Rigtig godt nytår
Vi glæder os til at se dig
igen på forårets seminarer
kpk-information - nr. 40 - december 2014
Så står julen og nytåret for døren og vi
vil gerne sige tak for et godt år til dig og
alle vores andre gode samarbejdspartnere. Du har sikkert også mærket at
mange af dine kunder lige skulle nå at
udnytte håndværkerfradraget, så det
blev et år med travlhed til det sidste.
Nu ser vi frem til det nye år, hvor vi kan
udvikle og intensivere samarbejdet.

meside - og, så vil vi gerne vise dig hvordan du får endnu mere ud af KPK Døre og
Vinduer. Det er fortsat vores ønske, at vi
er en ordentlig partner for dig som håndværker og, at vi vil være din foretrukne
leverandør af døre af vinduer - fordi vi
løser dine udfordringer med stabil og professionel leverance af nye døre og vinduer.
Sammen skal vi stå stærkt.

Vil du opdateres på det sidste nye og inspireres, så glæd dig til foråret 2015. Her
indbyder vi til håndværkerseminarer over
hele landet. Seminarer, der gerne skulle
inspirere dig til at se nye muligheder og
give forslag til hvordan du udnytter dem.

Endnu en gang tak for det gode samarbejde. Vi er sikre på at 2015 bliver endnu
et spændende år – og vi glæder os til at vi
sammen springer ud i det.
Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Vi sætter fokus på hvordan du kan inspirere og sælge mere til slutbrugeren, hvordan du bliver mere synlig via vores hjem-

www.kpk-vinduer.dk
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Send kundefolderen
ud og skaffe ordrer nu!
Har du fået lavet din egen GRATIS
udgave af KPK kundefolderen? Det
skulle du tage og gøre. Det er penge
værd.
Har du plads til flere ordrer i 2015? Dumt
spørgsmål ...det har de fleste. Men har du
også tænkt på hvordan du får fat i dem?
Det har vi. Bestil en stak af vores kundefoldere - med dit navn og logo på. Og, del
den så ud i dit nærområde. Det koster dig
ikke andet end omdeligen ...og den tid det
tager at maile dit logo til os. Nemt ikk’?

Du kan få alle dem du har behov for...
- og hvis du rykker på det nu, er du
måske øverst på listen når dine kunder
bliver ramt af forårsfornemmelser og
lysten til at få nye energi-rigtige døre
og vinduer.

På udkig e
nye vindu fter
Så luk op f er?
et godt tilbor
ud
- nu med

10 års gara
nti

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kender du Yale Doorman?
Lagde du mærke til at vi, for få måneder siden, introducerede den nye Yale Doorman digitallås på 3-punkt
stanglås? Ellers får du lige den spændende nyhed her...
Yale Doormans nye digitallås er et super alternativ til
klassiske nøgleløsninger - til de kunder, der gerne vil have
en digital løsning med mange flere muligheder: tilkobling
til Verisure alarmsystemer, frihed for besvær med glemte
nøgler og muligheden for at styre adgang til huset fra en
mobil app.
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Interesseret? Så læs mere på vores website og glæd dig til at
imponere dine kunder.
Har du spørgsmål, er du jo også altid velkommen til at ringe
til vores salgsafdeling på 96 70 24 00.
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Håndværkerseminar

for dig til foråret 2015
Så er vi snart klar med et nyt og
inspirerende håndværkerseminar, der
vil bevæge sig rundt i landet ...og
vi glæder os til at se dig derude.
Seminarerne, der selvfølgelig er GRATIS, er
korte gå-hjem-møder tæt på vores kunder
og dermed også dig. Her vil være fokus på
spændende nyheder fra KPK. Vi giver en
række tips der kan hjælpe dig i hverdagen
med montage og vedligehold af døre og
vinduer.
Du vil blive introduceret for de forskellige værktøjer vi gerne vil tilbyde dig - og
så vil der være lidt ekstra krydderi udefra
når den populære foredragsholder Niels
Sønderby vil lave “gennemtræk” på den
øverste etage ...med konkrete tips og inspiration til hvordan du kan sælge mere
og få mere ud af dig selv og dine ansatte.
Vil du vide hvornår vi kommer til dit
nærområde, så tag et kig på bagsiden - og
tilmeld dig allerede i dag på vores website.
Så er du sikker på at få plads, når KPK Tourbussen holder ind i nærheden af dig.

Husk a
t
Tilmel
d
KPK-vi e jer på
nd
det er uer.dk
gratis
...

Magasinpost SMP
ID nr. 42758”

Håndværkerseminar
tourplanen 2015
Tilmeld dig på

kpk-vinduer.dk/seminar
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