Beste partners,
In deze speciale zomer editie van
de News & Info wil ik twee
belangrijke punten met u delen:

Speciaal voor onze klanten:
Een digitaal promotiepakket voor de promotie van de Metaloterm® AT
campagne; “30 jaar garantie ook na schoorsteenbranden!”

1. Het digitale promotiepakket
voor Metaloterm® AT.
Dit pakket biedt u
competitieve en unieke
features.
2. Metaloterm® Vonkenvanger
Het concept van de
vonkenvanger is ontwikkeld
tot een echte Metaloterm®
oplossing en is vanaf nu
verkrijgbaar.
Hiernaast wil ik van dit moment
gebruik maken om u een mooie
zomer te wensen en als u nog op
vakantie gaat, alvast een fijne
vakantie!
Philip Bruls

Standaard offertetekst
Als rookkanaal bieden wij aan: het Metaloterm® AT systeem. Dit
Nederlandse kwaliteitsproduct wordt, door zijn kwaliteit en
duurzaamheid, al meer dan 30 jaar met succes verkocht in heel Europa.

Als enige fabrikant verleent Ontop B.V. 30 jaar garantie op
Metaloterm® AT, zelfs na schoorsteenbrand!
Voor een bevestiging van deze uitzonderlijke kwaliteit bezoekt u het
kanaal van Ontop B.V. op YouTube:
- http://www.youtube.com/watch?v=hWXVvOpetIs
QR-code
Als u (of uw klant) de volgende QR-code
met de QR reader op uw smartphone scant
dan zult u gelijk de film:
“Schoorsteenbrand Metaloterm® AT”,
te zien krijgen.

30 jaar garantie logo
Een goede manier om uw klanten te herinneren
aan de unieke garantie van Metaloterm® AT
is om het volgende logo als digitale postzegel
op uw offerte te plaatsen.

U vindt de onderdelen uit het hierboven genoemde digitale
Metaloterm® AT promotiepakket bij deze e-mail als bijlage toegevoegd.

Jaarlijkse
vertegenwoordigersbijeenkomst
van GBD bij Ontop Polska

Concept: Metaloterm® Vonkenvanger
De vraag naar vonkenvangers in Metaloterm® projecten neemt de
laatste jaren sterk toe. Tot nu toe, had Ontop B.V. geen eigen oplossing
voor deze specifieke vraag uit de markt en waren wij verplicht om deze
producten bij andere leveranciers te kopen.
De huidige vonkenvangers die op de markt zijn, passen niet in de Ontop
B.V. productfilosofie. Deze filosofie houdt in dat onze producten
voorgeïsoleerd, lichtgewicht en eenvoudig te monteren door middel van
click & fix dienen te zijn. Om een product te ontwerpen dat wel aan
deze eisen voldoet, is een product engineer aangesteld voor dit project.

Onze Italiaanse importeur GBD
Spa uit Como (IT) hield zijn
jaarlijkse vertegenwoordigersb
ijeenkomst op onze Poolse
productiefaciliteit in Wiewiórczyn.

De uitkomst van dit project is een uitvoerig geteste en bewezen
oplossing, welke naadloos bij het Metaloterm® productassortiment
aansluit, de Metaloterm® Vonkenvanger.

Deze bijeenkomst, op een unieke
en originele locatie, is voor zowel
GBD Spa als Ontop Polska zeer
positief verlopen.
“Al onze vertegenwoordigers en
medewerkers waren erg onder de
indruk van de Poolse
productiefaciliteit, vooral door de
typische aandacht voor details,
waar Ontop B.V. zich altijd al mee
onderscheidt van de rest.”
Carlo Bellieni
Algemene directeur van GBD Spa

Metaloterm® Vonkenvanger

Evenementen

SMM 2012, 4-7 September, Hamburg (DE)
Internationale scheepsbouw, machine & marine technologie beurs.
(http://smm-hamburg.de/en/)
SMM in Hamburg is het internationale platform en het leidend forum
voor de maritime industrie. Op deze plek komen de grootste bedrijven
ter wereld, bij elkaar om de laatste innovaties, trends en
vooruitstrevende technologieën te presenteren, om zo de richting te
bepalen voor het toekomstige succes van de industrie.
Ontop B.V. is ook dit jaar weer aanwezig om de laatste vooruitgang van
onze producten te laten zien. In hal A4 verwelkomen wij u graag op de
stand met het nummer 228.

