MARKETINGOVÁ
PŘÍRUČKA

Kvalitní počítače
a služby

„Dělat s námi business je hračka.“
O tom, že je to pravda, Vás přesvědčí následující stránky této
marketingové příručky. Dnem i nocí děláme vše pro to, aby se Vám
naše produkty prodávaly co nejlépe. TRILINE TEAM Vám vytváří
partnera ve Vašem každodenním boji na IT trhu. Celý koncept
má hlavní myšlenku, která nás tlačí kupředu:

„Pomáháme Vám prodávat.“
Využijte jednoduchého pravidla, které říká:
1 % z obratu v PC TRILINE je Vám zcela k dispozici
na marketingové aktivity spojené s podporou prodeje
PC řady TRILINE.

Adresný mailing
Máme vyzkoušeno, jak důležitá
je pravidelná komunikace s ﬁremními
a VIP zákazníky.
Pro každou partnerskou prodejnu
dokážeme fullservisem zajistit pravidelný adresný mailing na Vámi dodané
adresy - pro Vás bez starostí a dalších
osobních nákladů!
Průvodní dopis sestavíme vždy
s ohledem na aktuální obsah
katalogu a akční nabídku.
Uvedený kontakt v mailingu
je pouze na Vaši prodejnu.

Regionální podpora
Inzerátem v regionálním
tisku děláte reklamu sami
sobě.
Podporujeme marketingové
komunikace TRILINE Partnerů
• připravíme podklady pro tisk
• vyjednáme množstevní slevu
• zajímavé projekty dokážeme
po dohodě podpořit - Vaši reklamu
nejen v tištěné podobě
• inzerátem pro Vás a dalšího
místně nekonﬂiktního partnera
výrazně uspoříte náklady

∞ PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY
∞ Profesionální přístup, poradenství, služby
∞ Hustá servisní síť po celé ČR
∞ Vysoký standard záručního i pozáručního servisu
∞ PRODUKT
∞ Vyrábíme pro vás počítače na míru
∞ Vlastní výrobní linka – vyrábíme 30 000 PC ročně podle normy ISO 9001
∞ Využíváme nejkvalitnější dostupné technologie předních světových výrobců
∞ KVALITA
∞ Kvalitní komponenty světových značek
∞ Testujeme v 6ti úrovních - každý počítač je ve výrobě testován v šesti úrovních
∞ Díky testům velmi nízký počet reklamací
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Proč
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Aktuální nabídka

REPREZENTATIVNÍ KATALOG ZVÝŠÍ
VAŠI DŮVĚRYHODNOST
Katalog TRILINE
• vychází 9x ročně
• ideální pro adresné rozesílání, reprezentaci Vaší ﬁrmy
u obchodních jednání a k rozdávání na prodejně
• obsah sestavujeme s cílem přinutit čtenáře sledovat sortiment
a navštívit prodejnu

V každém čísle je rozhovor
s významnou osobností
IT světa a článek
na aktuální téma.
1-10 ks ............ ZDARMA
11 a více ks ...... 10 Kč/ks
PARAMETRY
• časopis - katalog
formátu A4
• 24 stran + obálka
• reprezentativní obálka
na křídovém papíře
• rozsáhlý sortiment,
aktuální články,
novinky-trendy-řešení
PLATNOST
obvykle 1 měsíc, pro celou ČR

Máme vyzkoušeno
• katalog TRILINE vystavujeme na prodejně tak, aby byl volně dostupný
každému zákazníkovi (i z konce fronty)
• pro spoustu zákazníků je každé nové vydání katalogu
důvodem k další návštěvě prodejny

Navigační systém,
billboard a další

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ REKLAMA
Snadná dostupnost Vaší prodejny přímo souvisí s prodejem.
Podporujeme Vaši venkovní reklamu, pokud efektivně naviguje
k Vaší prodejně.
Můžete použít billboard, citylight, závěsný plakát a jiné navigační prvky.
• vybírejte skutečně efektivní plochy
• v případech, kde je venkovní reklama nezbytná k označeni vchodu, dobře
poslouží i skládací stojan (tzv. áčko - cca 2 500 Kč)

Popisky zboží, stojany
Zákazníci se na prodejně hned cítí lépe, pokud se nemusí ptát na každou
banalitu (cena, základní parametry). Personál takové prodejny má potom
více času a klid na profesionální vystupování.
• stojan na PC Vám usnadní prodej výpočetní a digitální techniky
• čitelné popisky jsou opravdu základ!
• stojan udržujte s vystaveným a funkčním zbožím, které jsme schopni
Vám zajistit v rámci pravidelného závozu akčních produktů - TRILINE bomb
• imageové plakáty, poutače
• reklama uvnitř prodejny (tzv. POS materiály) velmi výrazně ovlivňuje
atmosféru na prodejně a prodejní výkony
• význam POS materiálů je nulový na prodejnách, kde není vystavené
funkční zboží
• osvědčily se nám plakáty - jsou prostorově nenáročné a nechytají prach

Je naprostou
samozřejmostí
Certiﬁkáty,
vizitky, tašky,
dárkové
předměty,
polepy a další...
Každému TRILINE Partnerovi
vystavíme v požadovaném
počtu certiﬁkát autorizovaného
TRILINE Partnera.
Na vizitkách lze umístit i Vaše
logo (za příplatek při jiné
barevnosti než je v logotypu
TRILINE).
Každoročně připravujeme
omezenou sérii drobných
dárků s logem TRILINE.
ní
Firemní automobil je efektivní
reklamní plocha vhodná pro
polep.

Máme vyzkoušeno
• certiﬁkát patří na viditelné místo v prodejně
• přiložením certiﬁkátu, kopie certiﬁkátu k nabídce
výběrového řízení posílíme její váhu
• všem zákazníkům jsou na našich prodejnách volně dostupné
„vizitky prodejny“
• vizitky vždy přikládáme, připínáme k nabídkám tak, aby byly dále použitelné
• drobné dárky zásadně prodej neovlivní, používáme je k doplnění
interiéru prodejny či jako pozornost pro zákazníky - zde jsou nenahraditelné
• ﬁremní vozy s reklamou udržujeme vždy čisté
• pokud potřebujeme dočasný a snadno snímatelný polep,
použijeme jako podklad speciální průhlednou folii

Získávání aktuálních
informací
Setkání
TRILINE
partnerů
Dvakrát ročně pořádáme
velká setkání TRILINE
partnerů.
Našim cílem je uspořádat
jej v přátelské atmosféře se
zástupci dodavatelů, dalšími
TRILINE Partnery
a centrálou sítě TRILINE.
• výměna know-how
• nejaktuálnější informace
ze světa IT
• prezentace MKTG plánů
a trendů
• pivo, víno, zpěv...
• setkání je určeno
pro pravidelné odběratele
PC TRILINE

Platíme 100%
SETKÁNÍ
- 2x ročně

Máme vyzkoušeno
• každé dosavadní setkání bylo originální událostí, na kterou se nezapomíná
• jsme si vědomi významu osobních setkání s Vámi
Nejen proto jej připravujeme 2x ročně vždy v termínu, aby získané
informace a podpora prodeje měly co největší efekt. Odborná školení
organizujeme společně s předními mezinárodními dodavateli IT na našem
trhu. Dvoudenní setkání doprovází pestrý a zábavný kolektivní program.

Informační servis
Kontakty na www.triline.cz
Všem koncovým zákazníkům sítě TRILINE poskytujeme informace
o nejbližší prodejně TRILINE a servisních místech.
Zveřejnění zdarma na: www.TRILINE.cz a www.ATCMARKET.cz
- servery obsahují přehlednou interaktivní mapu partnerských míst TRILINE
s možností vyhledávání dle poskytovaných služeb
Koncoví zákazníci zde mohou mimo jiné najít:
• dostupnost produktů
• aktuální nabídku speciálně naceněných produktů
• konﬁgurátor PC s možností online objednání
Zbavíme Vás starostí, naše e-business řešení minimalizuje Vaše náklady
• internetovým obchodem (eKatalog) dokážete produktivně obsloužit
stávající i nové zákazníky - osvědčený koncept prodejního webu TRILINE
přizpůsobíme Vaší identitě
Výhody pro Vás:
• široká nabídka ze skladu ATComputers k dispozici pro Vaše
zákazníky on-line
• bohaté informace o zboží včetně parametrů, bannery, obrázky, odkazy
• konﬁgurátor stolních počítačů
• minimální počáteční investice i riziko

www.triline.cz
www.atcmarket.cz

Co pro Vás centrála Triline
jako člena sítě zajišťuje?
• prodejní a předprodejní podporu
• product management
• marketing management
• všechny potřebné kontakty na zodpovědné osoby
v jednotlivých oblastech

Co konkrétně?
• obchod – zajištění výhodných odběratelských podmínek,
informovanost o dostupnostech, konfigurace produktů
na míru, jednání o cenových akcích, pravidelná komunikace
směrem do prodejní sítě Triline
• nákup – informace o technických parametrech a pomoc
při získání speciálních cenových nabídek
• marketing – výroba katalogů TRILINE, inzerce, tisk, akce, P.R.

Obchod:
info@triline.cz
obchod@atcomp.cz
tel.: 596 253 111

Marketing:
marketing@atcomp.cz

Fakturační údaje:
ATComputers a.s., Těšínská 1970/56, 710 00 Slezská Ostrava

