FOR
SMARTER
PEOPLE

"PARDAVIMŲ SKATINIMAS" NAMŲ SAUGUMAS
„REHAU Smart Guard“ reklamos priemonė

1 „Smart Guard“

SAUGŪS NAMAI

Mūsų įnašas Jūsų sėkmei
Su „REHAU Smart Guard“ – išmaniuoju sprendimu, skirtu išvengti įsilaužimų – savo klientams pasiūlysite
patrauklų gaminį moderniam gyvenimui. Naudokitės mūsų pardavimus skatinančiomis priemonėmis, ir jos
palengvins Jūsų pokalbius su klientais bei padės padidinti Jūsų apyvartas.
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3 „Smart Guard
System connect“

2 „Smart Guard
System plus“

1 „Smart Guard“
12 puslapių
Gaminio brošiūra, DIN A4
Pardavimo pokalbio metu įtikinkite savo
klientus pasitelkdami šią kokybiškai
parengtą ir išsamią gaminio brošiūrą.
Pristatykite "Smart Guard" savo klientams
išsamiai ir vaizdingai. Nesvarbu, ar tai bus
„Smart Guard“ bazinė versija, ar su
sistemos papildymais „plus“ ir „connect“.

Vieneto kaina: 0,25 €
Galima individualizuoti

2 „Smart Guard
System plus“
16 puslapių
Vieneto kaina: 0,30 €
Galima individualizuoti

3 „Smart Guard
System connect“
16 puslapių
Vieneto kaina: 0,30 €
Galima individualizuoti

su Jūsų logotipu (su antkainiu, pagal paklausimą) arba su įmonės antspaudu
kitoje pusėje
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4 Sieninis elementas, bendrojo pobūdžio, DIN A1
Sužadinkite savo klientų susidomėjimą „Smart
Guard“ pardavimo salėje ir lengvai pradėkite
sėkmingą pardavimo pokalbį.
Vieneto kaina: 9,00 €
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5 Sieninis elementas, su detalėmis, DIN A1
Šiame sieniniame elemente greitai ir aiškiai
išdėstysite tiek veikimo principą, tiek ir „Smart
Guard“ privalumus – vietą taupantis plakatas.
Vieneto kaina: 9,00 €

6 Plakatas, 1,90 x 0,56 m
Iš abiejų pusių spausdintas plakatas traukia
smalsius žvilgsnius ir greitai bei paprastai
paaiškina tiek veikimo principą, tiek ir
„Smart Guard“ privalumus.
Vieneto kaina: 39,00 €
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7 Prezentacinis „Smart Guard System connect“ modulis, 2,65 x 1,40 m
Pasiūlykite savo klientams atmintyje išliekančią pardavimo situaciją. Pademonstruokite įspūdingai, kaip „REHAU Smart Guard“ veikia praktikoje.
Valdoma per prezentaciniame modulyje integruotą planšetinį kompiuterį. Plakatiniai ir intuityvieji užrašai – papildoma pagalba pardavimo
pokalbio metu.
Gausite visiškai parengtą eksponavimo stendą, kuriame yra*:
- planšetinis kompiuteris,
- „Smart Guard“ aliarmo modulis,
- lango kontaktas,
- „Mediola Box“,
- vidaus patalpų sirena,
- kodinis nuotolinis valdymas,
- užrašas.
Vieneto kaina: 1 800,00 € įsk. transportavimą

8 Interaktyvus prezentacinis modulis „Smart Guard System connect“ su integruotu 55" ekranu, 2,65 x 1,40 m
Absoliutus „Highlight“ multimedijų gaminio inscenizacijai, kurios Jūsų klientai ilgai nepamirš. Lange sumontuotas plokščiasis televizorius, kuris
pardavimo pokalbiui suteiks dar didesnę emociją ir įspūdį.
Gausite visiškai parengtą eksponavimo stendą, kuriame yra*:
- planšetinis kompiuteris,
- „Smart Guard“ aliarmo modulis,
- lango kontaktas,
- „Mediola Box“,
- vidaus patalpų sirena,
- kodinis nuotolinis valdymas,
- užrašas.
- 55“ ekranas
- „Raspberry“ minikompiuteris su vaizdo medžiaga prezentacijai multimedijos sistema
Vieneto kaina: 2 500,00 €, įsk. transportavimą

*Įmontuojate „SYNEGO“ arba „GENEO“ langus ir viskas. Matmenys: aukštis 1,309 mm x plotis 790 mm (lango rėmo išoriniai matmenys)
Mūsų patarimas: atracito spalva, laminuota, iš vidaus ir išorės.
Jeigu reikėtų kitokių matmenų modulio, pasitarkite su savo atsakingu prekybos atstovu.
Kartu su mūsų komunikacijos skyriaus atstovais jis tikrai suras optimaliausią sprendimą jums.

9 Prie lubų kabinamas elementas, 0,45 x 0,79 m
Puikus Jūsų prezentacinio modulio papildymas.
Pakabintas gerai matomoje vietoje, spausdintas iš abiejų
pusių iš tolo žadina smalsumą.

Vieneto kaina: 84,00 €

10 Klijuojamas plakatas, 0,30 x 0,55 m
Alternatyva prie lubų kabinamam elementui. Ir nedidelių
plakatų pagalba galima sužadinti papildomą susidomėjimą.
Klijuojami plakatai gali būti 2-jų modelių. Interaktyviajam
prezentaciniam moduliui nenaudojami.
Vieneto kaina: 30,00 €

11 Informacinis paketas
Pristatykite „Smart Guard“ savo klientams ir
internetu savo internetinėje svetainėje. Tam siūlome
jums patrauklią tekstinę ir vaizdinę medžiagą.
Paketas paruoštas atsisiuntimui iš klientams
skirto portalo.

12 Reklama elektroniniais laiškais
Elektroniniais laiškais atkreipkite savo klientų dėmesį,
kaip lengvai "Smart Guard" galima įmontuoti GENEO
ir SYNEGO languose.
Galima individualizuoti
Individualizavimas: 80,00 €
Vieneto kaina, perkant 200 vnt. maždaug 2,00 €
Vieneto kaina, perkant 500 vnt. maždaug 1,30 €
Vieneto kaina, perkant 1 000 vnt. maždaug 1,10 €
Į kainą įtrauktos pašto išlaidos.
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13 Skelbimas su Jūsų logotipu
Pristatant spaudoje, pavyzdžiui, regionų dienraščiuose ar savaitraščiuose. Individualizuota su Jūsų
įmonės logotipu ir Jūsų kontaktiniais duomenimis
– skelbimas atkreips dėmesį visame regione.
Galima individualizuoti
Individualizavimas: ir dydžio priderinimas: 80,00 €
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BE RŪPESČIŲ,
SAUGIAI IR IŠMANIAI.
LANGAI MODERNIAM
GYVENIMUI

LANGAI. SUKURTI MODERNIAM GYVENIMUI.

Paprasta papildyti.
Savo demonstracinėje salėje jau turite GENEO arba SYNEGO langus? Savaime suprantama, kad tai galite
panaudoti ir „Smart Guard“ prezentacijai. Aliarmo modulį nesunku įmontuoti papildomai. Atitinkamą
reklaminių užrašų rinkinį mielai Jums suteiksime. Kreipkitės į savo „REHAU“ prekybos atstovą. Arba tiesiog
pasinaudokite savo kompiuteriu ir plakatais naujovės reklamai.
Užsisakyti labai paprasta
Jeigu radote Jums tinkamą reklaminę medžiagą arba Jums reikia pagalbos renkantis, bet kada galite
kreiptis į savo „REHAU“ prekybos atstovą. Jis mielai Jums padės, o kartu su mūsų komunikacijos skyriaus
atstovais tikrai suras optimaliausią sprendimą Jums.
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Pasiliekama teisė daryti techninius
pakeitimus
Visos kainos šiame kataloge nurodytos eurais, įskaitant įstatymų nustatytą pridėtinės vertės mokestį. Kainos – tai apytikriai duomenys / mišrios kainos ir gali skirtis, atsižvelgiant į pakeitimų
sąnaudas / spalvų gamą / kiekį.
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