Semnul dumneavoastră bun pentru un venit suplimentar:
semnalizarea exterioară exclusivă DKV.

DKV Euro Service creează încredere. Peste 130.000 de clienți mizează pe cea mai densă rețea de servicii din
Europa, cu aproximativ 65.500 puncte de acceptanță. Dumneavoastră, ca partener de servicii, puteți doar să
profitați de acest lucru. Deoarece cu panoul suspendat DKV vă numărați printre punctele de contact numărul 1
pentru toți transportatorii și șoferii profesioniști, care sunt pe drum cu DKV CARD sau cu DKV BOX. Lar în
momentul de față aceștia sunt peste 2,6 milioane.

Avantajele dumneavoastră cu o semnalizare exterioară DKV bună
» semnalizare puternică, care ghidează clienții DKV spre dumneavoastră
» intensitatea și durata contactului peste medie datorită
frecvenței ridicate

» creșterea cifrei dumneavoastră de afaceri
» posibilitatea de a câștiga noi clienți
» păstrarea pe termen lung a clienților existenți
» promovarea sentimentului de „Welcome Home” la clienții DKV

Livrăm înlocuire. Gratuit!

03.17 / RO

Găsiți fișierul Logo DKV spre descărcare în centrul de contact al paginii noastre
web la www.dkv-euroservice.com/descarcari-presa

Semnalizare exterioară DKV pentru partenerii de servicii: comandați foarte simplu și gratuit.
Completați formularul și trimiteți-l prin e-mail la dkv-order@dkv-euroservice.com.
Sau la nr. de fax: +49 (0)2327 9651-130.
Indicator DKV Euro Service din PVC dur
împachetat individual, imprimat pe o parte
Dimensiuni

Număr

47 x 63 x 0,2 cm

Buc.

Autocolant DKV, imprimat pe o parte, autoadeziv
pentru amplasare în interior și exterior
Dimensiuni

Număr

Dimensiuni

Număr

8,5 x 6,0 cm

Buc.

28,0 x 20,0 cm

Buc.

16,0 x 11,3 cm

Buc.

42,6 x 30,0 cm

Buc.

Autocolant pentru partenerii DKV care se aplică pe vehiculul
dumneavoastră – folie autoadezivă din material plastic detașabilă,
vopsea UV-Protection
Dimensiuni
10 x 10 cm
20 x 20 cm
40 x 40 cm

Număr
Buc.
Buc.
Buc.

Steag DKV, imprimat pe ambele părți
Dimensiuni

Număr

150 x 300 cm

Buc.

Adresă de corespondență
Numele firmei dvs

Nr. furnizor DKV (în cazul în care există deja)

Reprezentant (prenume, nume)

Stradă / Număr

Cod poștal

Localitate

Țara

Stat federal

Nr. telefon

Nr. fax

E-mail

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

