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 פרופיל חברה –זהבי עצמון 

                                                        בנייה מוצרי גמר לענףבאספקת  מצוינות של מסורת – זהבי עצמון

. בישראל בענף והמובילות חברה לשווק ואספקה של מוצרי גמר לענף הבנייה מהוותיקות הנה חברת זהבי עצמון

 ובמצוינות במקצועיות שנה 80בתחומה מעל  מובילה בישראל, היא  פרויקטים עשיר באספקה לאלפי לחברה ניסיון

קבוצת אשטרום וקבוצת רגבה, בעלים המאפשרים לחברה איתנות פיננסית החברה בבעלות . הדרך אורך לכל

 מעמדה בשוק כחברה ביסוסכדי התחדשות בלתי פוסקת ו תוך ולהתעצם לגדול להמשיך הוא החברה . חזוןוצמיחה

 .מצליחה עסקית

 בסוף זהבי משפחת י"ע נוסדהר שאכ דרכה מתחילת עוד שרות והמקצועיותה בערכי דוגלת חברת זהבי עצמון

ומאפיינים את פעילותה של את החברה בכל החלטה ובכל עסקה  היום עד משמשים אלו ערכים. שלושיםה שנות

  שרות של שנים לאחר המסירה.תמיכה והחברה מרגע החתימה, האספקה ועד ל

בשוק  המאתגרים ביעדים עמידה תוך להובילה ממשיכים החברה מנוהלת בקפדנות ובסטנדרטיים גבוהים ומנהליה

 ביצוע אספקות השונים,  בבחירת המוצרים, הספקים . החברה פועלת ללא פשרותמצוינותשל  מסורתושמירה על 

 השם על לשמירה מחויבות מתוך זאת כל. ללא דופי שירותחדשניים ו שיווקאמינה, תהליכי  מכירהמקצועיות, 

 .המשפחתי החיים מפעל של המצוין

אולמות התצוגה של החברה מתחדשים באופן שוטף וזאת על מנת להביא ללקוחותינו את הטרנדים החמים ואת 

אלה יש לעדכנם העיצובים המובילים מכל קצוות העולם. אנו רואים במוצרים שאנו משווקים מוצרי אופנה וככ

ולהחליפם כל הזמן. זהבי עצמון חרטה על דגלה לשמור על חדשנות עיצובית ולהמשיך ולהביא בשורה עיצובית 

בבני ברק. וברחוב הלחי  , באשדודבחיפה, ראשל"צ, באר שבע -של אולמות תצוגה ארצית לענף. לחברה פריסה 

יצוב, כל זאת על מנת לתת ללקוח את הליווי הצמוד מקצועיים ומנוסים ובעלי רקע בע אנשי המכירות של החברה

 והמקצועיות הנדרשת לאורך כל תהליך הבחירה ועד לתוצאה הסופית הרצויה.

  בניה רוויה -טים מחלקת פרויק

 80לחברה ניסיון רב של עשרות שנים באספקות מקצועיות ומורכבות לתחום הבניה הרוויה. אנו גאים כי במשך 

וכל פרויקט  גדול או קטן פרויקט איןעבורנו , רחבי הארץבכל שנות הפעילות של החברה ספקנו מאות אלפי יח"ד 

פרזנטציה ליזם ולקבלן ועד , ביצוע קמת המפרט המבוקשזוכה לתשומת לב מלאה מרגע ההתקשרות עם הקבלן, ה

ג מלווים את הפרויקט מרגע ההתנעה נלדיירי הפרויקט. מחלקות השיווק והטלמיטי חםלמתן השרות המקצועי וה

עד לבחירת כל המוצרים על ידי הדיירים. כל פרויקט מקבל חבילת שיווק הכוללת מבצעים מיוחדים לדיירים וכניסה ו

באתר החברה באמצעות שם משתמש וסיסמא. כניסה זו מאפשרת לדייר לראות את כל המוצרים  לאזור אישי

שנבחרו לפרויקט על ידי הקבלן, הדמיות למוצרים ואופציה לסימון המוצרים כ"מעודפים" ושליחתם במייל לקרובי 

את הדיירים על משפחה, חברים, לאדריכל או למעצב. מחלקת טלמיטינג מקצועית, ידידותית וזמינה מברכת 

 רכישת הדירה החדשה ומאפשרת להם קביעת ביקור באולם התצוגה בזמנים הנוחים להם. 

                            שרות ללא פשרות. ו מערכי מצוינות, חדשנות וליהנות עמנואנו מזמינים אותך לעבוד 

                        לעבוד עם חברה הכוללת שחקני נשמה, אנשי מקצוע ותיקים, מנוסים והעיקר נגישים 

 "אנחנו באים אלייך כדי להישאר". ללקוחות החברה בכל זמן נתון....

 


