PRODUKTY — NOWA

PROMOCJA W SALONIE

Zestawy serwisowe do szybkozłączy
LF 3000®

Promocja rozpoczyna się 20 maja 2016 r.
Parametry
techniczne
Cechy
standardowego
produktu
Niezbędne narzędzie pozwalające szybko
przeprowadzić najważniejsze czynności
konserwacyjne i ograniczyć przestoje.
Dostępne są dwie wersje zestawu: do produktów z
gwintem BSPP (walcowym) oraz do produktów z
gwintem BSPT (stożkowym).
• Wybór 24 najczęściej używanych produktów
• Produkty są dostępne w najpopularniejszych
średnicach: 4, 6 i 8 mm

Docelowe rynki/aplikacje
• Automatyka
• Mmjml ljml
o Obwody pneumatyczne
o oLjmljml
Linie próżniowe
o
Lmjlj
• Pakowanie lmjmlj
• Mljlmjlmjml
o Robotyka
o oLjmljmljlm
Kartonowanie
o Kùmk

• Przemysł motoryzacyjny
o Tłoczenie
o Skrzynki rozdzielcze układów
pneumatycznych
• Kolejnictwo
o Drzwi, siedzenia
o Toalety

Korzyści dla użytkowników
• Duży wybór produktów: zestaw zawiera ponad 300 najpopularniejszych złączy
pneumatycznych.
• Elastyczny dobór: użytkownik może uzupełniać zestawy, zamawiając standardowe produkty.
• Opakowanie zestawu: Zestaw umożliwia łatwe zidentyfikowanie i wyszukanie produktów.
Skrzynkę można łatwo przenosić i przechowywać.
Skrzynka jest solidna i kompaktowa.
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Korzyści dla salonów ParkerStore
• Popularny produkt: zestaw serwisowy jest często stosowany przez użytkowników i
instalatorów układów pneumatycznych.
• Zestaw zawiera najczęściej używane złącza w popularnych średnicach (4, 6 i 8 mm).
• Skrzynkę można łatwo wyeksponować na półkach lub na kontuarze.
• Produkt ma atrakcyjny wygląd i przyciąga spojrzenie.
• Jedne z najpopularniejszych produktów sprzedawanych przez dystrybutorów przemysłowych
Parker Legris.
Narzędzia promocji i logistyka
• Pakiet zawierający 1 plakat formatu A3 oraz 50 egzemplarzy broszury formatu A4 ze
zdjęciami i danymi technicznymi produktów.
• Atrakcyjna cena: obniżona nawet o 33% w stosunku do ceny standardowej.
• Minimalna wielkość zamówienia: 1 sztuka.
• Obowiązujące rabaty:
1. Pojedynczy zestaw:
rabat 10%
2. Pakiet 3 zestawów:
rabat 20%
3. Pakiet 6 zestawów:
rabat 33%
• Produkty zostaną wysłane z centrum logistycznego Parker Legris w Herstal (Belgia).

Zaznacz poniższe pole, aby zgłosić swój udział w promocji i odeślij ulotkę do lokalnego
przedstawiciela firmy Parker.
Tak, chcę wziąć udział w promocji zestawów serwisowych do szybkozłączy LF 3000®.

