
Uruchamiamy nowy program wsparcia sprzedaży dotyczący
odświeżenia i uzupełnienia produktów VIVENTO na ekspozycji, a Ty
jesteś jedną z pierwszych osób, które się o tym dowiadują. Wiemy,
jak bardzo zależy Ci na dobrej sprzedaży, dlatego mamy dla Ciebie
propozycje.

Rabaty na produkty
Od teraz możesz zamawiać produkty na ekspozycję z nowego katalogu
VIVENTO na wyjątkowo korzystnych warunkach:

• skrzydła przylgowe z kolekcji BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE i BASIC (skrzydła „80”,

tzw. pokojowe, zróżnicowane kolorystycznie oraz modelowo)

• drzwi wejściowe SOLID PLUS

• ościeżnice regulowane i ościeżnice stałe (ościeżnice regulowane DIN w maks. zakresie

100-120, w różnych kon�guracjach, tzn. łączenie na kąt 45 stopni, 90 stopni, z opaską

60 mm, 80 mm oraz 100 mm)

• system drzwi Fold (skrzydło + ościeżnica)

• panele dekoracyjne HERO i RYFLA

• system drzwi bezprzylgowych SIMPLE (skrzydło + ościeżnica)

• system drzwi rewersyjnych (skrzydło + ościeżnica)

• system drzwi Invisible (skrzydło + ościeżnica)

Jak skorzystać z rabatów?

Krok 1: Złóż zamówienie w tradycyjny sposób lub przez panel B2B, korzystając z hasła:
EKSPOZYCJA. Wszystkie zamówienia zostaną zafakturowane z uwzględnieniem
standardowych rabatów handlowych.
Krok 2: Zamontuj produkt na ekspozycji i oznacz go etykietą produktową VIVENTO.
Krok 3: Wyślij zdję
Krok 4: Po akceptacji ekspozycji wystawimy korektę faktury, obniżając cenę o powyższe rabaty.
Wymagany czas ekspozycji produktów w punkcie handlowym wynosi co najmniej 1 rok.
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Przygotowaliśmy dla Ciebie nowe wersje ścianek ekspozycyjnych, w których
drzwi prezentują się rewelacyjnie. Już teraz możesz je zamawiać w bardzo
niskich cenach:

• Ścianka na jeden komplet drzwi - pojedyncza, grub. 10 cm, tapetowana: 240 zł netto

• Ścianka na dwa komplety drzwi - pojedyncza, grub. 20 cm, tapetowana: 290 zł netto

• Stojak krzyżak na osiem kompletów drzwi - tapetowany: 1140 zł netto

Zamów produkty na ekspozycję przez panel B2B

ś

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu:
tel.: 14 641 60 88, e-mail: ekspozycja@vivento.pl
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lub wyślij zamówienie na adres: zamowienia@artservice.com.pl
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