Voor meer omzet:
de exclusieve DKV buitensignalering.

DKV Euro Service schept vertrouwen. Meer dan 130.000 klanten maken gebruik van het dichtste servicenetwerk
van Europa met meer dan 65.500 acceptatiepunten. U als servicepartner kunt hiervan alleen maar profiteren. Want
met DKV als uithangbord behoort u tot de eerste punten waar alle transporteurs en vrachtwagenchauffeurs
die met de DKV CARD of de DKV BOX onderweg zijn, voor diensten zullen stoppen. Op dit moment zijn dat 2,6 miljoen.

Uw voordelen van een goede DKV buitensignalering
» sterke signaalwerking die DKV klanten aantrekt
» boven het gemiddelde liggende contactintensiteit
en -duur dankzij een hoge frequentie

» verhoging van uw omzetten
» potentiële winning van nieuwe klanten
» binding van bestaande klanten op lange termijn
» bevordering van het ,Welcome home‘-gevoel bij DKV klanten

Wij leveren vervanging. Kosteloos!

03.17 / NL

De DKV logo gegevens vindt u om ze te downloaden in het contactcenter
op onze website op www.dkv-euroservice.com/pers-downloads

De DKV buitensignalering voor servicepartners: heel eenvoudig gratis te bestellen.
Formulier invullen en per e-mail verzenden naar dkv-order@dkv-euroservice.com
of per fax naar: +49 (0)2327 9651-130.
Naambord DKV Euro Service, van hard PVC
per stuk verpakt, aan één zijde bedrukt
Afmetingen

Aantal

47 x 63 x 0,2 cm

st.

DKV sticker, aan één zijde bedrukt, zelfklevend
voor gebruik binnen- en buiten
Afmetingen

Aantal

Afmetingen

Aantal

8,5 x 6,0 cm

st.

28,0 x 20,0 cm

st.

16,0 x 11,3 cm

st.

42,6 x 30,0 cm

st.

DKV Partner Sticker om aan te brengen op uw voertuig
zelfklevende kunststoffolie verwijderbaar, UV-Protection lak
Afmetingen

Aantal

10 x 10 cm

st.

20 x 20 cm

st.

40 x 40 cm

st.

DKV vlag, aan beide zijden bedrukt
Afmetingen

Aantal

150 x 300 cm

st.

Verzendadres
Naam van uw onderneming

DKV leveranciersnr. (indien reeds voorhanden)

Contactpersoon (voor-, achternaam)

Straat / Huisnr.

Postcode

Plaats

Land

Provincie

Telefoonnr.

Faxnr.

E-mail

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

