1DayRepair – Naprawa w 1 dzień
Standox w spiera sw oje w arsztaty lakiernicze pomagając im w zdobyw aniu now ych klientów .
Marka specjalizująca się w branży lakierów renow acyjnych opracow ała koncepcję
marketingow ą o nazw ie 1DayRepair. Po dokonaniu w stępnej oceny szkody, w arsztaty
lakiernicze Standox w ykonają napraw ę w ciągu, umów ionego z góry, jednego dnia.
W arsztaty lakiernicze mogą promow ać sw oje usługi szybkiej napraw y pod hasłem 1DayRepair.
W tym celu marka Standox udostępniła projekty graficzne materiałów reklamow ych. Na stronie
internetow ej standox.pl znajdziemy w izualizację rollup’u oraz dostępne projekty ulotek.
Koncepcja 1DayRepair pozw oli w arsztatom lakierniczym Standox przyciągnąć now e grupy
klientów i tym samym zw iększyć przepustow ość w arsztatu.
Rozw iązanie 1DayRepair w ykorzystuje zoptymalizow ane procesy renow acji przy użyciu
dedykow anych produktów marki Standox. Dla w łaścicieli samochodów to oznacza możliw ość
odebrania auta tego samego dnia, w którym zostało oddane do napraw y. Usługa 1DayRepair
zachęci szczególnie tych klientów , dla których samochód jest niezbędnym narzędziem pracy, w
tej grupie znajdą się na przykład mobilni przedstaw iciele handlow i, w łaściciele flot
samochodow ych oraz osoby pracujące w firmach przew ozow ych. Dla tego rodzaju klientów
pozostaw ianie auta w w arsztacie lakierniczym na kilka dni, może nie tylko zaburzyć ich plan
pracy, ale naw et doprow adzić do strat finansow ych.
1DayRepair opiera się na zaaw ansow anych technologicznie produktach oraz procesach.
Jednak aby koncepcja napraw y w 1 dzień mogła osiągnąć sukces należy pamiętać, że muszą
zostać spełnione odpow iednie w arunki. Niezbędny jest zapas materiałów lakierniczych oraz
części zamiennych. Marka Standox oferuje szeroki w achlarz materiałów lakierniczych, które
można w ykorzystać w celu uzyskania w yjątkow o szybkiej i efektyw nej renow acji. W ięcej
informacji dotyczących 1DayRepair można uzyskać od lokalnych przedstaw icieli marki Standox
lub w na stronie http://w w w .standox.pl/1dzien.

###

O marce Standox
Standox, jedna z globalnych marek renow acyjnych systemów lakierniczych Axalta Coating
Systems pomaga sw oim klientom uzyskiw ać najlepsze w yniki dzięki najw yższej jakości
produktom i kompleksow emu doradztw u. Jako w iodąca europejska marka lakierów
renow acyjnych z siedzibą w W uppertalu, Niemcy, Standox oferuje innow acyjne systemy
lakiernicze oraz doskonałe technologie doboru koloru. Aprobaty w szystkich głów nych
producentów pojazdów samochodow ych odzw ierciedlają pozycję marki jako w iodącego
partnera na rynku motoryzacyjnym. Standox pomaga profesjonalnym w arsztatom lakierniczym
osiągać doskonałe w yniki za każdym razem.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_pl/pl_PL/about-us/news/1-day-repair.print.html

