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A Székkirály: 
Bútorkereskedelem igényre szaBva

Harmincöt éves tapasztalatával, kiterjedt magyar, 

és külföldi beszállítói kapcsolataival az Impala Kft. 

neve ismerősen cseng a vendéglátósok körében. 

Nem véletlenül választják egyre többen a Székkirály 

termékeit, hiszen ezek mögött a hazai piacon 

egyedülálló szolgáltatáscsomag található.

Napjainkban, amikor cégek jelennek meg és tűnnek el egyik 
pillanatról a másikra, a több évtizedes tapasztalat, a szakkép-
zett, kiterjedt áruismerettel rendelkező értékesítők már önma-
gában komoly versenyelőnyt jelentenek, különösen, ha hosszú 
távú beruházást fontolgatunk. Bizony a szálloda- és vendéglá-
tás területén hatványozottan fontos a bútorok megfelelő minő-
sége, strapabírása egy optimális ár-érték arány mellett. 
Az Impala Kft. – A Székkirály kiemelt figyelmet szentel a 
HORECA szektor elvárásainak, maximálisan szem előtt 
tartva a vevő egyedi igényeit. Az általuk forgalmazott búto-
rokra természetesen egy év garancia jár, sőt, a rendeltetésszerű 
használat mellett lényegében élethosszig tartó szavatosságot 
kínálnak ügyfeleiknek, mert bíznak termékeik kimagasló 
minőségében. Kisebb sérülések esetén akár ki is szállnak az 
ügyfélhez, felmérik a károkat, elszállítják a sérült bútort, és 
saját kárpitos műhelyükben a termék javítását is megoldják. 
Legyen szó egy apróbb karcolásról, kiszakadt kárpitról, a cég 
szakemberei rövid idő alatt orvosolják a bajt, és a bútor újból 
használatba vehető az ügyfél üzletében.
Kiemelkedő nagyságú raktárkapacitásuk révén a legtöbb szék 
azonnal elvihető a bemutatóteremből a legkülönfélébb fa- és 
kárpit színváltozatokban. Közel 1500-féle szék közül választhat-
nak az érdeklődők, melyeket 30-féle fa színváltozat, és 500-féle 
szövet kombinálásával tehetnek egyedivé. Természetesen hozott 
kárpit felhasználására is lehetőség van a helyszínen, amennyiben 
a vevő például meglévő üzletét bővíti újabb darabokkal. 

Azok sem távoznak üres kézzel, akik a rendelkezésre álló 
választékból nem találták meg az ízlésüknek megfelelőt.  
Az Impala Kft. – A Székkirály egyéni elképzelések, akár 
hozott fotók alapján is segítséget nyújt a megrendelőknek. 
Számos gyártóval kialakított kapcsolata révén nagyobb tételek 
esetén, vagy felkutatja a keresett terméket, vagy igény esetén 
legyártatja a vevő elképzeléseinek megfelelő bútordarabot.
Legújabb szolgáltatásuk egyedülálló a hazai bútorkereskede-
lemben. Felismervén, hogy a szállodák és vendéglátóhelyek 
vezetői zsúfolt napirendjük miatt nem igazán tudják felvállalni, 
hogy napokon át bemutatótermeket járjanak végig a megfelelő 
termék után, bevezették az úgynevezett mobil ügynök rend-
szert. A speciális értékesítő kolléga saját üzletében keresi fel 
a vásárlót, az országon belül bárhol is legyen az, és helyben 
mutatja be, hogy az adott enteriőrbe, a szükséges célnak meg-
felelően milyen terméket ajánl az Impala. Belsőépítész szakem-
ber közreműködésével 3D látványterveken is megtekintheti a 
vevő, hogy a kiválasztott berendezések hogyan mutatnak majd 
éttermében, szállodájában. Ezzel a szolgáltatással a HORECA 
szektorbeli vásárlók időt és pénzt takarítanak meg azáltal, hogy 
egy lépést sem kell tenniük, hiszen házhoz jön a megoldás.
Rövidesen megérkezik a bemutatóterembe az Impala Kollek-
ció, amely a cég hosszú távú marketingstratégiájának alapköve. 
Ennek a speciális válogatásnak a keretében a HORECA szeg-
mens igényeit maximálisan kielégítő, a legszigorúbb minő-
ségi standardoknak megfelelő, kiemelkedő strapabírósági 
jellemzőkkel bíró bútordarabokat látják el az Impala névvel, 
amely a kifogástalan minőség garanciája. Ehhez a prémium 
termékkörhöz kapcsolódóan hamarosan bevezetésre kerül egy 
speciális visszavásárlási garancia rendszer, amelyet kimondot-
tan a HORECA vásárlók részére dolgoztak ki. Amennyiben 
a vásárló meggondolja magát, esetleg új designt szeretne üzle-
tébe és lecserélné bútorait, e program keretében az Impala Kft. 
meghatározott áron visszavásárolja régi bútorát, így azt nem 
kell leselejtezni, raktározni, vagy vevőt keresni rá, csak kivá-
lasztani és elvinni helyette az újat. Az Impala kollekcióval a 
cég a saját termékei piacvezető minőségébe vetett hitét igyek-
szik kommunikálni a vásárlók felé. Céljuk, hogy egy olyan 
márkanevet honosítsanak meg a magyar piacon, amelyben 
a szállodák, az éttermek és vendéglátóhelyek vezetői vakon 
megbízhatnak, amely egyet jelent a megbízható termékkel és a 
hozzá kapcsolódó egyedülálló szolgáltatásokkal. n 
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