Wordt u ook
Oliespecialist?
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In 5 stappen oliespecialist !
Zorg dat u bij blijft!
Kies en gebruik de juiste, goedgekeurde en voorgeschreven MPM oliën en vloeistoffen.
Zo levert u uw klanten gegarandeerd de beste producten en service en haalt u het
beste uit uw bedrijf!
STAP 1

GRATIS

WAGENPARKANALYSE
van het door u onderhouden
wagenpark door uw grossier
i.s.m. MPM.

STAP 2

GRATIS

Voordelen voor u als oliespecialist:
4 Altijd
4 Altijd
4 Altijd
4 Altijd

de nieuwste informatie en kennis voor het juiste advies aan uw klant.
de juiste soorten oliën en vloeistoffen voor alle soorten auto’s.
oliën en vloeistoffen met de goedkeuring van de autofabrikant.
directe beschikbaarheid door uw grossier.

STAP 3

GRATIS

OLIE- EN VLOEISTOFFEN
ADVIES OP MAAT

MPM 20 LTR. REK
+ MPM 1 LTR. DISPLAY

voor een gebalanceerd
assortiment voor de bij u
benodigde MPM oliën en
vloeistoffen.

door u aangevuld met op maat 9
20 ltr. kannen olie en/of vloeistoffen en 60 stuks 1 ltr. flessen.

STAP 4

GRATIS

STAP 5

GRATIS

INTRODUCTIEPAKKET

WORKSHOP

• Flyers voor de consument +
baliedisplay
• Roll-Up banner
• Spiegelhangers
• Smeerkaartjes
oliespecialist
• Informatie +
acties ieder
kwartaal MPM
Oliespecialist
• Stickers type olie

over maximale service aan uw
klant met het voor u samengestelde assortiment MPM oliën
en vloeistoffen.
• Erkend Oliespecialist Certificaat
• Erkend Oliespecialist Muurschild
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