AKTÍVNY PRÍJEM
DO AUTOSERVISU
Pomôžeme Vám zvýšiť počet zákaziek
a zlepšiť Vašu prosperitu!

WÜRTH SYSTÉM AKTÍVNEHO PRÍJMU
ZÁKAZIEK PRE VAŠU AUTODIELŇU:
Vážený zákazník, majiteľ autoservisu,

Zlepšite vyťaženosť Vašej autodielne!
Ponúknite zákazníkom rôzne štandardné i nadštandardné servisné úkony
a zvýšte prosperitu svojej firmy.
Würth Vám pri tom pomôže!

chceli by sme Vás osloviť ako partnera, na ktorom nám záleží
a ktorého úspešné podnikanie je aj našim záujmom. Sme si
vedomí, že Vaša prosperita je aj náš úspech. Preto prichádzame
s ponukou Würth systému: “Aktívneho príjmu do autoservisu”, ktorý Vám podá pomocnú ruku. Jeho úlohou je zlepšiť
propagáciu a procesy príjmu servisných prác a tak využiť potenciál Vašej dielne na maximum.

1. PODPORA PREDAJA
Atraktívna propagácia servisných úkonov zohráva
pri rozhodovaní zákazníka kľúčovú rolu. Vieme
Vám ponúknuť rôzne formy, aby ste klienta
upútali a presvedčili, napr.:
•
•
•
•
•

Letáky
Displeje a stolové propagačné držiaky
Bannery a roll upy do interiéru
Plachty a stojany na podlahy do exteriéru
Billboardy
atď.

MOŽNOSŤ UMIESTNENIA
AJ VAŠEJ REKLAMY
(VÁŠHO LOGA)

Letáky

displej (A4) na stôl

banner / roll up (200 x 85 cm) na podlahu

2. VÝBAVA PRE VAŠU DIELŇU
Ponúkame Vám vysoko kvalitné produkty Würth,
ktoré sú určené na profesionálne využitie a ktoré
Vám zabezpečia maximálnu efektivitu práce, napr.:
•
•
•
•
•

Zariadenia na servis autoklimatizácií COOLIUS 1000 a 2000
Chemické prostriedky na dezinfekciu a ošetrenie autoklimatizácií
Produkty na opravu čelných skiel
Sortiment nano ochranných prostriedkov
Kompletné riešenia na odstraňovanie preliačin karosérií
atď.

3. DIAGNOSTIKA VOZIDIEL
Efektívne, jednoducho, detailne a spoľahlivo! Takéto
výhody Vám prináša Würth WOW a WABCO systém
diagnostiky osobných a nákladných vozidiel.
• WOW! IQ 320: Kompaktná a výkonná diagnostika osobných
vozidiel. Perfektná kombinácia diagnostiky, technických údajov
a servisných príručiek na pracovisku. Tablet PC: kompaktné
rozmery, pohodlná dotyková obrazovka a vysoký výkon.
Jednoduchá manipulácia a bezpečná použiteľnosť vďaka
automatizovanému priebehu testovacích procesov.
• Wabco: Diagnostika nákladných vozidiel, prívesov a návesov,
autobusov, dodávok a iných úžitkových vozidiel.

4. PRÍJMOVÉ PROTOKOLY (CHECKLISTY)
Pre každého príjmacieho technika sú podrobne
spracované príjmové protokoly pre špecifické
servisné úkony nevyhnutnosťou.
• Príjmový protokol pre servis klimatizácie
• Príjmový protokol pre opravu karosérie
atď.

TÉMY
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