
Segítek dönteni

MILYEN KÉRDÉSEK MERÜLHETNEK FEL?
     
    -  Szereted  a praktikus és egyben hasznos dolgokat, ráadásul elérhető áron?  
    -  Fogyasztotok-e a családban szénsavas üdítőket vagy szénsavval dúsított ásványvizet?  
    -  Ismerős –e az a jelenség, hogy a 2-2,5 literes palack nem fér be az ajtóban lévő
rekeszbe?   
    -  Találkoztatok-e azzal a problémával,hogy a 2-2.5 literes üdítők utója a CO2 hiánya miatt
nem nyújt kellő élvezetet, egyszóval rossz?   
    -  Problémát jelent-e ez Neked vagy családtagjaid számára?  
    -  Élvezetesebb-e a  számodra, ha kellő széndioxid tartalommal rendelkezik az üdítő?  
    -  Bosszús vagy-e olyankor mikor nem tudod eldönteni, hogy kiöntsd vagy élvezet nélkül
megidd a 2 literes üdítő utolsó harmadát, mivel közel 300 Ft-ba kerül egy palack?   
    -  Logikusnak és használhatónak tartod-e az ötlet működési elvét?  
    -  Elhiszed-e hogy ez segít a minőség megőrzésében?  
    -  Áldoznál-e azért, hogy valami megoldást kapj ezekre a problémákra.  
    -  Egy karton üdítő árát megéri-e ez a megoldás, hogy kellően háttérbe szoruljon ez a
probléma?   
    -  Rest vagy ezzel foglalkozni, de közben tudod mennyire bosszant a probléma.  

  
MIÉRT JÓ EZ NEKED? (ha lesz ilyen polcod)

     
    -  Mielőtt ezt is besorolod a hülyeségek kategóriába, a kapott információk alapján ki tudod
próbálni az elméletet.   
    -  Mielőtt pénzt adnál a polcért, hidegebb időszakban, akár hűtő nélkül is,nyáron viszont ha
pár napra  kiveszel a hűtődből 1-2 polcot,(a 2 literes palack állva elhelyezése miatt)ki tudod
próbálni a gyakorlatban, hogy mennyivel másabb, minőségibb marad az üdítő, ásványvíz még
1-2 nap után is.   
    -  Így nincs kockázat, nincs becsapás a vásárlásban, mert tudod, hogy mire számíthatsz,
lesz-e változás.   
    -  A család minden tagja használni és élvezni fogja ezt az új, hűtő által biztosított
szolgáltatást.   
    -  Ha vásárolsz egy Univerzális hűtőpolcot, egy gyári minőségű, sőt inkább erősített polcot
fogsz kapni.   
    -  Az Univerzális hűtőpolc egy praktikus palack tárolási lehetőséget teremt a hűtőben,
amiáltal bármilyen nagy palack kényelmesen tárolható, még akkor is ha a szénsav megőrzés
nem elsődleges szempont.   
    -  Ingyen megosztjuk Veled a tapasztalatainkat,javaslatainkat, melyeket ha a jövőben
használni fogsz, kevesebb bosszúságod lesz az üdítő fogyasztás során.   
    -  Bármilyenek a család szénsavas ital fogyasztási szokásai, az Univerzális polc
használatával és a kapott információk betartásával, biztosan jobb lesz a szénsavas ital utója is,
mint eddig.   
    -  Nagyon jó ajándék ötlet, csak az ünnepelt hűtőjének a polc méretét kell valahogy
megtudni (de ettől lesz izgalmas).   

 1 / 2



Segítek dönteni

  

  

MIÉRT JÓ EZ NEKÜNK? (ha veszel egy ilyen polcot)

    
    -  Sikerélményünk lesz, megérte évek óta foglalkozni ezzel a kérdéskörrel, a befektetett idő
és munka megtérülhet.   
    -  Boldogok leszünk, mert sikerült egy magyar terméket, magyar embereknek eladni, ezáltal
ez a pénz is itthon marad.   
    -  Boldogok lesznek azok a munkatársak és családjaik akik a polcok gyártásval munkát
kaptak.   
    -  Boldogok leszünk, mert a termékünkkel örömet szerezhetük sok embernek, azáltal,hogy 
a rohanó hétköznapjainkban egy apró,állandóan visszatérő problémára sikerült megoldást adni.
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