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/></div> </td> </tr> </table> <p>Sp�a Sklepy KOMFORT, lider rynku pod��, otworzy�a w
listopadzie w czeskim Pil�nie sw� drugi sklep zagranic�. Na pocz�tku 2010 roku planowane
s� kolejne otwarcia sklep� w Czechach i na S�owacji.</p>
<p><br />Rozpocz�a w marcu
2009 r. ekspansja Komfortu na rynek czeski nabiera tempa. Pilzno, to po Olomoucu, kolejne
miasto na mapie rozwoju sieci w tej cz�i Europy. Na pocz�tku 2010 roku planowane s�
otwarcia kolejnych sklep� w Czechach m.in. w Pradze i �t�nad Labem. Ponadto Komfort
planuje uruchomienie pierwszego sklepu �na S�owacji.<br /><br /><img
src="http://newss.pl/images1/241109komfort.jpg" border="0" alt=" " width="480" height="360"
/><br /><br />Strategia sprzeda�y sp�i na rynki Europy �rodkowej i Wschodniej zak�ada
przeniesienie sprawdzonego w Polsce modelu biznesowego i oferty asortymentowej, kt�a
obejmuje obecnie opr�z paneli, pod�� drewnianych, dywan�, wyk�adzin dywanowych i
elastycznych tak�e drzwi oraz firany i zas�ony. KOMFORT konkuruje w Czechach
wzornictwem, szeroko�ci� i g��oko�ci� oferty (r�nie� mo�liwo�ci� realizacji
indywidualnych zam�ie�na towary z ca�ego �wiata), jako�ci� obs�ugi i us�ugami oko�o
sprzeda�owymi.<br /><br /> P�roku dzia�ania sklepu w Olomoucu pozwoli�o nam
przetestowa�koncept na tamtejszym rynku, dostosowa�ofert�do oczekiwa�czeskich� klient�
oraz dopracowa�system realizacji zam�ie� kt�e s� obs�ugiwane z naszego magazynu
centralnego w Strykowie. ? m�i� Jerzy Szkwarek, Prezes Zarz�du Sklep� KOMFORT SA .
Dotychczasowe efekty dzia�alno�ci pozwalaj� nam optymistycznie patrze�na perspektywy
rozwoju na czeskim rynku. Zgodnie z planem b�ziemy w 2010 roku otwiera�kolejne sklepy w
Czechach i na S�owacji.� ? dodaje.<br /><br />Sklep w Pil�nie jest zlokalizowany w Centrum
Handlowym Olympia Park. Powierzchnia sklepu to oko�o 760m2.<br /><br /></p> <p>�</p>
<hr /> <p><br /><em>Firma <strong>Sklepy KOMFORT S.A</strong>., ekspert 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 120 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.<br />W 2008 roku KOMFORT zacz�� rozwija�sie�poprzez franszyz� Sklepy
franczyzowe s� otwierane w miastach 25- 70 tys. mieszka��. Obecnie dzia�a 8 salon�
partnerskich. Firma Sklepy KOMFORT S.A. jest najwi�szym dystrybutorem
pokry�pod�ogowych na polskim rynku, oferuj�cym klientom blisko 4000 wzor� wyk�adzin
dywanowych i elastycznych, 1000 wzor� paneli pod�ogowych i drewna oraz ponad 3000
wzor� dywan�. Firma aktywnie rozwija tak�e ofert�us�ug, zwi�zanych z monta�em i
piel�nacj� pokry�pod�ogowych. Specjalnie z my�l� o klientach instytucjonalnych powsta�a
kolekcja KONTRAKT, obejmuj�ca produkty przeznaczone do obiekt� u�yteczno�ci
publicznej. Strategi� firmy jest oferowanie najwy�szej jako�ci produkt�, dostosowanych do
upodoba�klient� i inspirowanych najnowszymi trendami w aran�acji wn�rz. W sklepach sieci
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KOMFORT czekaj� eksperci, kt�zy s�u�� rad� i pomoc� na ka�dym etapie aran�acji
pod�ogi ? od projektu, poprzez wyb� produkt� i monta�, a� po czyszczenie i
konserwacj�dywan�, wyk�adzin czy paneli pod�ogowych. KOMFORT zatrudnia w Polsce
ponad 1300 pracownik�.</em> <a href="http://www.komfort.pl/"
target="_blank">www.komfort.pl</a> <br /><br /></p> <p><strong>Sklepy
KOMFORT</strong><strong> / </strong>24 listopada 2009 <br /><a
href="http://newss.pl/content/view/5634/68/">WI�EJ INFORMACJI z firmy Sklepy KOMFORT
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