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رنگین کمان صنعت دروپنجره و شیشه دوجداره
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل بازرگانی دلتا؛

 برای آشنایی مخاطبان نشریه مختصری 
پیرامون تاریخچه تاسیس و پیشینه فعالیت 

شرکت بازرگانی دلتا بیان کنید؟ 
بازرگانی دلتا از سال 1394 تاسیس و با دو چشم انداز 
5 ســاله که هدف چشم انداز اول تامین کلیه ملزومات 
دروپنجره دوجداره و هدف چشم انداز دوم ایجاد شعب 

در سطح استان البرز بود، کار خود را آغاز کرد.
 درحال حاضر چــه محصوالت و خدماتی 
توســط بازرگانــی دلتا عرضه می شــود و 
نمایندگی چه محصوالتی را در اختیار دارید؟ 
خود  خدمات  و  محصــوالت  انــواع  درباره 

به صورت جداگانه و به تفصیل توضیح دهید.

در حال حاضر این مجموعه در زمینه ملزومات شیشه 
دوجداره نماینده فروش اســتانی شرکت کیمیا صنعت 
شــیما kss با یکی از قدرتمندترین دپوهای چسب و 

اسپیسر در سطح استان است.
 fst در زمینه یراق آالت نماینده فروش کمپانی های

و akpen ترکیه و GU آلمان در استان البرز است.
از دیگر محصوالت می توان از پروفیل های یوپی وی سی 

با برندهای kss و فونیکس و نیوالین نام برد.
فروش ملزومات توری های ثابت و پلیسه همچون پروفیل 
و پارچه تور و یراق آالت توری و تجهیزات کارگاه های تولید 

توری نیز از فعالیت های این مجموعه است.
یکی دیگــر از فعالیت های این مجموعه آموزش، تجهیز 

و راه انــدازی کارگاه هــای تولیــد دروپنجــره آلومینیوم و 
یوپی وی سی و شیشه دوجداره و توری است.

ضمنــا کلیه ابــزار و تجهیــزات نصــب و ابزار و 
ماشــین آالت تخصصــی مربوط به یوپی وی ســی و 

آلومینیوم در این مجموعه در دسترس است.
 مهم تریــن مزایــای مجموعــه دلتا در 
بازار رقابتی کشــور چیســت و تاکنون چه 
برنامه هایی برای ارتقا و توسعه خدمات خود 

انجام داده اید؟
بازرگانــی دلتا با کمک گرفتــن از تکنولوژی روز و 
شناخت بازار هدف سعی در ایجاد DNA مجزا نسبت 

به سایر همکاران در این صنعت دارد.

فعالیتش   1394 سال  از  دلتا  بازرگانی 
را در زمینه پخش کلیه یراق و ملزومات 
کمال  در  دوجداره  و شیشــه  دروپنجره  
شــهر کرج اســتان البرز آغــاز کرده 
اســت. یراق آالت و پروفیــل  دروپنجره 
ملزومات  آلومینیــوم،  و  یوپی وی ســی 
شیشــه دوجداره، ملزومــات توری های 
ملزومات نصب،  و رولینگ،  پلیسه، ساده 
ابــزارآالت کارگاهــی، پیچ، چســب و 
از جمله محصوالتی هستند که  گالوانیزه 
بازرگانی دلتا عرضه می کند. این مجموعه 
با در اختیار داشتن نمایندگی چندین برند 
مطرح در زمینــه ابزار و یراق و ملزومات 
شیشه دوجداره و دروپنجره پکیج کاملی 
از این محصــوالت را به فعاالن صنعت 
دروپنجره در اســتان البرز ارائه می کند. 
بازرگانی دلتا همچنین در زمینه آموزش، 
تجهیــز و راه انــدازی کارگاه های تولید 
و  یوپی وی ســی  و  آلومینیوم  دروپنجره 
شیشــه دوجداره و توری به فعاالن این 
صنایع در اســتان البرز خدمــات ارائه 
آشنایی  به منظور  پنجره ایرانیان  می کند. 
بیشتر مخاطبان نشریه، گفتگویی با آقای 
محمدرضا بنادکوکی، مدیرعامل بازرگانی 
دلتا انجام داده است که در ادامه مشروح 

این گپ و گفت را با هم می خوانیم.
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مدیریت ارگانیک و شایسته ســاالری و آموزش های 
درون سازمانی برای باال بردن سطح دانش روز پرسنل 
در زمینه شناخت محصوالت و سیستم های روز و رفتار 
با ارباب رجوع و آشــنایی با علم روز فروش و خدمات و 
بهره گیری از اســتادان مجرب همچون دکتر صادقی 
)مشاور کسب وکار، بازاریابی و فروش( و دکتر سعید فر 
)مولف کتاب زامبیان درون سازمانی( در حال حاضر در 

این مجموعه در حال اجراست.
 بازرگانی دلتا در زمینه مشتری مداری چه 

اقداماتی انجام داده است؟
در رابطه با مشتری مداری، امکان خرید غیرحضوری 
و تحویل بســیار ســریع از پارامترهایی است که برای 
مدیریــت و پرســنل مجموعــه دارای اهمیت زیادی 
اســت. در این راســتا اقداماتی همچــون تهیه یک 

دســتگاه خودروی وانت بار سنگین جهت حمل رایگان 
و همکاری با پرســنل با تجربه فنی باال جهت آموزش 
و ایجاد شعب جهت سهل الوصول تر شدن تحویل کاال 

صورت پذیرفته است.
از دیگــر خدمات ما مرجوعی بدون قید شــرط پس 
از فروش اســت؛ یعنی اگر مشتری به هر دلیلی اقدام 
بــه مرجوع جنس کنــد بدون هیچ شــرایطی جنس 

فروخته شده پس گرفته می شود.
ارائه خدمــات متنــوع و آموزش رایــگان از دیگر 
مصادیق در بحث مشتری مداری است که در مجموعه 

دلتا به آن پرداخته می شود.
یکی دیگر از مزایای این مجموعه کامل بودن همه 
اجناس مورداســتفاده در این صنعــت و دپوی اجناس 
کمیاب و کم مصرفی اســت که تهیه آن برای مشتری 

زمان بر و شــامل هزینه اضافه اســت تا حدی که بین 
مشــتری ها این جاافتاده که هر چیزی پیدا نکردی برو 

بازرگانی دلتا!
 شیوع ویروس کرونا چه تاثیری بر روند 
فعالیت مجموعه شما داشت و چه تمهیداتی 

برای مقابله با این مشکل به کار بسته اید؟
با توجه به شیوع پاندمی کرونا و نیاز بازار به دورکاری 
و فروش مجازی، این مجموعــه اقدام به ایجاد واحد 
دیجیتال مارکتینگ و استخدام پرسنل دوره دیده در این 
امر کرد و از طریق سوشال مدیا و موجود کردن بخشی 
از کاالها در فروشــگاه های مجازی همچون دی جی 
کاال و بایا و... مشــغول به فعالیت است. به موازات این 
کارها، سایت اینترنتی فروشگاهی بسیار قوی بازرگانی 

دلتا نیز در حال پردازش و ایجاد است.


