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گفتگوی اختصای پنجره ایرانیان با مدیران مجموعه پنجره آسا؛

نوآوری امروز برای آسایش فردا

 مختصری پیرامون شــرکت پنجره آسا، پیشینه و اهم فعالیت های 
آن بیان کنید.

شــرکت پنجره آســا به عنوان یک شــرکت دانش بنیان در زمینه عرضه انواع سیستم های 
پنجره و نمای آلومینیومی در کشور فعالیت می کند. این شرکت که سابقه 15 ساله در صنعت 
آلومینیوم دارد فعالیتش را با نمایندگی فروش آغاز کرد و در ادامه به صورت مشارکت در تولید 

و از 5 ســال پیش به صورت مستقل و با تمام توان وارد حوزه تولید شده است. پنجره آسا در 
فرایند تولید به صورت »سیســتم فکتوری« عمل می کند به این معنا که از طراحی و ساخت 
قالب تــا نصب و خدمات پس از فروش محصول در داخل مجموعه انجام می شــود. تمامی 
قالب های مورد استفاده پنجره آســا تحت لیسانس کشورهای اروپایی است و تمامی مراحل 
اکسترود، رنگ، اسمبل، نصب و خدمات فروش و پس از فروش با رعایت آخرین استانداردها 

شــرکت پنجره آسا ازجمله مجموعه های فعال در زمینه طراحی، تولید و عرضه انواع سیســتم های در و پنجره و نمای آلومینیومی است. این شرکت که اکنون به 
نامی آشنا در صنعت پنجره و نمای آلومینیومی کشور تبدیل شده است با بیش از 10 نمایندگی و چندین دفتر فروش در تهران و سایر شهرهای ایران محصوالت 
باکیفیت و خدمات به روز خود را به مشــتریان ارائه می دهد. تاکید بر آموزش و تخصص گرایی برگ برنده پنجره آســا در شــرایط نابسامان بازار این روزهاست. 
نکته ای که در سخنان مدیران این مجموعه مکررا بدان اشاره شد، تالش برای به کارگیری دانش و تکنولوژی روز دنیا از راه ارتباط با شرکت ها و برندهای مطرح 
جهانی اســت. ارتباطی که رهاورد آن تولید محصولی باکیفیت و ارائه خدماتی در حد و اندازه اســتانداردهای کالس A دنیا است و پنجره آسا از این لحاظ به خود 
می بالد و تالش می کند تا با کنار هم قرار دادن همه این عوامل پاســخگوی اعتماد مشــتریانش باشد. اجرای پروژه های مدرن و به کارگیری مواد و متریال جدید، 
فرصت دیگری برای ارائه توانمندی های پنجره آسا است که به تعبیر مدیر فروش و بازرگانی این مجموعه به عنوان یک گوشه رقابتی به آن نگاه می کنند. در همین 
راســتا گفتگویی با ســیدمحمدمهدی الوانی، مدیر بازاریابی و فروش و مصطفی مرتضوی، مدیر فروش مجموعه پنجره آسا انجام دادیم که در ادامه توجه شما را 

به مشروح آن جلب می کنیم:

اشــاره



12
ه 9

ـار
شم

   
97

یر 
  ت

م  
زده

ل یا
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

135

گو
گفت

و به روزترین تکنولوژی ها انجام می شــود. تمامی ماشین آالت و دستگاه های مورداستفاده در 
مجموعه تولیدی ما، ســِت کامل برند آلوماتک آلمان است که توسط نیروی کار آموزش دیده 
و مجرب پنجره آســا برای تولیــد محصولی باکیفیت به کار گرفته می شــوند. ما در تمامی 
بخش هــای مجموعه از مراحــل تولید تا انبار، قیمت دهی و فروش از نســخه های به روز و 
پیشــرفته نرم افزارهای ارگادیتا استفاده می کنیم. دفتر مرکزی و کارخانه مجموعه پنجره آسا 
در شهر کاشان مستقر اســت همچنین دفترهایی در تهران، قم و... فعالیت می کنند و قریب 
به 10 نمایندگی رســمی نیز در سراسر کشور فعال هستند. ظرفیت تولید کارخانه و مجموعه 
تولیدی پنجره آســا 80 تا 100 واحد پنجره در یک شیفت کاری است. این مجموعه توانایی 
تولید و اجرای سیســتم های نما را نیز دارد و با توجه به مذاکراتی که با شــرکت های خارجی 
فعال در داخل کشــور انجام دادیم توانایی تولید محصوالت وارداتی این شــرکت ها را نیز به 

دست آورده ایم.
 به بحث دانش بنیان بودن شرکت پنجره آسا اشاره کردید؛ چه کار خاصی 

در این زمینه انجام دادید؟
مجموعه پنجره آســا به بحث آموزش و دانش بنیان بودن اهمیت خاصی می دهد به همین 
دلیل دفتر فنی مجموعه از جدیدترین دســتاوردهای روز دنیا در این صنعت اســتفاده می کند 
و تــاش داریم تا محصولی باکیفیت و مطابق با آخرین متدهای روز دنیا به مشــتریان ارائه 
دهیم. یکی از اولویت های کاری ما در مجموعه پنجره آسا به ویژه در بخش طراحی قالب ها، 
بحث ارتباط با دفاتر فنی شــرکت های بزرگ و مطرح خارجی اســت تا از دانش و تجربه این 
شرکت ها در راستای ارتقاء سطح کیفی محصوالت استفاده کنیم. آموزش نیروی کار و پرسنل 
مجموعه در بخش های تولید و نصب از دیگر مواردی است که با جدیت خاصی انجام می شود. 
در برنامــه جدیدی که در حال انجام آن هســتیم تمامی نمایندگی های ما در محل و شــهر 
خودشان توسط کارشناســان مجموعه آموزش داده شده و از جدیدترین دستاوردهای علمی 
و تکنولوژیکــی در زمینه فروش، بازاریابی و نصب اطاع پیدا خواهند کرد. ســومین موردی 
که در مجموعه پنجره آســا توجه ویژه ای به آن شــده بخش تحقیق و توسعه است. دریافت 
اطاعات مختلف از تمامی مشتریان، تجزیه وتحلیل آماری اطاعات با نرم افزارهای پیشرفته 
و اســتفاده از نتایج آن در راســتای ارتقاء کیفیت محصوالت و بهبود شرایط عرضه خدمات 

ازجمله کارهایی است که در بخش تحقیق و توسعه مجموعه انجام می شود.
 شرایط فعلی بازار در و پنجره و چشم انداز آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

در چند ماه اخیر نشانه های خوبی را مبنی بر بهبود شرایط بازار مسکن به صورت کلی شاهد 
بودیم که امیدواریم این شرایط مقطعی نباشد و روند صعودی داشته باشد. از سوی دیگر چون 
پنجره جزو آخرین مواردی است که در یک ساختمان به آن پرداخته می شود یک مقدار طول 

می کشد تا این تکانه های مثبت به صنف و صنعت در و پنجره برسد.
 به نظر شما در صورت بهبود اوضاع و رونق بازار مسکن، شرایط صنعت 

آلومینیوم نسبت به سایر مواد اولیه چگونه خواهد بود؟
واقعیت این است که سایر مواد اولیه که در این حوزه حضور دارند، با وجود محاسن خاصی 
که هر کدام ممکن اســت از آنها برخوردار باشــند، در مقابل فلز ارزشــمندی مانند آلومینیوم 
نمی توانند رقابت کنند، چراکه آلومینیوم پیشینه و سابقه روشن و قابل دفاعی دارد و از جایگاه 
محکمی در صنایع مختلف به ویژه صنعت ســاختمان برخوردار است. در صورتی که فعاالن و 
دلسوزان حوزه آلومینیوم، از کیفیت کار خود محافظت کرده و با گرفتن درس عبرت از برخی 
صنایع مشــابه، آفت های این حوزه را شناســایی و با آن برخورد کنند، بدون تردید آلومینیوم، 

یکه تاز این عرصه خواهد بود.  
 پنجره آســا برای ارائــه یک محصول جامع و باکیفیت به مشــتری چه 

اقداماتی انجام داده است؟
مهم ترین موردی که از نگاه فروش می توان به آن اشاره کرد این است که دستاوردهای آنی 
و آتی محصول مثبت باشد یعنی محصول کیفیت الزم را در لحظه فروش و در آینده )پس از 
استفاده( به یک اندازه داشته باشد. مجموعه ما تاش می کند تا تمامی نیازها و خواسته هایی 
را که مشتری از محصول انتظار دارد به بهترین وجه برآورده کند. برای این کار الزم است که 
در تولید محصول از مواد اولیه باکیفیت استفاده شود و معیار ما برای این کار استانداردی است 

که آزمایشگاه آن را تایید می کند. استفاده از پروفیل، شیشه و یراق آالت باکیفیت و از برندهای 
معتبر جهانی که به دســت نیروی کار آموزش دیده مونتاژ و مطابق آخرین استانداردهای روز 
دنیا مراحل نصب و تحویل آن انجام می شــود از دیگر کارهایی است که در مجموعه پنجره 
آســا صــورت می گیرد. یکی از بخش هایی کــه در صنعت در و پنجــره و نما عموما مغفول 
می ماند و توجهی به آن نمی شــود مرحله نصب، تحویــل و خدمات پس از فروش محصول 
است. خوشبختانه در مجموعه ما یک واحد و شرکت مجزا و مستقل برای این کار وجود دارد 
که به صورت تخصصی به کار نصــب و خدمات پس از فروش محصوالت می پردازد. بخش 
پاسخگویی آناین به ســواالت و اشکاالت مشتریان از دیگر بخش هایی است که به صورت 

شبانه روزی در مجموعه پنجره آسا فعالیت می کند.
 فعالیت مجموعه پنجره آســا در زمینه نما به چه شــکل اســت و اهم 

فعالیت هایتان در این بخش چیست؟
باوجودی که نوع کار نما با کار پنجره از یک خانواده هســتند اما در بســیاری جهات مانند 
مســائل فنی و محاسبات متفاوت اند. درحال حاضر پنجره آســا امکان طراحی و اجرای انواع 
نماها را دارد اما ترجیح شــرکت، طراحی و اجرای نماهای آلومینیومی اســت. فعالیت شرکت 
پنجره آســا در بخش نما با توجه به خواســته مشــتریان خوب و قابل قبــول بوده و تاکنون 
پروژه های نسبتا مناسبی طراحی، اجرا و تحویل شده است. بر اساس همان موضوع تخصص 
گرایــی و اهمیت توجه به بعد فنی و علمی کار، در حال  حاضــر دو نفر از اعضای دفتر فنی 
مجموعه پنجره آسا دارای تخصص مهندسی نما هستند که این مسئله به ارتقاء سطح کیفی 
و فنی کارهای اجراشــده در مجموعه ما کمک شــایان توجهی کرده است. تمامی محاسبات 
فنی نما توسط این کارشناســان و با کمک نرم افزارهای پیشرفته ارگادیتا و مطابق استاندارد 

روز اروپا و قانون نظام مهندسی کشور انجام می شود.
 خبری داشــتیم مبنی بر این که شرکت پنجره آسا پروژه های مختلفی در 
زمینه طراحی و اجرای مجموعه های پیش ســاخته به صورت سفارشی سازی 

انجام داده است. دیدگاه شرکت درباره ورود به این نوع کارها چیست؟
با توجه به این که ما در شــرکت پنجره آســا تاش می کنیم که به مسئله فروش از منظر 
تخصصی نگاه کنیم ورود به این نوع پروژه ها را به عنوان یک گوشــه رقابتی و فرصتی برای 
ارائه توانمندی های مختلف شرکت قلمداد کردیم، به این معنا که خواسته و سفارش مشتری 
برای ما از اهمیت خاصی برخوردار اســت و تاش ما بر این قاعده استوار است که از تمامی 
ظرفیت های مجموعه در جهت ارائه بهترین و متنوع ترین محصوالت برای کســب باالترین 
میزان رضایتمندی مشــتری استفاده کنیم. بدیهی است در مســئله سفارشی سازی به منظور 
تامین خواسته مشــتری و برای کسب رضایتمندی بیشــتر، نیازمند ارائه نوآوری و خاقیت 
در ارائه محصول و خدمات هســتیم. بر همین اســاس شاکله شرکت از راس مدیریت تا بدنه 
کارشناســی بر این عقیده هســتند که در این پروژه ها جلب رضایت مشــتری فارغ از میزان 
ســودآوری و صرفه اقتصادی از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت؛ ازاین رو مجموعه از هیچ 
تاشــی در این راه فروگذار نخواهد کرد. شــاید حجم چنین پروژه هایی در نگاه اول چندان 
قابل توجه نباشد اما تاثیرات مثبتی که اجرای چنین پروژه هایی بر مجموعه ها دارند به اندازه ای 

است که ما را برای پذیرش آنها کاما متقاعد می کند.
 همان طور که می دانید ما یک ســری سازه های پیش ساخته داریم و یک سری سازه های 
جابجاشــونده که تفاوت هایی باهم دارند. این سازه ها به دلیل ماهیت و کاربری خاصشان نیاز 
به  ســرعت عمل در نصب، کیفیت دائم و رعایت اســتانداردهای خاص دارند. در پروژه هایی 
که ما به صورت ســازه های پیش ساخته انجام دادیم نیاز بود که پروفیل ها و یراق آالت خاصی 
طراحی و تولید شــوند تا انجام کار راحت تر و سریع تر باشد. یکی از این پروژه ها که در مسیر 
تندرســتی مجموعه فرهنگی ورزشی انقاب تهران توسط پنجره آسا اجرا شد سازه ای دائمی 
با کاربری فروشــگاه کتاب بود که به صورت ســازه پیش ساخته در کمتر از 35 روز طراحی و 
اجرا شــد و تاکنون که نزدیک به دو سال از تحویل این پروژه گذشته حتی یک مورد تماس 

از سوی کارفرما برای رفع ایراد و اشکال در کار وجود نداشته است.
این مجموعه امکان اســتفاده از انواع سیســتم های در و پنجره، انواع نما، اسکای الیت، 

هندریل و ... را در سازه های پیش ساخته دارد.


