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گزارشی از پیشرفت های 
تکنما  پی.وی.سی  سپاهان 

)واناوین، گلد پی.وی.سی(

در حاشــیه یازدهمین نمایشگاه دروپنجره 
تهران ارائه شد:

تکنما پی.وی.سی سپاهان تولیدکننده پروفیل دروپنجره 
یو.پی.وی.سی با برندهای واناوین و گلد پی.وی.سی، در 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی دروپنجره تهران گوشه ای 
از پیشرفت های خود را به نمایش گذاشت. این برند معتبر 
پروفیل کشورمان در نمایشگاه تهران غرفه بسیار بزرگی 
را به خود اختصــاص داده و تمامی نمایندگان خود را از 
اقصی نقاط کشور گرد هم آورده بود و این امر محملی را 
ایجاد کرده بود تا فعاالن این صنعت از نزدیک با خانواده 

بزرگ واناوین آشنا شوند. 
برندهــای تکنما پی.وی.ســی ســپاهان اکنون نامی 
شناخته شــده در میان برندهای پروفیل یو.پی.وی.ســی 
کشورمان هستند. این مجموعه تولیدی صنعتی در سال 

1392 در زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع در شهرک 
صنعتــی رازی اصفهان احداث شــد و در طول تمام این 
سال ها مسیر توسعه و پیشرفت را با موفقیت طی کرده و 

همچنان به راه خود در این مسیر ادامه می دهد.
مجموعه تکنما پی.وی.ســی ســپاهان در 13 اســتان 
نمایندگی فروش دارد و محصوالت این مجموعه که دارای 
بیمه 7 ســاله و ضمانت نامه کیفی 15 ساله هستند فقط از 
طریق این نمایندگی ها به بازار عرضه می شــوند. تاکنون 
برای صادرات محصوالت تکنما پی.وی.ســی سپاهان به 
چند کشــور خارجی از جمله تاجیکســتان، عراق، عمان و 
افغانســتان رایزنی هایی از طریق بخش بازرگانی مجموعه 

انجام  شده که در آینده این کار صورت خواهد گرفت.

تکنما پی.وی.ســی سپاهان در نمایشــگاه یازدهم 
از محصــول جدید خــود با عنوان گلد پی.وی.ســی 
)GOLD PVC( رونمایی کرد. این درحالی اســت که 
پروفیل پنج حفره این شــرکت در نمایشــگاه دهم یعنی 
تنها چند ماه گذشــته به بازار عرضه شده بود. همچنین 
در این نمایشگاه اعالم شد که تکنما پی.وی.سی سپاهان 
در ســال جاری 25 درصد بر ظرفیــت تولید خود افزوده 
اســت. بخش خدمات پس از فروش این شــرکت نیز با 
افزودن برتوانمندی های پیشین خود خدماتی قابل توجه 

به مشتریان خود ارائه می دهد. 
گــروه خبــری پنجره ایرانیان برای اطالع رســانی در 
خصوص دســتاوردهای جدید تکنما پی.وی.سی سپاهان 
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در حاشیه نمایشگاه دروپنجره تهران گفتگوی کوتاهی را 
بــا علیرضا خان محمدی، مدیریت بازرگانی این مجموعه 
انجام داده است که در ادامه گزارشی از این گفتگو از نظر 

شما می گذرد:
در ابتدا از خان محمدی درباره محصوالت جدید تکنما 
پی.وی.ســی سپاهان پرسیدیم و از وی خواستیم نخست 
درباره محصول قبلی این شرکت که در نمایشگاه بهمن 
1397 رونمایی شــد اندکی توضیح دهد. وی در پاســخ، 
ضمن اشاره به تاکید مدیریت تکنما پی.وی.سی سپاهان 
بر لزوم توجه به نیاز بازار، اظهار داشت: »پروفیل 5 حفره 
واناوین در دهمین نمایشگاه دروپنجره تهران در بهمن ماه 
1397 رونمایی شــد. این پروفیل از جمله پروفیل های 5 

کاناله کشــور اســت که از لحاظ وزن و کیفیت در سطح 
بســیار خوبی قرار دارد و تاکنون بازخــورد خوبی هم از 
سوی بازار نسبت به این پروفیل دریافت کرده ایم. میزان 
رضایت مندی باالی 90 درصد مشــتریان نشــان دهنده 

میزان موفقیت این محصول در بازار است.«  
وی در ادامــه بــه محصــول جدید تکنمــا پی.وی.

سی ســپاهان با عنوان گلدپی.وی.ســی اشاره کرد و در 
خصوص علت طراحی و تولیــد این پروفیل توضیح داد: 
»بــا توجه بــه افزایش قیمت و کمبود مــواد اولیه تولید 
پروفیل یو.پی. وی.سی در ماه های اخیر، جای پای برخی 
از پروفیل های بی کیفیت و ســبک وزن در بازار باز شد به 
همین دلیل ما در بخش طراحی مجموعه تکنما پی.وی.

سی ســپاهان تالش کردیم با طراحی و عرضه پروفیلی 
که ضمن داشــتن وزن کمتر، از لحاظ کیفیت، مقاومت 
و زیبایی در ســطح قابل قبولی باشــد این نیاز بازار را نیز 
پوشش دهیم. ماحصل این تالش طراحی، تولید و عرضه 
پروفیل چهار حفره گلد پی.وی.سی بود که در نمایشگاه 
امســال رونمایی کردیم و تا این لحظه با استقبال نسبتا 

خوبی از سوی بازدیدکنندگان همراه بوده است.«
مدیریت بازرگانی تکنما پی.وی.ســی سپاهان در ادامه 
به مقایسه این پروفیل جدید با دیگر محصوالت این واحد 
تولیــدی پرداخت و گفت: »مواد اولیه مورد اســتفاده در 
پروفیل گلد پی.وی.سی با پروفیل واناوین تفاوتی ندارد و 
تنها از نظر وزنی سبک تر است و از نظر قیمت تقریبا 20 

ش
زار

گ



14
2 

اره
مـ

  ش
 9

8 
داد

 مر
  

هم
ازد

 دو
ال

سـ
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

124

ش
زار

گ

درصد نیز ارزان تر از پروفیل واناوین است. این محصول 
بــه دلیل قیمت اقتصادی و کیفیــت مطلوب می تواند در 
پروژه های بزرگ ساختمانی و پروژه هایی که این پروفیل 

جوابگوی نیاز آنهاست مورد استفاده قرار گیرد.«
مهندس خان محمدی در ادامه با اشــاره به این نکته 
که نیاز بازار تنها به تنوع محصوالت محدود نمی شــود 
بلکه کمیت محصوالت تولیدی را نیز دربرمی گیرد، خبر 
از افزایش ظرفیت تولید تکنما پی.وی.ســی سپاهان در 
ســال جاری داد و افزود: »در سال 1398 ظرفیت تولید 
مجموعــه را 25 درصــد افزایش دادیم کــه با توجه به 
شرایط بازار و میزان تقاضای مصرف کننده، این افزایش 
منطقی بود. ضمــن این که برای توســعه بازار تصمیم 

گرفتیم چند اســتان جدید را نیز پوشش داده و با اعطای 
نمایندگی به این استان ها سهمی از بازار این مناطق نیز 

به دست آوریم.« 
وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود به اهمیت 
خدمــات پس از فــروش در این مجموعه اشــاره کرد 
و بیان داشــت: »در بخــش خدمات پــس از فروش، 
مجموعه تکنما پی.وی.ســی ســپاهان هر سال قوی تر 
از ســال قبل به پیش می رود و برنامه هــای جامع تری 
بــرای این موضوع در نظر داریــم. در این زمینه حداقل 
سالی یک مرتبه تمامی همکاران و تولیدکنندگانی که از 
پروفیل های تکنما پی.وی.سی سپاهان استفاده می کنند 
از ســوی تیم کارشناســی مجموعه مورد بازرسی قرار 

می گیرنــد. مونتاژکارانی که درخواســت همکاری دارند 
نیز قبل از شــروع همکاری باید در بازدید و بررسی تیم 
کارشناســی تکنما پی.وی.سی ســپاهان تمامی آیتم ها 
فنی و مولفه های تخصصــی را تامین کنند تا پس ازآن 
مجوز همکاری صادر شــود. ضمن این که شرکت تکنما 
پی.وی.سی سپاهان و تیم فنی آن به مجموعه هایی که 
درخواست همکاری دارند ولی از حداقل سطح استاندارد 
برخوردار نیستند کمک می کنند تا به حداقل استاندارد و 
ســطح فنی قابل  قبول رسیده و موفق به دریافت مجوز 
همکاری شــوند. هدف ما کمک به صنعت دروپنجره در 
سراســر کشور اســت به نحوی که محصولی باکیفیت و 

استاندارد به دست مصرف کننده برسد.«  
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مدیریت بازرگانی تکنما پی.وی.سی سپاهان در پاسخ 
به این پرســش که آیا ممکن است مونتاژکاران پس از 
کســب مجوز همکاری از معیارها و استانداردهای این 
مجموعه تخطی کنند، گفــت: »همان طور که توضیح 
دادم تیم فنی و بازرســی مجموعه تکنما پی.وی.ســی 
ســپاهان به صورت دوره ای و حداقل سالی یک مرتبه از 
مونتاژکاران بازدید کرده و شــرایط فنی آنها را بررسی 
می کند. از ســوی دیگر، خدمات پــس از فروش تکنما 
پی.وی.سی سپاهان بر اساس تقسیم بندی مونتاژکاران 
که دارای گرید B ،A یا C هستند سطح بندی می شوند به 
این شکل که اگر مونتاژکاری با افزایش سطح استانداردها 
و مولفه های فنی محصول باکیفیت تری تولید کند به سطح 

باالتر ارتقاء داده شده و خدمات پس از فروش مطلوب تری 
نیز دریافت می کند. بدیهی اســت عکس این موضوع نیز 
صادق است به این ترتیب که اگر مونتاژکاری به هر دلیلی 
از ســطح قبلی کیفیت و اســتاندارد مورد تائید مجموعه 
تکنما پی.وی.سی ســپاهان نزول کند در مرحله اول به 
آن مجموعه کمک می شــود تا به ســطح قبلی بازگردد 
در غیــر این صورت به گرید پایین تر انتقال داده شــده یا 
درصورتی که از حداقل استاندارد و سطح کیفی مورد تائید 
شــرکت برخوردار نباشــد یعنی از گرید C نیز نزول کند 
پــس از دو بار اخطار کتبــی از همکاری با مجموعه کنار 

گذاشته می شود.« 
مخاطبانی ارجمندی کــه مطالب خبری پنجره ایرانیان 

را همواره دنبال می کنند، مطلع هســتند که از نخســتین 
روزهای شــروع به کار تکنما پی.وی.ســی سپاهان در 
کشــورمان، مدیران این مجموعه به صورت مســتمر بر 
خود وظیفه دانســته اند تا گزارش هایــی از عملکرد خود 
از طریق پنجره ایرانیان یا دیگر رســانه ها، به مشتریان و 
عالقه مندان محصوالت خود ارائه دهند. بررســی تمامی 
این گزارش ها نشان می دهد که این مجموعه جز به جلب 
رضایت مشتریان خود نمی اندیشــد و بر این مهم واقف 
اســت که این هدف جز حرکت در مسیر فتح قله ها میسر 
نمی شــود و جایگاهی که امروز واناوین به خود اختصاص 
داده گواهی اســت بر این ادعا که فتــح قله ها برای این 

مجموعه تولیدی توانمند چندان دور از دست نیست. 


