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‘SALONS VAN 559 TOT 2395 EURO’

Meubelen Gova
opent salonwinkel
Wie kent Gova niet. De wijd en zijd
gekende meubelzaak die langs de
ring van Lier gelegen is en zich profileert als dé betere in zijn sector. Verkoopadviseurs Tilly Sinac en Chris
Imbrechts geven een rondleiding in
SofaExpress.be, de nieuwe zaak die
Gova opende.
Het Gova-verhaal nam zijn start in
1963 in Berlaar. In 1996 verhuisde
de winkel naar een veel grotere
nieuwbouw, aan de Hoogveldweg
in Lier. Vandaag begint Gova een
tweede verhaal, een van salons, relaxen en aanverwanten. In het
voormalige pand van Home Market, op de Antwerpsesteenweg 391
in Lier, is SofaExpress.be gevestigd. “Met SofaExpress.be bestrijken we een ander marktsegment,”
aldus Tilly en Chris. “Waar Gova
mikt op het gehele interieur bieden
we hier uitsluitend salons, relaxen
en zetelbedden aan. Met een groot
en gevarieerd aanbod in diverse
prijsklassen willen we iedereen be-

Verkoopadviseurs Tilly Sinac en Chris Imbrechts heten je welkom.

reiken die op zoek is naar kwaliteitsvol zitcomfort. Naast betaalbare salons en relaxen vind je ook
wat exclusievere modellen.”
De jarenlange Gova-ervaring laat
in de nieuwe winkel zijn sporen na.
“Het merendeel van wat hier te
koop is wordt geleverd door leveranciers waar Gova al jaren mee samenwerkt. Dat betekent dat alles
aan goede voorwaarden en met
uitstekende garanties kan aange-

kocht worden. En daar profiteren
de klanten mee van,” zegt Chris.
Tilly vult aan: “En het feit dat Gova
als een goed geoliede machine
draait. Neem nu het logistiek centrum, 500 meter verderop, met
enorm veel in voorraad en dus onmiddellijk leverbaar. Al die ervaring zorgt ervoor dat SofaExpress.be van bij de start goed kan zijn
over de hele lijn: het aanbod, de
kwaliteit, de service en de prijzen.”

Kras je rijk!

Direct meenemen

Voor de actie die nog t.e.m. 1
maart loopt koos SofaExpress.be niet toevallig het kraslot
Subito uit. Subito betekent
meteen wat een knipoog is
naar de snelle leveringsmogelijkheid. “Per aankoopschijf
van 100 euro krijg je een Subito waarmee je tot 25.000 euro
kunt winnen”, zegt Tilly.

Het motto van SofaExpress.be is ‘Kiezen,
kopen en uit voorraad meenemen’. Dit is
geen loze belofte, zo blijkt. “Dat kunnen we
waarmaken omdat we de ‘Gova-machine’
als ruggensteun hebben. We beschikken
over een grote opslagruimte met een enorme voorraad en 6 vrachtwagens om aan
huis te leveren. Mensen die zelf vervoer
hebben kunnen naar het logistiek centrum,
500 meter verderop, rijden en hun aankoop
onmiddellijk afhalen”, weet Chris.

Goed geholpen
Bij SofaExpress.be kan je het
hele jaar door rekenen op de
scherpste prijzen. Je wordt er
met een brede glimlach onthaald. In de toonzalen vind je
heel wat standaardopstellingen.
“Uiteraard heb je ook keuze in
kleuren, bekledingen en opstellingen”, onderstrepen Tilly
en Chris. Bezoekers kunnen in
alle rust en vrijblijvend rondkijken. Indien gewenst kunnen
de ervaren verkoopadviseurs
tekst en uitleg geven. Als de
aankoop in stock is, kan afhalen onmiddellijk op het logistieke centrum, 500 meter verderop in de KMO-zone Duwijck.
SofaExpress.be is op weekdagen open van 10 tot 18.30 uur,
op zaterdag is de winkel open
van 10 tot 18 uur en op zondag
van 13.30 tot 18 uur. Dinsdag is
de zaak gesloten.

GEPOKT EN
GEMAZELD

SofaExpress.be is dé betere zetelspeciaalzaak die heel wat collega’s
achter zich laat. “Dat komt omdat
SofaExpress.be gebouwd is op
méér dan 50 jaar GOVA-ervaring”,
zegt Chris. “Bij GOVA is men gepokt en gemazeld in de sector. Ze
hebben uitstekende leveranciers
waar ze goede prijzen kunnen bedingen. De stock, het gevarieerde
aanbod, de snelle levertijden,….
Op alle fronten wordt de lat hoog
gelegd.”

Op rozen zitten
Terwijl de ene op zoek is naar een comfortabele tweezit voor op kot, wil
iemand anders een luxueuze zithoek in echt leder of misschien wel een
relax. In de toonzaal van SofaExpress.be vind je een indrukwekkend aanbod aan salons, relaxen en zetelbedden. “We merkten bij Gova dat er
vaak vraag was naar meer betaalbare salons. SofaExpress.be is ons antwoord daarop.
Voor alle duidelijkheid: hier
vind je een heel ander aanbod
dan het zitcomfort dat bij Gova
in de toonzalen staat”, zegt
Chris. “ Bij SofaExpress.be vind
je enkel zetels en toebehoren.
In diverse stijlen, afwerkingen,
in stof, leder of lederlook, …. En
vooral in diverse prijssegmenten. Kwaliteit blijft, net zoals bij
Gova een absolute must.”

