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שם היצרן: יוסי קדוש / דומני מטבחים

 "משתמש באתר באופן מושלם. הכל נגיש, קל, נוח.
יש לי שם כל מה שאני צריך בלחיצת כפתור".

שם היצרן: רווה קונסרי / JK מטבחים

"הממשק נוח ומקיף מאוד. אני מוצא מה שאני מחפש וזה 
מאפשר לי לפעול באופן מסודר".

היצרן: וויסאם שחאדה / המזרח נגרות ושיפוצים בע"מ

"אפילו את נייר הדבק אני קונה דרך בלורן אקספרס. כל 
 מה שאני יכול אני מזמין מבלורן. הכל נוח וזמין: 

מנייר דבק וקפה ועד צירים ומוצרי פרזול, הכל במקום 
אחד, מרוכז ומסודר".

שם היצרן: ארקדי גרייפל / גרייפל ארקדי

"האתר חוסך זמן. הוא זמין 24/7.
להיכנס ולעדכן בעצמי בכל שעה ולא צריך להטריח

אנשים במערכת".

שם היצרן: אלעד בן שטרית / פופלר מטבחים

"העבודה עם אתר ההזמנות נוחה מאוד. הכל אינטואיטיבי, 
מסודר מאוד ונוח להתמצאות. אנחנו משתמשים הרבה 

עם רשימת המועדפים במאסטר, ובכלל, האתר מספק גם 
את כל העבודה עם החשבוניות, טפסי ההזמנות, תעודות 

משלוח וכל מה שדרוש בקטע של הנהלת חשבונות. אנחנו 
כמעט ולא נדרשים למענה אנושי. כשאני רואה את הסל 

מול העיניים, זה עוזר לי להבין את היקף ההזמנה, ואישור 
ההזמנה הוא בלחיצת כפתור. קל, פשוט, נוח".

LIEL KITCHEN / שם היצרן: חן יוסף

"אתר ההזמנות מאוד ברור.
העובדה שלכל פריט מצורפים תמונה, הסבר ומפרט טכני, 

 מאוד מנגישה. לא צריך לחפש. 
היכולת לעשות סינון מתקדם, העבודה עם בלורן 

אקספרס, ההתמצאות באיתור מידות ומוצרים. מבחינתי 
מדובר בכלי נכון לעבודה. אנחנו מתנהלים בצורה קלה 

ונוחה וממזערים טעויות שהיו לנו בעבר".

MY KITCHEN / שם היצרן: גל חמו

"אתר ההזמנות קל להתמצאות. הקטגוריות מסודרות, 
והתמונות מאוד ממחישות, כך שאני יכול לראות את 

המוצר באופן ברור. מאוד נוח לי לעבוד עם המאסטר, 
שזאת בעצם רשימת המועדפים, אליה אני מכניס מה 

שרלוונטי אלי, הפריטים אותם אני מזמין בשוטף. העבודה 
עם האקספרס נוחה לי, ובמיוחד העובדה שקיימת נאמנות 

לתמונה ולמחיר".

שם היצרן: קובי פרטוש / רפאל מטבחים

"המערכת שלכם עושה המון, המון שקט בנושא של 
ההזמנות, בעיקר בזה שמקבלים תאריך ברגע ביצוע 

ההזמנה ואתה יודע מתי אתה מקבל את המוצר. חוץ 
מזה - מחירון, ניראות, מלאים. האפ גרייד הכי טוב שחברה 
בקנה מידה כמו שלכם יכלה לעשות, במיוחד כשהסל כל 

כך גדול ומורחב וצריך לקבץ את הכל, אז שאפו! עושה 
עבודה מצוינת. אני מרוצה +++" 

שם היצרן: שלמה עזר / משי קלאס )מ. עזר בע"מ(

"הרעיון הכי טוב שיש מבחינתי. הכל מסודר לפי קטגוריות. 
האתר ברמה אינטואיטיבית מאוד גבוהה. אני יכול לשמור 

במאסטר את כל ההזמנות. האתר נגיש כך שאני יכול 
להכנס ולהפיק הזמנה גם ב-12 בלילה. חוסך המון זמן יקר".

שם היצרן: אהרון לוי / הנגריה פלוס

"מאוד נוח לנו להשתמש באתר ההזמנות, במיוחד 
האפשרות לעקוב אחרי ההזמנות, ניתן לתכנן כך טוב יותר 

את הזמן וזה מקצר את כל העיסוק מסביב. מאוד נוח 
וידידותי לשימוש. הופך את היום לקל ומסודר יותר".

על אתר ההזמנותמשולחן היצרן


