Національний проект
авторизованих партнерів

Авторизовані партнери –

немонобрендові точки з продажу вікон, в
асортимент яких входить продукція ТМ WDS, яка повинна займати основну
долю у продажах партнера. Персонал салону досконало володіє знаннями
у продуктовій лінійці бренду та має навички у методиках продажу вікон.
Оснащення салону дозволяє проводити презентацію основних продуктів
ТМ WDS.

Наша мета:

об'єднати ключових дилерів України у національну мережу та
сконцентрувати зусилля на їх розвитку. 

Пропонуємо Вам приєднатись до команди кращих!

Переваги статусу авторизованого партнера:
Унікальність на своїй території.
За авторизованим партнером закріплюється територія, на якій
інші дилери вже не зможуть отримати офіціального статусу від
ТМ WDS (за виключенням фірмових салонів)

Направлення клієнтів з гарячої лінії ТМ WDS.
Клієнти, які шукають вікна будуть направлятися лише до
авторизованих точок, або фірмових салонів ТМ WDS

www.wds.ua

Розміщення контактів салону у розділі
«Де купити» сайту wds.ua

У цьому розділі, який щомісячно відвідують понад 60 000
кінцевих споживачів, з 2017 року будуть розміщені лише
авторизовані точки продажу та фірмові салони ТМ WDS.

Зовнішня та внутрішня реклама

Переваги статусу авторизованого партнера:
Статус офіційного партнера ТМ WDS

Навчання персоналу

Регулярне оновлення POS-матеріалів

БОНУСИ

АКЦІЯ -50%

MEGASALE
MEGASALE

Акційні та бонусні програми підтримки

Пакет підтримки від компанії МІРОПЛАСТ:
• Зовнішній світлодіодний лайтбокс WDS
• Внутрішній лайтбокс з годинником WDS
- Зовнішня+внутрішня табличка на ПВХ
• Фірмовий одяг для персоналу WDS
• Сертифікат офіційного партнера WDS
• Набір фірмової поліграфії WDS
• Візитки авторизованого партнера з контактами
WDS
Компанія МІРОПЛАСТ покриває 60% вартості пакету підтримки.
Для отримання рекламних матеріалів партнер повинен
оплатити 3 500 грн.

Пакет підтримки від компанії МІРОПЛАСТ:
Зовнішній
світлодіодний
лайтбокс

Внутрішній
лайтбокс
з годинником

Фірмовий одяг
для персоналу

Сертифікат
офіційного
партнера

Набір фірмової
поліграфії

Візитки
авторизованого
партнера

Відмінності у пакетах підтримки в залежності
від статусу салону
Елементи пакету підтримки
Продаж тільки WDS
Розміщення на сайті
Підтримка горячої лінії
Рекламні лайтбокси
Одяг для менеджерів
Навчання персоналу
Унікальність на своїй території
Індивідуальная реклама
Виставкові зразки
Виставкове обладнання
Індивідуальая поліграфія
Одяг для монтажників
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Вимоги до потенційних партнерів:
Досвід роботи на віконному ринку не менш
ніж 3 роки
Вигідне місцезнаходження салону
Безперервна робота салону протягом
усього року
Можливість розміщення рекламного
лайтбоксу та його підключення до електрики
Наявність у салоні кутиків основних систем
та вікон WDS

• Досвід роботи на віконному ринку не менш ніж 3
роки
• Вигідне місцезнаходження салону
• Безперервна робота салону протягом усього року
• Перший поверх (не обов'язково, але розглядається
як перевага перед іншими заявками)
• Можливість розміщення рекламного лайтбоксу та
його підключення до електрики
• Наявність у салоні:
• Кутик WDS 400
• Кутик WDS 500
• Вікна з профільних систем WDS та кутики інших
систем (не обов'язково, але розглядається як
перевага перед іншими заявками)
• Каталог ламінаційних плівок WDS
• Зразок підвіконня WDS

Вимоги до роботи авторизованих партнерів:
Пропозиція продукції WDS у першу чергу
при консультації потенційних покупців
Основна доля продажів салону повинна
припадати на продукцію ТМ WDS
Надання раз у квартал звіту про кількість
реалізованих конструкцій у розрізі систем
та фотозвіту стану приміщення
Якісна робота по рекламаційним зверенням
клієнтів, що придбали продукцію ТМ WDS
Участь у національних акційних та
навчальних програмах від ТМ WDS
Проходження персоналом онлайн атестацій
на знання продукту ТМ WDS та технік
продаж

• Пропозиція продукції WDS у першу чергу при
консультації потенційних покупців
• Основна доля продажів салону повинна припадати
на продукцію ТМ WDS
• Надання раз у квартал звіту про кількість
реалізованих конструкцій у розрізі систем (в т.ч не
WDS)
• Надання раз у квартал фотозвіту про стан
приміщення салону та рекламних матеріалів
• Оперативна та якісна робота по рекламаційним
зверенням клієнтів, що придбали продукцію ТМ WDS
• Участь у національних акційних та навчальних
програмах від ТМ WDS
• Проходження персоналом онлайн атестацій на
знання продукту ТМ WDS та технік продаж.

Як стати авторизованим партнером:
Заповнити онлайн заявку на
сайті wds.ua
Отримати погодження від компанії
МІРОПЛАСТ
Підписати офіційну угоду
Сплатити внесок у розмірі 3 500 грн
Розмістити зовнішню та внутрішню
рекламу
Надати фотозвіт про виконані роботи

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ
З питань співробітництва просимо звертатись:

Ольга Остапенко
Керівник проекту
(067) 560 35 40

www.wds.ua

