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Így lesz jövője az ablakoknak
Leinfelden-Echterdingen

-

(rp)

„A

politikai,

szociokulturális, környezeti és törvényhozói

gazdasági,

tényezők nagyobb

mértékben befolyásolják a nyílászáróink kereskedelmét, mint egy
ázsiai okos ablak legújabb fejlesztései.
És: „A jövő ablakai számára a technika másodlagos.“ Ezzel az
összegzéssel zárta mondanivalóját Dr. Eckhard Keill az „1. Bécsi
nyílászáró kongresszuson“, amelyet 2019. június 27-28-án az osztrák
fővárosban tartottak. A Roto Frank Holding AG elsőszámú vezetője
előadásában egy vasalatgyártó szemszögéből tekintett ki a holnap
nyílászáróinak piacára, és közben szót emelt a kellően megalapozott
környezeti-,

ország-

és

ügyfélszegmens-elemzések

fontossága

mellett. Egyértelmű, hogy az „ablak“ elemnek van jövője, ám a jövő
ablaka nem létezik.
A szervező Interconnection Consulting piackutató vállalat jelentése
szerint több, mint 160 üzletági képviselő vett részt a kongresszuson
Európa számos országából. A Roto üdvözölte az „Ablakvíziók &
ablakvizionáriusok“ mottóval jelzett kezdeményezést, amely alkalmat
nyújt arra, hogy a mindennapi munka során nyitottak legyünk az új
koncepciókra és ötletekre. Ezek nagyon fontosak, mert a „jövő
ablakai“ fogják majd a „jövő üzletágát“ jelenteni. „Ezért a témával
kapcsolatos gondolatainkat az elkövetkező hetekben és hónapokban
sűrűn meg fogjuk osztani Önökkel“ – jelentette be Keill a vasalatok
szakembereinek.
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Képfelirat
„A jövő ablakai számára a technika másodlagos.“: prognosztizálta Dr.
Eckhard Keill az „1. Bécsi nyílászáró kongresszus“ keretében. A Roto
Frank Holding AG elsőszámú vezetője előadásában egy vasalatgyártó
szemszögéből tekintett ki a holnap nyílászáróinak piacára. Üzletágon
kívüli környezeti tényezők erősen befolyásolják, tudta meg az Európa
számos országát képviselő több, mint 160 résztvevő.
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