Interviu cu PROCAS HIDROIZOLAȚII
Î: De când activează PROCAS HIDROIZOLAȚII?
R: De 10 ani.
Î: Care este obiectul principal al firmei?
R: Obiectul principal este reprezentat de către
hidroizolații, însă noi efectuăm și alte servicii, precum
termoizolațiile pentru terase.

PROCAS HIDROIZOLAȚII este creația
unei echipe tinere, cu o bună pregătire
și seriozitate pe măsură. Aceste calități
au propulsat firma în top, bucurându-se
de primele locuri printre favoriții în
domeniu.
De peste 10 ani, PROCAS se ocupă de
efectuarea unor hidroizolații de calitate,
folosind cele mai bune materiale și cei
mai bine pregătiți meseriași. Își iubesc
meseria și îi interesează mulțumirea
dumneavoastră, oferind cele mai bune
prețuri raportate la complexitatea
lucrării. Pentru cele mai bune soluții,
inginerii oferă consultanță gratuită și
stabilesc cu dumneavoastră cel mai bun
plan. Pentru implicarea cu care își
efectuează meseria, clienții îi
recomandă.
Am stat de vorbă cu doamna inginer
Andrada Ungureanu, care mi-a răspuns
la toate întrebările ce mă ajută să creez
o imagine de ansamblu despre
hidroizolații, dar și despre Procas.

Î: Care sunt motivele pentru care PROCAS este în top?
R: Motivul principal pentru care Procas se află între
firmele de top este seriozitatea cu care ne onorăm
contractele. Alte motive ar mai fi: efectuarea unor lucrări
de calitate; asigurarea unui raport calitate-preț optim, în
interesul beneficiarului; pregătirea și experiența care ne
ajută să dăm cele mai bune soluții și bineînțeles, apreciem
colaborarea pe termen lung cu clienții fideli.
Î: Mai exact, ce oferte aveți pentru clienții fideli, dar și
pentru cei noi?
R: Clienții care colaborează cu noi pe termen lung
beneficiază de prețuri avantajoase și prioritate în
executarea lucrărilor. Pentru toți clienții Procas, inclusiv
cei noi, oferim consultanță gratuită.
Î: Cum stabiliți prețul lucrărilor?
R: Avem relații de colaborare cu majoritatea furnizorilor
de materiale de pe piața de desfacere, specifice activității
noastre, drept urmare putem veni în întâmpinarea
dorințelor clienților noștri cu o gamă variată de materiale,
de la gama economică până la cea premium, în funcție de
bugetul și specificul lucrării.
Î: Care este garanția pe care o acordați pentru lucrările
executate?
R: Procas oferă garanție între 1 și 10 ani, în funcție de mai
mulți factori: soluția tehnică aleasă, specificul lucrării,
complexitatea etc.

Lista „EXPERIENȚĂ SIMILARĂ” poate fi solicitată la adresa de e-mail afișată mai jos.

Î: Cum vă putem contacta?
R: Ne puteți găsi pe str. Pâncota, nr. 5, bloc 14, scara 4, parter, apartament 93, sector 2, București.
Telefon: 021 240 11 54/ 0723 577 910
E-mail: office@procas.ro

