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آلوپ وین، خالقیت ایرانی در عرصه های جهانی
گفتگوی پنجره ایرانیان با مهندس حسین شقاقی؛

مختصری پیرامون تاریخچه تاســیس و پیشینه فعالیت شرکت نام آوران 
پارس توضیح دهید.

شــرکت نام آوران پارس در ســال 1386 با هدف واردات و صادرات اقالم مرتبط با صنعت 
دروپنجره تاســیس شــد و در ســال 1393 با راه اندازی دفتر تهران خود به عرصه بازرگانی 
پروفیل خام یوپی وی ســی نیز گام نهاد. هم اکنون جهــت ارتقای صنعت دروپنجره، نوگرایی 
و کارآفرینــی با رونمایــی از پروفیل ترکیبی آلوپ ویــن )Alupwin( وارد عرصه فروش 
انحصاری این پروفیل منحصربه فرد شده است. این محصول که در سال 1384 در ایران ثبت 
اختراع و در مادرید ثبت بین المللی شده است هم اکنون به تولید انبوه رسیده و تکنولوژی تولید 

و برند آن به صورت انحصاری در اختیار شرکت نام آوران پارس قرار دارد.
محصوالت نام آوران پارس در چه سطح کیفی تولید می شوند؟ 

بــا توجه به نیاز روزافزون بازار بابت برخورداری از خدمات کیفی و نگرانی مصرف کنندگان 
نهایی از کیفیت مطلوب محصول خریداری شــده، شــرکت نام آوران پارس، عرضه پروفیل 
آلوپ وین را که طبق اســتاندارد اجباری و نظارت مرکز تحقیقات ســاختمان و مسکن تولید 
می شود، در بازار آغاز کرده است و جهت حفظ کیفیت تولید )مونتاژ(، دستورالعمل های الزامی 
فنی با تکیه  بر استانداردهای تولیدی دروپنجره را تدوین کرده است. با توجه به تنوع سالیق 
مشــتریان و اهداف مجموعه در همین راستا، در آینده ای نزدیک مجموعه قالب های متنوعی 

به مقاطع آلوپ وین افزوده می شود.
 شرایط فعلی بازار و صنعت دروپنجره ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

قیمت تمام شده محصول نهایی همیشه از جمله دغدغه های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
بوده اســت و این که محصولی به بازار ارائه شود که با داشتن مزایای بسیار، از قیمتی رقابتی 
جهت ارائه خدمات به مصرف کنندگان نهایی نیز برخوردار باشد. با توجه به اینکه سال هاست 
نه فقط در کشــور ما، حتی در کشــورهای صاحب صنعت، در عرصه تولید صنعت دروپنجره، 
خالقیت و نوآوری چشــمگیری صورت نگرفته است و متاســفانه برخی از تولیدکنندگان در 
این مســیر، توجه خود را معطوف بــه تولید قیمت محور و فدا کــردن کیفیت کرده اند، نگاه 
مصرف کننده نهایی مخصوصا به دروپنجره های یوپی وی ســی نگاهی با اماواگرهای بســیار 
اســت و ما نتوانستیم با مناسب کردن قیمت تمام شده محصول خود و نزدیک ساختن آن به 
قیمت تمام شده دروپنجره های یوپی وی سی و نیز ارتقاء آن، به صنعت دروپنجره کمک کنیم 

تا نگاه مصرف کننده نهایی بیش ازپیش مثبت شود.
پروفیل های ترکیبی آلومینیوم و یوپی وی ســی چه مزایایی دارند و تفاوت 

عمده آنها با سایر پروفیل ها چیست؟
پروفیــل آلوپ وین با تکیه بر خالقیت و نــوآوری به معنای واقعی کلمه توانســته معایب 
محصوالت تولیدی در صنعت دروپنجره را رفع و مزایای آن را ارتقا چشمگیری دهد. ازجمله 
مزایای اســتفاده از این محصول می توان به این موارد اشــاره کرد: قیمت هم تراز و رقابتی با 

محصوالت ســطح یک بازار یوپی وی ســی، گارانتی و ضمانت نامه مادام العمر رنگ، تنوع و 
کیفیت فوق العاده در رنگ )رنگ پودری الکترواســتاتیک ـ آنادایــز براق و مات ـ دکورال(، 
ضریــب هدایت حرارتی به مراتب پایین تر از انواع پنجره های آلومینیومی، امکان اســتفاده از 
یراق آالت پنجره های یوپی وی ســی با آکس 13، وزن سبک، ســهولت تولید با ماشین آالت 
تولید پنجره های یوپی وی سی، بی نیاز از گالوانیزه، زهوار شیشه یوپی وی سی که باعث سهولت 
نصب شیشه می شود. شــرکت نام آوران پارس در راستای آشــنایی با تمامی موارد ذکرشده 
فوق، کارگاه های آموزشــی دائم و دوره ای )به صورت حضوری و آنالین( برگزار می کند. این 
دوره های آموزشی مختص مجموعه های تولیدی است که عالقه مند به همکاری با ما هستند.

میزان استقبال بازار از محصول پروفیل آلوپ وین چگونه است؟
خوشــبختانه با توجه خدمات آموزشی و راه اندازی رایگان شــرکت نام آوران پارس، اقبال 
عمومی در بین کارخانه ها و کارگاه های تولیدی پنجره های یوپی وی ســی نســبت به پروفیل 
آلوپ وین شــایان توجه بوده است. با توجه به مزایای ذکرشده ازجمله، قیمت رقابتی با حاشیه 
سود چشمگیر )قیمتی هم پایه پنجره لمینت یا رنگی یوپی وی سی(، عدم نیاز به سرمایه گذاری 
اضافه از طرف تولیدکنندگان یوپی وی سی بابت ارتقاء ماشین آالت و عدم نیاز به ایجاد دپوی 
یراق آالت پنجره متفاوت، بی نیازی از گالوانیزه، اســتفاده از زهوار شیشــه یوپی وی سی و ... 
همگی باعث ایجاد اشــتیاق در تولیدکنندگان جهت ایجاد بازارهای جدید و جذب مشــتریان 

کیفیت محور شده است.
پروفیل آلوپ وین جهت حمایت از تولیدکنندگان محترم در صنعت دروپنجره با قیمت گذاری 
رقابتی و محوریت کیفیت در تولیدات خود امکان ســودآوری هر چه بیشتر را برای نمایندگان 
خود در سراســر کشور ایجاد کرده اســت و این امر استقبال دیگر تولیدکنندگان دروپنجره در 

صنعت آلومینیوم را نیز فراهم کرده است.
محصوالت شــرکت نــام آوران پــارس دارای چه اســتاندارد یا 

گواهینامه هایی هستند؟
در حال حاضر پروفیل ترکیبی آلوپ وین در حال تمدید گواهی نامه مرکز تحقیقات مســکن 
و ساختمان و گواهی استاندارد اجباری خود است. گواهی نامه ISO9001 مدیریت کیفیت از 

دیگر گواهی نامه های این مجموعه تولیدی است.
ارائه بیمه نامه، گارانتی و خدمات پــس از فروش محصوالت در مجموعه 

نام آوران پارس به چه صورت انجام می گیرد؟
رضایت نمایندگان به عنوان ضامن بقای مجموعه های تولیدی ازجمله مهم ترین اهداف هر 
سازمانی است لذا این مجموعه تولیدی با ارائه خدمات پس از فروش از جمله خدمات فنی به 
کارخانه هــای تولیدی دروپنجره تمام توان خود را در بهبود ارائه خدمات به واحدهای تولیدی 
بــه کار می بندد. نام آوران پارس به صورت کتبــی، آلوپ وین را به لحاظ تغییر رنگ به صورت 
مادام العمر ضمانت می کند و همچنین بیمه تضمین کیفیت به مدت 10 سال از طرف شرکت 
بیمه ایران به مصرف کننده نهایی اعطا می شــود. الزم به ذکر است که کیفیت و خدمات پس 
از فروش، مطمئنا باالترین تبلیغات مثبت برای هر مجموعه تولیدی است. از جمله برنامه های 
مدون در مجموعه نام آوران پارس و برندینگ پروفیل آلوپ وین، حمایت تبلیغاتی از نمایندگان 

استانی جهت تبلیغات محیطی و همچنین حضور پررنگ در نمایشگاه های مرتبط است.
و حرف آخر...

بی شک بزرگ ترین ســرمایه هر مجموعه نیروی انسانی آن است و حضور افراد باسابقه و 
خوش نام در رسیدن به اهداف سازمانی هر مجموعه ای نقشی اثرگذار دارد. مجموعه نام آوران 
پارس باافتخار آقای مهندس میثم درفشــه را به عنوان مدیــر فروش مجموعه معرفی کرده 
و امید اســت خدمات ایشــان موجبات رضایت نمایندگان در سراسر کشور را فراهم کند. در 
اینجا باید به این نکته نیز اشــاره کنم که بازارسازی و ایجاد بازارهای جدید، ارتقای کیفی و 
کســب درآمد بیشتر از اهداف هر سازمانی است، امیدواریم بتوانیم در تحقق این موضوع یاور 

تولیدکنندگان دروپنجره باشیم.


