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3 Lesli Living
Vertrouwd in een
gloednieuwe jas!
Stilstand is achteruitgang. Om die reden snelt Lesli Living
met volle vaart vooruit. Wellicht klinkt Lesli Living nog
even vreemd, dat kan, want het is nieuw. Maar de oude
naam – Lesli Recreatie – voldeed niet meer, paste niet
meer bij het bedrijf. Dus vernieuwde Lesli de bedrijfsnaam
en uitstraling en de collectie. Wat niet verandert is het
persoonlijke en verregaande serviceniveau.

Kwaliteit en prijs
In deze tijden waarin het prijsbewustzijn regeert mag de kwaliteit van
de producten niet uit het oog verloren worden. Lesli Living probeert
daarom veel artikelen in uiteenlopende kwaliteiten aan te bieden,
met de daarbij passende prijzen. Op deze manier wordt de collectie
uitgebalanceerd, zodat er voor elke relatie een passend prijs-kwaliteitniveau aangeboden kan worden.

Logistiek
Lesli Recreatie heeft de laatste 20 jaar een drastische ontwikkeling

Vanuit de magazijnen in het oosten van Nederland probeert Lesli

doorgemaakt. Van regionaal opererende groothandel naar een

Living de goederen zo snel mogelijk en op het moment dat de relatie

internationaal werkende importeur van producten die allemaal een

dat wenst, op de plaats van bestemming te krijgen. Hiervoor heeft

relatie hebben met het buitenleven. Ook in de komende jaren wil

de firma een ongelimiteerd aantal vrachtwagens en koeriers tot de

Lesli Living de collectie steeds meer uitbreiden met artikelen die het

beschikking.

verblijf op het terras en in de tuin zullen veraangenamen. Vandaar de
nieuwe naam Lesli Living.

Verkoop en advisering
Vakbeurzen, showrooms, huisbeurzen en een persoonlijk bezoek

Vernieuwde collectie

van de verkoopadviseurs; het zijn allemaal momenten waarop Lesli

Lesli Living is het gehele jaar door bezig om te zoeken naar nieuwe

Living geïnteresseerden graag informeert en adviseert over het

artikelen, nieuwe kleuren en nieuwe constructies, om zo elk jaar

assortiment. Uiteraard zijn daarnaast bestellingen per fax of e-mail

weer een geheel vernieuwde collectie neer te zetten. De bijzonder

altijd mogelijk. Lesli doet haar uiterste best om aan alle wensen van

uitgebreide collectie is het gevolg van de uiteenlopende wensen van

relaties tegemoet te komen.

de relaties van Lesli Living. Een belangrijk onderdeel van de collectie
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is de serie deurgordijnen; Lesli mag zich zeker specialist noemen op

De collectie van Lesli Living is te zien in de showrooms in

dit gebied. De meest uiteenlopende designs en materialen met een

Lichtenvoorde en Ankum (D). Ook op de GardenBusiness is

zelfontwikkeld shop-systeem.

Lesli Living vertegenwoordigd met een stand (stand 253).
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