Bøgild ApS
Den alsidige familievirksomhed består
af et ejendomsfirma,
et tømrerfirma og et
solafskærmningsfirma. Gennem sit
store kvalitetsudbud
af markiser og sunscreens øger Bøgild
Solafskærmning nu sit
fokus på erhvervskundemarkedet
”Når det gælder markiser og
solafskærmning, vil Bøgild
ApS i løbet af 2011 øge sin
satsning på erhvervsområdet
betydeligt”, fortæller Heidi
Hansen. ”Vi kan tilbyde et
kæmpe udvalg af kvalitetsløsninger til inden- og udendørs
brug, der appellerer til virksomheder i alle brancher.”
Nyt showroom i Ringe
Minicenter
”Bøgild
Solafskærmning
dækker hele Fyn. Firmaets
kundekreds, der har solidt udgangspunkt i det sydfynske,
omfatter også en række kunder omkring Odense og Middelfart. Vi har netop udvidet
vores kapacitet med en helt ny
afdeling i Ringe Minicenter,
hvor showroomet er åbent alle
hverdage fra 10-16. Tirsdag og

Solafskærmning

torsdag mellem kl. 14-16 og efter aftale er der ekspedition.
Folk er altid meget velkomne
til at kigge ind og danne sig et
indtryk af vores elegante løsninger i solafskærmning.”
Markiser øger
opmærksomheden
”Hos Bøgild Solafskærmning
er en markise ikke bare en
markise. Vores store udvalg,
der fås i en bred vifte af farver,
mønstre og overflader, kan efter ønske udstyres med kundens virksomhedslogo. Udover
at give skygge og behagelige
rumtemperaturer, når solen
bager fra en skyfri himmel, er
en iøjnefaldende markise på
samme måde som visitkort,
brevpapir og firmabil et vigtigt visuelt bidrag til understegning af kundens identitet
som virksomhed. Med det
rigtige markisevalg får man
på én gang dekorativ udsmykning af sin forretningsfacade
og øget opmærksomhed fra
omverdenen.”
Effektiv beskyttelse til
edb-skærme

”En anden artikel med bred
appel til vores erhvervskunder er specialudviklede
sunscreens, der yder effektiv solbeskyttelse til edb- og
fladskærme af enhver slags.
Med en sunscreen fra Bøgild
kommer man ikke til at sidde
hele sommeren på en delvist
mørkelagt arbejdsplads. Indefra er der frit udsyn gennem
vores screen-løsninger, der er
udformet som let justerbare
rullegardiner. Solens stråler
filtreres, så de ikke beskadiger
de dyre elektroniske skærme,
der er en nødvendig del af den
travle hverdag på en moderne
virksomhed.”
Masser af ny aktiviteter
”Bøgild ApS går foråret i møde
med en masse ny aktiviteter.
På ejendomssiden er vi i fuld
gang med renoveringen af tre
lejligheder i Rudkøbing, der

ventes at stå indflytningsklare
henover sommeren. Bøgilds
tømrerafdeling, der leverer
montering og service på alle
markiser, har netop ansat en
lærling, hvilket har øget firmaets kapacitet med hensyn
til større opgaver.”
Ny inspiration og gode
messetilbud
”Den 26. og 27. februar
præsenterede Bøgild Solafskærmning et bredt udvalg
af kvalitetsprodukter på den
store boligmesse i SG hallen i
Svendborg. Her hilste vi på en
masse glade og interesserede
messegæster og potentielle
kunder, der hyggede sig med
friskbrygget kaffe, ny inspiration til bolig og virksomhed
og selvfølgelig en masse gode
messetilbud.”
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