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Historia
Denok dugu pasioa. Hau nirea da!

Txikitatik 1992an hasi nintzen iragazgaizte arloan, produktu iragazgaitz likidoen salmenta eta aholkularitzara dedikatuz.

Hasiera-hasieratik ikasi dut, hazten eta nire jardun-eremua zabaltzen joan naiz, sektorean eta eraikuntzan sartuz.
Nire esperientzia zabalari eta etengabeko ikerketei esker, etengabeko iragazgaizteen eta estalduren sektorean profesional irmo eta sendoa izatea lortu dut. Ondo egindako
lanari, serio eta arduratsu bati esker, nire lan ildoan jarraitzeko konfiantza eman didan zerbitzu bat eskaintzen diet nire bezeroei.
Nire ibilbide profesionala nire Poliurea Sistems proiektuaren lidergoari eta garapenari lotuta dago, eta horrekin iragazgaiztatze likidoen eta zoru jarraituen munduan
erreferentea izan nahi dut.

Profil teknikoa, diziplinatua, komunikatiboa eta analitikoa dut, proposatutako helburuak lortzera bideratua eta pentsamendu positiboa. Profesional antolatua naiz, eskakizun
maila eta talde lanera ohituta. Nire lana gogotsu nago, bezeroaren beharrak asetzeko entzuten jakinda.

Bihotzez;
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Profila

Oso antolatutako profesional bat naiz, arrakasta eta produktiboa izateko prospekzio, negoziazio, salmenta eta jarraipen plan ordenatua duena. Era berean, ezinbestekoa da
gatazkak konpontzeko eta erabakiak hartzeko bezero batekin zerbait gaizki gertatzen denean.
Erresilientea naiz, hau da, helburu profesionalen alde borrokatzeko gaitasunarekin, hala nola emaitzak, onurak, bezero berriak erakartzea, etab. eta aurre egin beharrei
indartsuago ateraz.
Saltzaile esperientziaduna, lan-ingurune guztietara egokitzeko gaitasuna duena. Hainbat sektoretan lan egin nuen, non nire arloko itxaropenak gainditzen zituzten salmenta
handiak lortu nituen. Karisma duen pertsona bat naiz eta hasieratik bezeroekin enpatizatzeko aukera ematen didan hitzaren menpe berezia daukat.
Nire buruarekiko konfiantza, motibatua eta proposatutako helburuak eta emaitzak lortzeko konpromisoa.
Pertsona arduratsua, dinamikoa eta sortzailea, edozein ingurunetara eta zailtasunetara erraz moldatzen dena, presiopean lan egitera eta enpresak ezarritako helburuak eta
helburuak lortzera ohitua.

Helburua
Ez dago neon argirik edo ikuskizunik bizitzan zure benetako helburua aurkitzeko bidea erakusteko. Jende gutxik daki instintiboki zer egin nahi duten Lurrean. Urte askotan
banekien ekintzailea izan nahi nuela, baina ez nekien nola nahi nuen gertatzea.

Badakit hori oso ohikoa dela beste pertsonentzat lan egin nahi ez duten baina hori lortzeko zer egin ez dakiten beste pertsonengan.

Urteen ostean
Urte batzuk daramatzat nire erabakien zerrenda egiten, helburu orokorrak, gauza zehatzagoak eta bete nahiko nukeen ametsa ditut. Batzuk egiten ari naiz, baina pixka bat
joaten naiz beste batzuk lortzeko. Balantzea egin, helburuak berrikusi eta berriak zehazteko garaia da. Argi zehaztutako helburuak ezartzea bizitza zoriontsuagoa izateko
gakoetako bat da.
.
Ez ditut beteko ez ditudan helburuak ezartzen, bete nahi ditudan helburuak baino ez ditut jartzen. Ez du ezertarako balio erretzeari utziko dudala edo egunero korrika egingo
dudala esaten badut, errealitatean nahi dudan zerbait ez denean.
Zeure burua ezarri eta helburuak lortzeko, txiki hasi behar duzu.

Gaur egun
PINTURAS FERROLUZek Poliurea Sistems markako produktu guztiak fabrikatzen ditu, eta nigan konfiantza izan du Poliurea Sistems dibisioaren lidergoan
jarraitzeko, sektorean 30 urte baino gehiagoko esperientzia zabala ikusita, erabakiak hartzeko eta jarraitu beharreko bideak erabakitzeko gaitasuna daukat. .

interesguneak
Produktuei, sistemei, marketinari eta fabrikari buruzko informazio gehiago lortzeko interesa baduzu, egin klik dagokion logotipoan eta sartu web orri
ezberdinetara.

Ibilbidea
Gure sistema sorta propioa sortu dut, iragazgaizterako eta zoladura jarraiturako pentsatuta, iragazgaiztearen arloan, euriaren, muturreko tenperaturaren, trafiko astunaren,
errepidearen trafikoaren eta urraduraren aurkako oso erresistenteak diren estaldurak aplikatzeko aukera emanez. Erabat jarraitua, euskarriari junturarik edo gainjartzerik
gabe itsatsita, garbiketa, erabateko desinfekzio eta mantentze-lanak errazten dituena.
Etengabe garatzen ari gara Ingurugiroa zaindu eta zaintzea eta gure bezeroen eskakizunak asetzea helburu duten produktu eta sistema berriak garatzen.

Prestakuntza ikastaroak
Poliurea Sistems-en etengabe garatzen ari gara Ingurumena zaindu eta zaintzea eta gure bezeroen
eskakizunak asetzea helburu duten produktu eta sistema berriak garatzen.

Bezeroak atxikitzea gustatzen zait:
Nire bezeroak fidelizatzea soluzio pertsonalizatuen bidez, oinarrizko produktuen prezio optimoa bermatuz, zerbitzu bikaina (bezeroen aurrezpena) eta kalitate handikoa
eskainiz.

Onartutako aplikatzaileak:
Poliurea Sistems-en, gure PS-Systems desberdinak aplikatzeko APLIKATZAILE ONARTUTAKO ZIURTAGIRIA dugu, aplikazio-enpresek aurretik ikastaroak egin behar izan
dituzte gure lantegian, honekin berme handiagoa eta irtenbide onena eskaintzen diegu gure bezeroei.
Merkataritza-sare oso zabala dugu banaketa zentroekin, Espainia osoa hartzen duten merkataritza-teknikariekin, eta atzerriko edozein herrialde ere zerbitzatu dezake.
Gure zerbitzuak behar badituzu bai produktuagatik, bai obra batean aplikatzeko, ez izan zalantzarik eta jarri nirekin harremanetan eta zure eremutik gertuen dagoen
salmenta-teknikari bat bidaliko dizut, zeinak lagunduko dizu eta zure zalantzak argituko dizkizu.

Esperientziak:
Nire nazioarteko erronka oso esperientzia aberasgarria izan da, pertsonalki zein profesionalki. Kultura berriak, pertsona berriak eta lan egiteko modu desberdinak ezagutzeak
etengabeko ikaskuntza eta bilakaera suposatu du. Profesional egonezina naiz, abentura gustatzen zaiona, herrialdeak ezagutzea eta erronka berriei ekitea.
Adibide gisa, herrialde hauetan egin dut lana:
ERDI AMERIKA:
PANAMA: Gobernuaren jabetzako eraikin enblematikoen iragazgaitza.
MEXIKO: Hotel-kate baten jabetzako hainbat hoteletako estalkiak iragazgaiztzea.
JAMAIKA: Hainbat hoteletako hozkailuetarako zoru industrialak.
KUBA: Poliurea herrialdean sartzeko EXPOCUBA nazioarteko azokan parte hartzea.
ERREP. DOMINICANA: Hotel-kate baten jabetzako hainbat hoteletako teilatuen iragazgaitza.
IPAR AFRIKA:
SENEGAL: Produktuak eta PS-Systems ezartzea
MAROKO: Produktuen eta PS-Systems ezartzea
TUNIS: Hotel-kate baten jabetzako hainbat hoteletako estalkiak iragazgaiztzea.
EUROPA:
RUSIA: Pavimentos industriales de cámaras frigoríficas en varios hoteles.
UKRAINA :: Gobernuaren jabetzako eraikin enblematikoen iragazgaitza.
ESLOVAKIA: PS-sistemak eta produktuak ezartzea
TXEKA ERREPUBLIKA: PS-Systems eta produktuak ezartzea
ALEMANIA: Teilatuaren iragazgaitza
ITALIA: PS-Systems eta produktuak ezartzea
FRANTZIA: Igerilekuen iragazgaitza
GREZIA: Teilatuaren iragazgaitza

ERDI EKIALDEA:
ISRAEL: Espaloi merkataritza zentroa

Motibazioa
Iragazgaitza likidoa POLIUREA mintzekin

Poliurea hibridoaz hitz egiten badugu, konbinazioak amaigabeak izan daitezke. Hala ere, Poliurea hutsetan bi motaz baino ez dugu hitz egiten; alifatikoak eta aromatikoak.
Poliureak alifatikoek preziorik altuena dute UV erradiazioarekiko erresistenteak izateagatik, eta poliureak aromatikoek koloreztatu eta distira galtzen dute, UV
erradiazioaren eraginpean, eta poliureak alifatikoak baino zurrunagoak dira.
UV izpien esposizioarekiko erresistentzia dela eta, alifatikoak ezin hobeak dira goiko estalki gisa aplikatzeko

Nire jardun-eremuak
•

Iragazgaitza

•

Estutasuna

•

Zoru jarraitua

•

Isolamendu termikoa
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