>From: Evgeny Rozenberg <Evgeny.Rozenberg@ecitele.com
Sent: Wednesday, October 30, 2019 1:16 PM
To: darkachlon@gmail.com; Dana Kalmanovic <Dana@ashi.co.il>; Ofri Akouka
><ofri@ashi.co.il>; Zehavit Moyal <zehavit_m@ashi.co.il>; Eliran Abargel <eliran@ashi.co.il
Cc: Iris Ovadia <Iriso@ashi.co.il>; Guy Shelly Contact <guy@shellyp.co.il>; Sharon
'Prashkovsky <Sharon@ashi.co.il>; 'evgeny.rozenberg@gmail.com
<evgeny.rozenberg@gmail.com>; rachely.azran@gmail.com
מכתב תודה (פרוייקט פרשקובסקי ראשון לציון) Subject:
שלום למשפחת פרשקובסקי,
לרגל קבלת מפתח של הדירה רצינו לסכם את התהליך שעברנו יחד איתכם.
הכל מתחיל בחודשי הקיץ  2018כאשר אני ואישתי מחפשים בית חדש למגורים למשפחתנו המורחבת.
מכירות:
קיבלה את הפנינו דר המדהימה שישר התחברנו אליה! היא הבן אדם המקסים ,נעים הליכות ,מקצועי ,קשוב וגם
הכי אכפתי שניתן לפגוש! התהליך מרגע של הצגת הדירה פוטנציאלית עד לחתימת החוזה היה יותר ממושלם.
בכל אורך הדרך הרגשנו שאשת מכירות המקסימה דר שם בשבילנו.
אשת מכירות מדהימה שבזכותה התחיל הרומן שלנו עם משפחת פרשקובסקי!
מחלקת שינויי דיירים:
זמינות  ,מקצועיות ואדיבות משקפות את המחלקה .המידע הועבר אלינו בצורה ברורה בהחלט תרם לקבל את
החלטות הטובות ביותר ולבחור את המוצר מרשימת הספקים הטוב ביותר עבורנו.
כל זה בניוהל הנכון והמקצועי של דנה כאשר כל בקשה ,שאלה או פניה טופלו בזריזות ומקצועיות.
אני אזכר בתקופה הזאת שבה כבר הרגשתנו שבחרנו נכון.
קשרי לקוחות טרום מסירת הדירה:
זהבית המקסימה הפגינה מקצועיות וזמינות מדהימה במהלך השלמת תשלום וגם אדיבות בסיוע אל מול הבנקים
לצורך קבלת משכנתא.
הנהלת האתר:
אין לי משפט יותר נכון לתאר את אלירן מאשר להגיד עליו שהוא איש של מילה.
אלירן נתן תחושה של "אנחנו הדיירים היחידים" בכל הבניין של  108דירות ורק בדירה שלנו הוא מטפל.
כל בקשה טופלה במקצועיות ,בזמן הקצר ביותר ובצורה הטובה ביותר.
איש יוצא מן הכלל ,מאוד מקצועי ,אדיב וגם מקסים.
יחס נורא אישי בהחלט.
כן קיבלנו את המפתח אבל גם אז נשארנו עם הרגשה שיש מאחורינו משפחת פרשקובסקי שתדאג לנו גם לאחר
מכן!
תודה באמת אישית וכנה לדר המקסימה ,עופרי,דנה ,זהבית וכמובן לאלירן! בגללכם ובזכותכם חברת פרשקובסקי
זהו המותג!
ולהנלת החברה כמה מילים ,לאחר המסע שהתחיל אי שם ב 2018אנחנו רוצים להגדיר חמש נקודות שמאפיינים
את החברה:
 .1אנשים אנשים אנשים ועוד פעם אנשים
 .2עמידה בלוחות זמנים
 .3חומר גלם שנבחרו עבורנו ובשבילנו לטובת בנית הבניין
 .4הספקים של פרשקובסקי
 .5טיב הבניה
נ.ב ההון האנושי של חברת פרשקוסקי זהו הנכס שאתם חייבם לשמר ולטפח כי הוא היסוד העיקרי ממנו בנויה
החברה!
לא נפרדים מכם אך מודים מכל הלב שבזכותכם הגשמנו את החלום.
תודה.
משפחת רוזנברג
רחלי,נועם ,עמית ויבגני
שכונת רקפות ,בניין  2דירה  76ראשון לציון

