اسم العالمة التجارية

تعد تناتل من أكبر وأشهر ُمصنعي األثاث في اململكة العربية السعودية .باإلضافة الى مصانعها داخل
وخارج اململكة ،تمتلك تناتل أكثر من  13معرض في اغلب مناطق اململكة – الرياض ،الخبر ،عنيزة،
بريدة ،حائل ،حفر الباطن ،جدة ،املدينة ،نجران ،خميس مشيط .ليس هذا فحسب بل تقوم حاليا
بخدمة عمالئها في االمارات العربية والبحرين وقريبا الكويت .كما لدى تناتل عمالء جمله في كال من
عرعر ،سكاكا ،االحساء ،الباحة.
تستخدم تناتل أحدث التقنيات وأجود الخامات املطابقة للمواصفات واملقاييس العاملية كما تقوم
بالتعاقد مع أفضل املوردين على مستوى العالم لتصنع تصاميمها الخاصة لغرف النوم واطقم
الجلوس وطاوالت الطعام باإلضافة الى تصنيع تصاميم حسب الطلب للفنادق واملجمعات السكنية
والشقق املفروشة واملدارس .كما توفر تناتل لعمالئها امكانية الشراء بالقطعة وامكانية التعديل في
بعض الخيارات التي تخص ألوان التنجيد.
نبذة عن العالمة التجارية

تقوم تناتل بتوفير بعض املنتجات ذات العالقة لعمالئها في بعض املعارض كاملفارش ومراتب االسرة
واملغاسل واالواني املنزلية.
استطاعت تناتل ان تحافظ على عمالئها وتزيدهم بشكل مستمر طوال أكثر من  20عاما عن طريق
خدمات متكاملة ملا بعد البيع من نقل وتركيب وصيانة املنتجات املباعة مهما طال عمرها مع ميزة
تنافسية فريدة وهي ضمان ملدة عشر سنوات ضد عيوب الصناعة على كافة املنتجات.
منحت تناتل شهادة األيزوISO 9001:2008 .
تتضمن سياسة تناتل منح حق االمتياز للشركات واالفراد .وكخطوة لدعم رواد االعمال السعوديين،
تنوي تناتل منح حق االمتياز لبعض فروعها القائمة والتي اثبتت ربحيتها ونجاحها لسنوات.
يتمتع ممثلو خدمة العمالء لدى تناتل بالخبرة في أعمال الديكورات املنزلية ملساعدتك في العثور على
األثاث املناسب لزيادة استغالل املساحة الخاصة بك.

نوع العالمة التجارية
القطاع
نوع النشاط

الشريحة املستهدفة
تاريخ التأسيس
منطقة النشاط الجغرافية
املناطق املستهدفة في اململكة
ملنح االمتياز
عدد الفروع

الخدمات واملميزات

وطنية

الخاص
تجارة الجملة والتجزئة في االثاث املنزلي والقواطع املكتبية والقواطع القابلة للفك والتركيب واملفروشات
املكتبية واملطابخ ولوازم الديكور واالواني املنزلية
االفراد من الجنسين
1998م
اململكة العربية السعودية

جميع مناطق ومحافظات اململكة العربية السعودية
14
-

توفير جميع منتجات الشركة
خصم على املنتجات من %20-10
تدريب البائعين
الصيانة و التركيب ( اختياري )
التسويق
تصميم املعرض من( أ – ي ) وطريقة عرض املنتجات
ضمان  10سنوات على العيوب الفنية واملصنعية
خدمات عمالء
تستخدم تناتل اجود الخامات املطابقة للمواصفات واملقاييس العاملية
تقوم تناتل بالتعاقد مع افضل املوردين على مستوي العالم لتصنع تصاميمها الخاصة

رقم التواصل

0581884000

االيميل

INFO@TANATEL.COM.SA

