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Udnyt din tid og dine penge bedre!
Lad os hjælpe dig med at sælge
Hos e-l-m vil vi gerne hjælpe dig 
med at sælge dit produkt - og helst 
monteret med vores aggregater, 
således kunden kan opnå en 
helstøbt løsning. Derfor står vores 
sælgere altid til rådighed med 
demonstration og oplæring i brugen 
af vores aggregater.

Vi udruster dine sælgere i at kunne 
markedsføre dine produkter med et 
e-l-m aggregat monteret.

Vores sælgere kan fortælle om 
fordelene ved at vælge e-l-m. 
Hvad er fordelen ved at vælge 
en integreret løsning i forhold 
til en hook-on? Hvilken type 
gafler er bedst til opgaven? 
Hvor meget lasteevne opnår 
kunden med et e-l-m produkt 
i forhold til konkurrerende 
produkter?

Disse spørgsmål, plus mange 
andre, kan vores sælgere svare på 
- og derved bliver I selv klædt bedre 
på, når det gælder vejledning af 
slutbrugeren.

I DENNE UDGAVE

Når man skal ud og købe et 
produkt, skal det helst gå så 
gnidningsfrit som muligt - og det 
gør det hos e-l-m!

Læs i dette afsnit om, hvordan du 
kan få hjælp til salg og markeds-
føring. Læs også om vores evner 
til at løse enhver opgave og ikke 
mindst om den unikke service, vi 
kan tilbyde!

Enestående service
Skulle der, imod forventning, opstå 
problemer med et e-l-m aggregat, 
sidder vores yderst kompetente 
serviceteam altid klar ved telefo-
nen.

Vi ved, at en trucks nedetid kan ko-
ste mange penge for dig, og derfor 
søger vi hurtigst muligt at udbedre 
skaden.

Vi har et stort reservedelslager, 
hvilket betyder, at du hurtigt og 
nemt kan få lige den del, du man-
gler, for at trucken kører optimalt 
igen.

Hvis problemet er af større omfang, 
kommer vores dygtige service- 
tekniker ud og får afklaret prob-
lemet.
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Lad os forære dig markeds-
føringsmaterialet
En anden af fordelene ved at handle 
med e-l-m er, at du får skræddersyet 
markedsføringsmateriale, der kan 
tages direkte med til slutbrugeren.

Vi forsyner materialet med dit logo 
og billeder af din truck monteret med 
det pågældende e-l-m aggregat. 

Ved ikke selv at skulle 
producere markedsførings-

materialet, sparer du 
både tid og penge, 
og du får markeds-
føringsmateriale, der 
henvender sig direkte 
til slutbrugeren.

Specialløsninger - 
dem klarer vi

Skulle der være behov for 
et specielt aggregat, der 
ikke allerede eksisterer i 
vores produktkatalog, er 
vi altid klar til, sammen 
med dig, at finde ud 

af hvad der er den 
optimale løsning i hvert 

et tilfælde.

En special-
løsning under 
fremstilling. En teknikker

er på vej...
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