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برای آشــنایی بیشتر مخاطبان نشریه ابتدا مختصری پیرامون تاریخچه و 
پیشینه فعالیت مجموعه تان در صنعت دروپنجره کشور بیان کنید.

گروه تولیدی صنعتی ولمر ماشــین در زمینه تولید و عرضه ماشــین آالت مونتاژ دروپنجره 
دوجداره یوپی وی ســی و آلومینیوم در کشــور فعالیت می کند. مجموعه ولمر ماشین در حالی 
ســیزدهمین سال حضور در نمایشگاه دروپنجره را پشت سر می گذارد که در تمام این سال ها 
تالش کرده است تا با خالقیت و نوآوری کارشناسان و متخصصان این مجموعه محصوالت 
جدید و به روزی را به نمایشــگاه و صنعت دروپنجره کشــور معرفی و عرضه کند. در همین 
راســتا امســال نیز در یک اقدام ابتکاری و خالقانه با ترکیب کردن و دومنظوره کردن برخی 

 اصالت کاالی ایرانی در بازار جهانی

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مهندس محمد چراغی، مدیرعامل ولمر ماشین؛

پنجره ایرانیان؛ گروه تولیدی صنعتی ولمر ماشــین یکی از تولیدکنندگان 
فعال در عرصه تولید ماشین آالت و دستگاه های مونتاژ دروپنجره آلومینیوم 
و یوپی وی ســی کشور است. این مجموعه با ســبد کاالیی نسبتا کاملی که 
دارد نیاز هر تولیدکننده و مونتاژکاری را در زمینه تامین ماشین آالت خطوط 
تولید برطرف کرده و با ارائه مطلوب ترین خدمات پس از فروش اطمینان و 
اعتماد هر خریداری را فراهم می کند. تنوع باالی محصوالت همراه با نوآوری 
و خالقیتی که در طراحی و تولید ماشین آالت ولمر وجود دارد این مجموعه را 
در صنعت دروپنجره کشور متمایز کرده است. حضور مستمر و پررنگ ولمر 
ماشین در نمایشگاه های تخصصی دروپنجره کشور و ارائه محصوالت جدید 
و به روز در این نمایشــگاه ها نشان دهنده جدیت و تالش بی وقفه مدیران و 
کارکنان این مجموعه تولیدی است. ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی گام 
بلند دیگری اســت که ولمر به تازگی در تدارک آن است و تالش می کند در 
سایه افزایش بهره وری و ارتقا سطح کیفی محصوالتش، سفیر شایسته ای 

برای معرفی اصالت کاالی ایرانی در بازارهای جهانی باشد.

اشـــاره
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ماشــین آالت، ســعی کردیم هزینه خطوط تولید کارگاه ها را با کم کردن تعداد دستگاه های 
موردنیازشــان تاحدودی کاهش دهیم. ماشــین آالت خطوط تولید دروپنجــره آلومینیوم نیز 

محصوالت جدیدی است که امسال به سبد کاالیی مجموعه ولمر اضافه شده است.
یکــی دیگر از اقداماتی کــه مجموعه ولمر باقدرت آغاز کرده اســت، طراحی و تولید 
سفارشی دســتگاه ها و ماشــین آالت خطوط تولید پروفیل و گالوانیزه است که مطابق با 
نیاز و خواســته مشتری و به صورت سفارشی ســازی اقدام به تولید و عرضه ماشین آالت 

موردنیاز مشتری می کند.
برنامه ای برای ارائه محصول جدید به بازار دارید؟

مراحل طراحی و تولید یک ِست کامل رومیزی که از تمام جهات قابل رقابت با نمونه مشابه 
ترک این محصول است در مجموعه ولمر انجام شده و در کمتر از یک ماه آینده این محصول 

نیز به بازار معرفی و عرضه خواهد شد.
نحــوه ارائه خدمات پس از فروش و گارانتــی در مجموعه ولمر به چه 

صورت است؟
کلیه محصوالت ولمر ماشــین به مدت 15 ماه از گارانتی شرکتی برخوردارند که این عدد 
در ایام نمایشــگاه به 18 ماه افزایش پیدا می کند. همچنین تمامی محصوالت ما به مدت 3 
سال از خدمات کامل پس از فروش و پشتیبانی فنی برخوردارند که البته این عدد روی کاغذ 
اســت و عمال ما به صورت مادام العمر نسبت به تمامی مشتریان و محصولی که ارائه کرده ایم 
احســاس وظیفه داریم و در هرزمانی که مشــتری نیاز داشته باشد کارشناسان فنی مجموعه 

آماده ارائه خدمات به این عزیزان هستند.
ما در مجموعه ولمر ماشــین ســعی کردیم عالوه بر تولید و تامین ماشین آالت و 
دســتگاه های موردنیاز بازار، تمامی قطعات ماشین آالت )داخلی و خارجی( را نیز در 
مجموعه فراهم کنیم به نحوی که مشتریان عزیز ما هیچ نگرانی بابت تامین قطعات 
و پشتیبانی خدمات پس از فروش نداشته باشند و در کمترین زمان ممکن نسبت به 
تامین قطعات موردنیازشــان اقدام کنند. ضمن این که تمامی این فرایندها در سایت 
مجموعه نیز تدارک دیده شــده و مشــتریان گرامی می توانند بدون نیاز به مراجعه 

حضوری با ورود به ســایت شــرکت، ضمن بازدید از بخش های مختلف مجموعه، 
نسبت به ثبت سفارش و خرید محصوالت موردنظرشان اقدام کنند.

گفتنی است، غرفه ولمر ماشــین به صورت آنالین و مجازی بر روی سایت های نمایشگاه 
و شــرکت بارگذاری شده و همکاران و دوســتانی که نتوانستند در نمایشگاه حضور پیدا کنند 

می توانند با مراجعه به این سایت ها از غرفه ولمر ماشین به صورت مجازی دیدن کنند.
ولمر ماشــین در زمینه صادرات محصول به خارج از کشــور چه اقداماتی 

انجام داده است؟
ما در ســال های گذشــته به صورت محدود صادراتی به برخی کشورهای همسایه ازجمله 
عراق داشــتیم اما در نمایشگاه امسال میهمانانی از کشورهایی مثل افغانستان، هند، پاکستان 
و... داشــتیم و صحبت های جدی تری برای صادرات کاال به این کشــورها انجام شــده که 
امیدواریم ضمن صادرات محصول به این کشورها با تسهیل شرایط در آینده نزدیک بتوانیم به 
کشــورهای بیشتری محصول ارسال کنیم. تا زمانی که وضعیت کلی بازار ارز کشور مشخص 
نشــود و مشــکالت تامین نقدینگی رفع نشــود بازار و صنعت ما گرفتار رکود خواهد بود و 
نمایشــگاه هم به عنوان یک بخش از این صنعت از این شرایط لطمه خواهد دید. وظیفه ما و 
ســایر همکاران و شرکت های فعال این است که در این شرایط رکود تالشمان را برای تداوم 

و پیشرفت کلی این صنعت بیشتر کنیم.
مهم تریــن دلیل و هدف مجموعه ولمر ماشــین از حضور در نمایشــگاه 

تخصصی دروپنجره چیست؟
تحقیق و توســعه بازار یکی از مهم ترین اهداف مجموعه ولمر ماشــین اســت که تالش 
می کنیم با حضور در نمایشــگاه و ارتباط تنگاتنگ با مشتریان، نمایندگی ها و همکارانمان به 
این مهم دســت پیدا کنیم. حضور در نمایشگاه باعث می شود مشتریانی که می خواهند از ما 
خرید کنند با حضور در غرفه از نزدیک با نحوه فعالیت ماشــین آالت و دستگاه ها و خدمات و 
پشتیبانی هایی که انجام می گیرد بیشتر آشنا  شوند و خرید مطمئن تری داشته باشند. مشتریان 
قدیمی هم که از ما خرید کرده اند با دیدن تداوم و اســتمرار فعالیت مجموعه ولمر با اعتماد و 

اطمینان بیشتر به همکاری با ما ادامه می دهند.
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