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drugi numer kwartalnika wn�rzarskiego ?Tw� Komfort?.� Tematyka pisma zosta�a
rozszerzona� zgodnie z podtytu�em ?od pod�ogi do wn�rza?.� Magazyn ukaza� si�w
nak�adzie 120 tys. egzemplarzy. Od listopada dost�ny jest� w salonach prasowych Inmedio i
Kolporter w ca�ym kraju. Pismo jest dystrybuowane bezp�atnie, jako dodatek do innych
tytu�� wn�rzarskich i kobiecych.</p>
<p><br />?Tw� Komfort? to prekursorski magazyn
wn�rzarski, prezentuj�cy pod�og�jako kluczowy element aran�acji wn�rza -� nie tylko
funkcjonalny czy praktyczny, ale tak�e atrakcyjny wzorniczo a nawet modny. Celem pisma jest
prezentacja najnowszych trend� w pod�ogach, zapoznanie czytelnik� z bogactwem
dost�nych w bran�y wzor�, materia��, faktur i kolor�, oraz zainspirowanie do zmiany
aran�acji swojego mieszkania.<br /><br /><img
src="http://newss.pl/images1/241109tkomfort.jpg" border="0" alt="Drugi numer &quot;Twojego
Komfortu&quot; ju� w kioskach " title="Tw� Komfort" /><br /><strong><br />Nowa rozszerzona
formu�a</strong><br /> Zgodnie z pierwotnymi za�o�eniami i w my�l has�a ?od pod�ogi do
wn�rza?, w drugim wydaniu magazynu, tematyka ewoluuje w kierunku prezentowania
kompleksowych rozwi�za�w zakresie aran�acji wn�rz. Planowanie wystroju rozpoczynamy
bowiem od pod�ogi, ale na niej nie poprzestajemy. Kolor �cian, styl mebli i dodatk� musi z
ni� korespondowa�� <br /><br />Utrzymana zosta�a obj�o��magazynu� ? 106 stron oraz
jego� podzia� na g��ne dzia�y tematyczne: Trendy i Nowo�ci (w nim m.in. relacja z targ� w
Pary�u i Brukseli), Stylowe Inspiracje (tu m.in. prezentacja modnego stylu japo�kiego)� oraz
Praktyczny Poradnik (zdominowany przez porady dotycz�ce przed�wi�tecznych porz�dk� i
dekoracji okiennych). Obok wszystkich prezentowanych w pi�mie produkt� pojawiaj� sie linki
do oferuj�cych je sklep�. To kolejna zmiana wprowadzona w drugim numerze, wychodz�ca
naprzeciw oczekiwaniom czytelnik�.<br /><br />Do ka�dego egzemplarza do��czony zosta�
�wi�teczny upominek -� karta rabatowa ze zni�k� na wszystkie dywany� dost�ne w sieci
sklep� Komfort.<br /><br /><br /><strong>Wi�szy zasi� dystrybucji</strong><br />Drugi
numer ?Twojego Komfortu? jest dost�ny od listopada br.� w sieci salon� prasowych Inmedio i
Kolporter na terenie ca�ego kraju. Jest dodawany bezp�atnie do wszystkich zakupionych
tytu�� wn�rzarskich oraz wybranych magazyn� kobiecych. Do kiosk� trafi�o 100 tysi�y
egzemplarzy.� Pozosta�a cz� nak�adu� trafi m.in. do wsp�racuj�cych z Komfortem klient�
sieci meblowych, firm developerskich, biur architektonicznych. Magazyn b�zie tak�e dost�ny
w punktach informacyjnych Komfortu w wybranych centrach handlowych (do ko�a roku w CH
M1 w Zabrzu, w CH M1 w Poznaniu, w CH Auchan w Legnicy, w CH Auchan w Rumii, w CH M1
w Czeladzi, w CH Karolinka w Opolu, w CH Carrefour w Czy�ykach ? Krakowie).<br />Pismo
mo�na tak�e zam�i�nieodp�atnie za po�rednictwem strony internetowej wydawnictwa <a
href="http://www.twoj.komfort.pl/" target="_blank" title="TW�
KOMFORT">www.twoj.komfort.pl</a> oraz sklepu internetowego <a
href="http://www.komfort.pl/" title="SKLEPY KOMFORT">www.komfort.pl</a> .<br /><br
/>Kolejne numery planowane s� na 2010 rok.<br /><br /><strong>Wydawca</strong><br
/>Drugi numer powsta� we wsp�racy z firm� Direct Publishing Polska, kt�a jest wiod�cym
wydawc� publikacji typu custom publishing.<br /><br />W�a�cicielem tytu�u jest firma
<strong>Sklepy Komfort SA.</strong><br /><br /></p> <p>�</p> <hr /> <p><br
/><em><strong>Firma </strong></em><strong>Sklepy KOMFORT S.A.</strong>,<em> ekspert
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w dziedzinie pod�ogowych materia�� wyka�zania wn�rz, powsta�a w 1992 roku w
Szczecinie. W ci�gu 17 lat dzia�alno�ci sp�a sta�a si�nowoczesn� sieci� handlow�,
licz�c� ponad 130 sklep� zlokalizowanych na terenie ca�ej Polski. W kwietniu 2007 r.
sie�przesz�a na w�asno��funduszu Polish Enterprise Fund VI zarz�dzanego przez
Enterprise Investors, za� w sierpniu 2007 roku przej� od du�kiego koncernu Taeppeland
Holding, jednego ze swych najwi�szych rywali rynkowych, sie�sklep� Topwert �wiat
Dywan�.� W 2008 r. KOMFORT otworzy� nowe biuro w �odzi, dok�d przeni��
central�operacyjn�, aby skuteczniej zarz�dza�sieci� sklep�. W Strykowie pod �odzi�
ulokowany jest nale��cy do sp�i najwi�szy i najnowocze�niejszy magazyn dystrybucyjny
wyk�adzin zrolowanych w Europie �rodkowej. KOMFORT zatrudnia w Polsce ponad 1300
pracownik�.<br />W 2008 roku KOMFORT zacz�� rozwija�sie�poprzez franczyz� Sklepy
franczyzowe s� otwierane w miastach 25 - 70 tys. mieszka��. Obecnie sie�partnerska liczy
17 salon�. <br /><br />Od marca 2009 dzia�a pierwszy zagraniczny sklep sieci KOMFORT.
Zosta� otwarty w czeskim Olomoucu. W listopadzie zosta� otwarty drugi sklep ? w Pil�nie. W
2010 roku planowane s� kolejne otwarcia w Czechach i na S�owacji. <br />Sie�posiada
��cznie ju� 140 salon�.<br />W maju 2009 roku firma rozpocz� proces poszerzania swojej
oferty o kolejne bran�e wyposa�enia wn�rz - tkaniny dekoracyjne, drzwi oraz schody.
</em><br /><br /></p> <p><strong>Sklepy KOMFORT</strong><strong><br /></strong><a
href="http://newss.pl/content/view/5634/68/">WI�EJ INFORMACJI z firmy Sklepy KOMFORT
(PRESS BOX) </a> <strong></strong></p> <p><strong>{jcomments on}<br
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