
V pondelok 16.  júna 
v poobedňajších hodinách 
boli v novootvorenej pre-
dajni firmy Slovaktual  
v Prievidzi na Bojnickej 
ceste  slávnostne odovz-
dané výhry desiatim vylo-
sovaným zákazníkom.

Výkonný riaditeľ spoločnosti 
Slovaktual Ľubomír Majzlan 
všetkým výhercom poďakoval 
a zároveň zdôraznil, že ich 
spoločnosť – výrobca plastových 
okien, robí všetko preto, aby 
zákazníci boli spokojní s ich 
výrobkami a službami. Cieľom 
súťaže bolo aj spropagovanie 
novootvorenej predajne Slo-
vaktual v Prievidzi, ktorá bola 
uvedená do prevádzky v marci 
tohto roku. 

 Pri príležitosti odovzdávania 

cien výhercom bolo pripravené 
i malé občerstvenie priamo 
v predajni. V milej a srdečnej 
atmosfére si výhercovia pre-
vzali svoje ceny a rozpútala sa 

i spoločná diskusia na tému 
spokojnosti s plastovými ok-
nami firmy Slovaktual. Ich 
nákup bol prvotným dôvodom 
návštevy predajňe a zároveň bol 

priamou príčinou  tejto šťastnej 
udalosti. 

Mnohí z prítomných sa pý-
tali zástupcov vedenia aj na his-
tóriu firmy , jej vízie do budúc-
nosti , predpoklad ďalšieho ras-
tu a novinky v oblasti výroby 
plastových okien.

Na našu otázku: Ako ste spo-
kojní s priebehom tejto akcie 
a či splnila vaše očakávanie? 
odpovedal výkonný riaditeľ 
Ľ.Majzlan : 

„Musím povedať, že som sku-
točne nadmieru spokojný s prie-
behom celej akcie. Prekvapil ma 
veľký záujem zákazníkov, za 
čo všetkým srdečne ďakujem. 
Veľmi ma teší, že sme si za 18 ro-
kov našej existencie získali dô-
veru desiatok tisíc zákazníkov 
po celom Slovensku a boli sme 
nejedenkrát za svoju prácu 

ocenení. Jedno z posledných 
ocenení bolo v marci tohto ro-
ku na medzinárodnej výstave 
Coneco 2008 – ČESTNÉ UZNA-
NIE  za zlepšenie kvalitatív-
nych parametrov plastových 
okien vlepovaním izolačného 
skla do 6-komorového rámu 
krídla po celom obvode. Po-
tencionálni klienti nás poz-
najú z médií, za posledné tri 
roky po sebe sme najväčším 
výrobcom plastových okien 
na Slovensku ( pozn.red. podľa 
vydavateľstva Eurostav a re-
bríčka výrobcov TOP 100 na 
Slovensku). Som rád, že máme 
toľko spokojných zákazníkov 
a to nás samozrejme zaväzuje 
aj do budúcna – k neustálemu 
zlepšovaniu našich výsled-
kov a približovanie sa priamo 
k zákazníkovi. Aj preto sme 

otvorili predajňu v Prievidzi,
aby sme boli bližšie k vám.“

A ako je spokojný výherca mi-
lého autíčka? 

„Viete, plastové okná sme si 
tak či tak chceli zakúpiť, otáz-
kou bolo, ktoré si vyberieme. Dl-
ho sme však neváhali, výber ne-
bol napokon až taký ťažký. Dô-
veroval som značke Slovaktual, 
a napokon sa nám to aj vyplatilo. 
Nielenže máme vysokokvalitné 
okná Slovaktual doma, s ktorý-
mi som veľmi spokojný, ale 
získali sme aj najzaujímavejšiu 
cenu súťaže – automobil Škoda 
Fabia. Ďakujem firme Slovak-
tual, že sa svojich zákazníkov 
aj takouto cestou odmeňuje za 
prejavenú dôveru.“ odpovedal 
Vladimír Píš  z Koša.

VÝHERCOM ZA REDAKCIU EŠTE 
RAZ GRATULUJEME .

Ukončenie akcie Slovaktualu - odovzdávanie cien výhercom zlosovacej súťaže

1. cena
Škodu Fabia odovzdal Ľubomír Majzlan (uprostred) manželom Píšovcom 
z Koša.
FOTO: PETER PECH

2. cena
Karol Baurer s manželkou z Prievidze prijímajú gratuláciu od Pavla Grossa  
vedúceho obchodného oddelenia za výhru LCD televízora. 
FOTO: PETER PECH

3. cena
Domáce kino v súťaži Slovaktualu vyhral Anton Ďuriš z D. Vesteníc. Na 
obrázku je s manželkou a so synom.  Cenu odovzdáva obchodný referent 
Juraj Mendel.                                                                                                                                      FOTO: PETER PECH


