SENSOFORM, AALBORG
- leverandør af det unikke køkken
Indehaver af Sensoform i Aalborg, Thorkild
Christensen, har indrettet køkkener stort
set hele livet. De sidste mange år ikke
helt almindelige køkkener, men unikke,
arkitekttegnede køkkener med kant og
fornyelse. Fremstillet af de bedste materialer.
Det hele krydret med en ærlig og uforbeholden
rådgivning, hvor Thorkild hellere vil sige nej
tak til en ordre end at levere en køkkenløsning,
som han ved, at kunden på sigt vil fortryde ...
- Der findes rigtig mange køkkenleverandører, hvor man
stort set kan få samme stil og farver – blot i forskellige mærker. Der er et stort publikum til disse køkkener, så det er jo
helt forståeligt og helt fair.
- Men efter en tid med standardkøkkener besluttede jeg at
tilbyde mine kunder nogle andre muligheder, så de kunne få
noget, der ikke lignede alle andres. Derfor begyndte jeg at
få mine køkkener fremstillet på danske snedkerværksteder,
ligesom jeg startede med import direkte fra Italien, og det
har været en succes, fortæller Thorkild Christensen.
- Når man designer køkkener på den måde, jeg gør, leverer
man aldrig to køkkener, der er ens. Vi starter altid med en
dialog, hvor kunden har en masse tanker, ønsker og behov.
Dem tager jeg naturligvis udgangspunkt i, men jeg tilsætter
helt sikkert også mine egne erfaringer. Så min rådgivning
indeholder altid min uforbeholdne mening. Jeg er den 100%
ærlige sælger, der altid siger, hvad jeg mener.
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- Jeg siger ikke bare ja, hvis kunderne har et ønske, som jeg
ved, at de bliver trætte af i længden, eller som ikke fungerer
optimalt i hverdagen. Det kan godt koste mig en ordre, men
hellere det, end at jeg hjælper en kunde med en løsning, der
ikke fungerer, lyder det fra Thorkild Christensen, der er stolt
af, at han for et par år siden kunne fejre 25 års jubilæum
med egen virksomhed i en branche, der er meget påvirkelig
af samfundets konjunkturer.
- Jeg glæder mig hver eneste dag til at skulle på arbejde.
At sælge et køkken handler om at hjælpe kunden med at
udleve en drøm, som kan nydes mange år fremover. Det kan
du kun blive glad af, slutter Thorkild.

