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خدمات آنالین بانیان صنعت
متفاوت اما کـارآمـد

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت بانیان صنعت؛

  مختصری پیرامون تاریخچه تاسیس و 
فعالیت شرکت بانیان صنعت توضیح دهید. 

شرکت بانیان صنعت فعالیت خود را در زمینه واردات 

و فروش مستقیم یراق آالت دروپنجره یو.پی. وی. سی 
از اردیبهشــت ماه ســال 1390 با تکیه بر دانش فنی 
روز و کادری مجــرب و حرفــه ای آغاز کرده اســت. 

ایــن مجموعه بــا بهره گیــری از محصوالتی مطابق 
اســتانداردهای بین المللی و اخــذ نمایندگی و عاملیت 
فروش از برندهای معتبر جهانی مانند شــرکت آکپن 

شــرکت بانیــان صنعــت یکــی از 
مجموعه های موفقی اســت که در زمینه 
توزیع پروفیل و یراق آالت دروپنجره های 
یو.پی.وی.سی مشــغول فعالیت است. 
ایــن مجموعه ضمن وسواســی که بر 
انتخابی خود دارد،  کیفیت محصــوالت 
بــا به کارگیری ابزاری نویــن و آنالین 
ارائه  به مشــتریان  متفاوتی  خدمــات 
می دهد. در واقع مشتریان بانیان صنعت 
به راحتی می توانند از طریق اپلیکیشــن 
این شــرکت کاالهای خود را سفارش 
داده و از مزایای آن نیز بهره مند شوند. 
برای اطالع از فعالیت های این مجموعه 
به سراغ مدیریت آن رفتیم و گفتگویی 
بــا وی ترتیب دادیم. ســحر نجاتیان 
رجایی مدیر پرتــالش بانیان صنعت با 
مدیریت پرتوان و به روز خود گوشه ای از 
را  ارجمند کشورمان  بانوان  توانایی های 
به تصویر کشیده است. وی که در زمینه 
و  انگیزشی  در ســمینارهای  سخنرانی 
آموزشی در خصوص هدف و فروش نیز 
فعالیت دارد، با نگرشی مثبت و روحیه ای 
بر تمامی  تاکنون توانسته است  امیدوار 
موانع و مشکالت کسب وکار خود چیرگی 

یابد. با هم این گفتگو را می خوانیم:

اشـاره
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ترکیه، پروفیل کنت وین، پالســت مــک، اورنک لر، 
ســودال بلژیک، کایاپن ترکیه و پیچ سلکترون تایوان 
و دبلیو باس و پروفیل انزو و سایر شرکت ها همواره در 
صدد است تا بهترین ها در اختیار مشتریان خود بگذارد. 
بانیان صنعت در راســتای تعهدات خود به مشــتری 
بــا برخــورداری از انباری کامل، یکــی از موفق ترین 
شرکت هایی اســت که تمام نیازهای یک تولیدکننده 
را در زمینــه تولید دروپنجره دوجداره یو پی وی ســی 
برطرف کرده و با تیمی مجرب و ترکیبی مناســب از 
توانایی هــا و عملکرد مطلوب رضایت مشــتریان را به 

دست آورده است.
 شرکت بانیان صنعت در حال  حاضر چه 
محصوالت و خدماتی به بازار عرضه می کند؟

پروفیــل، یــراق آالت و کلیه ملزومــات دروپنجره 
یو.پی. وی. ســی و شیشــه های دوجداره سبد کاالیی 
ما را تشــکیل می دهنــد. همچنین اپلیکیشــن بانیان 
صنعــت خدمات نوینی به مشــتریان ارائــه می دهد. 
بانیان صنعت جهت رضایت بیشــتر مشتری و آگاهی 
بیشتر از محصوالت با ارائه اپلیکیشن خود وارد دنیای 
جدیدی از کســب وکار مجازی شده است. مشتریان با 
نصب و خرید از اپلیکیشــن و معرفی آن به دوســتان 
و آشــنایان هم صنفی خود می تواننــد از تخفیف های 
ویژه ای بهره مند شــوند. با اســتفاده از این اپلیکیشن 
تمامــی محصــوالت و خدمــات بانیــان صنعت در 
گوشــی های همراه قابل مشاهده است. در واقع، امروز 
گوشــی همراه به یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی 
مردم تبدیل شده و بیش از هر چیز دیگر مورد استفاده 
قــرار می گیرد. از این نظر، به مشــتریان عزیز توصیه 
می کنیم جهت ســهولت کار و داشــتن قیمتی رقابتی 
اپلیکیشــن بانیان صنعت را در گوشی های همراه خود 
نصب کنند. به راستی موبایل وسیله ای است که رهبری 
کلیه ارتباطات را در دســتان خــود گرفته و در نتیجه 
پیوســتن به این فناوری، تضمینی برای حصول نتایج 

مورد انتظار مشتریان خواهد بود.
 شــرکت بانیان صنعت نمایندگی رسمی و 
عاملیت فروش چه محصوالتی را در اختیار دارد؟

پروفیل هــای یو.پی.وی.ســی انــزو و کنت وین، 
یراق آالت اکپــن، دبلیو باس و پانا اسپیســر از جمله 
محصوالتی هستند که شرکت بانیان صنعت نمایندگی 

توزیع آنها را در اختیار دارد.
 یک محصول یا برند برای این که در سبد 
کاالیی شرکت بانیان صنعت قرار گیرد باید 

از چه مالک هایی برخوردار باشد؟ 
یک محصــول یا برند برای اینکه در ســبد کاالیی 
بانیان صنعت قرار بگیرد، ابتدا توســط کارشناسان این 
شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته و اگر سطح کیفی آن 
مــورد تایید قرار گرفت، بــه مجموعه کاالهای بانیان 
صنعت افزوده می شود. البته این محصول باید از قیمتی 

رقابتی نیز برخوردار باشد.
 محصوالت ارائه شده توسط شرکت بانیان 

صنعت در چه ســطح کیفی قــرار دارند و چه 
استاندارد یا گواهینامه هایی را دریافت کرده اند؟

کلیه محصــوالت بانیان صنعت از اســتانداردهای 
ملــی و بین المللی و نیز گواهینامه های مرکز تحقیقات 
ســاختمان و مسکن برخوردار هســتند. همچنین این 
کاالها دارای بیمه و گارانتی و همچنین اســتانداردها 

و ایزوهای اتحادیه اروپا هستند.
 همان طور که در خبرها آمده بود شرکت 
فروش  عاملیت  به تازگــی  صنعــت  بانیان 
پروفیل انزو را کســب کرده اســت. ضمن 
توضیح درباره این پروفیل آیا برنامه ای برای 

ارائه محصول جدید به بازار دارید؟
کامال درســت اســت؛ پروفیل باکیفیت انزو به سبد 
کاالیی مجموعه ما اضافه شده است. بانیان صنعت با 
چشم اندازی مشخص و اهداف تعیین شده و با گسترش 
فروش داخلی، از جمله داشتن نمایندگی های قدرتمند 
با انبارش بسیار قوی در کشور، مشغول فعالیت است، و 
همچنین در حال رایزنی با تجار خارجی جهت صادرات 

و واردات محصول است.
 مهم ترین مشکالت صنف و فعالیت شما 
چیست و چه راهکاری برای برون رفت از این 

مشکالت پیشنهاد می دهید؟
بزرگ ترین زیبایی که زشــت جلوه گر شــده است، 
زیبایی مشکالت است. در واقع مشکل اصلی نگرشی 
است که نسبت به مشکالت وجود دارد. من در زندگی 
شغلی و هم در زندگی شــخصی خود روحیه ای عالی 
دارم، امــا این روحیه من به این دلیل نیســت که در 
موقعیت های دشــوار قرار نگرفته ام بلکه به دلیل این 
اســت که با موقعیت های دشــوار روبه رو شده ام و یاد 
گرفته ام چگونه از آنها به نفع خودم استفاده کنم. قله ها 
و دره های شــخصی انســان ها مانند قله ها و دره های 
طبیعی روی ســطح زمین است. قله ها و دره ها به هم 
متصل هســتند. به عبارتی دیگر، اشــتباهاتی که در 
موقعیت های خوب امروز مرتکب می شــویم به معنای 
واقعــی موقعیت های بد فــردا را برایمان می آفرینند و 
کارهــای خردمندانه را کــه در موقعیت های بد امروز 
انجام می دهیم به معنــای واقعی، موقعیت های خوب 
فردا را برایمان رقم می زنند. با چنین رویکردی، شرکت 
بانیان صنعــت در خصوص چالش هــای اقتصادی و 
گمرکی و ... کشــور توانسته است با برنامه ریزی دقیق 
و ایده های نو و با اســتقامت و سخت کوشی، چالش ها 
و مسائل را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد. دریا 

شود آن رود که پیوسته روان است.
 مهم ترین مســئله شما در بحث واردات 
چیست و به نظر شــما واردات بیش ازاندازه 

کاال تاثیری بر روند تولید داخلی دارد؟
در چند ماه اخیر فشــارهای زیادی به خاطر نوسانات 
بازار و تهیه محصوالت و کاالها، وارد شــده است ولی 
به شــکر خدا تا به حال این شرایط نتوانسته بر کیفیت 
خدمــات ما اثر منفی بگذارد و شــرکت بانیان صنعت 

با داشــتن کادری مجرب همواره در شرایط تحریم و 
بحران توانایی بســیاری در تامین کاال داشــته و دارد. 
درصورتی که میزان عرضه کاالهای تولیدشده با میزان 
تقاضای آن در کشور یکسان باشد، کامال درست است 
کــه واردات کاال بر روند تولید داخلی تاثیرگذار اســت 
کــه البته میزان تولید یکــی از عوامل مهم در واردات 
است عامل بعدی که حائز اهمیت است میزان کیفیت 

کاالست که آن هم باید لحاظ شود.
شــرکت هایی  ازجمله  صنعــت  بانیان   
اســت که سبد کاالیی نســبتا متنوعی دارد 
بازرگانــی اش بخش های مختلف  فعالیت  و 
صنعــت دروپنجره را )پروفیــل، یراق آالت؛ 
ماشین آالت؛ ملزومات و...( پوشش می دهد؛ 
به نظر شــما این نحــوه فعالیت چه مزایا و 
برتری هایی نسبت به تک محصولی بودن یا 
بر روی یک  به تعبیری، به صورت تخصصی 

محصول کار کردن دارد؟
بانیان صنعت با توجه به تحقیقات بازار به این نتیجه 
رسیده اســت که مشتریان این صنعت تمایل دارند که 
کاالهای مصرفی خــود را از یک انبار تهیه کنند، چرا 
که هم هزینه های آنها و هم اعتباری که در شــرکت 

پیدا می کنند برایشان حائز اهمیت است.
 شــرایط فعلی بازار و رکود چندین ساله 
صنعت ساختمان را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
بــرای عبــور از این وضعیــت بحرانی چه 

پیشنهادی برای سایر همکارانتان دارید؟
متاســفانه، شــرایط اقتصادی باعــث توقف فعالیت 
واحدهای تولیدی بســیاری شده اســت. امیدواریم با 
توجه به بهینه ســازی مصرف سوخت و الزامات نصب 
دروپنجــره و مقرون به صرفــه بــودن آن این صنعت 

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

تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
بانیان صنعت تبلیغات را به عنوان سرمایه گذاری روی 
حرفه خود می داند چرا که تاثیر بســزایی در پیشرفت 
کسب وکار و رونق بازار دارد. تبلیغات به صورت دیداری 
چه مجله و چه بیلبورد را می توان جزو یکی از بهترین 
نــوع تبلیغات دانســت. ولی امــروزه تبلیغات کالمی 
مشتری راضی، موثرترین نوع تبلیغات به شمار می آید.

و کالم آخر...؟
در نهایت بانیان صنعت به مشتریان خود تعهد می دهد 
که بیش ازپیش در ارائه خدمات بهتر در خصوص تامین 
کاال و محصوالت بکوشــد، و با به کارگیری از خدمات 
نوین از طریق ابزار آنالین، اپلیکیشن و وبسایت، ارسال 
و خریــد کاال را بیش از پیش تســهیل کند. در پایان 
این نکته را نیز متذکر می شــوم که مشتریان با خرید 
محصوالت از اپلیکیشــن بانیان صنعــت می توانند از 

تخفیف های بیشتری بهره مند شوند.


