Dober znak za povečanje dobička:
ekskluzivna zunanja signalizacija DKV.

DKV Euro Service ustvarja zaupanje. Več kot 130.000 strank zaupa najbolj razvejani servisni mreži v Evropi s
približno 65.500 sprejemnimi mesti. Kot naš servisni partner lahko imate od tega zgolj korist. Z DKV reklamnim
napisom sodite med ponudnike številka 1 za prevoznike in poklicne voznike, ki na poti uporabljajo kartico
DKV CARD ali DKV BOX za plačilo cestnin in pristojbin. Trenutno je takih več kot 2,6 milijona uporabnikov.

Prednosti dobre zunanje signalizacije
» močan vpliv signalizacije, ki k vam usmerja stranke DKV
» nadpovprečna intenzivnost stikov in njihovo trajanje
zaradi visoke obiskanosti

» povišanje vašega prometa
» morebitno pridobivanje novih strank
» dolgoročno sodelovanje z obstoječimi strankami
» spodbujanje občutka „dobrodošli doma“ pri strankah DKV

Dostavljamo nadomestne dele. In to brezplačno!

03.17 / SI

Podatke o logotipu DKV si lahko prenesete v centru za prenose na naši spletni strani
www.dkv-euroservice.com/novice-in-medijsko-sredisce-prenosi

DKV zunanja signalizacija za servisne partnerje: popolnoma enostavno brezplačno naročanje.
Izpolnite formular in ga po e-pošti pošljite na dkv-order@dkv-euroservice.com
ali prek faksa na številko: +49 (0)2327 9651-130.
Trda opozorilna tabla DKV Euro Service iz PVC
posamezno pakiranje, enostransko potiskana
Mere

Količina

47 x 63 x 0,2 cm

Kos

Nalepka DKV, enostransko potiskana, samolepilna
za zunanje in notranje površine
Mere

Količina

Mere

Količina

8,5 x 6,0 cm

Kos

28,0 x 20,0 cm

Kos

16,0 x 11,3 cm

Kos

42,6 x 30,0 cm

Kos

Nalepka DKV-partner za vaše vozilo
samolepilna plastična folija, ki se jo da odstraniti, lak z zaščito pred UV
Mere

Količina

10 x 10 cm

Kos

20 x 20 cm

Kos

40 x 40 cm

Kos

Zastava DKV, obojestransko potiskana
Mere

Količina

150 x 300 cm

Kos

Naslov za pošiljanje
Naziv vašega podjetja

Številka dobavitelja DKV (če jo imate)

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Ulica / Hišna št.

Poštna številka

Kraj

Država

Zvezna dežela

Telefonska št.

Št. faksa

Elektronski naslov

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

