 

مقصدش نامعلوم است و بی انگیزه و بی لذت.
بازرگانی پویا پیشاپیش سال نو را خدمت تمامی 
عزیزان تبریک گفته و امیدواریم در ســال جدید 
با تکیه بر تــوان و مهارت همکارانمــان، بتوانیم 
گام های نو و موفقی در جهت گسترش این صنعت 

در استان مازندران برداریم.


