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John´s Gulvafslibning - 08/11-2010 - Hus & Have 

 

Gulvafslibning på kundens vilkår er blevet en del af hverdagen. Hvad skal der leves op til. Og hvad 

kunden kan forvente sig nu og i fremtiden ??. 

 

Alle kender det, man skal have udført en overfladebehandling af sit træ gulv. Det kan være 

derhjemme, på kontoret, eller skolen. Hvad kan man forvente sig som kunde ?? .  

 

Kigger man bare 10 år tilbage, havde folk faktisk kun telefonbogen at forholde sig til. Man 

kontaktede efterfølgende en af annoncerne, og fik derigennem mulighed for at få udført, 

behandlingen af sit træ gulv. Men i dag skal man som afsliber forholde sig til, at kunderne har krav 

på at forstå hvad det er som der bliver udført. Samt ikke mindst hvorfor man skal vælge den ene 

gulvafsliber frem for den anden.  

 

Inden internettet for alvor brød frem, var der indenfor de mindre nicher af erhvervslivet ikke 

mulighed for, at reklamere udenfor pågældende område som firmaet eksisterede i. Men i dag har 

ændret markant på det. Hvor det førhen var mund til mund metoden, som gjorde at en virksomhed 

fik jobs udenfor firmaets normale område, er det ikke usædvanlig at et firma fra eks. Jylland bliver 

kontaktet til større projekter på Sjælland osv.  

 

Hvad har firmaer at tilbyde 2010 

 

Gulvafslibning er en passion. Og derfor gælder det om at vise det 24 timer i døgnet. Firmaer skal 

kunne fortælle deres historie, og kunden skal kunne fornemme hvad en given afsliber har at tilbyde, 

samt action på det med det samme. Som følge af det, er man nød til at investere i de nye 

teknologier. 

 

Hos John´s Gulvafslibning bliver det den 10-11-2010 nu muligt ikke blot at se hvad firmaet har at 

tilbyde, men at vælge tid til en aftale direkte på hjemmesiden www.johnsgulvafslibning.dk 24 timer 

i døgnet.  

 

Kunderne kan nu komme i kontakt via telefon, mail samt ved at bestille tid. De 2 sidste muligheder 

er døgnet rundt, alle dage 

 

 

http://www.johnsgulvafslibning.dk  
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