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De kracht van professionele raamdecoratie

raamdecoratie

tende® Pro
Tende® Pro is het B2B-netwerk van de tende® groep. Samen investeren
zij in een professioneel netwerk om architecten te ondersteunen in het
succesvol realiseren van projecten.
Tende® Pro staat voor 7 familiale ondernemers, allen ervaren vakmensen
in raamdecoratie. Samen verzorgen ze jaarlijks honderden interieurs die
100% Belgisch maatwerk zijn.

Voor wie investeert tende® Pro?
Tende® Pro ontwikkelde een unieke, gestructureerde aanpak op het vlak van
professionele raamdecoratie, exclusief voor architecten met residentiële
projecten. Met deze unieke methodiek zorgen wij ervoor dat architecten
extra toegevoegde waarde krijgen bij hun klanten.

Missie
Tende® Pro garandeert architecten extra toegevoegde waarde.
Zowel voor zichzelf als voor hun bouwheer.
Wij beogen een duurzame, kwalitatieve relatie met architecten
die zich richten tot het hogere particuliere marktsegment. Wij
ondersteunen architecten op alle mogelijke vlakken: van in de
planfase tot en met de plaatsing. Dat doen we in een geest van
partnership. Door onze vakkennis ontzorgen wij architecten
met aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid, design, techniek
en esthetiek. Op een persoonlijke manier en met oog voor de
wensen van de bouwheer.
Wij streven naar een duidelijke meerwaarde voor de bouwheer:
adviseren op maat, zorgen zelf voor de confectie en een perfecte
plaatsing. Wij voorkomen problemen: zowel voor de architect
als voor zijn bouwheer.

Visie

Concreet

Wij ontwikkelden een exclusief concept, uitsluitend toegankelijk
voor architecten. Op een persoonsgerichte manier investeren
wij dagelijks in de samenwerking met ons architecten-netwerk.
De hoekstenen van het concept:

Bij raamdecoratie denken we aan rol- en vouwgordijnen,
lamellen, overgordijnen, paneelgordijnen, etc.

- persoonlijke service: één contactpersoon exclusief voor u als
architect
- gestructureerde en pro-actieve projectopvolging door unieke
software op maat
- een professionele beeldbank met eigen realisaties
- inspirerende showrooms
- begeesterende events en exclusieve samenwerkingen
- regelmatige info: technisch, design, trends, realisaties

In het kader van de toenemende automatisering en esthetische
detaillering is het uitermate belangrijk dat de keuze van de
raamdecoratie van bij de ontwerpfase samen met architect en
bouwheer bekeken wordt. Door deze proactieve aanpak worden
latere problemen vermeden en behoudt u een gelukkige klant.

Tende® Pro biedt u de perfecte ‘ménage à trois’.
Een driehoeksrelatie tussen architect,
bouwheer en tende® met enkel voordelen:
voor u als architect:
volledige ontzorging wat betreft raamdecoratie
én een extra tevreden klant.
voor de bouwheer:
alle persoonlijke wensen worden ingevuld, kwalitatieve
raamdecoratie met confectie in eigen atelier
en professionele plaatsing.
voor tende®:
wij garanderen de bouwheer de beste oplossing,
want zijn van meet af aan betrokken.

www.tendepro.be
info@tendepro.be
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tende Aalst

tende Knokke

tende Nieuwerkerken

tende Poperinge

tende Wemmel

tende Deinze

tende Moorslede

tende Oudenaarde

tende Tienen

tende Zoersel

