Dobré znamení pro vyšší obrat:
exkluzivní venkovní signalizace DKV.

DKV Euro Service vytváří důvěru. Více než 130.000 zákazníků důvěřuje nejhustší servisní síti v Evropě s více
než 65.500 akceptačních míst. Vy jako servisní partner z toho můžete pouze profitovat. S vývěsní tabulí DKV
budete patřit k místům číslo 1 pro všechny dopravce a řidiče z povolání, kteří na svých cestách používají DKV
CARD nebo DKV BOX. A těch je v současné době více než 2,6 milionů.

Vaše výhody správné venkovní signalizace DKV
» značný signální efekt, který k vám bude navádět zákazníky DKV
» nadprůměrná intenzita kontaktů a trvání díky
vysoké frekvenci

» růst vašich obratů
» potenciální získávání nových zákazníků
» dlouhodobá vazba se stávajícími zákazníky
» podpora pocitu „Vítejte doma“ zákazníků DKV

Dodáme náhradu. Zdarma!

03.17 / CZ

Údaje o logu DKV najdete ke stažení v kontaktním centru na naší webové stránce na adrese
www.dkv-euroservice.com/novinky-a-tiskove-zpravy/materialy-ke-stazeni

Venkovní signalizace DKV pro servisní partnery: jednoduché objednání zdarma.
Vyplňte formulář a zašlete e-mailem na dkv-order@dkv-euroservice.com
nebo faxem na: +49 (0)2327 9651-130.
Štít DKV Euro Service z tvrzeného PVC
jednotlivě balený, potisk po jedné straně
Rozměry

Počet

47 x 63 x 0,2 cm

ks

Nálepka DKV, potisk po jedné straně, samolepicí
pro umístění v exteriéru i interiéru
Rozměry

Počet

Rozměry

Počet

8,5 x 6,0 cm

ks

28,0 x 20,0 cm

ks

16,0 x 11,3 cm

ks

42,6 x 30,0 cm

ks

Nálepka partnera DKV pro umístění na Vašem vozidle
snímatelná samolepicí plastová fólie, lak na ochranu proti UV záření
Rozměry

Počet

10 x 10 cm

ks

20 x 20 cm

ks

40 x 40 cm

ks

Vlajka DKV, oboustranný potisk
Rozměry

Počet

150 x 300 cm

ks

Zasilací adresa
Název firmy

Č. dodavatele DKV (pokud je již k dispozici)

Kontaktní osoba (jméno, příjmení)

Ulice / Číslo

PSČ

Místo

Stát

Spolková země

Tel. č.

Fax č.

E-mail

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

