EN

Distribution
network

RO

Retea de
Distributie

Our distribution system is flexible and
depends on the individual needs of the
customer.

Sistemul nostru de distribuție este flexibil
și depinde de nevoile individuale ale
clientului.

We have a stable distribution network in
Poland and dynamically growing distribution network in the territory of Europe.

Avem o rețea stabilă de distribuție în
Polonia și o rețea de clienți dinamică în
curs de dezvoltare în Europa.

Central warehouse, located in the center
of Poland near Warsaw, provides reliable
logistics service, quick delivery and high
availability of the offered product range.

Depozitul central situat în centrul Poloniei,
lângă Varșovia, oferă servicii de logistică
fiabile, viteză de livrare și disponibilitate
ridicată a sortimentului oferit.

Exclusive representative for Europe:
Reprezentant exclusiv pentru Europa:
Q4Y S.A.
Urzut, Promyka 2A
05-831 Młochów, POLAND
www.q4y.pl
phone: +48 22 739 90 94
e-mail: info@q4y.pl
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About us
Spare car parts by Protechnic first appeared in
Poland in 2004. Their introduction was a reply
to the growing needs of the market to give all car
users an alternative of a good product at a good
price. Since 6 May 2005 Protechnic has been
a registered trademark protected by patent law
in the territory of the whole Europe. For our
customers this is a guarantee of origin and
high quality of the products.
 2016: more than 95% coverage of the car
park in Europe.
 High quality of products is confirmed by
very low ratio of complaints <0,3%.
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 Wide range:
 brake discs,
 brake drums,
 brake pads,
 brake shoes,
 driveshafts,
 c.v. joints,
 c.v. boot kits,
 hydraulic brake & clutch parts,
 water pumps,
 wiper blades.

Despre noi
Piesele auto marca Protechnic au apărut
pentru prima dată
în 2004, în Polonia. Introducerea acestora
a fost un răspuns la nevoile tot mai mari ale
pieței, pentru a oferi tuturor utilizatorilor de
automobile o alternativă la un produs bun la
un preț bun. Din 6 mai 2005, Protechnic este
o marcă înregistrată, protejată prin legea
brevetelor în întreaga Europă. Pentru clienții
noștri, este o garanție a originii și a calității
produselor.
 Peste 95% din acoperirea parcurilor auto
din Europa.
  Calitate ridicată a produsului confirmată
de o rată scăzută de revendicare <0,3%.

 O gamă largă de produse:
 discuri de frână,
 tamburi de frână,
 plăcuțele de frână,
 saboti de frână,
 planetare,
 cap planetara
 kit burduf planetara
 sisteme hidraulice pentru franare
și ambreiaj,
 pompe de apă,
 stergatoare.

Marketing
support

RO

Suport
Marketing

Products by Protechnic are not only
a guarantee of a good and safe product but
also, a well developed sales support system.

Produsele marca Protechnic nu reprezintă
doar o garanție a unui produs bun și sigur, ci și
un sistem extins de suport pentru vânzări.




















Loyalty Program
Marketing gadgets
Exposition materials
Commercial promotions with prizes
Mailings
Website
Catalogues, brochures and folders
PR actions and advertising campaigns
Trips and events

Program de loialitate
Reviste de marketing
Materiale de expozitie
Promoții comerciale cu premii atractive
E-mail
Site web
Cataloage, broșuri și dosare
Pentru activitățile de PR și campaniile
publicitare
 Excursii și evenimente
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