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לכבוד הנהלת חברת פרשקובסקי
הנדון :מכתב הערכה ותודה
לכל מאן דבעי,
בחודש מרץ  2010רכשנו אני ואישתי דירת  5חדרים בפרויקט רחובותי )גן הפקאן( בבניין מספר .2
כידוע לכל ,תהליך רכישה ובניית בית בישראל )במיוחד לזוג צעיר (..הינו תהליך יקר מאוד ,מורכב
ומלא קשיים עד ליום המיוחל של קבלת המפתח .היום בהסתכלות על השנה וחצי האחרונות ,אני יכול
לומר בוודאות כי ביצענו בחירה נבונה ביותר כאשר רכשנו את דירתנו הראשונה מחברת פרשקובסקי.
מעבר לבניין היפיפה שזכינו להתגורר בו ,לאורך כל התקופה הארוכה והמתישה הזאת ,זכינו להכיר
אנשים נפלאים המהווים את ההון האנושי הנפלא של חברת פרשקובסקי ,שלא חסכו מאמץ וזמן כדי
לעזור לנו בכל דרך .ממנכ"ל החברה ועד אחרון הפועלים בשטח ,תמיד זכינו למענה ,נכונות להקשיב
ובעיקר למצוא את הדרך לעזור.
הייתי מעוניין לציין  4אנשים יקרים ובולטים:
 .1שירלי – האדם הראשון שזכינו להכיר בחברת פרשקובסקי ,אך לבטח האדם שננצור אותו
עמוק בליבנו עוד שנים ארוכות .שילוב נדיר של שירותיות ללא דופי עם אנושיות מופלאה
והכל תמיד תמיד עם חיוך!
 .2ישראל אלטון )מנהל בניין  - (2בשלוש מילים" :האמא של הבניין" .תודעת שירות מדהימה,
סבלנות מופלאה ל"שיגעונות" של כולנו וכמובן כל דבר מבוצע על הצד הטוב ביותר ובזמן
הקצר ביותר .ראויה לציון התמיכה שהעניק ישראל לכולנו בתקופה האחרונה המלחיצה ,תוך
שתמיד מצא את הדרך להוציא את הדיירים ברמת שביעות רצון גבוהה ביותר!
 .3מארק – כל מילה שאכתוב על האיש המופלא הזה ,פשוט תגרע .אני חושב שכלל דיירי
הפרויקט יסכימו איתי כשאומר שמארק הוא אחד הנכסים הגדולים של חברת פרשקובסקי!
אדם יקר שלא חסך מעצמו ומזמנו כדי תמיד לעזור לנו הדיירים ולתת לנו תחושה שיש
מישהו בפרויקט שדואג לנו.
 .4שרון פרשקובסקי – מבחינתנו ,שרון הינה ההוכחה והדוגמה לשלושת האנשים שציינתי
למעלה .כאשר בראש החברה עומד אדם כה שירותי כמו שרון ,קל וחומר שעובדיו יהיו
כמוהו .גם כדייר וגם כראש ועד הפרויקט ,לא היה דבר שפנינו לשרון ולא קיבלנו מענה עליו.
מנכ"ל שהוא דוגמה ומופת לעובדיו ולמנכ"לים אחרים במשק!
אחרי חוויה שכזאת ,אשמח כי גם את הדירות הבאות בחיי ארכוש מחברת פרשקובסקי ,וכמובן
אמליץ גם לכל חבריי לעשות כך.
תודה כל הכל,
משפחת שילוח
לידיעה:
ארנון פרשקובסקי  -יו"ר ובעלים
עדנה פרשקובסקי  -בעלים
יוסי פרשקובסקי  -מנכ"ל

