Piese de schimb pentru autoturisme

Suport
marketing
Produsele sub marca Protechnic nu reprezintă
doar garanţia unui produs bun şi sigur, ci şi un
sistem elaborat de suport a vânzării.

Program de loialitate
Gadgeturi marketing
Materiale pentru expoziţii
Promoţii comerciale
cu premii atractive
Mailinguri
Sait de internet
Cataloage, broşuri şi dosare
Acţiuni public relation
şi campanii de reclamă
în presă şi Internet
Călătorii şi evenimente
în comun

Oferi
Produsele Protechnic devin tot mai populare în fiecare
an în rândul clienţilor din toată Europa. Marca Protechnic
include produse care provin de la furnizori recunoscuţi
din sectorul auto. În multe cazuri sunt producători, care
furnizează produse pentru montajul iniţial.
Piesele auto de schimb Protechnic au apărut pentru
prima oară în 2004 în Polonia. Introducerea acestora
constituie răspunsul la cerinţele în creştere de pe
piaţă, pentru a asigura tuturor utilizatorilor de vehicule
o alternativă pentru un produs bun la un preţ bun.

Marca reprezintă gama integrală de piese de schimb
pentru sistemul de frânare la care se alătură articulaţii,
planetare, capete de planetare, kit burduf planetare,
baterii, pompe de apă, amortizoare şi stergătoare de
parbriz.
Pentru a garanta clienţilor cea mai înaltă calitate
a produselor le supunem unui control constant, care
începe înainte ca produsul să apară pe piaţă.

De pe 6 mai 2005 Protechnic este o marcă înregistrată,
protejată prin legea brevetelor în toată Europa.
Pentru clienţii noştri acest fapt constituie garanţia
de provenienţă şi de calitate ridicată a produselor.

Procesul de producţie este monitorizat de ingineri, care
au grijă în mod constant ca produsele să îndeplinească
standardele europene. Rezultatele pozitive ale analizelor
acestora sunt determinante pentru posibilitatea
de introducere a produsului în oferta Protechnic.

De la apariţia pe piaţa din Polonia cantitatea de produse
din oferta Protechnic este în continuă creştere.

Toate piesele din oferta Protechnic posedă certificate
de calitate a produselor şi garanţie pentru un an.

Discuri de frână

Plăcuțe de frână

Saboți de frână

Piese pentru abreiaj şi
sistemul de frânare

Cap de planetara

Kit burduf planetara

Amortizoare

Stergătoare de parbriz

Planetare

Acumulator

Pompe de apă

Reţea de
distribuţie
Sistemul nostru de distribuţie este flexibil
şi depinde de cerinţele individuale ale clientului.
Posedăm o reţea stabilă de distribuţie şi câteva
zeci de distribuitori în Polonia precum şi o reţea
de clienţi în continuă dezvoltare în Europa
Centrală de Est şi de Sud.
Depozitul central
Centrală şi în jurul
logistice fiabile,
şi disponibilitatea
oferit.

este localizat în Polonia
Varşoviei şi asigură servicii
livrare rapidă precum
ridicată a asortimentului

www.protechnic.eu
e-mail: info@protechnic.eu

Reprezentant exclusiv în Europa:
Q4Y S.A.
Urzut, ul. Promyka 2A
05-831 Młochów, Polonia
www.q4y.pl
tel. +48 22 739 90 94
e-mail: info@q4y.pl
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