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 ابتــدا مختصــری پیرامــون معرفی و 
تاریخچه فعالیت شرکت اورانوس در ترکیه 

توضیح دهید؟
شــرکت اورانوس اونینگ از سال 2001 فعالیت خود 
را در کشور ترکیه آغاز کرده و عالوه بر ترکیه در برخی 
کشورهاي همسایه نیز در حال فعالیت بوده و مشغول 

تولید و عرضه محصوالت با کیفیت خود است.

 درحال حاضر چــه محصوالت و خدماتی 
توسط شرکت شما عرضه می شود؟

فعالیت هــای این شــرکت بر پایه ایــده تلفیق هنر 
معماري و تکنولــوژي روز دنیا و برای ایجاد فضاهاي 
دلپذیــر انجام می شــوند. بر همین اســاس اورانوس 
محصوالتی مانند ســقف های تاشــو، ســایه بان های 
متحرك و پنجره هــای گیوتینی برقی و قابل کنترل از 

راه دور را بــه بازار عرضه می کننــد که غیر از کارایی 
بســیار باالی آنها، زیبایی خیره کننده ای نیز به فضای 

مورد نظر می بخشند.
 سقف و پنجره تاشــو تولیدی اورانوس 
دارای چه مزایایی است و چه تفاوت ماهوی 

و ساختاری با سایر محصوالت مشابه دارد؟
اورانوس همواره به دنبال تولید محصوالت باکیفیت 

شرکت اورانوس اونینگ که از سال 2001 فعالیتش را در کشور ترکیه آغاز کرده است در زمینه تولید و عرضه انواع محصوالت نوین ساختمانی مانند 
سقف های تاشــو و متحرک، پنجره های متحرک برقی، سایه بان های متحرک، پنجره های گیوتینی برقی و سایر سازه های مشابه فعالیت می کند. این 
سازه ها که از مدرن ترین مصالح و مواد اولیه و مطابق استانداردهای روز اروپا تولید و عرضه می شوند قابلیت کنترل از راه دور دارند و به مشتری این 
امکان را می دهند تا فضای دلپذیرتری برای خود و اطرافیان مهیا کنند. شــرکت اورانوس از نخستین سال های فعالیتش به دنبال حضور در بازارهای 
بین المللی بوده و بر همین اســاس هم اینک در برخی کشــورهای همســایه نیز به ارائه محصول و خدمات می پردازد. حضور در بازار ایران ازجمله 
برنامه های شرکت اورانوس در راستای حضور در بازار کشورهای همسایه بوده که هم اینک محقق شده است. این شرکت تالش می کند تا جدیدترین 
محصوالت و آخرین دستاوردهایش را هم زمان با بازار داخلی ترکیه و سایر کشورهای منطقه در ایران نیز عرضه کند و در این مسیر قدم های بلندی 
نیز برداشته است. نشریه پنجره ایرانیان در راستای معرفی محصوالت نوین و حمایت از شرکت های موفق صنعت در و پنجره گفتگویی با خانم سمیه 

شیخ االسالمی، مدیریت اداری این مجموعه انجام داده است که باهم می خوانیم:

اشــاره

محصولی نوین برای زندگی امروز
گفتگوی پنجره ایرانیان با مدیریت شرکت اورانوس در ایران؛
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اســت و از این نظر همواره به دنبال بهترین مواد اولیه 
و نیز پیشرفته ترین ماشین آالت برای تولید محصوالت 
خود بوده اســت. بنابراین، مصالــح و مواد اولیه به کار 
رفته در این سازه ها از بهترین و مرغوب ترین برندهاي 
اروپایی مانند کشــور بلژیک اســت. موتور مولد مورد 
اســتفاده در محصوالت شرکت اورانوس ساخت کشور 

فرانسه است.
 نحوه فعالیت و همکاری شــما در ایران 
چگونه شکل گرفته است و در حال  حاضر در 

چه سطحی قرار دارد؟
حدود یک ســال قبل از راه اندازی شرکت، مسئوالن 
شــرکت اورانوس بارها به ایران مســافرت کرده و در 
خصوص شــرایط بازار، ظرفیت ها و توانایی ها و میزان 
تقاضا برای سیســتم مذکور تحقیقات گســترده انجام 
دادنــد و پــس از حصول اطمینان از میــزان تقاضاي 

مطلوب نسبت به تاسیس آن در ایران اقدام کردند.
 میزان استقبال از محصوالت شما در بازار 

ایران تاکنون چگونه بوده است؟
با وجود نوین بودن محصوالت اورانوس، اســتقبال 
از این محصول بســیار مطلوب بوده و نظر بســیاری 
از مهندســان و مصرف کنندگان را به خود جلب کرده 
است. انتظار می رود با تبلیغات موثر این مهم در سطح 
گسترده تری افزایش یابد. ضمن اینکه باید توجه داشت 
که هنوز بسیاری از این محصوالت و کارایی آنها اطالع 
چندانی ندارند، بنابراین به نظر می رسد با آگاهی رسانی 

مناسب استقبال از این محصوالت دوچندان شود.
 این محصول در چــه مناطقی از ایران و 
برای چه گروه مصرف کننده ای بیشــتر مورد 

استفاده دارد؟
بهره وری از این سیســتم در فضاهای مختلف دامنه 
بسیار وسیعی داشــته و به تخیل و رویاهاي کاربر آن 

بستگی دارد ولی بیشترین تقاضا در شهرهاي توریستی 
و ســاحلی و جهت اســتفاده در هتل ها، رستوران ها، 
کافه ها، اســتخرها، بالکن منازل و ایــن قبیل فضاها 

وجود دارد.
 محصوالت عرضه شــده توسط شرکت 
اورانــوس در چه ســطح تکنولوژیکی قرار 
دارند و از نگاه شما یک محصول باکیفیت چه 

خصوصیاتی باید داشته باشد؟
رویکرد اصلــی اورانوس تولیــد محصولی باکیفیت 
است و برای رســیدن به این هدف در حد امکان خود 
پیشرفته ترین تکنولوژی ها را به خدمت می گیرد. توجه 
داشــته باشید که بارزترین شــعار این شرکت، کیفیت 
قطعات و مصالح استفاده  شده در آن و سرعت عمل در 

احداث سازه است.
 بــرای بهره گیری از دانش و فناوری روز 
در ارائه محصوالتتــان تاکنون چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
تکنولوژي به کار گرفته شده در این شرکت بر اساس 
ایده های نوآورانه و بی نظیر در نوع خود است. همچنین 
فعالیت های بســیاری برای به روز نگه داشــتن سطح 

تولیدات اورانوس انجام شده است.
 محصوالت شما تاکنون چه استانداردها 

یا گواهینامه هایی را دریافت کرده اند؟
از جمله استانداردهای متعددی که اورانوس موفق به 
دریافت آنها شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
Iso 9001: 2008 SIOEN COATING

Iso 9001:2008 SOMFY SAS -10 

 ارائه خدمات پس از فروش و مشاوره در 
شرکت شما به چه صورت انجام می گیرد؟

اورانوس برای رضایت مشــتریان اهمیت بســیاری 
قائل است. از این نظر ارتباط با مشتری پس از فروش 

و نصــب محصول بــه اتمام نمی رســد، بلکه از هیچ 
کوششــی برای راضی نگه داشتن و در عین حال لذت 
بردن مشتریان از محصوالت اورانوس دریغ نمی شود. 
کلیه مصالح به کار گرفته  شده در ساخت این محصول 
داراي 2 سال گارانتی تعویض و 5 سال ضمانت قطعات 
هستند. ضمنا مونتاژ و تعویض قطعات در دوره گارانتی 

نیز به صورت رایگان انجام می گیرد.
 تاکنون چه عاملی در بازار ایران بیش از 
همه برای فعالیت های شما مشکل ساز شده 
اســت؟ چه راهکاری برای رفع این مشکل 

پیشنهاد می دهید.
به هر حال هیچ کاری بدون مشــکل نیســت. اما 
تــا به امروز با موانع جدی در مســیر فعالیت و تولید 

روبه رو نبوده ایم.
 شرایط فعلی و آینده بازارتان را در ایران 

چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر می رســد بازار ایران پتانسیل بسیار باالیی 
در این زمینه دارد و پیش بینی می کنیم که در آینده 
نه چندان دور اســتفاده از ایــن محصول عمومیت 

بیشتری بیابد.
پیشــرفت  در  تاثیری  تبلیغــات  آیــا   
کســب وکار و رونق بازار شما دارد؟ بهترین 

تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
تبلیغات از هر نوع و به هــر روش اعم از حضوري، 
مجالت، نمایشــگاه، اینترنت و بیل بورد اثر بسزایی در 
افزایش تقاضا خواهند داشت، اما باید برنامه ریزی دقیقی 
برای اســتفاده از این ابزار تبلیغاتی وجود داشته باشد. 
گذشــته از نقش مهم این ابزار تبلیغاتی در شناساندن 
محصوالت، من فکر می کنم باالترین تبلیغات کیفیت 
و کارایی یک محصول اســت که می تواند باعث رشد 

محبوبیت آن محصول به طور فزاینده ای شود.


