STS net : Δικτυο συνεργείων – ηλεκτρολογείων

«Η ισχύς εν τη ενώσει»
Τα σοφά λόγια του Ομήρου από το 850 π.χ. που σημαίνει «είμαστε ισχυροί όταν είμαστε ενωμένοι» μας
καθοδήγησαν για να αντιμετωπίσουμε τον αυξανόμενο ανταγωνισμό (από νέα δίκτυα , πωλήσεις μέσω
ιντερνέτ , παγκοσμιοποίηση , …) στη δημιουργία του δικτύου συνεργείων – ηλεκτρολογείων “STS net”.
Η ενιαία εμφάνιση , η καθαριότητα , η φιλικότητα , η ικανότητα διάγνωσης , η τεχνική εμπειρία ,
η εμπιστοσύνη , ο εμπορικός σεβασμός είναι τα χαρακτηριστικά του “STS net”
Γνωρίζοντας ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για ένα μέλος ενός δικτύου
προσπαθήσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τα αρνητικά και να μεγιστοποιήσουμε τα θετικά.
Προϋποθέσεις
Η συνεργασία με την SPARE SERVICE AE .
Νόμιμη αδεία λειτουργίας συνεργείου η ηλεκτρολογείου.
Συμμετοχή σε όλα τα νέα σεμινάρια του “STS training”. Η τεχνική επάρκεια στις νέες τεχνολογίες
είναι ο πόλος έλξης.
Διαγνωστικό Tecnomotor , Magneti marelli η παρόμοιο με αυτά ώστε το τεχνικό τμήμα να μπορεί
να βοηθήσει στα δύσκολα όπως αναφέρετε στην “STS card”
.
Παροχές
Υποστήριξη στην χωροθέτηση και εσωτερική σήμανση του συνεργείου.
Χρήση σήματος αναγνωρισιμότητας
, εμπιστοσύνης , διάγνωσης.
Κοινή ενδυμασία με φόρμα και μπλούζα “STS wear”
Εταιρική εμφάνιση σε κάρτες , επιστολόχαρτα , φακέλους ,…
Ενιαίο βιβλίο “service”
Κάλυμμα τιμονιού και χάρτινα πατάκια για το “service”
Χρήση “on line” μέσω ιντερνέτ του εμπορικού προγράμματος της spare service για προσφορές
στους πελάτες του δικτύου και παραγγελίες
Οργάνωση του εμπορικού προγράμματος (software) του μέλους με εισαγωγή και συντήρηση
όλων των κινήσιμων ανταλλακτικών.
Απομακρυσμένη (μέσω ιντερνέτ) τηλεδιάγνωση σε ειδικές περιπτώσεις,
Χρήση του επαγγελματικού προγράμματος δεδομένων HaynesPro
On line τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη.
Χρήση όλων των προνομιών της “STS card”
Συνδιαφήμιση στον τύπο στο ράδιο και στην τηλεόραση.
Εξωτερικές επιγραφές σε πολύ χαμηλές τιμές.

“STS net”

Εξωτερικές επιγραφές
Αυτοκόλλητο αναγνωριστικό σήμα εμπιστοσύνης –
Διάγνωσης 0,50x0,50
Φωτεινή επιγραφή διπλής όψης 0,80m x 0,80m

Επιγραφή αλουμινίου εργασιών 0,70m x 1,80m μιας όψης

Σύνθεση κεντρικής ταμπέλας συνεργείου χρησιμοποιώντας τις επιλογές:
Επιγραφή αλουμινίου 0,50m χ 2,00m ηλεκτροστατική βαφή και αυτοκόλλητα γράμματα
Επιγραφή αλουμινίου 0,50m χ 3,00m ηλεκτροστατική βαφή και αυτοκόλλητα γράμματα
Λογότυπο STS 1,20m x 0,40m φωτιζόμενο με Led
H Λογότυπο STS 1,20m x 0,40m αλουμινίου 15mm πάχος

