Innowacyjność, która pozwala pójść do przodu!

BĄDŹ ODWAŻNY I WYJDŹ POZA UTARTE SCHEMATY SPOSOBÓW SPRZEDAŻY !
DAJEMY CI NOWE NARZĘDZIA I NOWE ROZWIĄZANIA JAK TO ZROBIĆ !
INTEGART nieustannie poszukuje biznesowej wartości dodanej dla Klientów, którzy stają się użytkownikami technologii HP Latex.
Tworzenie kompleksowych rozwiązań aplikacyjnych oraz kreowanie nowych modeli biznesowych jest wpisane w strategię firmy. Stawiamy
na dynamiczny rozwój Klientów i rozwinięcie lub umacnianie ich pozycji rynkowej!
Rok 2018 rozpoczynamy przełomową promocją, która pozwoli nowym użytkownikom technologii HP Latex jeszcze bardziej i śmielej
„rozwinąć skrzydła” oraz wyjść do Klientów. Obecnym użytkownikom technologii HP Latex, pomoże zmienić standardy pracy, poszerzyć
zespoły handlowe oraz jeszcze szybciej dotrzeć do swoich Klientów czy dostarczać gotowe wyroby.
Zdobywanie nowych Klientów, od teraz, będzie łatwe jak nigdy dotąd.
Dzięki tym narzędziom będziesz mógł:
• łatwiej i szybciej docierać do klientów
• prezentować swoje usługi w sposób profesjonalny
• poszerzyć portfolio oferowanych produktów
• łatwiej i pewniej zamykać transakcje
• skuteczniej rozpoznawać potrzeby klienta
• budować trwałe relacje biznesowe
• rozszerzyć zasięg swojej działalności
• prowadzić profitową działalność

Kreujemy dla Ciebie wyjątkowe warunki oraz możliwości

Twoje mobilne DEMO HP Latex ... przez 6 miesięcy bez żadnych kosztów utrzymania*
* nie dotyczy paliwa oraz mandatów, limit do 15 tys km. Powyżej wyznaczonego limitu, każdy kilometr 1,2 zł/km. Auto może być użytkowane tylko na terenie PL. Nie można go użytkować
pod wpływem alkoholu oraz innych używek. Samochód powinien być wykorzystany wyłącznie do pracy handlowej i służbowej. Dodatkowe warunki w regulaminie promocji.

ZANIM RUSZYSZ W DROGĘ OTRZYMASZ OD NAS:
• profesjonalne szkolenie handlowe

Poznasz i opanujesz następujące zagadnienia:
• autoprezentacja „profesjonalny doradca klienta”
• organizacja procesów sprzedaży
• budowanie relacji z klientami
• negocjacje handlowe
• praca z telefonem

• profesjonalne szkolenie produktowe
„Akademia reklamy”
• innowacyjne media w produkcji
• rozwiązania aplikacyjne w wersji „premium” oraz „econo”
• trendy 2018

• profesjonalne narzędzia sprzedaży
„Magic Box”
czytaj dalej
HP LATEX PRINT&CUT s.300

HP LATEX s.300/ s.500

YARIS
Czas trwania promocji:

HP LATEX 1500/ 3000

C-HR

01.02.2018 - 16.03.2018

Jeśli jesteś odważny i nie obawiasz się powalczyć na rynku oraz wyjść do swoich Klientów podejmij wyzwanie. Otwórz się na
technologię HP Latex. Zmień swoje przyzwyczajenia i skorzystaj z pakietu korzyści na wyciągnięcie ręki. Kupując urządzenie
drukujące HP Latex III generacji otrzymasz pakiet korzyści i niewiarygodną możliwość na dynamiczny rozwój Twojej firmy.
Oferta limitowana.
Warunki do spełnienia określa Regulamin dostępny na stronie www.integart.com.pl oraz u Przedstawicieli Handlowych.

L u b i n - D ł ug o ł ę k a

Profesjonalne narzędzia sprzedaży „MAGIC BOX”:

• MEDIA BOX
wzornik „media do druku wielkoformatowego”
wzornik „wall decoration”
wzornik „window decoration”
wzornik „textile”
wzornik „zobacz jakie to easy”
broszury

• MEDIA CASE
system do napinania tkanin
mini roll’up - media P.O.S.
wallattract
system do podświetleń
roleta
sample

Twoje mobilne DEMO HP Latex ... prezentacja wyposażenia
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Dzięki partycypacji w programie „HP Latex on the move” będziesz miał do dyspozycji nie tylko najnowocześniejszą technologię druku LFP,
ale otrzymasz również doskonałe narzędzia do pracy w terenie. Nie przypadkowo do programu ekologicznych drukarek HP Latex dobraliśmy
pojazdy Toyoty słynące z niezawodności, ekonomiki jazdy oraz dbałości o środowisko.
Bezpośrednio po zakupie drukarki utworzysz w swojej firmie stanowisko mobilnego handlowca wyposażonego w najwyższej jakości narzędzia
do oferowania Twoich profesjonalnych usług. Ten dobrze skatalogowany „mobilny warsztat", który nazwaliśmy „Magic Box” umożliwi Ci
szybką prezentacje kasetonów podświetlanych, banerów, tapet, grafiki samochodowej, laminatów zabezpieczających, reklam tekstylnych,
z foli magnetycznej, szronionej, OWV oraz odblaskowej. Będziesz gotowy na każdą okazję! W komplecie tym będzie wszystko co potrzebujesz
na co dzień w swej pracy. Pozwoli Ci to bardzo dokładnie i profesjonalnie zaoferować swoje usługi oraz pozostawić po sobie niezapomniane
wrażenie. Szybko poznasz skuteczność sprzedaży bezpośredniej. Właściwe rozpoznanie potrzeb klienta pozwoli Ci na lepsze dopasowanie do
jego oczekiwań.
W dniu kiedy odbierzesz od nas zupełnie nieodpłatnie kluczyki do swojego nowego samochodu służbowego*, otrzymasz również trening
„profesjonalny doradca klienta” Ukończenie tego kursu pozwoli Ci prowadzić profesjonalne prezentacje, rozmowy handlowe i zainspirować
klienta ciekawymi rozwiązaniami. Gwarantujemy, że po tym kursie i z tymi narzędziami dołączysz do najlepszych fachowców z branży.
Zbuduj razem z nami swoją przyszłość w programie „HP Latex on the move”
Sławomir Kot-Zaniewski
Prezes Zarządu,
Integart Sp. z o.o.
*na okres 6 miesięcy/ 15 tys.km

Twoja identyfikacja
i dedykowany kolor

Dwie innowacyjne technologie
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Wspólny finał akcji - HP Latex on the move
REGULAMIN PROMOCJI „HP LATEX ON THE MOVE”
Organizatorem sprzedaży premiowej jest
Integart z o.o. z siedzibą w Błoniu.

Przekazanie narzędzi Q2_2018
Event szkoleniowy

Sprzedaż Premiowa prowadzona jest na terenie całej
Polski.
Przystąpienie do Sprzedaży Premiowej jest dobrowolne.
Oferta obowiązuje w terminie
01.02.2018 - 16.03.2018.

PARTNERZY

Oferta ważna do wyczerpania limitowanej ilości
urządzeń. Decyduje termin wpływu zaliczki na
konto Integart.

L u b i n - D ł ug o ł ę k a

Warunki do spełnienia:
a) podpisanie „Zamówienia" oraz „OWSU"
b) zamówienie potwierdzone wpłatą bezzwrotnej
zaliczki w wysokości 10% wartości brutto 		
urządzenia (wartość zestawu drukującego
określa Konfigurator firmy Integart).
c) zawarcie umowy sprzedaży
Urządzenia objęte promocją:
• HP Latex 1500, 3000 > w promocji Toyota C-HR +
Magic Box
• HP Latex 570/ 560 > w promocji Toyota Yaris + 		
Magic Box
• HP Latex s.300 > w promocji Toyota Yaris +
Magic Box
• HP Latex s.300 Print&Cut > w promocji Toyota Yaris +
Magic Box
Okres bezpłatnego korzystania z pakietu promocji
wynosi 6 m-cy, z możliwością odpłatnego
przedłużenia okresu o kolejne 6 m-cy. Okres
użytkowania liczy się od dnia odbioru narzędzi.
Termin przekazania samochodu wraz z narzędziami
Magic Box określi Organizator, nie później jednak niż
Q2_2018 r.
Wszystkie urządzenia HP Latex objęte są gwarancją
producenta. Promocja dotyczy pojedynczych
urządzeń i nie łączy się z innymi spoza tej oferty.
Finansowanie zakupu urządzeń HP Latex przez
BZWBK Leasing. Integart nie gwarantuje przyznania
finansowania przez ww. Bank.

INTEGART Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie

tel. 71 315 16 01
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków bez
konieczności informowania.

Zanim ruszysz gdzieś indziej ...
o szczegóły zapytaj Przedstawicieli Handlowych Integart

