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Nová kampaň ASKO-Nábytek: Jednička pro Váš domov 
 

Praha, 23. 01. 2020 – Jeden z největších prodejců nábytku na českém trhu, společnost ASKO-Nábytek, 

přichází s novou marketingovou kampaní „Jednička pro Váš domov“. Kampaň má za cíl ukázat 

společnost ASKO-Nábytek jako první volbu při výběru nábytku a představit ji jako experta v oblasti 

sedacích souprav, ložnic a kuchyní. „První komunikační vlna s tímto tématem odstartovala v lednu a 

tato tematická linka bude provázet ASKO-Nábytek v průběhu celého roku 2020,“ vysvětluje principy 

Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka společnosti, která upozorňuje, že ASKO-Nábytek se 

dlouhodobě zaměřuje na nejlepší servis pro své zákazníky, jimž chce být inspirací a chce jim pomáhat 

vytvářet spokojený domov.  

Tradice společnosti ASKO-Nábytek spadá již do roku 1991, kdy otevřela první prodejnu v Praze. 

V současnosti nabízí ve 13 českých a 7 slovenských prodejnách rozsáhlý sortiment nábytku pro širokou 

cílovou skupinu. Společnost neustále zlepšuje své služby a staví zákazníky na první místo. V současnosti 

vedle odborného poradenství, plánování nábytku na míru nebo kuchyňských studií, které vznikaly 

v loňském roce na všech pobočkách, provozuje také e-shop a službu Click & Collect. Ta vedle klasického 

internetového nákupu nabízí zákazníkům možnost vyzvednout si objednané zboží přímo na prodejně.  

Právě z orientace na zákaznický servis vychází hlavní myšlenka nejen nové marketingové kampaně, ale 

i celého směřování společnosti ASKO-Nábytek. „Chceme být první volbou našich zákazníků, pokud se 

rozhodnou pro koupi jakéhokoli kusu nábytku. Zároveň chceme být prodejcem s nejlepším servisem a 

službami pro zákazníky. I nadále pak chceme zůstat jedničkou v internetovém obchodě na trhu 

s nábytkem,“ uvádí marketingová ředitelka Štěpánová.  

Nová kampaň bude provázet veškeré vizuály, které budou k vidění v printu, on-line, na OOH plochách 

v místech prodeje. „Stejné je to i s televizní kampaní, která bude probíhat v průběhu celého roku,“ 

uzavírá Štěpánová.  

 

O společnosti 

Společnost ASKO – NÁBYTEK, součást rodinné podnikové skupiny PORTA se sídlem v Německu, patří mezi největší 

tuzemské prodejce nábytku s tradicí již od roku 1991, kdy společnost otevřela první prodejnu v Praze. S heslem 

„Nábytek pro všechny“ nabízí ve 13 prodejnách po celé České republice kompletní sortiment vybavení 

domácnosti, bytových doplňků a kuchyní na míru. S cílem umožnit nákup nabízeného sortimentu i on-line, z 

pohodlí domova, provozuje ASKO – NÁBYTEK od roku 2009 e-shop. 

Společnost klade zásadní důraz na spokojenost zákazníků, a proto nabízené služby neustále zkvalitňuje a 

rozšiřuje. Reflektování nejnovějších trendů se promítá do kontinuální renovace obchodní sítě. Zákazníkovi jsou v 

prodejnách ASKO – NÁBYTEK k dispozici vyškolení prodejci, kteří nabízejí odborné poradenství s ohledem na 

možnosti a přání každého klienta. Potřeby náročnějšího zákazníka uspokojí realizace zakázek na míru. 

Specializovaná kuchyňská studia v každé prodejně poskytují kompletní servis – od 3D návrhu, výroby, až po 

dopravu a montáž kuchyně. 

Další informace o společnosti naleznete na www.asko-nabytek.cz. 
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