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األجوبة اإلقتراح أو التساؤل املدينة اإلسم

شكرا سيدي على الثقة التي وضعتموها في 
شركتم كلورادو،ونأمل أن نكون عند حسن ظنكم 

و عند حسن تطلعاتكم.

نحن ممتنني لشركتناعلى مجهوداتها لرفع 
من مستوى و قيمة احلرفيني.

مراكش بن بحة محمد

بالنسبة لطلبكم فهو سهل املنال،و ذلك مبإل 
إستمارة التكوين و إرسالها إلى أقرب مركز،أما من 

الناحية اجلديد فهذا واجبنا.

أنا أشكر شركة كلورادو على املنتوجات 
اجليدة و نريدها أن ترسل لي شهادة العمل 

لتسهل علي فرص العمل و شكرا لكم.
بركان موهوص عبد احلق

لقد حصلت شركة كولوادو على شهادة

  OHSAS 

لسالمة الصحة في العمل لذا فواجبنا تطبيق 
ذلك و تبليغه بكل شفافية و نزاهة جلميع 

املتعاملني مع الشركة   

أول شركة توضح للحرفي كيف يتعامل مع 
املواد اخلطيرة التي تهدد صحة اإلنسان و 

البيئة،أمتنى مزيد من إليضاحات.
تزنيت كرمة أحمد

بليوسطار:صباغة خاصة بالواجهات 
القريبة،بشرط جودة الطبقة التحتية،كما أن لونه 

ال يتغير رغم التقلبات املناخية

هل ميكن إستخدام بليوسطار فوق صباغة 
قدمية؟هل يتغيراللون األصلي مع املدة.

تارودانت العويني عبد اهلل

نبشر حرفيي منطقة الشمال بإفتتاح 
مركزتكوين،وصالة لعرض آخر مستجدات الديكور، 
فعلى الراغبني في التكوين اإلتصال بنا على الرقم  نريد مركز تكوين مبدينة طنجة. طنجة املوالت الناضفي

أخي احلرفي، ميكنك  طلب التكوين إما في البوابة 
اإللكترونية لكلورادو،أو اإلتصال باملوزع، أو ممثل 
الشركة أو احلضور مباشرة إلى مركز التكوين

أنا زبون جديد ألتمس من سيادتكم أن متنح 
لي فرصة املشاركة في الدورات التكوينية 

التي تقوم بها شركتكم املميزة.
الرباط بن احلاج حلسن

الكل ينتظر و بشغف إفتتاح مركز التكوين 
باملدينة اإلسماعيلية مكناس و سوف نكون جد 

فخورين بالقرب إليكم و اإلستماع جلل إقتراحاتكم
متى يفتح مركز التكوين مبدينة مكناس؟ مكناس بريش محمد

نتمنى أن نكون عند حسن ظن حرفيي مدينة 
سيدي سليمان و لكن باملناسبة ميكن اإللتحاق 

بأقرب مركز تكوين و املتواجد مبدينة القنيطرة

نتمنى إحداث مركز للتكوين مبدينة سيدي 
سليمان إلستشارة معكم في مجال 

الصباغة راجيا لكم من اهلل كل التوفيق.
سيدي سليمان املومي رشيد
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