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Pochádzam a žijem v regióne, ktorý je oddávna 

známy svojimi ovocnými destilátmi a to bol 

dôvod na to, aby som začal v tejto oblasti podnikať 

v roku 2001. Jeden z nápadov bolo dekorovanie 

skla, hlavne fliaš. V zlatých stránkach som našiel 

kontakt na firmu Bricol. Sortiment, ktorý už vtedy 

ponúkala pod jednou strechou ma veľmi príjemne 

prekvapil. Už pri prvom nákupe ma prekvapil priateľský prístup všetkých 

pracovníkov, a od vtedy s nimi udržujem nadštandardné vzťahy.

PEREG s Bricolom spolupra-

cuje už mnoho rokov. Vďaka 

kontinuálnemu a dynamickému 

rastu našich objemov sa postupne menili aj požiadavky 

a nároky na nášho dodávateľa fliaš. Bricol tieto naše 

potreby vždy dokázal kvantitatívne aj kvalitatívne na-

pĺňať rovnako vtedy, keď sme boli malá firma s malými 

odbermi, ako i v súčasnosti, keď sme „vyrástli“. Naša 

spolupráca je charakterizovaná výbornými priateľskými 

vzťahmi, ale rovnako aj profesionálnym prístupom. 

Prozákaznícky prístup a snaha hľadať riešenia pre 

zákazníkov s výborným servisom robí z Bricolu nášho 

nenahraditeľného partnera.

Pochádzam zo starej vinárskej 

rodiny a celý môj život je 

spätý s vínom. Keď to situácia v 

štáte dovolila, začal som samostatne podnikať. Vtedy sa 

začala moja spolupráca s firmou Bricol. V súčasnosti už 

hlavné slovo v rodinnom podniku Víno Masaryk prebral 

môj syn, no naďalej spolupracuje s Bricolom, pretože vie 

oceniť ich prístup a lojalitu. Výsledkom tohto dlhoroč-

ného priateľstva medzi našimi firmami je fľaša v tvare 

skalickej rotundy, ktorá je rovnako výrečným symbolom 

Skalice ako i Skalická frankovka od firmy Víno Masaryk.

Vína plníme do fliaš už 11 rokov. Vybrali sme si 

fľašu typu Renana. Prvých 5 rokov sme fľaše 

kupovali z Talianska, avšak nastali časové i kvali-

tatívne problémy s dodávkami. Odvtedy je naším 

dodávateľom firma BRICOL, pretože zamestnanci 

vedia pružne a promptne reagovať a veľmi precízne ovládajú svoju profesiu. 

Je to dôvera, aká má byť medzi dobrými partnermi. Nikdy sa nám nestalo, že 

by nám dodali fľaše, ktoré stratili štandard, čo o iných žiaľ nemôžeme tvrdiť. 

My odberatelia sa odmeníme jednoducho vernosťou.

Spolupráca s firmou Bricol 

začala v roku 1998. Bolo to 

v čase, keď som rozbiehal spolu 

s manželkou firmu Apimed. V 

tomto roku oslavujeme 15. výro-

čie založenia firmy. Počas tohto 

obdobia sme si vybudovali silnú 

pozíciu na slovenskom trhu, 

kde sa prezentujeme kvalitou 

našich produktov – včelí med a 

medovina. Vždy som sa mohol 

na Bricol spoľahnúť a s dôverou 

sa na nich obrátiť i pri realizácii projektu „fľaše šitej na 

mieru” značke APIMED, ktorá tiež prispieva k dobrej 

prezentácii našej kvalitnej medoviny.

Spolupráca s firmou Bricol je už niekoľkoročná. 

Naša firma je veľmi spokojná s prístupom i s 

komunikáciou zo strany firmy Bricol. Veľkú ústre-

tovosť a pohotovosť vidieť pri dodaní tovaru. Sme 

radi, že s nimi spolupracujeme a veríme, že budeme 

i naďalej.

So spoločnosťou Bricol spolupracujeme takpo-

vediac od začiatku. Postupom času prerástol 

náš profesionálny vzťah i do osobného priateľstva. 

Nadštandardné vzťahy uľahčujú spoluprácu. Profe-

sionálny prístup za každých okolností, ústretovosť, kvalita a cieľ maximálna 

spokojnosť zákazníka robí s „bricolakov“ jedného s najlepších partnerov 

vôbec. Profesionálny prístup, ústretovosť i kvalita svedčia o spokojnosti 

zákazníka, čím sa stali zamestnanci Bricolu jedným z našich najlepších 

partnerov. Vďačíme im za dlhoročnú perfektnú spoluprácu, a dúfame, že 

budeme s nimi spolupracovať i o ďalších 30 rokov. 

Firmu Bricol sme vyhľadali 

na internete a zaslali im 

objednávku na zopár pohárikov. 

Odvtedy s nimi spolupracuje-

me, i vďaka nim naša výroba 

jogurtu vzrástla. Ich ústretovosť 

a profesionalita sa prejavili i v tom, že momentálne spo-

ločne tvoríme vlastný obal. Naše obchodné vzťahy sú na 

vysokej úrovni, a neraz nám pomohli vyriešiť problém 

v poslednej chvíli.
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Spýtali sme sa našich zákazníkov: 

„ o Vám priniesla spolupráca
s fi rmou Bricol?“
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