VERKOOPARGUMENT VEILIGHEID

Reclamemateriaal voor de REHAU Smart Guard

FOR
SMARTER
PEOPLE

1 Smart Guard

MET VEILIGHEID KOM JE GOED VOOR DE DAG
Onze bijdrage aan uw succes

Met REHAU Smart Guard, de slimme oplossing om inbraken te voorkomen, biedt u uw klanten een aantrekkelijk product voor het leven van vandaag. Met onze verkoopbevorderende maatregelen presenteert
u zichzelf als een innovatief bedrijf, hebt u goede argumenten in huis tijdens het verkooppraatje en verhoogt u uw omzet.
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3 Smart Guard
System connect

2 Smart Guard
System plus

Productbrochure, DIN A4
Overtuig uw klanten tijdens het verkoopgesprek met deze hoogwaardige en gedetailleerde productbrochure. Dankzij de
professionele uitvoering die ook op het
gevoel inspeelt, kunt u de voordelen van
Smart Guard treffend overbrengen op uw
klanten. Dit geldt zowel voor de Smart
Guard in de basis-uitvoering als voor de
systeemuitbreidingen plus en connect.

1 Smart Guard
12 pagina's

Eenheidsprijs: 0,25 €
Personaliseerbaar

2 Smart Guard
System plus
16 pagina's
Eenheidsprijs: 0,30 €
Personaliseerbaar

3 Smart Guard
System connect
16 pagina's
Stukprijs: 0,30 €
Personaliseerbaar

bijvoorbeeld met uw logo-opdruk (tegen meerprijs, op aanvraag) of bedrijfsstempel
op de achterkant
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4 Wandposter algemeen, DIN A1
Wek de interesse van uw klanten voor Smart Guard
in de verkoopruimte en vind makkelijk een
aanknopingspunt naar een succesvol
verkoopgesprek.
Eenheidsprijs: 9,00 €
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5 Wandposter gedetailleerd, DIN A1
Met deze wandposter kunt u snel en eenvoudig
zowel de werking als de voordelen van Smart Guard
uitleggen – een plaatsbesparend alternatief voor
een display.
Eenheidsprijs: 9,00 €

6 Display, 1,90 x 0,56 m
Het display is aan weerszijden bedrukt.
Het trekt meteen de aandacht en legt snel
en eenvoudig de werking en voordelen van
Smart Guard uit.
Eenheidsprijs: 39,00 €
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7 Presentatiemodule Smart Guard System connect, 2,65 x 1,40 m
Bied uw klanten een verkoopervaring die blijft hangen. Demonstreer op treffende wijze hoe de REHAU Smart Guard in de praktijk werkt.
De bediening gebeurt met de tablet die in de presentatiemodule is geïntegreerd. Ook de opvallende en intuïtieve teksten ondersteunen het
verkoopgesprek.
U ontvangt een volledig gebruiksklare stand die als volgt is uitgerust*:
- Tablet
- Smart Guard Alarmmodule
- Raamcontact
- Mediola Box
- Binnensirene
- Sleutelafstandsbediening
- Opschrift
Eenheidsprijs: 1.800,00 € incl. transport

8 Interactieve presentatiemodule Smart Guard System connect met geïntegreerd 55" display, 2,65 x 1,40 m
De absolute topper voor een multimediale productpresentatie die uw klanten zich nog lang zullen herinneren. Achter de raamopening is bij dit
model van de expositiestand een flatscreen gemonteerd, dat het verkoopgesprek nog indringender en levensechter maakt.
U ontvangt een volledig gebruiksklare stand die als volgt is uitgerust*:
- Tablet
- Smart Guard Alarmmodule
- Raamcontact
- Mediola Box
- Binnensirene
- Sleutelafstandsbediening
- Opschrift
- 55" beeldscherm
- Raspberry minicomputer incl. videomateriaal voor multimediapresentatie
Eenheidsprijs: 2.500,00 € incl. transport

*U hoeft alleen nog maar uw SYNEGO- of GENEO-raam te installeren, en klaar. Afmetingen: hoogte 1.309 mm x breedte 790 mm
(buitenmaat kader)
Ons advies: antracietkleuren gecoat, binnen en buiten.
Als u de module in andere afmetingen nodig hebt, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger.
Samen met onze eigen communicatieafdeling vindt hij zeker de optimale oplossing voor u.

9 Plafondhanger, 0,45 x 0,79 m
De perfecte aanvulling voor uw presentatiemodule.
Goed zichtbaar opgehangen, trekt de aan weerszijden
bedrukte plafondhanger van ver de aandacht.

Eenheidsprijs: 84,00 €

10 Sticker 0,30 x 0,55 m
Alternatief voor de plafondhanger. Ook met de sticker kunt
u makkelijk de aandacht trekken. De sticker is verkrijgbaar
in 2-voudige uitvoering.
Niet geschikt voor de interactieve presentatiemodule.
Eenheidsprijs: 30,00 €

11 Content-pakket
Presenteer Smart Guard ook online op uw website
aan uw klanten. Wij leveren daarvoor het juiste
tekst- en beeldmateriaal.
Het pakket kan worden gedownload van het
klantenportaal.

12 Mailing
Laat uw bestaande klanten via een postmailing weten hoe
makkelijk Smart Guard kan worden geïnstalleerd op hun
GENEO- en SYNEGO-ramen.
Personaliseerbaar
Personalisering: 80,00 €
Eenheidsprijs bij 200 stuks: ca. 2,00 €
Eenheidsprijs bij 500 stuks: ca. 1,30 €
Eenheidsprijs bij 1.000 stuks: ca. 1,10 €
Prijzen incl. verzendkosten.
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13 Advertentie met uw logo
Voor uw reclame in de gedrukte pers, bv. in de
regionale krant of in de weekkrant. Gepersonaliseerd met uw bedrijfslogo en uw contactgegevens
zorgt de advertentie voor uw regionale bekendheid.

Personaliseerbaar
Personalisering en aangepaste grootte: 80,00 €
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VRIJ VAN ZORGEN,
VEILIG EN SLIM.
RAMEN VOOR
HET LEVEN VAN
VANDAAG.

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

Eenvoudige montage achteraf
Hebt u al een GENEO- of SYNEGO-raam in uw showroom? Dan kunt u dit natuurlijk ook gebruiken voor
de Smart Guard presentatie. De alarmmodule kan eenvoudig achteraf worden ingebouwd. Wij bezorgen
u graag een passende beletteringsset. Neem contact op met uw lokale REHAU-vertegenwoordiger.
Of gebruik gewoon het display en de posters om uw stand in de kijker te plaatsen.
Gemakkelijk bestellen
Als u het juiste reclamemateriaal hebt gevonden of hulp nodig hebt bij de selectie van geschikt reclamemateriaal, kunt u te allen tijde contact opnemen met uw REHAU-vertegenwoordiger. Hij/zij staat u graag met
raad en daad bij en vindt samen met onze eigen communicatieafdeling zeker de ideale oplossing voor u.
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