SHITJET RRISIN SIGURINË

Material reklamues për REHAU Smart Guard

FOR
SMARTER
PEOPLE

1 Smart Guard

PAMJA E DUHUR PA ASNJË DYSHIM
Kontributi ynë për suksesin tuaj

Me REHAU Smart Guard, zgjidhja inteligjente për parandalimin e vjedhjeve, ju mund tu ofroni klientëve
tuaj një produkt tërheqës për jetën e sotme. Prezantohuni si një shoqëri inovative me anë të masave tona
reklamuese. Lehtësoni punën vetes që të filloni me konsultime dhe të rrisni shitjet tuaja.
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3 Lidhja e sistemit
Smart Guard

2 Sistemi
Smart Guard Plus

Broshura e produktit, DIN A4
Bindini klientët tuaj gjatë bisedimeve për
shitjen me anë të kësaj broshure produktesh me cilësi të lartë dhe të hollësishme.
Falë pamjes emocionuese dhe me cilësi të
lartë, ju mund t’i prezantoni klientëve
përparësitë e Smart Guard.
Si për Smart Guard në versionin bazë edhe
për versionet e sistemit plus dhe lidhjet.

1 Smart Guard
12 faqe

2 Sistemi
Smart Guard Plus
16 faqe

3 Lidhja e sistemit
Smart Guard
16 faqe

Çmimi për njësi: 0,25 €

Çmimi për njësi: 0,30 €

Çmimi për njësi: 0,30 €

Personalizohet

Personalizohet

Personalizohet

me printimin e logos suaj (me pagesë shtesë, sipas kërkesës) ose me vulën e shoqërisë
në anën e pasme
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4 Poster muri i përgjithshëm, DIN A1
Nxitni interesin e klientëve për Smart Guard në
sallën e shitjeve dhe përdoreni atë lehtësisht si
hyrje në bisedime të suksesshme për shitje.
Çmimi për njësi: 9,00 €
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5 Poster muri i hollësishëm, DIN A1
Me këtë poster muri, ju mund të shpjegoni shpejt dhe
lehtë si funksionalitetin ashtu edhe avantazhet e Smart
Guard - alternativa që kursen hapësirë në ekran.
Çmimi për njësi: 9,00 €

6 Ekrani, 1,90 x 0,56 m
Ekrani i dyanshëm tërheq sytë kureshtarë dhe
shpjegon shpejt dhe lehtë si funksionalitetin
ashtu edhe avantazhet e Smart Guard.
Çmimi për njësi: 39,00 €
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7 Moduli i prezantimit Lidhja e sistemit Smart Guard, 2.65 x 1.40 m
Ofrohuni klientëve tuaj një përvojë shitjeje që do t’u lërë mbresa. Tregoni në mënyrë mbresëlënëse si funksionon në praktikë REHAU Smart
Guard. Kontrolli kryhet nëpërmjet tabletit të integruar në modulin e prezantimit. Etiketimi goditës dhe intuitiv ndihmon po ashtu në prezantimin e
shitjeve.
Ju do të merrni një stendë ekspozimi të pajisur si më poshtë *:
- Tablet
- Moduli i alarmit Smart Guard
- Dritare Kontakt
- Kutia Mediola
- Sirenë për shtëpi
- Telekomandë
- Etiketim
Çmimi për njësi: 1.800,00 € transporti i përfshirë

8 Moduli i prezantimit interaktiv të Lidhjes së sistemit Smart Guard me ekran të integruar 55", 2.65 x 1.40 m
Kjo është pika kulmore gjatë prezantimit multimedial të produkteve që klientët tuaj do të mbajnë mend për një kohë të gjatë. Pas formës së
dritares, në këtë variant të stendës së ekspozitës është montuar një ekran i sheshtë, i cili e bën prezantimin e shitjeve edhe më emocional dhe
të larmishëm.
Ju do të merrni një stendë ekspozimi të pajisur si më poshtë *:
- Tablet
- Moduli i alarmit Smart Guard
- Dritare Kontakt
- Kutia Mediola
- Sirenë për shtëpi
- Telekomandë
- Etiketim
- Ekran 55"
- Raspberry Mini-Computer i përfshirë, material video për prezantimin multimedial
Çmimi për njësi: 2 500,00 € transporti i përfshirë

*Ju vetëm instaloni dritaren tuaj SYNEGO ose GENEO, dhe gjithçka është gati. Përmasat: Lartësia 1,309 mm x gjerësi 790 mm (madhësia e
kornizës së jashtme)
Rekomandimi ynë: Me ngjyrë qymyri, brenda dhe jashtë.
Nëse ju nevojitet moduli në përmasa të tjera, bisedoni me përfaqësuesin e shitjeve.
Ai së bashku me departamentin e brendshëm të komunikimit do të gjejë me siguri zgjidhjen më të mirë për ju.

9 Varëset në tavan, 0,45 x 0,79 m
Aksesori i përkryer për modulin tuaj të prezantimit.
I varur si duhet, varësja e dyanshme në tavan ngjall
kuriozitet që nga larg.

Çmimi për njësi: 84,00 €

10 Poster 0,30 x 0,55 m
Alternativë për varëset në tavan. Edhe posterat mund të
tërheqin më shumë vëmendje. Ky Poster vjen në 2 pjesë.
Nuk është i përshtatshëm për modulin e prezantimeve
interaktive.
Çmimi për njësi: 30,00 €

11 Paketa e Përmbajtjes
Referojeni klientin në faqen kryesore të internetit të
Smart Guard. Ne ju ofrojmë tekste dhe imazhe
tërheqëse.
Paketa është e disponueshme për t'u shkarkuar në
portalin e klientit.

12 Postimi
Informoni klientët tuaj aktualë nëpërmjet dërgesave
me postë sa lehtë mund të përshtatet Smart Guard
në dritaret e tyre GENEO dhe SYNEGO.
Personalizohet
Individualizimi: 80,00 €
Çmimi për njësi për 200 copë: përafërsisht 2,00 €
Çmimi për njësi për 500 copë: përafërsisht 1,30 €
Çmimi për njësi për 1.000 copë: përafërsisht 1,10 €
Postimi përfshihet në çmim.
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13 ekrani me logon tuaj
Për shfaqjen tuaj në shtypin e shkruar, p.sh. në
gazetën lokale ose në gazetën javore. Personalizohet me logon e shoqërisë tuaj dhe të dhënat e
kontaktit, reklama garanton vëmendje rajonale.
Personalizohet
Personalizimi dhe ridimensionimi: 80,00 €
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I KUJDESSHËM,
I SIGURT DHE
INTELIGJENT.
DRITARE PËR
JETËN E SOTME.

DRITARE. SISTEM INOVATIV PËR NJË JETË MODERNE

Të lehta për t'u përshtatur
E keni tashmë një dritare GENEO ose SYNEGO të ekspozuar? Sigurisht që mund ta përdorni edhe për
prezantimin e Smart Guard. Moduli i alarmit mund të përshtatet lehtësisht. Ne me kënaqësi do t'ju ofrojmë
setin e etiketimit përkatës. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin lokal të REHAU. Ose thjesht përdorni
ekranin dhe posterat për reklamim shtesë në ekspozitën tuaj.
Lehtësi në porositje
Nëse e keni gjetur tashmë materialin e duhur reklamues ose keni nevojë për ndihmë në përzgjedhjen e
materialeve të përshtatshme reklamuese, mund të kontaktoni në çdo kohë përfaqësuesin lokal të shitjeve
për REHAU. Ai do t'ju ndihmojë me kënaqësi si me fjalë edhe me veprime dhe, së bashku me departamentin e brendshëm të komunikimit do të gjejë me siguri zgjidhjen më të mirë për ju.
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