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Kiválasztani a megfelelő bútorda-
rabot, eldönteni, hogyan rendez-
zünk be egy szobát – összetettebb 
feladat, mint amilyennek első lá-
tásra tűnik. Bútorvásárlásnál az 
ízlés, az esztétikai hatás, a célsze-
rűség, a minőség és az ár-érték 
arány a meghatározó, de érdemes 
számos apró részletre is odafi-
gyelni, ezek ugyanis döntő módon 
befolyásolhatják, hogy mennyire 
leszünk elégedettek a hosszabb 
időre szóló választásunkkal. Ezért 
fontos, hogy kikérjük a hozzá-
értők tanácsát: Csíkszeredában 
erre az egyik legmegfelelőbb hely 
a Contrast bútorkereskedés Bras-
sói úti bemutatóüzlete.

– Kényes és szép feladat, hogy 
valaki az otthonát az általad aján-
lott és forgalmazott bútorokkal 
rendezze be. A választás ugyan-
is a legtöbb esetben évekre szóló 
befektetés, a bútor pedig – bár 
kiemelkedő esztétikai értéket és 
élményt képviselhet – elsősorban 
napi igénybevételre tervezett hasz-
nálati tárgy. Érdemes szaküzletből, 
minőségi darabokat választani: így 
elérhető, hogy a kiválasztott bútor 
évek múlva is olyan funkcionális és 
szép legyen, mint a vásárlás utáni 
első hetekben – mondja a Contrast 
bútorkereskedés csíkszeredai üzle-
tének csapata. A szakkereskedés 
visszaigazolja az ott dolgozók 
szemléletét: a Brassói út 67. szám 
alatt működő bemutatóüzletet 
célzottan úgy alakították ki, hogy 
megteremtsék a vásárlók számára 
a döntés előfeltételeit. A kétszin-
tes üzletben jelentős nagyságú, 
nagyon változatos bútorkészlet 
van, ennek ellenére a kereskedés 
hangulata inkább olyan, mintha 
egy igényesen berendezett családi 
otthon különböző szobáit, és nem 
egy áruházi készletet vennének 
szemügyre az érdeklődők. A teret 
közös gondolkodásra tervezték: a 
kanapék, a fotelek, a pihentetők, 
a matracok, a különböző kiegé-

szítők mind kipróbálhatók, mű-
ködésüket, kényelmüket maga a 
vevő tesztelheti, az eladók pedig 
részletes tanácsokkal szolgálnak 
mindegyik darabbal kapcsolat-
ban. A készlet jelentősebb részét a 
klasszikus vonalvezetésű bútorok 
képezik, de a bemutatott darabok 
között vannak formájukban és a 
felhasznált anyagokat tekintve 
modern, a friss trendekhez igazo-
dó designbútorok is.

– Aki hajlandó időt szánni rá, 
és részletesen elmondja, milyen 
bútordarabot szeretne, hová he-
lyezné el, milyen egyéb tárgyak 
közé tervezi beilleszteni és milyen 
szerepet szán neki, annak bizto-
san tudunk segíteni abban, hogy 
megtalálja a megfelelő bútort – ál-
lítják az eladók. Megalapozottan, 
mert a Contrast vásárlói hatalmas 
készletből válogathatnak: miután 
a bemutatódarabok alapján körvo-
nalazódott a döntés, bel- és külföldi 

gyártók több száz oldalas, részletes 
katalógusai állnak rendelkezésük-
re, amelyekből kiválaszthatók akár 
a teljesen az egyéni ízlésre szabott 
bútorok is. A bútorokat a meg-
rendelést követő 20-30 napon be-
lül szállítják le a gyártótól, majd a 

kereskedés Csíkszereda 20 km-es 
körzetében ingyen, ennél távolabb-
ra díj ellenében házhoz is szállítja, 
igény esetén a helyszínen össze-
szereli azokat. A bemutatóüzlettel 
kombinált katalógusrendelésnek a 
széles választási lehetőségen kívül 

egyébként van egy másik előnye is: 
a vásárló részesülhet a nagy európai 
bútorgyártók által kínált árkedvez-
ményekben is.

A Contrast bútorkereskedés mö-
gött húsz év szakmai tapasztalat áll, 
és ez alatt a vállalkozás székelyföldi 
üzletlánccá fejlődött: Csíkszereda 
mellett Székelyudvarhelyen, Sepsi-
szentgyörgyön és Marosvásárhelyen 
is működtet egy-egy üzletet.

A kereskedés emberközeli, 
szinte személyre szabott üzleti 
felfogása járható útnak bizonyult 
az elmúlt húsz év alatt, és az ma 
is – amikor felkerestük a Brassói 
úti bemutatóüzletet, elsőként az 
ott dolgozó csapat hozzáállása je-
lentett pozitív benyomást: nem 
volt olyan bútordarab, amelynek 
használatát, anyagait kérésre rész-
letesen be ne mutatták volna, 
sőt a beszélgetések során számos 
használható tanácsot kaptunk tő-
lük. De élményt mégis a vásárlók 
jelenléte jelentett: jó volt látni, 
ahogy a minden irányból sulykolt 
„nehéz idők” közepette fiatal szé-
kelyföldi párok, gyerekeikkel ér-
kező szülők szemlélték, próbálták 
gondosan a bútorokat, amelyekkel 
közös életterüket, közös jövőjüket 
rendezik majd be.
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A Burcash az első független pénzügyi oktatóprogram Romániá-
ban, mely világos képet ad az Ön pénzügyi szokásairól, segíti az üz-
leti és saját pénzügyi fejlesztési tervének összeállítását, alkalmazását, 
ugyanakkor a pénzügyi források befektetési mikéntjéről, helyéről és 
idejéről is felvilágosít.

A tréning felépítése (Diagnózis, Tervezés, Megoldások, Beruházá-
sok) lehetővé teszi minden résztvevő számára, hogy egyéni és intenzív 
munka révén, a tréner útbaigazítása mellett elemezzék saját pénzügyi 
helyzetüket.

Jelentkezés és további információk: www.edutechconsulting.ro
Telelefon: 0740–367023, e-mail: office@ edutechconsulting.ro

A helyek száma korlátozott!
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Eusebiu Burcaş – pénzügyi tréner, vállalko-
zó és tanácsadó több mint 18 éves tapasztalattal az 
online projektek és befektetések terén, az első gene-
rációs romániai brókerek egyike, a BURCASH ® 
pénzkezelési program kezdeményezője.


