Sposób na zwiększenie obrotów Twojej
stacji benzynowej:
Profesjonalne oznakowanie zewnętrzne DKV.

Marka DKV od lat cieszy się zaufaniem klientów. Z naszych usług korzysta blisko 130 000 firm. Oferujemy ponad
65 500 placówek, które honorują karty paliwowo-serwisowe DKV. Partnerstwo DKV pociąga za sobą wymierne
korzyści. Stacja benzynowa oznaczona tabliczką z logo DKV kojarzy się z profesjonalną obsługą i wysoką
jakością świadczonych usług. Taka stacja to numer 1 dla wszystkich zawodowych kierowców korzystających w
trasie z kart DKV lub urządzeń DKV BOX przekroczyła już 2,6 mln.

Dlaczego warto zadbać o profesjonalne oznakowanie zewnętrzne
» rozpoznawalne logo, kojarzone z wysoką jakością usług
» szansa na zwiększenie obrotów w punktach obsługi i sklepach
» możliwość pozyskania nowych klientów
» wzrost częstotliwości odwiedzin stacji
» zwiększenie lojalności stałych klientów
» zaufanie ze strony klientów korzystających z usług DKV

Dostawa części zamiennych. Bezpłatnie!

03.17 / PL

Logo DKV można pobrać w centrum kontaktowym na naszej stronie internetowej
www.dkv-euroservice.com/komunikaty-prasowe-pliki-do-pobrania

Oznakowanie zewnętrzne DKV dla stacji benzynowych. Zamów bezpłatnie!
Wystarczy wypełnić formularz i przesłać e-mailem na dkv-order@dkv-euroservice.com.
Lub faksem pod numer: +49 (0)2327 9651-130.
Rama rurowa z tablicą DKV (płyta warstwowa Dibond) –
tablica jest już przymocowana do ramy
Ramę należy zabetonować lub na stałe osadzić w podłożu

Długość słupa

Liczba

Słup o długości 2 metrów
i tablica 63 × 47 cm

(maks. 2) szt.

Tablica DKV z płyty warstwowej Dibond
bez ramy rurowej, nadruk na obu stronach, z otworami umożliwiającymi
zamocowanie do przygotowanej ramy

Wymiary

Liczba

100 x 75 cm

(maks. 2) szt.

63 x 47 cm

(maks. 2) szt.

Naklejka DKV, nadruk jednostronny, samoprzylepna
do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

Wymiary

Liczba

Wymiary

Liczba

8,5 x 6,0 cm

szt.

28,0 x 20,0 cm

szt.

16,0 x 11,3 cm

szt.

42,6 x 30,0 cm

szt.

Dyrektywa o dieslu (cyfrowo)
Język

Informacje o stacji paliw
Nazwa koncernu paliwowego

Nr dostawcy DKV (jeżeli już jest przydzielony)

Marka stacji benzynowej

Nazwa stacji benzynowej

Termin otwarcia (tylko w przypadku nowych punktów)

Adres wysyłki
Nazwa firmy
Osoba kontaktowa (imię, nazwisko)

Ulica / numer domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Województwo

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

Lokalny doradca

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

