ЗАМОВИМО У ВАС ДО 10 000
ВІКОННИХ КОНСТРУКЦІЙ В 2016 РОЦІ

ШУКАЄТЕ НОВІ КАНАЛИ
ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ?
Постачайте вікна лідеру ринку
Івано-Франківщини – мережі віконних салонів
ВікноЛІДЕР і ставайте монополістом в регіоні,
продаючи до 10 000 віконних конструкцій на рік
протягом наступних 5-10 років (ми розраховуємо
на тривалі партнерські відносини).

ЧОМУ МИ ВПЕВНЕНІ,

ЩО ПРОДАМО НАЙБІЛЬШЕ
ВАШИХ ВІКОН
в Івано-Франківській
області?

ЧОМУ МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ПРОДАМО НАЙБІЛЬШЕ ВАШИХ ВІКОН
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ?

1. Продали понад 8 000 віконних
конструкцій у 2014 році, криза минає
і в 2016 році плануємо нарощувати
продажі – таким чином ви можете
розраховувати на наші замовлення в
обсязі до 10 000 одиниць товару на
рік;

3. У нас працює 14 талановитих,
добре натренованих і мотивованих
менеджерів з продажів, підібраних за
унікальною методикою – вони
продаватимуть ваші вікна;

2. Наша мережа нараховує 10
фірмових магазинів загальною
площею 650 м2. Вони розташовані у
найкращих місцях, звідки їх добре
видно як пішоходам, так і
автомобілістам – ваша віконна
продукція може бути представлена в
цих салонах;

4. В нас понад 30 000 задоволених
клієнтів, по рекомендації яких ваші
віконні конструкції купуватимуть їхні
родичі, друзі, знайомі;

ЧОМУ МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ПРОДАМО НАЙБІЛЬШЕ ВАШИХ ВІКОН
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ?

5. Інвестували понад $500 000 в
рекламу та імідж компанії, тепер
70% івано-франківців вважають
«ВікноЛІДЕР» найпопулярнішим
віконним брендом, а 34% мешканців
області готові звернутися до нас як
тільки настане потреба – це означає,
що ви станете головним
постачальником віконної продукції в
регіоні;
6. Тільки у версні-жовтні 2014 року
нашу рекламу демонструвало 46
білбордів, 78 сітілайтів і трилайтів
області, а листівки з акційними
пропозиціями отримали 270 000
сімей Івано-Франківщини. Рекламна
кампанія охопила 11 радіостанцій, а
також телеканали «Інтер» та «1+1», де
нашу продукцію рекламувала зірка
українського шоу-бізнесу;

7. На нас рівняється більшість дрібних
віконних бізнесменів області. Якщо ми
продаватимемо вашу продукцію, вони
також захочуть її продавати – ви матимете
більше дилерів, не докладаючи жодних
зусиль;
8. Всі процеси всередині нашої компанії
відлагоджені до автоматизму; клієнтські
замовлення виконуються вчасно,
працюють професійні замірники і
монтажники вікон – вашій репутації ніщо
не загрожуватиме;
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9. Компанія «ВікноЛІДЕР» 11 років на
ринку – ви отримаєте надійного партнера,
який завжди виконує свої зобов'язання,
має власну стратегію розвитку та
динамічно росте.

ЯКІСНУ
ПРОДУКЦІЮ

ВІД ВАС МИ
ПРОСИМО:

ОПЕРАТИВНЕ УСУНЕННЯ
РЕКЛАМАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ
ІЗ ЗАВОДСЬКИМИ
НЕДОЛІКАМИ ТОВАРУ

СВОЄЧАСНІ
ПОСТАВКИ

ЕКСКЛЮЗИВНУ
ЦІНУ

ПАРТНЕРА-ПОСТАЧАЛЬНИКА

ОБЕРЕМО НА
КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ
Переможе той, хто запропонує нам найкраще
обслуговування і найнижчу в регіоні партнерську
ціну на продукцію.
При цьому ми не станемо демпінгувати,
роздрібна ціна ваших віконних конструкцій буде
ринковою, адже наші продажі будуються на
авторитетності бренду, довірі клієнтів і якості
обслуговування. Заниження ціни – не наш
метод роботи.

ЧОМУ МИ РОЗРАХОВУЄМО НА ОСОБЛИВІ
ФІНАНСОВІ УМОВИ СПІВПРАЦІ?
ТОМУ ЩО НА ВАС ПРАЦЮВАТИМУТЬ:
НАЙПОТУЖНІШІ РЕКЛАМНІ КАМПАНІЇ;
НАЙЕФЕКТИВНІШІ МЕНЕДЖЕРИ З
ПРОДАЖІВ ВІКОН;
ВІКОННИЙ БРЕНД №1
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ;
МЕРЕЖА ДРІБНИХ ДИЛЕРІВ, ЯКІ
ПРИЙДУТЬ ЗА ВАШИМИ ВІКНАМИ
СЛІДОМ ЗА НАМИ.

Запропонувавши нам ексклюзивну
партнерську ціну, ви суттєво збільшите
обсяги виробництва, продажів і, як
наслідок, прибутковість своєї компанії.
Впевнені, що на віконному ринку ми
станемо найвигіднішим вашим
партнером. Ніхто не принесе вам
користі більше за нас.

МИ НАЛАШТОВАНІ

УКЛАСТИ УГОДУ З
НОВИМ ПАРТНЕРОМ
у цьому році, тому чекаємо на ваші пропозиції
до «20» грудня 2015 року.
P.S.: Якщо цей лист потрапив до вас випадково, перешліть
його, будь ласка, особі, яка приймає рішення на вашому
підприємстві. Я впевнений, що ваш особистий внесок у
розвиток компанії оцінять належним чином.

НАШІ КОНТАКТИ
(03472) 6-52 00
kalush-manager@viknolider.com.ua
www.viknolider.com.ua

З повагою,
директор мережі віконних салонів «ВікноЛІДЕР»
Костянтин Кузьмин

Ваш особистий менеджер Тетяна Чмелик
(03472) 6-52-00
kalush-manager@viknolider.com.ua

