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گو
گفت

تجربهایدلنشینباپنجرههای
رازلوین

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت رازل وین؛

مجموعــه رازل وین از جملــه مجموعه های فعــال در زمینه تولید 
پروفیل های دروپنجره یو.پی.وی.ســی کشور است که فعالیت تولیدی 
خود را از ســال 1390 در استان لرستان آغاز کرده است. رازل وین با 
هدف ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد اشــتغال و همراهی با سیاست های 
کالن مهــار اتالف انرژی در بخش ســاختمان با اســتفاده از آخرین 
تکنولوژی روز، به کارگیری ماشــین آالت پیشــرفته و پرسنل مجرب و 
کارآزموده تولید پروفیل های یو.پی.وی.ســی سری 60 را در دستور کار 
خود قرار داده و توانسته رضایت مشتریان خود را به بهترین نحو حفظ 
کند. پروفیل رازل وین که ازجمله پروفیل های گرید A در کشــور است 
تاکنون توانسته عالوه بر گواهینامه استاندارد ملی برخی گواهینامه های 
بین المللی را نیز به دســت آورد. پروفیل رازل وین عالوه بر گارانتی 15 
ساله شرکتی دارای بیمه نامه 5 ساله بیمه ایران است که سبب اطمینان 
خاطر بیش ازپیــش مصرف کنندگان این محصول خواهــد بود. برای 
معرفی و آشنایی هرچه بیشتر با این مجموعه موفق به سراغ سید احمد 
حسینی، مدیرعامل پر تالش رازل وین رفتیم. گفتگوی زیر ماحصل این 

دیدار است که مشروح آن را با هم می خوانیم:

اشــاره
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 ابتدا مختصری پیرامون تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت رازل 
وین بیان کنید؟

همگام با پیشــرفت صنعت ساختمان و تاکید بر کاهش اتالف انرژی و هدر رفت 
منابع ملی و همچنین التزام حفظ محیط زیســت و حمایت از آن، گروه صنعتی رازل 
وین در سال 1390 با استفاده از دانش روز و فناوری عصر علم، به عرصه فعالیت در 
حوزه تولید پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.ســی قدم نهاد. رازل وین یکی از واحدهای 
صنعتی فعال در زمینه تولید پروفیل های یو.پی.وی.ســی در سطح کشور است که با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی کامال ایرانی با هدف ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد 
اشتغال و همراهی با سیاســت های کالن مهار اتالف انرژی در بخش ساختمان در 
اســتان لرســتان با همت گروه رازل وین، مخصوصا آقای سید رضا موسوی، رئیس 
هیات مدیره رازل وین تاسیس شده است. گروه صنعتی رازل وین تولیدکننده پروفیل 
دروپنجره یو.پی.وی.ســی خود را به تولید محصوالت با رعایت باالترین مشخصات 
فنی و اســتانداردهای ملی و بین المللی متعهد دانســته و با هدف تولید پروفیل های 
قابل  رقابت با محصوالت برتر روز دنیا و بر اســاس خواســته های مشتریان گرامی 
و پرداخت مســتمر به این مهم، با برنامه ریزی و تجهیز و به روزرســانی دستگاه ها و 
ماشــین آالت خود و بهره گیری از بهترین مواد اولیه یکی از برترین های این صنعت 

در کشور محسوب می شود.
 شــرکت رازل وین درحال حاضر چه محصوالتی تولید و به بازار 

عرضه می کند؟ 
در مجموعه ما درحال حاضر پروفیل دروپنجره دوجداره سری 60 تولید و عرضه می شود.

 ســطح کیفی و استاندارد محصوالت شــرکت رازل وین چگونه 
اســت؟ محصوالتتان تاکنون چه اســتاندارد یــا گواهینامه هایی را 

دریافت کرده اند؟
محصــوالت ما به لحاظ کیفی در مرتبه قابل قبولی قرار دارند و جزو پروفیل های 
گرید A محسوب می شوند که با گذراندن آزمون های مختلف مشمول دریافت پروانه 
کاربرد عالمت اســتاندارد اجباری از ســازمان ملی استاندارد ایران شدند و همچنین 
 CE،ISO14001، ISO9001، ISO/TS1004، OHS18001 گواهــی

نیز دریافت شده اند.
 ارائه بیمه نامه، گارانتــی و خدمات پس از فروش محصوالت در 

شرکت رازل وین به چه صورت انجام می گیرد؟
عالوه بر تضمین کیفیت پروفیل یو.پی.وی.سی رازل وین توسط خود مجموعه به 
مدت 15 ســال، تعامل خوبی نیز با شرکت سهامی بیمه ایران داشته ایم. بیمه شدن 
تمام محصوالت تولیدی مجموعه ما توسط این شرکت بیمه معتبر به مدت 5 سال، 

اطمینان خاطر مشتریان و همکاران عزیزمان را دوچندان کرده است.
 چه اهداف کوتاه مدت و بلندمدتی برای فعالیتتان تعریف کرده اید؟ 

آیا برنامه ای برای صادرات و همکاری های بین المللی دارید؟
در کوتاه مدت هدفمان تنوع بخشــیدن به محصوالت و اضافه کردن و تنوع بیشتر 
مقاطع با توجه به نیاز بازار اســت. در بلندمدت نیز با یاری خداوند در صدد گسترش 
مجموعــه و تــالش برای رونق تولید ملی و درنتیجه ایجاد اشــتغال بیشــتر برای 

هم وطنان گرامی مان هستیم.
 مهم ترین عوامل در تولید یک پروفیل یو.پی.وی.ســی مرغوب و 
باکیفیت کدام اند؟ شرکت رازل وین تا چه اندازه ای این عوامل را در 

اختیار دارد؟
بــه نظر من از مهم ترین عوامــل تولید یک پروفیل یو.پی.وی.ســی خوب یکی 
استفاده از مواد اولیه مرغوب و درجه یک و دیگری تجهیزات و ماشین آالت استاندارد 
و داشتن تخصص و دانش در این عرصه است. رازل وین با هدف تولید پروفیل های 
قابل رقابت با محصوالت برتر روز دنیا و بر اســاس خواســته های مشتریان گرامی و 
پرداخت مســتمر به این مهم، با برنامه ریزی و تجهیز و به روزرســانی دســتگاه ها و 
ماشــین آالت خود و بهره گیری از بهترین مواد اولیه یکی از برترین های این صنعت 

در کشور محسوب می شود.

 نحوه اعطای نمایندگی در شــرکت رازل وین چگونه اســت و 
درحال حاضر چه تعداد نماینده در سراسر کشور دارید؟

درخواست کنندگان نمایندگی با ارتباط با دفتر مرکزی مجموعه و گذراندن مراحل 
مشخص شــده توسط هیات مدیره، مشــمول نمایندگی یا عاملیت فروش می شوند. 

درحال حاضر مجموعه رازل وین 14 نماینده رسمی فروش در سراسر کشور دارد.
 نیروی کار متخصص و آموزش دیده چه تاثیری در روند کار شما 
دارد؟ چه برنامه ای برای آموزش و ارتقاء ســطح فنی و علمی نیروی 

کارتان دارید؟
همان طور که اشاره کردم داشتن دانش و تخصص یکی از عوامل موفقیت در این 
کار اســت. بر همین اســاس تخصص و آموزش کارکنان نیز تاثیر بسزایی در تمام 

واحدهای تولیدی و خدماتی دارد که ما هم از آن بی بهره نیستیم.
 صنعت دروپنجره کشور درحال حاضر در چه سطح کیفی قرار دارد؟

این صنعت یکی از صنایع قدیمی و بلکه باستانی در کشور ماست که در سال های 
اخیر روند رشد بسیار خوبی داشته و درکل در سطح قابل قبولی قرار دارد.

 با توجه به شــرایط کلی بازار و اوضــاع اقتصادی جامعه چگونه 
می توان هم کیفیت محصوالت تولیدی را حفظ کرد هم قیمت رقابتی 
را، یعنی افزایش قیمت زیادی نداشته باشیم و کیفیت محصول را هم 

پایین نیاوریم؟
در این شرایط راه کار ما افزایش تولید با حداکثر توان است که با حفظ کیفیت بتوان 

محصولی قابل رقابت هم در قیمت و هم در کیفیت ارائه کرد.
 مهم ترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شــما چیست و چه 

راهکاری برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
درحال حاضر مشــکل نوسانات قیمت مواد اولیه و به وجود آمدن رانت های خاص، 
بزرگ ترین مشــکل صنف ما و حتی دیگر صنایع است و راهکار این معضل درگرو 

تصمیمات کالن اقتصادی دولت است.
 رکود حاکم بر صنایع کشور به ویژه صنعت ساختمان چه تاثیری 

بر فعالیت تولیدی شما داشته است؟
البته ما هم از رکود کلی اقتصاد بی تاثیر نبوده ایم، اما با تصمیمات خاص در چنین 

مواقعی سعی کردیم بازخورد منفی کمتری در مجموعه وارد شود.
 آیا تبلیغات تاثیری در پیشرفت کسب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 

بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
تبلیغات در همه کســب وکارها الزم اســت و در کســب وکار ما هم برای ارتباط 
گرفتن با مشــتریان جدید موثر اســت. بهترین تبلیغ در کنار رســانه های تبلیغاتی 

کیفیت کاال است.

و کالم آخر...
 ایــن اطمینــان را به 
دروپنجره  تولیدکنندگان 
همه  و  یو.پی.وی.ســی 
ویــن  رازل  مشــتریان 
می دهیم کــه مدیران و 
پرســنل گــروه صنعتی 
رازل وین بــر عزم خود 
راسخ هســتند و دغدغه 
کیفیت را دارند و در راه 
ممتاز  محصولی  تولیــد 
از تمامــی ظرفیت خود 
گرامیان  شما  حمایت  با 

استفاده خواهند کرد.


