Finstral
Partnerprogramma.

Finstral heeft zijn
beslissing genomen:
Continu verbeteren.
Luis en Joachim Oberrauch
Als zakenman kent u de markt evengoed als wij: er wordt al jaren minder gerenoveerd. Zowel de nieuwbouw als de vernieuwbouw stagneert. Om te kunnen blijven evolueren op een verzadigde markt met veel concurrentie moet Finstral bepaalde beslissingen nemen: goedkope massaproducten fabriceren of zich concentreren op het individu en op kwaliteit?
Dat is een moeilijke beslissing voor een onderneming die altijd al inzette op innovatie, service en diversiteit…

Wij opteren voor “verbetering” en we nemen u mee in ons kielzog.
Deze strategie is er immers niet alleen voor ons, maar ook en vooral voor u als zakenman. Wist u dat de commerciële
partners van Finstral die inzetten op oplossingen van betere kwaliteit, sinds 2013 sterker groeien dan het gemiddelde?
Finstral zou u met de vier modules van zijn nieuwe partnerprogramma willen helpen om nieuwe veeleisende klanten te
werven en hun klantentrouw op lange termijn te verzekeren. Verruim met ons uw competenties wat betreft het leveren
van advies en dienstverlening. Profiteer van onze doeltreffende marketingtools. Maak gebruik van onze uitgebreide kennis op het domein van professionele montage. Transformeer uw showroom tot een Finstral Partner Studio zodat uw klanten ideale productoplossingen kunnen testen op een indrukwekkende manier, en deze individueel kunnen samenstellen.
Neem contact op met ons! Samen verbeteren wij onszelf elke dag een beetje, als partners in groei.
Altijd met vriendelijke groeten

Luis Oberrauch en Joachim Oberrauch
Finstral directie

Beter
Betaalbaar

Continue verbetering
in adviesverstrekking en
presentatie.

Een showroom levert informatie maar liefst vooral inspiratie aan de klant.
De Finstral Partner Studio met toonbanken Finstral-Planner is modulair en
dus aanpasbaar aan alle oppervlakken. Ze biedt ook een ideale en altijd
actuele inrichting: om optimaal te kunnen adviseren!

Gesatineerde en
generfde
oppervlakken

AluminiumKunststof
AluminiumAluminium

9%

53 %

+

+

Constant betere
producten.

Combi-vleugel
Twin

41 %

+
FIN-90

De laatste drie jaren is duidelijk geworden
dat het wel degelijk de moeite loont om in te
zetten op Finstralproducten van betere kwaliteit. Deze realiseren namelijk een groei van
de verkoopcijfers die beter is dan het gemiddelde van het hele gamma.

33 %

+

FIN-Vista

Glas met toegevoegde waarde

21 %

+

37 %

+

Marketing

Partner
Studio

-> Bibliotheek met tools
-> Marketingplan
-> Activiteiten met Finstral

-> Tentoonstelling
-> Toonbanken Finstral-Planner
-> Configuratie

Levering van
advies & diensten

Montage

-> Best-practice-bibliotheek
-> Training met het oog op het
klantenparcours
-> Uw klantenparcours

-> Montagebibliotheek
-> Montage-opleidingen
-> Finstral/certificatie ift

Montage
Bij Finstral weten we dat een perfecte montage even belangrijk is als het raam zélf. Het
is de enige manier om waterdichtheid, integrale isolatie en duurzame werking van het
raam te garanderen. Wij leveren onze omvangrijke knowhow voor een professionele
montage, en we garanderen de montagekwaliteit dankzij regelmatige trainingen en certificaties. 3 modules zijn beschikbaar:

Montagebibliotheek

Inhoud:
- aansluitingsschema’s met
ift-certificaat
- gedetailleerde montage-instructies
- films over de uitvoering van
de montage
Experts van Finstral actualiseren en vervolledigen maandelijks de montagebibliotheek.

Montageopleidingen

Montage-opleidingen voor uw
installateurs: bij Finstral of bij
u ter plaatse.
Inhoud van de training:
- principes van de fysieke
kenmerken van een gebouw
- montagetechniek
- onderhoudswerken
- training voor de montage
van nieuwe producten
- montage-instructies ter
plaatse

Finstral-certificatie
ift

Inhoud van de certificering:
- training door Finstral
- controle van uw constructieaansluitingen
- certificatieaudit van uw onderneming door Finstral en het ift
Rosenheim
- geprivilegieerde toezegging in
de Finstralmarketing
- geregelde audit om de certificering te controleren

Partner Studio
Een goede showroom moet méér ambitie uitstralen dan alleen maar informatie
leveren over de vele producten en individuele opties. Hij moet een bron van inspiratie
zijn voor nieuwe klanten; hij moet hen enthousiast maken. Wij leveren u alles wat u
nodig hebt voor een ideale Finstral Partner Studio, afhankelijk van de ruimte waarover
u beschikt en altijd met het neusje van de zalm. 3 modules zijn beschikbaar:

Tentoonstellingssysteem

Dankzij ons systeem met
modulaire stands kunnen we een
functionele presentatie realiseren.
Het systeem is geschikt om
nieuwe en bestaande producten
te exposeren in vitrines.
De eigenschappen van producten
komen duidelijk aan bod in de
Finstral-Planner. De stand kan
onthaaldesks, een gesprekstafel
en een rek voor brochures
integreren, en is bovendien aan
de buitenzijde beletterd.

Finstral-Planner
toonbanken

Onze vier desks of
toonbanken zijn te huur
en vergemakkelijken de
progressieve planning met
uw klant. Overtuigende
producten helpen u om
advies te geven. Eén
keer per jaar actualiseren
wij de inhoud van de
toonbanken en bieden we u
verkooptrainingen.

Configuratieconcept

We leveren u grondig uitgewerkte materialen om uw
klanten als expert te kunnen
adviseren:
- handleiding Finstral-Planner
- consultatieverslag
Finstral-Planner
- jaarlijkse verkoperstraining
door Finstral-experts
- afwikkeling van de consultatie in ideale omstandigheden
- eventkits

Levering van adviezen &
diensten
Klantenparcours, m.a.w. het hele traject dat wij afleggen met onze klant: van het eerste contact tot de service na de montage. Opdat onze klanten een positieve ervaring
onthouden uit dit gezamenlijke parcours, bereiden we u perfect voor op de contactname met hen, met behulp van nuttige tools en trainingen. 3 modules zijn beschikbaar:

Best-practicebibliotheek

Onze best-practice-bibliotheek op het Extranet bevat
tal van praktische voorbeelden en tools voor elke fase
van het Klantenparcours. De
bibliotheek wordt geregeld
aangevuld en geactualiseerd.

Opleiding op het
Klantenparcours

Tijdens deze opleiding leert
u onze principes voor het
beheer van contacten.
We leveren u concrete tips,
voorbeelden en checklists
om uw Klantenparcours uit te
werken.
Duur: 1 dag

Uw Klantenparcours

Coaching, workshops en
audits helpen u om uw Klantparcours te definiëren en de
spelregels en tools vast te
leggen.
Aan het einde hiervan hebt u
alle belangrijkste maatregelen
in stelling gebracht voor uw
dagelijks werk, samen met
individuele instructies in de
vorm van een handleiding.
Duur: 2 à 3 maanden

Marketing
Goede publiciteit is niet noodzakelijk tot de hele wereld gericht. Het is beter te focussen op
diegenen die het aanbod in kwestie interessant kunnen vinden. Het is daarom nuttig de doelgroep goed te kennen om een doelgerichte marketingstrategie te plannen. Wij concentreren
ons daarom op de drie sterke punten van Finstral: het ideale product, de individuele samenstelling en de onberispelijke service. 3 modules zijn beschikbaar:

Bibliotheek met
tools

Onze bibliotheek met tools
bestaat uit brochures,
mailings, opschriften op voertuigen, geschenken, mobiele
adviesstands, afficheringsmotieven en digitale tools (bijv.
huisdeurenconfigurator voor
websites van handelaars),
enz.
Wij vullen deze geregeld aan
en actualiseren de inhoud.
Alle media zijn beschikbaar in
uw taal.

Marketingplan

Ons Finstral-verkoopteam
biedt marketingtools aan en
maakt duidelijk welke tools
het best passen voor uw
doelgroep.
Wij werken vervolgens uw
individuele marketingplan
uit, samen met u, d.w.z. de
vertrekbasis waarop wij de
hulp voor uw activiteiten
definiëren.

Gecentraliseerde
campagnes
gepland

De gecentraliseerde campagnes van Finstral spelen zich
af op het gewestelijke niveau,
in duidelijk afgebakende
sectoren en met een intense
publiciteit. Commerciële partners in de betrokken regio
worden uitgenodigd om deel
te nemen aan onze publiciteitsacties en ontvangen de
verworven klantcontacten
met het doel ze te bewerken.

Voortdurend verbeterde
marketing.
Buitensporige prijzen voor verwarming. Inbraken in de
buurt. Een groot bouwproject in de omgeving. Kritische
blikken van vrienden op het venster van uw woonkamer...
Meer dan genoeg concrete argumenten om de vervanging
van uw ramen te overwegen. Onze nieuwe marketingstrategie richt zich direct tot de eigenaars van oudere woningen. Op die manier bouwen wij een ideale context op.
Aan u om de gelegenheid te grijpen.
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Dankzij de nagelnieuwe Finstral ramen-check was het
nooit eerder zo gemakkelijk om oude ramen te testen:
het is zelfs een waar genoegen! Dit is een ideale aanleiding om eens contact op te nemen met nieuwe potentiële
klanten en een overleg te starten.
Vanaf de publicatie van reeksen advertenties, via PR-maatregelen en aanwezigheid op het Web, tot het eventconcept: met de slogan “Nieuwe ramen, nieuw leven” en een
complete marketingkit helpen we u om succes te oogsten
met de Finstral ramen-check.
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Beloon uzelf bij uw volgende marketingoffensief!
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Altijd beter
bereikbaar.
Bel ons met uw vragen of wensen. Om het even of het om marketing gaat,
een showroom, service of montage: wij werken graag met u samen, op elk domein.

Telefoonnummers en E-Mail:
België: 0800 99801
E-Mail: finstral@finstral.com

Finstral Studio Unterinn
Hoofdkwartier met 600 m²
tentoonstelling bij Bozen
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italien
T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn
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