ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαφημιστικά μέσα για το REHAU Smart Guard

FOR
SMARTER
PEOPLE

1 Smart Guard

Η ΣΩΣΤΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Η συμβολή μας στην επιτυχία σας

Με το REHAU Smart Guard, την έξυπνη λύση για την πρόληψη των διαρρήξεων, προσφέρετε στον πελάτη
σας ένα ελκυστικό προϊόν για τη σύγχρονη ζωή. Παρουσιάστε την καινοτομική πλευρά της επιχείρησής σας
με το προωθητικό υλικό μας, κάντε την έναρξη του συμβουλευτικού διαλόγου ευκολότερη και αυξήστε τον
κύκλο εργασιών σας.
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3 Smart Guard
System connect

2 Smart Guard
System plus

Φυλλάδιο προϊόντων, DIN A4
Πείστε τους πελάτες σας μέσα από τον
διάλογο που γίνεται στο πλαίσιο της
πώλησης με αυτό το ποιοτικό, αναλυτικό
φυλλάδιο προϊόντων. Με μια
συναισθηματική, αλλά ταυτόχρονα
αποτελεσματική προσέγγιση, μπορείτε να
παρουσιάσετε στους πελάτες σας τα
πλεονεκτήματα του Smart Guard με
ελκυστικό τρόπο.
Ανεξάρτητα αν πρόκειται για τη βασική
έκδοση του Smart Guard ή για τις
επεκτάσεις συστήματος plus και connect.

1 Smart Guard
12 σελίδες

Τιμή τεμαχίου: 0,25 €
Προσωπική προσαρμογή

2 Smart Guard
System plus
16 σελίδες
Τιμή τεμαχίου: 0,30 €
Προσωπική προσαρμογή

3 Smart Guard
System connect
16 σελίδες
Τιμή τεμαχίου: 0,30 €
Προσωπική προσαρμογή

π.χ. με εκτύπωση του λογοτύπου σας (με χρέωση, κατόπιν αιτήματος) ή τη σφραγίδα της
εταιρείας σας στην πίσω πλευρά
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4 Γενική αφίσα τοίχου, DIN A1
Κεντρίστε το ενδιαφέρον των πελατών σας για το
Smart Guard στον χώρο πώλησης και βρείτε πολύ
εύκολα τον τρόπο να ξεκινήσετε έναν επιτυχημένο
διάλογο πώλησης.

5 Αναλυτική αφίσα τοίχου, DIN A1
Με αυτήν την αφίσα τοίχου, επεξηγείτε γρήγορα και
απλά τόσο τον τρόπο λειτουργίας, όσο και τα
πλεονεκτήματα του Smart Guard – μια
εναλλακτική λύση που σας εξοικονομεί χώρο σε
σχέση με το display.

Τιμή τεμαχίου: 9,00 €
Τιμή τεμαχίου: 9,00 €
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6 Display, 1,90 x 0,56 m
Το display με αμφίπλευρη εκτύπωση
προσελκύει τα βλέμματα και επεξηγεί
γρήγορα και απλά τόσο τον τρόπο
λειτουργίας,
όσο και τα πλεονεκτήματα του Smart Guard.
Τιμή τεμαχίου: 39,00 €
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7 Μονάδα παρουσίασης του Smart Guard System connect, 2,65 x 1,40 m
Προσφέρετε στους πελάτες σας μια εμπειρία πώλησης η οποία θα εντυπωθεί στο μυαλό τους. Κάντε μια εντυπωσιακή παρουσίαση για τον
τρόπο λειτουργίας του REHAU Smart Guard στην πράξη. Ο χειρισμός γίνεται από την ενσωματωμένη ταμπλέτα στη μονάδα παρουσίασης. Οι
έντονες και διαισθητικές επιγραφές διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τον διάλογο πώλησης.
Θα λάβετε ένα ολοκληρωμένο έτοιμο εκθεσιακό σταντ με τον ακόλουθο εξοπλισμό*:
- ταμπλέτα
- μονάδα συναγερμού Smart Guard
- επαφή παραθύρου
- mediola box
- εσωτερική σειρήνα
- τηλεχειριστήριο κλειδώματος
- επιγραφές
Τιμή τεμαχίου: 1.800,00 € με τη μεταφορά

8 Διαδραστική μονάδα παρουσίασης Smart Guard System connect με ενσωματωμένη οθόνη 55", 2,65 x 1,40 m
Το απόλυτο βοήθημα για μια παρουσίαση προϊόντος με πολυμέσα, την οποία θα θυμούνται οι πελάτες σας για πολύ καιρό. Σε αυτήν την
παραλλαγή του εκθεσιακού σταντ, πίσω από το άνοιγμα του παραθύρου υπάρχει εγκατεστημένη μια επίπεδη οθόνη η οποία εμπλουτίζει τον
διάλογο πώλησης με περισσότερα συναισθήματα και έντονες εμπειρίες.
Θα λάβετε ένα ολοκληρωμένο έτοιμο εκθεσιακό σταντ με τον ακόλουθο εξοπλισμό*:
- ταμπλέτα
- μονάδα συναγερμού Smart Guard
- επαφή παραθύρου
- mediola box
- εσωτερική σειρήνα
- τηλεχειριστήριο κλειδώματος
- επιγραφές
- οθόνη 55“
- μίνι Η/Υ Raspberry με υλικό βίντεο για παρουσίαση πολυμέσων
Τιμή τεμαχίου: 2.500,00 € με τη μεταφορά

*Μένει να τοποθετήσετε το παράθυρο SYNEGO ή GENEO που προτιμάτε και είστε έτοιμοι. Διαστάσεις: ύψος 1.309 mm x πλάτος 790 mm
(εξωτερική διάσταση κάσας)
Η δική μας σύσταση: ανθρακί αποχρώσεις με επένδυση, εσωτερικά και εξωτερικά.
Αν χρειάζεστε τη μονάδα σε διαφορετικές διαστάσεις, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο τοπικό πωλητή.
Σε συνεργασία με το τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας μας, θα βρει σίγουρα την ιδανική λύση για εσάς.

9 Κρεμαστή πινακίδα, 0,45 x 0,79 m
Το τέλειο συμπλήρωμα για τη μονάδα παρουσίασης.
Αφού κρεμαστεί σε περίοπτη θέση, η κρεμαστή πινακίδα
με αμφίπλευρη εκτύπωση προσελκύει την προσοχή από
μακριά.

Τιμή τεμαχίου: 84,00 €

10 Αυτοκόλλητο 0,30 x 0,55 m
Η εναλλακτική λύση στην κρεμαστή πινακίδα. Και με το
αυτοκόλλητο μπορείτε να τραβήξετε ακόμη περισσότερο
την προσοχή. Το αυτοκόλλητο διατίθεται εις διπλούν.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαδραστική μονάδα
παρουσίασης.
Τιμή τεμαχίου: 30,00 €

11 Πακέτο περιεχομένων
Παρουσιάστε στους πελάτες σας το Smart Guard
και online στην ιστοσελίδα σας. Για τον σκοπό αυτό,
σας προσφέρουμε ελκυστικό υλικό κειμένου και
εικόνας.
Το πακέτο είναι έτοιμο για λήψη στο πόρταλ
πελατών.

12 Ταχυδρομική αποστολή
Ενημερώστε τους υφιστάμενους πελάτες σας μέσω
ταχυδρομικής επιστολής και δείξτε τους πόσο εύκολα
τοποθετείται το Smart Guard εκ των υστέρων στα
κουφώματα GENEO και SYNEGO που επέλεξαν.
Προσωπική προσαρμογή

Προσωπική προσαρμογή: 80,00 €
Τιμή τεμαχίου για 200 τμχ.: περίπου 2,00 €
Τιμή τεμαχίου για 500 τμχ.: περίπου 1,30 €
Τιμή τεμαχίου για 1.000 τμχ.: περίπου 1,10 €
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς.
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13 Διαφήμιση με το λογότυπό σας
Για την παρουσία σας στον έντυπο τύπο, π.χ. στην
τοπική ημερήσια εφημερίδα ή στον εβδομαδιαίο
τύπο. Η προσαρμοσμένη διαφημιστική αγγελία, που
φέρει το λογότυπο και τα στοιχεία επικοινωνίας της
εταιρείας σας, προσελκύει την προσοχή των
τοπικών πελατών.
Προσωπική προσαρμογή

Προσωπική προσαρμογή και αναπροσαρμογή
διαστάσεων: 80,00 €
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ΧΩΡΙΣ ΕΓΝΟΙΕΣ,
ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ.
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ.

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

Εύκολη τοποθέτηση εκ των υστέρων
Έχετε ήδη ένα παράθυρο GENEO ή SYNEGO στην έκθεσή σας; Μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε
ακόμη κι αυτό για την παρουσίαση του Smart Guard. Η μονάδα συναγερμού μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα
εκ των υστέρων. Θα σας παράσχουμε ευχαρίστως το αντίστοιχο σετ επιγραφών. Απευθυνθείτε στον
αρμόδιο τοπικό πωλητή της REHAU. Ή χρησιμοποιήστε απλώς το display και τις αφίσες για τη
διαφημιστική υποστήριξη του παρουσιαζόμενου προϊόντος.
Εύκολη διαδικασία παραγγελίας
Αν βρήκατε το κατάλληλο διαφημιστικό μέσο ή χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή του καταλληλότερου για
εσάς, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στον αρμόδιο τοπικό πωλητή της REHAU. Θα σας
βοηθήσει και θα σας συμβουλέψει ευχαρίστως, βρίσκοντας για εσάς την ιδανική λύση σε συνεργασία με το
τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας μας.
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