W BRANŻY

Fachowcy z Tip-Topolu kolejny raz ruszyli w Polskę

Demo Car na 30-lecie
Po raz drugi z rzędu zorganizowany został przez firmę Tip-Topol
cykl spotkań pod nazwą Demo Car. Impreza odbywała się pod
koniec września i na początku października. Specjaliści z firmy
z Pobiedzisk w ciągu prawie trzech tygodni odwiedzili Świdnik,
Rawicz, Lubin, Częstochowę, Łapczyce k. Krakowa, Rzeszów
i Radom.
Forma przedstawienia oferty w wielu lokalizacjach w całym kraju, którą
podjęto w zeszłym roku, okazała się
dobrym pomysłem. Dlatego decyzję
o kontynuacji akcji w takiej postaci
w roku bieżącym, uznano za dobry
pomysł. Dodajmy, że w tym roku spółka
z Pobiedzisk obchodzi jubileusz 30-lecia
istnienia firmy na rynku. I taki bezpośredni kontakt z setkami, a może nawet
tysiącami partnerów biznesowych, było
dla wielu formą nie tylko prezentacji, ale
i podziękowania za wieloletnią współpracę. Uczestnicy spotkań mogli skorzystać
również ze specjalnych ofert.

- Naszym celem było dotarcie z ofertą
urodzinową do jak najszerszego grona
naszych aktualnych klientów, ale jednocześnie zaproszenie na spotkania
nowych partnerów handlowych - zaznaczyła dyrektor marketingu. - Docieramy
już do olbrzymiej liczby warsztatów,
ale chcemy, aby nasze dobrej jakości
produkty znalazły drogę do kolejnych
odbiorców. Naszym celem była taka
organizacja spotkań, aby klienci mogli
w komfortowych warunkach skorzystać
z prezentacji oferty produktowej i mieć
możliwość zadawania fachowych pytań
naszym ekspertom.

- O takich specjalnych propozycjach
produktowych rozmawialiśmy z naszymi
dostawcami od dłuższego czasu, chcąc
dostarczyć na rynek coś naprawdę wyjątkowego. Uznaliśmy, że tegoroczna
akcja Demo Car to dobry moment, aby
tę urodzinową ofertę naszym klientom
zaprezentować - podkreśliła Barbara
Świetlik-Wieczorek, dyrektor rozwoju
sprzedaży i marketingu w firmie Tip-Topol.

Organizatorzy akcji stworzyli uczestnikom możliwość obejrzenia fragmentu
bogatej oferty firmowej. Ekspozycja była
podzielona na strefy tematyczne, którymi zawiadywali poszczególni eksperci,
menadżerowie produktów. Uczestnikom
spotkań dało to pewność uzyskania
odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich
pytania. Tematyka stref była bardzo
różnorodna od poprawnej obsługi opony
typu run-flat, diagnostyki koła, obsługi
układu klimatyzacyjnego R1234yf, do
pomiaru geometrii urządzeniem 3D. Była
też strefa TPMS z kompleksową ofertą
do obsługi czujników ciśnienia. Oczywiście nie mogło zabraknąć tematów
bliskich każdemu wulkanizatorowi, czyli
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do naprawy opon w nadchodzącym
sezonie przekładkowym.

W tym roku oprócz stałych klientów,
zaproszono również wielu nowych,
potencjalnie zainteresowanych podjęciem współpracy. Czterdziestoosobowy
zespół terenowych handlowców miał za
zadanie zaprosić gości z obu wymienionych grup. Zaplanowano organizację
spotkań w 12 miejscach zlokalizowanych
na terenie całego kraju. W ten sposób
nie tracili czasu klienci na dojazd na
przykład do Pobiedzisk. W spotkaniach
ze specjalistami Tip-Topolu mógł wziąć
udział każdy wulkanizator, czy właściciel
serwisu. Demo Car rozpowszechniano
także poprzez kampanię informacyjną
na FaceBook’u.

Wśród najciekawszych urządzeń,
jakie w czasie imprezy zobaczyli uczestnicy, znalazły się m. in. najnowszy model
urządzenia do geometrii 3D Invento XV
550X w limitowanej edycji. Jest to swego
rodzaju perełka w grupie urządzeń ekonomicznych na rynku polskim. Kolejna

nowość to wyważarka VB 450 renomowanej włoskiej firmy Cemb pozwająca
na szybkie wyważenie koła, posiadająca
intuicyjne menu i przejrzysty wyświetlacz
diodowy. Inna warta uwagi wyważarka to
model włoskiego producenta Mondolfo
Ferro w standardzie z podnośnikem
koła, sonarem do automatycznego
pomiaru szerokości koła i laserem
wskazującym miejsce naklejenia ciężarka. Mimo, że tegoroczny wyjątkowo
gorący sezon klimatyzacyjny dobiega
końca, to zdecydowano się przedstawić
kilka ekonomicznych linii urządzeń na
nowy czynnik 1234yf od trzech różnych
dostawców - Invento, Texa i AVL. Klienci firmy mieli także okazję zobaczyć
inny sztandarowy produkt tester Autel
TS 508 pozwajający na kompleskową
obsługę systemów TPMS. Również
w materiałach eksploatacyjnych nie
zabrakło nowości, a jest nią produkt do
wyważania kół ciężarowych Orbis Smart
Balance. Uczestnicy tegorocznego cyklu
Demo Car mieli - jako pierwsi w kraju
- możliwość obejrzenia stalowego ciężarka nabijanego Plasteel Eco Weight,
powleczonego Dacrometem chroniącym
przed korozją. Jest to specjalna powłoka
z tworzywa będąca dodatkowym zabezpieczeniem przed ścieraniem i korozją.
Takie unikatowe połączenie gwarantuje
brak śladów korozji nawet po 500 godzinach w komorze solnej. Tip-Topol
posiada ten produkt jako jedyna firma
w kraju.
- Muszę dodać, że wisienką na torcie
wszystkich spotkań były organizowane
przez nas konkursy z cennymi nagrodami - zaznacza dyrektor Barbara Świetlik-Wieczorek. - Jeden dotyczył samego
przebiegu imprezy Demo Car. Drugi
zaś był związany z promocją naszego
sklepu internetowego, który otrzymał
nowe funkcjonalności i szatę graficzną.
Podsumowując tegoroczną edycję imprezy mogę stwierdzić, że cieszyła się
ona dużym zainteresowaniem naszych
partnerów biznesowych, tych już sprawdzonych i tych nowo pozyskanych.
Sławomir Górzyński
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