Bli Ahlsell Partner!

Med fokus på DEG!
Behold din egen profil
Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg
inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du markedsfører i ditt lokale marked.
Ahlsell Partner hjelper deg med alt du trenger hjelp til når det gjelder profilering
av bedriften, som for eksempel produksjon av visittkort, brevark, bildekor,
vindusprofilering, annonser, DM’er og tilbudsaviser. I tillegg kommer hjelp til etablering
av egne hjemmesider.

Nær deg
Ahlsell har avdelinger spredt over hele Norge fordi vi vil være nær deg som kunde. Det
har gitt oss en unik lokalkunnskap, som gjør det enklere for oss å bli kjent med deg.
Våre Proffsentre er også viktige møteplasser, hvor du som Ahlsell Partner kan treffe
kolleger og andre bransjefolk, eller få råd av våre dyktige medarbeidere.

Som Ahlsell-kunde får du...
•
•
•
•
•

Tilgang på et unikt sortiment innen Elektro, VVS, Verktøy,
Festemidler, Personlig verneutstyr, HMS og Arbeidsklær
Høy grad av service i våre Proffsentre
Enkel bestilling via vår Nettbutikk
Den dokumentasjonen du trenger
Faglig støtte og produktinformasjon

Bransjens STØRSTE
samarbeid
Fra Alta til Kristiansand
Ahlsell Partner er et unikt samarbeidskonsept for håndtverksbedrifter. I dag har over
300 små og mellomstore håndtverksbedrifter status som Ahlsell Partner - fra Alta i
nord til Kristiansand i sør.

25 år med partnerkonsept
Ahlsell Partner er det lengstlevende konseptet for håndtverksbedrifter i Norge.
I over 25 år har vi hatt en unikt samarbeid med våre viktigste kunder.

Mer enn pris
Valg av samarbeidspartner handler om mer enn pris. Det handler også om hvilke
fordeler du får. Som Ahlsell Partner er du en del av bransjens største fellesskap, du får
ekstra bonus på alt du handler, og du har tilgang på eksklusive hjelpemidler for drift,
kompetanse og markedsføring. Vi kaller det Partnerfordeler...

Mine Partnerfordeler
Som Ahlsell Partner har du tilgang til en rekke unike fordeler.
Fordeler som skal gjøre det både enklere og rimeligere å drifte din virksomhet.

FELLESSKAP

ØKONOMI

PARTNERTREFF

BEMANNING

Jevnlige arrangement med
faglig og sosialt innhold.

Utveksling av arbeidskraft i en
begrenset periode.

HANDLINGSPLAN

PARTNERBONUS

EKSTRA RABATT

FIRMABIL

Bonus på alt lagerført materiell
du handler hos oss.

Ekstra rabatt på varer i våre
kampanjer.

Store rabatter på kjøp, leasing,
drivstoff og innredning.

REISE

KONTOR

FORSIKRING

Rabatter på fly, hotell
og leie av bil.

Rabatter på drift, utstyr,
bemanning og data/tele.

Markedets beste
forsikringsavtale.

AHLSELL OFFICE

IK-SYSTEM

Alt på en plass - i din
håndflate!

Komplett kvalitetssystem for
din bedrift.

JURIDISK BISTAND

MILJØFYRTÅRN

Rabatt på advokat og gratis
første konsultasjon.

Rabatt på konsulenter som
følger deg frem til sertifisering.

KOMPETANSE

MARKEDSFØRING

ADMINISTRASJON OG
DRIFT

KURS
Skreddersydd kurstilbud for
deg og dine ansatte.

DIN HJEMMESIDE
En profesjonell nettside som
oppdaterer seg selv.

DIN PROFIL

BROSJYRER

DIN KAMPANJE

NOE SOM MANGLER?

Design av logo og
profileringsmateriell.

Tilgang på brosjyremateriell for
å dele ut til dine kunder.

Vi hjelper deg lage en egen
DM/kampanjeavis.

Hva skal til for at du får en
enda enklere hverdag?

Proffe nettsider
...uten at du behøver løfte en finger!

Bestill
i dag!

Bransjens beste nettsider?

DDFerdige tekster

Som Ahlsell Partner får du tilbud om etablering og
drift av bedriftens hjemmeside. Nettsidene pakkes
inn i din profil, og leveres med ferdige tekster og
bilder. Du kan enten redigere sidene selv, eller få
hjelp til alle de oppdateringer du måtte ønske.

DD1 ny artikkel hver måned

Hver måned vil det dessuten publiseres en ny
fagartikkel på dine nettsider, uten at du behøver
løfte en finger! Artiklene er skrevet for å inspirere
og engasjere dine kunder, slik at de skal ta kontakt.

DDSøkemotoroptimalisert
DDEnkel publiseringsløsning
DDGoogle Maps
DDTilpasset mobil og nettbrett
DDFacebook-integrasjon

RIV AV OG SEND INN

Vil du vite mer?
Ønsker du å bli Ahlsell Partner eller få en nærmere
demonstrasjon av partnerkonseptet?
Fyll ut skjema og bli kontaktet for en nærmere prat.

Kontaktskjema
Firmanavn

........................................................................................................................

Kontaktperson
Telefon
E-post

.....................................................

Mobiltlf.

............................................

................................................................................................................................

Adresse

.............................................................................................................................

Postnr./sted

Sted/dato

.....................................................................................................................

..........................................................................................................................

Daglig leder
Signatur

................................................................................................................

.....................................................................................................................

.............................................................................................................................

Leveres til din kontaktperson i Ahlsell eller i disken hos din nærmeste Ahlsell avdeling.

Les mer om Ahlsell Partner på
www.ahlsell.no/partner

Satser du på oss så satser vi på deg!

Les mer på
Ahlsell.no/partner

