
Az EFC Kényelmi Technológia világpre-
mierjén, mintegy 500 látogatónak volt 
lehetősége kipróbálni az EFC adta állít-
ható puhaság és keménység élményét.

A teljesség igényével, az eseményen szé-
keket, ágyakat, foteleket és kanapékat is 
górcső alá vehetett a publikum, hogy a le-
hető legátfogóbb képet kaphassanak az 
a kényelem forradalmáról, egy olyan ké-
nyelmi technológiai fejlesztésről, amely-
re már több évtizede nem volt példa.

EFC Kényelmi 
Technológia,
amely megreformálja a kényelem fogalmát.

A rendezvény egyik fő céljaként az utca emberének a véleményére voltunk kiváncsiak. 
Egy mindenre kiterjedő, rendkivül részletes több, mint 20 kérdésből álló kérdéssor kitöltését 
kértük az EFC bútorokat kipróbáló emberektől. A nap végére a több mint 130 kiértékelhető 
kérdőívből világossá vált, hogy az emberek évek óta vágynak arra, hogy kedvük szerint 
változtathassák ülő- és fekvőfelületek keménységét.

A tesztnapon bizonyítást nyert!
Az EFC Technológia megoldást jelent erre a tömeges igényre. 
A megkérdezettek 80,4%-a szívesen használná az EFC kom-
forttechnológiát a mindennapokban, sőt minden második 
ember azonnal le is cserélné rá meglévő bútorát.

A kényelmi igényünk folyamatosan vál-
tozik aktuális testi és lelki állapotunk 
függvényében. 

Az EFC megreformálja a kényelem fo-
galmát, hiszen általa mindenki számá-
ra elérhetővé válik a pillanatnyi igénye-
inkhez igazítható, személyre szabható 
komfort.  

Külön boldogság volt számunkra, hogy 
láttuk az emberek arcán az örömöt és 
azt a vágyat, hogy az itt tapasztalható 
kényelmet otthonukban, saját bútoraik-
ban is élveznék.A TESZTEREDMÉNYEK HÁTOLDALON!

80,4%
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10%-al magasabb áron.

Lecserélné:

25%-al magasabb áron. több, mint 50%-al 
magasabb áron.

51,9%-a már egy éven belül 
meg is vásárolná.

A megkérdezettek 73,7%-a lecserélné EFC technológiára meglévő bútorait.

75,1% 44,3% 12% 51,9%

73,7%

Az EFC Technológia az átlag 
ember szemével
A tesztelők közül a véleményüknek többen hangot is 
adtak és interjú formájában álltak rendelkezésünkre, 
mondták el gondolataikat az EFC Technológiával 
kapcsolatban.

“Nagyon tetszett az, hogy hozzám alkalmazkodik a bútor”
„Nagyon tetszik! Szuper!”„Én biztos hogy fogok venni.”

„

Milyen gyakran érzik az emberek 
kényelmetlennek a fekhelyüket?01

napi 
rendszerességgelidőnként

69,2%-a
20,3%-a

Az EFC technológiával szerelt bútort kényelmesebbnek érezte a 
hagyományosnál és szívesen állítaná a keménységét, ha lenne rá módja?

Szívesen állítaná a keménységetKényelmesebbnek érezte
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Ülőbútor 
esetébenEmberek

Fekvő
Fekvőbútor 
esetében

Nézze meg az interjúkat 
a Youtube-on!

Olvassa be a QR kódot

youtube.com/c/SafisStartup
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