Het PFERDTOOL-CENTER

Uw meeromzet op het Point of Sale

VERTROUW BLAUW

■ Professionele presentatie van hoogwaardige kwaliteitsgereedschappen
■ Professionele, vakkundige adviezen aan de gebruikers van het gereedschap
■ Professionele verkoopondersteuning van de vakhandel

Het systeem TOOL-CENTER
Professioneel presenteren met PFERD
PFERD is een betrouwbare partner van de handel. Voor de nauwe
samenwerking met de gemeenschappelijke klanten en de gebruikers in de
industrie en het ambacht biedt PFERD een op succes georiënteerd, exclusief
kwaliteitspakket aan:
■■ Kwalitatief hoogwaardige producten
■■ Individueel advies voor de optimale oplossing van alle toepassingsopgaven
■■ Veilige producten volgens oSa-richtlijnen en certificering volgens ISO 9001
■■ Klantgeoriënteerde en volledige service
■■ Zeer snelle leveringsmogelijkheden
■■ Efficiëntste prijs-/kwaliteitsverhouding
■■ Effectieve verkoop- en adviseringshulp voor het Point of Sale

Voor iedere opgave de geschikte oplossing:
Ik wil mijn productenpallet uitbreiden.
Hoe kan ik de verkoop van de nieuwe lijn promoten?
Door de open presentatie van uw PFERD-gereedschappenprogramma
bevordert u met het Big TOOL-CENTER (BTC) de verkoop van extra
productgroepen.

Mijn verkoopruimte is zeer klein. Bestaat er een mogelijkheid mijn
aanbod plaatsbesparend te presenteren?
Met het ruimtewonder Mini TOOL-CENTER (MTC) presenteert en verkoopt
u op een zeer kleine ruimte.

Feinschleif- und Polierwerkzeuge

Hoe kunnen mijn medewerkers bij de advisering beter
ondersteund worden?
Het info-kaartsysteem helpt uw medewerkers bij de advisering.
Ook de klant zelf kan zich optimaal informeren.
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Het systeem TOOL-CENTER
Professioneel presenteren met PFERD
Hoe kan ik gereedschappen
aantrekkelijk op de toonbank
plaatsen?
Het Counter TOOL-CENTER (CTC)
en de actiedisplays presenteren
gereedschappen optimaal en
informeren over toepassingen en
producten.

Hoe kan ik hoogwaardige
gereedschappen zoals
diamantgereedschappen of
hardmetalen stiftfrezen beter
tegen diefstal beschermen?

Frank Knufman
n, medewerker
van
Elsinghorst Gm
bH (Bocholt, Du
itsland)
„Ook voor ons ve
rkopers in de binne
ndienst is het
veel gemakkelijke
r de advisering bij
het TOOLCENTER te doen.
Ik heb namelijk all
es snel bij de
hand en kan de kla
nt een optimaal ad
vies geven.
Voor het nalezen
en vinden van overi
ge probleem
oplossingen en inf
ormatie geef ik mi
jn klanten ook
vaak het PFERD- ge
reedschappenhan
dboek mee."

Het TOOL-CENTER biedt afsluitbare
vitrines en ophangdoornen voor
het bewaren van hoogwaardige
gereedschappen.

TOOL-CENTER SERVICE – voor uw individuele presentatie van
PFERD-gereedschappen:
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1. Kies samen met uw PFERD-verkoopadviseur het
gereedschapsassortiment uit, dat u wilt presenteren.
2. Geef ons de beschrijving en de maten van uw verkoopruimte.
PFERD adviseert u het geschikte systeem.
3. Wij plannen en realiseren uw gewenste
gereedschapspresentatie met het overeenkomstige
TOOL-CENTER systeem.
4. PFERD levert en monteert de complete inrichting van het
TOOL-CENTER voor u.
Voor alle vragen betreffende uw gereedschapspresentatie staan
onze verkoopadviseurs ook ter plaatse graag tot uw beschikking.
Neem a.u.b. contact met ons op. U vindt onze wereldwijde
verkoopadressen onder www.pferd.com.

Joachim Schaus, directeur-e
igenaar van
WEMAG A. Ruland GmbH
& Co. KG
(Fulda, Duitsland)
„Mocht de klant een bepaald
artikel willen kopen,
dan kan ik hem met behulp
van het TOOL-CENTER
ook nog enthousiast maken
voor andere product
groepen van PFERD. De PFE
RD-wand heeft voor
een stijging van mijn landelijk
e omzet gezorgd.“

Åke Sahlin, directeur van
, Zweden)
Svets & Tillbehör AB (Ystad
rt de winkel alleen
„Het TOOL-CENTER waardee
voor onze klanten
het
is
lijk
uur
al optisch op. Nat
emakkelijkt de
verg
ook veel overzichtelijker en
p.“
cha
eds
gere
het
van
juiste keuze

3

Gebruik uw verkoopruimte effectief
Big TOOL-CENTER (BTC) – Het wand- en gondelsysteem
Het wand- en gondelsysteem is geschikt voor het plaatsen tegen wanden
en op vrije plekken. Terwijl het wandsysteem meestal tegen binnenwanden
wordt geplaatst, kan het lagere gondelsysteem uitstekend op vrije plaatsen in
de verkoopruimte of ook als ruimteverdeler opgesteld worden.

Documentatievak
voor het bewaren
van informatiemateriaal om mee
te nemen
Ophangdoorn
met verstelbare
etikethouder
voor ophangbare
gereedschappen
Productverlichting
voor het
benadrukken van
de gereedschappen
Flexibel
presentatiesysteem
met variabele
vakindeling

Wandsysteem – hoogte: tot 2.430 mm
Breedte: bijv. 4 delen met elk 1.000 mm veldbreedte (totaal: 4.030 mm)

Gondelsysteem –
hoogte tot
1.600 mm
Breedte: bijv. 4 delen
met elk 1.000 mm
veldbreedte
(totaal: 4.030 mm)
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De snelle weg naar het optimale gereedschap
Big TOOL-CENTER (BTC) – Het wand- en gondelsysteem
Profiteer van het professionele
verkoopruimteconcept van het
Big TOOL-CENTER:

Info-kaartsysteem:
■■ Verlichte frontlijst met
PFERD-logo
als blikvanger voor de klant
■■ Etiketten
met productbeschrijving en
barcode

Afsluitbare
vitrine
voor presentatie
van hoogwaardige
gereedschappen
op stift
Flexibel
bewaarsysteem
met een
inhangbare vlakke
plank en daaronder
uitschuifbare lades

■■ Vergemakkelijk met het infokaartsysteem voor uw klant
de snelle weg naar het optimaal
geschikte gereedschap.
■■ Bevorder de verkoop van
aanvullende productgroepen
(Cross-Selling).
■■ Waardeer uw verkoopruimte op
met het hoogwaardige design
van het TOOL-CENTER systeem.
■■ Maak gebruik van de
adviserings- en opbouwhulp
van het PFERD-team, om het
TOOL-CENTER systeem aan uw
eisen aan te passen.
■■ Ontlast uw verkooppersoneel
door de zelfverklarende
infokaarten.
■■ Overtuig uw klanten met een
haptische belevenis door de
open presentatie van de PFERDgereedschappen.
■■ Bescherm de hoogwaardige
gereedschappen met behulp
van afsluitbare vitrines en
ophanghaken.
■■ Alle modules (bijv. schuine
planken en geleiders) zijn
compatibel met de in de markt
gebruikelijke systemen.

Blader en bestel!
De nieuwe leeslessenaar met het
gereedschappenhandboek verhoogt
de gereedschapskennis en toont
uw klanten wat u nog allemaal „op
voorraad“ heeft.
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Hier draaien uw kwaliteitsgereedschappen
Turnable TOOL-CENTER (TTC) – Het compacte draaisysteem
Presenteer uw hardlopers
op het draaibare Turnable
TOOL-CENTER (TTC).
Hoogwaardig design met veel
informatie:
■■ Frontlijsten gesorteerd naar
themabereiken.
■■ Info-kaartsysteem voor de
snelle weg naar het optimale
gereedschap.
Flexibele en plaatsbesparende
mogelijkheid voor de presentatie van uw PFERD-kwaliteitsgereedschappen.

Presentatieelement voor
gereedschappen
op stift

Geringe breedte (ca. 450 mm) voor
optimaal plaatsgebruik:
■■ Schuine schappen voor de
presentatie en het bewaren van
PFERD-gereedschappen.
■■ Afsluitbare vitrine voor het
plaatsen van 20 verschillende
hardmetalen stiftfrezen.

Afsluitbare
ophanghaken

Info- en
motiefkaarten

Schuin
schap

■■ Speciaal schap voor schuurvellen.
■■ Vlakke plank voor
gereedschappen in een
assortimentsdoos.
■■ Mandje voor roletuis met vijlen.
Maten van het Turnable
TOOL-CENTER (TTC):
■■ Totale presentatieoppervlak:
Hoogte: ca. 1.600 mm
Breedte: ca. 1.800 mm

Draaibare zuil

Opbergvak
informatiemateriaal

Turnable TOOL-CENTER (TTC) met 4 presentatievelden
Hoogte: 2.150 mm, breedte: 450 mm

■■ Grondoppervlak met uitrusting:
ca. 1 m²

Opbergvak informatiemateriaal
Voor het bewaren van PFERDinfomateriaal of als leesstation voor
het PFERD-gereedschappenhandboek
(op verschillende hoogten
ophangbaar).
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Presenteren en verkopen op de kleinste ruimte
Mini TOOL-CENTER (MTC) – Het systeem voor hoeken en nissen
Plaats voor omzet zit in het
kleinste hoekje.
Activeer de hoeken en nissen
in uw winkel met het ruimtewonder Mini TOOL-CENTER
(MTC):
■■ De hoogwaardige presentatieen verkoopmodules staan u in
verschillende afmetingen en
varianten ter beschikking.
■■ De modules worden aan
uw individuele behoeftes en
ruimtemogelijkheden aangepast.
■■ De modules van het mini TOOLCENTER (MTC) zijn uitwisselbaar
met het Turnable TOOL-CENTER
(TTC).
Noem ons uw wensen en PFERD
stelt u de oplossing voor.

MTC – enkelzijdig uitgerust
Bodemversie
Hoogte: 1.850 mm, breedte: 450 mm

MTC – dubbelzijdig uitgerust
Bodemversie
Hoogte: 1.850 mm, breedte: 450 mm

MTC – enkelzijdig uitgerust
Wandversie
Hoogte: 940 mm, breedte: 450 mm

MTC – enkelzijdig uitgerust
Tafelversie
Hoogte: 1.000 mm, breedte: 450 mm
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Extra mogelijkheden van het TOOL-CENTER systeem
Counter TOOL-CENTER (CTC) – Displays voor de toonbank

■■ Voor de presentatie van
verschillende gereedschappen
■■ Met frontlijst voor twee
infokaarten
■■ Met foldervak voor het bewaren
van infomateriaal

Profiteer van de
hoogwaardige optiek van het
Counter TOOLCENTER (CTC):
■■ Aantrekkelijke
blikvanger met flexibele
toepassingsmogelijkheden
voor verschillende
gereedschapspresentaties.
■■ Perfecte verkoopondersteuning voor tijdelijk
begrensde acties of de in het
oog springende presentaties
van nieuwe producten.

Gedrukt in Duitsland.

Counter TOOL-CENTER (CTC)
Hoogte: 430 mm, breedte: 335 mm

bestaande uit:
■■ 3 Mini TOOL-CENTER (MTC),
enkelzijdig uitgerust, op wieltjes
Hoogte: 1.850 mm
Breedte: elk 450 mm

■■ Met het sensorium geeft u
uw bezoekers op de stand
de mogelijkheid om de
nieuwigheden te “voelen”.
■■ De hoogwaardige
presentatiemodule wordt
u voor uw huisbeurs op
leenbasis ter beschikking
gesteld.

4 007220 883303

818 571

■■ 1 sensorium met de nieuwigheden
uit het PFERD-programma
Hoogte: 1.200 mm
Breedte: 400 mm

Presenteert u ook op
huisbeurzen uw PFERDkwaliteitsgereedschappen
met het Exhibition TOOLCENTER (ETC):

03/2018

Exhibition TOOL-CENTER (ETC)

Technische wijzigingen voorbehouden.

Exhibition TOOL-CENTER (ETC) – Het systeem voor uw huisbeurs
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www.pferd.com
Het kwaliteitsmanagement van PFERD is volgens EN ISO 9001 gecertificeerd.

