KRADEX
DLA DYSTRYBUTORÓW
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH I KORZYSTAJ
Z PROFESJONALNEGO WSPARCIA SWOJEJ SPRZEDAŻY

POLSKI PRODUCENT OBUDÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA ELEKTRONIKI

ELEMENTY WSPARCIA
OBECNOŚĆ W MATERIAŁACH CYKLICZNYCH
Jako dystrybutor marki Kradex zyskujesz rabaty przygotowane indywidulanie
na podstawie wyników sprzedażowych i stopnia zacieśnienia współpracy.

RABATY SPECJALNE NA ZAMAWIANE PRODUKTY
Informacje na temat ﬁrmy, wspólnie organizowanych promocji umieszczane
są w biuletynie ﬁrmowym Kradex, a także w materiałach prezentowanych na
wydarzeniach targowych, takich jak Automaticon, Energetab, Konferencja
TEC.

OBECNOŚĆ NA STRONIE WWW W DZIALE „WSPÓŁPRACA”
Informacje na temat ﬁrmy prezentowane będą w specjalnie przygotowanym
dziale.

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW WSPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ
Wspieramy naszych dystrybutorów w ich pracy, udostępniamy materiały
przeznaczone do punktów sprzedażowych, takie jak standy A4 z ulotkami,
naklejki na podłogę, naklejki na szybę, naklejki informacyjne na produkty,
kiwaki do półek z produktami, a także walizki prezentacyjne dla handlowców.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INDYWIDUALNYCH MATERIAŁÓW DLA
HANDLOWCÓW NA SPECJALNE ZAPOTRZEBOWANIE DLA NAJBARDZIEJ
ZAANGAŻOWANYCH W PROMOCJĘ I SPRZEDAŻ MARKI KRADEX

WSPARCIE W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH
Dostęp do materiałów i wsparcie w ich indywidualnym przygotowaniu:
•

publikacje promocji na stronie www i na proﬁlu ﬁrmowym na Facebooku Kradex

•

dostęp do większej ilości tematycznych gadżetów promocyjnych, także z logo dystrybutora

•

pomoc w opracowaniu materiałów promocyjnych

•

współﬁnansowanie druku ulotek promocyjnych

•

dostęp do specjalnych ofert promocyjnych
skierowanych wyłącznie do dystrybutorów

WARUNKI WSPÓŁPRACY
WYMAGANIA
Dystrybutor zobowiązany jest do umieszczenia na swojej stronie www/
sklepie internetowym:
1. logo ﬁrmy Kradex oraz informacji o byciu oﬁcjalnym dystrybutorem tej
marki
2. wprowadzenia pełnego asortymentu do sklepu internetowego wraz
z oznaczeniem każdego produktu ﬁrmy Kradex oryginalną nazwą
producenta i opisem „producent: Kradex”
Dystrybutor zobowiązany jest do:
1. używania w opisach produktów z serii „Z” oryginalnych nazw indeksów
ﬁrmy Kradex. Dystrybutor nie może zmieniać indeksów tych produktów
na własne

2. wprowadzenia oznaczenia logiem Kradex materiałów drukowanych
oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych
zawierających produkty marki Kradex
3. wyrażenia zgody na dodanie wskazanego przez Dystrybutora adresu
e-mail do bazy subskrybentów w celu przesyłania tą drogą informacji
handlowych i promocyjnych dotyczących produktów i marki Kradex
4. aktywnego promowania produktów Kradex

POLITYKA HANDLOWA
Jednym z głównym założeń polityki sprzedażowej marki Kradex jest ścisła
współpraca z dystrybutorami i odbiorcami hurtowymi oraz wspieranie tych
podmiotów w ich działaniach handlowych, promocyjnych i reklamowych
dotyczących produktów i marki Kradex.

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O WARUNKI WSPARCIA!
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