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KPK HÅNDVÆRKERSEMINAR
I JANUAR, FEBRUAR OG MARTS
HOLDER VI HÅNDVÆRKERSEMINAR
– 18 FORSKELLIGE STEDER I DANMARK

VI VIL GERNE INVITERE DIG OG DINE SVENDE TIL ET
NYT OG INSPIRERENDE HÅNDVÆRKERSEMINAR,
DER VIL KOMME RUNDT I HELE LANDET.
Udover at præsentere de sidste produktnyheder på
blandt andet træ/alu, vil vi stille skarpt på, hvordan vi ser
fremtidens kunder.
Vi vil kigge nærmere på de digitale muligheder og
udfordringer, der kommer. Vi vil også gerne have dine input
– f.eks. om vores nye online prisliste, hvor du kan finde en
pris, mens du står ude ved kunden.

INFORMATION OG TILMELDING:
www.kpk-vinduer.dk/hv-seminar

– eller ring på 96702400

Foredragsholder Niels Sønderby vil desuden vende tingene
lidt på hovedet og give dig et sjovt og spændende indspark
om fremtidens kunder – og hvordan du udnytter alle
tænkelige muligheder, for at sælge mere til dem. Også
digitalt.

Det er selvfølgelig gratis og vi giver kage
og kaffe plus aftensmad
Niels Sønderby er iværksætter, idemager og salgstræner. Han har godt 20 års erfaring fra reklamebranchen, tre virksomheder, et par bøger og mere
end 300 foredrag på samvittigheden.
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HVORFOR ANBEFALE 3-LAGS
TRÆ/ALU TIL DINE KUNDER?
Vi har opgraderet designet og energien i
vores 3-lags træ/alu vinduer.
Så det har et pænere design, er nemmere at
montere og isolerer bedre.
Vores hjørnesamling på karmen skæres nu i smig – ligesom
på rammen. Det giver et løft i designet og en flot afslutning
af hjørnerne.
Det gør det også muligt at fuge direkte på alu’en på siderne
og på toppen. Så de dermed bliver nemmere at montere.
Vi har opdateret designet på vores 25 mm. udvendige smalsprosse. Det giver et harmonisk udtryk, især når den bruges
sammen med profil kehlen til det mere klassiske design. Den
passer perfekt til brug i palævinduer, dannebrogsvinduer og
bondehusvinduer.
Sidst men ikke mindst har vi opgraderet vores 3-lags
løsninger, så de til fulde lever op til de strenge krav, som
markedet efterhånden har til isolering og energieffektive
byggematerialer. Vinduerne har en U-værdi på 0,80 W/ m2-K.
Det betyder, at vores A-mærkede 3-lagsvinduer nu isolerer
endnu bedre.

Du kan nu fuge direkte på alu’en på
siderne og på toppen

LÅN EN UDSTILLING
Skal du på messe eller har du brug for
en udstilling, så kan du låne en af vores
udstillings-”tårne”.
Den kommer på en palle, så det er nemt at håndtere.
Du får også følgende med: 3 roll-ups, brochureholder,
prislister, farveprøver, produktblade, brugervejledninger,
bestillingsseddel og KPK klistermærker.
Selvfølgelig uden beregning!
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LEVERING SKAL GØRES
ORDENTLIGT OG TIL TIDEN
Det er KPK’s motto. At vi lykkedes med det,
skyldes en nøje planlægning af både indkøb,
produktion og leveringsruter.

Hver uge samles alle ordre og så går vores Planlægningsafdeling
i gang med at bestille hjem: lister, glas, håndtag, cylindre osv.
Der bliver desuden sendt en oversigt over leveringsadresser og
elementer til vores fragtmand Anders. I et tæt samarbejde lægges ruterne fast og derefter laves en endelig produktionsplan.
Det specielle ved KPK’s normale levering er, at vi kan levere elementerne enkeltvis til adressen. Det kan kun lykkes fordi vi har
så nøje en planlægning.

Løbende advisering
KPK kontakter kunderne nogle dage før levering – og det er
muligt at få chaufføren til at ringe dig op, den dag de ankommer
på leveringsadressen.

Ordentligt service
Vores fragtmand Anders gør meget ud af at oplære chaufførerne.
Som han siger ”Det tager lidt ekstra tid i starten. Men de skal
lære, at vi gør tingene ordentligt.”
Som en kunde har udtalt: ”Jeg sparer en masse tid på den måde.
Jeg behøver ikke altid at være på leveringsadressen, når KPK’s
chauffør kommer. Det er specielt rart, at elementerne kommer
enkeltvis. Hvis de kom på paller, skal jeg måske have 1-2 mand
ud og tage imod og flytte elementerne væk fra vejen.”
Enkelte leveringer samt Quick Levering kan forgå på en lidt anden måde.
Det er også muligt at få leveret på paller.

FÅ DIT EGET LOGO PÅ
Vi har lavet en folder, som kort fortæller om
de muligheder, du kan tilbyde dine kunder
med vinduer og døre fra KPK.
Du kan få dit eget logo og kontakt- informationer på.
Vi printer dem også til dig – helt gratis.
Du kan se et eksempel på vores nye folder her:

kpk-vinduer.dk/kundefolder

LEVERING FRA KPK
– med respekt for DIN tid

• Besked fra KPK nogle dage før levering
• Mulighed for opringning fra chauffør
kort tid før levering
• Levering enkeltvis. Eller efter aftale
på paller
• Levering til tiden

HÅNDBOLDKVINDERNE OG VM

Magasinpost SMP
ID nr. 42758”

Vi har i september og her i november haft i alt 500 kunder med til
spændende håndboldkampe. Det har været hyggeligt at møde vores
kunder på en anden måde. Det vil vi fortsætte med i 2018, så vi håber vi
ses. Da KPK Information gik i trykken, var det lige op over, at VM skulle gå i
gang. Vi krydser alt, hvad der kan krydses, for at Danmark er gået videre.
Hvis du skynder dig, kan du nå at være med i vores lille håndbold quiz.
Sidste frist er den 17. december.

Kpk-vinduer.dk/haandbold-quizzen

#medholdet i centrum

QUICK LEVERING

Quick Levering er en ekstra service vi tilbyder mod en merpris, naturligvis
stadig med 10 års garanti. Vi reserverer en speciel pulje, der gør at vi kan
levere på ned til 6 arbejdsdage. Det er hurtigt og du får markedets største
sortiment til Quick Levering.

KPK ØNSKER ALLE EN
GLÆDELIG JUL OG
GODT NYTÅR.

KPK takker alle kunder og leverandører for et godt
samarbejde i 2017. Vi holder lukket mellem jul og
nytår og er klar igen 2. januar 2018.
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