Te naczepy ponownie kupuje 86% klientów
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Mijają trzy lata od wprowadzenia do sprzedaży lekkich naczep marki
BERGERecotrail® o konstrukcji stalowej. Wówczas informacja o masie własnej tych
naczep wynoszącej 4,7t wydawała się wręcz niewiarygodna, w szczególności dla
klientów w Polsce, gdzie austriacki producent nigdy wcześniej nie prowadził
sprzedaży swoich produktów. Dlatego też niejednokrotnie poddawano w wątpliwość
trwałość i wytrzymałość tego typu sprzętu.

Galeria zdjęć

Jednak czas działa na korzyść austriackiego producenta -naczepy marki
BERGERecotrail® sprawują się bez zarzutu. Najlepszym tego potwierdzeniem jest
liczba klientów, którzy zakupili naczepy po raz pierwszy i przy kolejnych zakupach
ponownie decydują się na wybór tego sprzętu. Wskaźnik utrzymania klienta wynosi
86%.

Naczepy poddawane są ekstremalnym testom drogowym – ładunek punktowy o
masie ok 29t.

Kolor zielony i niebieski oznacza, że naprężenia konstrukcji naczepy są dalekie od
wartości krytycznych

Tak duża lojalność klientów bardzo nas cieszy – mówi Marek Barycza, przedstawiciel
producenta na Polskę – Potwierdza to wysoką jakość i niezawodność naczep. Nikt
przecież nie będzie ponownie kupował sprzętu, z którym ma problemy. Ponadto nasi
klienci dobrze liczą i wiedzą, że zakup naszych naczep po prostu się opłaca: niższe
koszty eksploatacyjne, wyższe frachty i redukcja spalania to nie tylko puste hasła
reklamowe,lecz konkretne cyfry w arkuszu kalkulacyjnym, które przemawiają za
wyborem marki BERGERecotrail®.
Sprzedaż lekkich naczep nie jest zadaniem łatwym.Na rynku pokutuje sporo
stereotypów i obaw. Duża część z nich ma swoje źródło w zasłyszanych opowieściach,
które następnie,przekazywane pocztą pantoflową, są ubarwiane niczym w zabawie w
„głuchy telefon”, na końcu nie mając nic wspólnego z rzeczywistością. Naczepy
BERGERecotrail® bronią się jednak same, czego dowodem są lojalni klienci,
umiejętnie wykorzystujący ich zalety.

Precyzja wykonania każdego detalu

Staramy się, aby nasi klienci mogli uzyskać jak najwięcej rzetelnych informacji o tym
sprzęcie – mówi przedstawiciel producenta - Zawsze jesteśmy otwarci na
udostępnienie materiałów z przeprowadzonych testach i porównań. Chętnie
przekazujemy też kontakty i referencje od firm użytkujących te naczepy w Polsce, a
firmy zainteresowane zakupem zachęcamy do testów drogowych. Zwykle, jeśli klienci
zapoznają się z precyzją i jakością wykonania naczep BERGERecotrail® oraz ich
właściwościami jezdnymi, nie mają problemów z podjęciem decyzji o zakupie.
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