
Utlåtande vid röstning till Årets Hantverkare 2016

1 "Trygghet och kvalité!"

2 "Fantastiskt duktiga och trevliga hantverkare som förvandlade vårt badrum."

3 "Kvalitet, bra service och prisvärt."

4 "De är bäst."

5 "Alltid en personlig kontakt med sina kunder."

6 "Ordning och reda samt god personalvård. Alltid kund i focus."

7 "Klart de är bäst!!! Ge en röst som en god gest"

8 "Varför nöja sig med något bra när man kan välja det bästa! Heja BiWi Bygg"

9 "Bäst när det gäller"

10 "Jobbar målmedvetet för att vara ett byggföretag som står för kvalité, etik

 och trygghet mot kunder. Arbetar med medinflytande och långsiktighet för sin

 personal."

11 "Noggrant, trevliga, flexibla"

12 "Respekt för tiden."

13 "Kvalitet!"

14 "Noggranhet och servicen mot kunden!"

15 "De är från Gemla"

16 "Gör vad de ska utan att truga på en mer."

17 "Skickligt, noggrant och snyggt utförande!"

18 "Allt"

19 "BiWi Bygg"

20 "Lyssnar på kunden, vägleder, noggrannhet!"

21 "De är bäst och lyckas mest."

22 "Alltid bra kvalite och duktiga snickare. Även om de är stora känns det som

 ett litet mysigt företag."

23 "Bästa snickarna!!!"



24 "Trevliga, kvalitetsinriktade och pålitliga!"

25 "Personligt, kunskaps och materialmedvetna."

26 "BiWi är ett välskött byggbolag med gott rykte."

27 "Duktiga och trevliga killar som det går att ha en bra dialog med. Dom är

 verkligen toppen"

28 "Noggranhet, god service, pålitliga, duktiga och effektiva"

29 "BiWi Bygg gör ett fantastiskt jobb med duktiga anställda och en vilja att göra 

 saker och ting bra och korrekt, samtidigt som de får stå ut med både det ena

 och det andra är de alltid noga med att vara professionella."

30 "Ett litet företag med en enorm potential!"

31 "Allt!"

32 "Helt enkelt bäst till en rimlig peng!"

33 "Kunniga och trevlig personal."

34 "Bäst!!!"

35 "Kunskap erfarenhet"

36 "För jag tycker de har gjort ett väldigt bra jobb under 2015, det förtjänar de:)"

37 "BiWi är duktiga, ärliga och flexibla. Det är få företag som har sådant starkt

fokus på små kunder."

38 "Gediget hantverk av yrkesfolk som vill sina kunder väl."

39 "Bästa kvalitén och bemötandet man kan tänka sig. Finns inget problem som

de inte löser."

40 "De är kompetenta och duktiga projektledare för stort som smått och som

 alltid sätter kunden och kundens önskan i fokus. Alla medarbetare är verbala

 och man kan lita på att de återkopplar om det uppstår problem eller frågor

 under arbetets gång. Eftersom man kontinuerligt samtalar om och stämmer

 av projektet blir resultatet alltid bra."

41 "Bra service och extremt pålitliga"

42 "De kommer som avtalat och levererar mer än avtalat!"

43 "Väldigt kompetenta och seriösa."



44 "Dom håller det dom lovat. Rätt plats rätt tid"

45 "Kunskap, kvalitet till pris som passar alla, och ger ett stort förtroende."

46 "Fina slutförda jobb"

47 " Kunniga och noggranna snickare, pålitliga."

48 "Går alltid att lita på och räkna med. Mest seriösa firman jag känner till."

49 "Yrkesproffs!"

50 "Dom är hållbara"

51 "Allt."

52 "Kvalitet och miljömedvetna samt seriösa byggare helt enkelt"

53 "BiWi är bäst ingen protest!!"

54 "De är smarta, snabba och kompetenta"

55 "Trevliga hantverkare med social kompetens och stor problemlösningsförmåga"

56 "Så otroligt goa killar! Hjälpsamma och fantastiska."

57 "Trevligt bemötande och proffsiga arbetare och underleverantörer"

58 "Bra bolag. Blir alltid som man kommit överens om."

59 "Duktig jobb och håller alltid sina tider"

60 "De är serviceinriktad, har alltid lösningar på problem och har mycket stor

 kompetens."

61 "BiWi är seriösa, noggranna och mycket kompetenta."

62 "Riktigt duktigt yrkesfolk"


