Oferte permanente

Ofertă permanentă pentru clienţii persoane fizice care au cumparat de la noi.
Personalul tehnic şi comercial al firmei a răspuns şi va răspunde cu plăcere în maxim 48 de ore oricărei
solicitări venite din partea dvs. şi vă provocăm să ne puneţi în continuare la încercare.
Bencomp pune pe primul loc clientul, iar conducerea firmei a hotărât să recompenseze recomandările dvs, ale
clienţilor deja existenţi cu o ofertă permanentă: orice nou client persoană fizică, venit la recomandarea unui
client Bencomp deja existent (tot persoană fizică), va primi un discount suplimentar (faţă de cel de volum sau
de sezon) de 3% din valoarea noii comenzi, pentru a-l transmite celui de la care a aflat de noi.
Credem cu tărie că această recompensă, de fidelizare a clienţilor noştri persoane fizice, va fi mult mai eficientă
pentru strângerea legăturii între firmă şi clienţii ei decât publicitatea convenţională, concursurile sau
tombolele.
Această ofertă este permanentă şi se referă la orice client deja existent, cu singura condiţie să fim anunţaţi în
prealabil de clientul vechi că vom fi contactaţi pentru o posibilă comanda de cunoştinţa lui, domnul sau
doamna X si sa primim un minim de 3 poze cu lucrarea finalizata .
Şi bineînţeles, orice nouă comandă a unui client deja existent va fi recompensată din oficiu cu un discount de
3% din valoarea acesteia.

Ofertă permanentă capete de lot
Pentru că în activitatea oricărei fabrici rămân pe stoc capete de lot sau apar produse cu uşoare deficienţe
cromatice, ne-am gândit să oferim un discount pentru solicitările dumneavoastră referitoare la aceste
produse.
De exemplu, dacă aveţi nevoie de cantităţi sub 10 mp de duşumea sau sub 40 ml dintr-un profil de
împrejmuire, s-ar putea ca reprezentantul nostru să vă propună să cumpăraţi 12 scânduri în loc de cele 10
solicitate de dumneavoastră, oferindu-vă un discount de 25-30% dacă lichidaţi acea poziţie din stocul nostru
de la momentul respectiv.
Iar în ceea ce priveşte loturile cu uşoare deficienţe cromatice, în funcţie de aspectul lor, vă propunem
discounturi de 30-50 % faţă de preţurile din oferta generală, adică plătiţi doar valoarea materiilor prime, nu şi
cele de manoperă sau energie.
Pentru a evita orice neînţelegere, recomandăm ca înainte de a lansa o comandă pentru loturi neuniforme
cromatic să ne faceţi o vizită la fabrica Buzău sau să ne solicitaţi să vă expediem mostre gratuite.

Menţionăm că produsele pentru care lansăm această ofertă au aceeaşi garanţie de 5 ani, ca toate produsele
noastre.

În afară de aceste discounturi, vor mai apărea pe site oferte periodice de promovare a anumitor profile, în
funcţie de sezon şi stocurile noastre din luna respectivă.
Vă invităm să ne vizitaţi periodic site-urile şi să descoperiţi noutăţile tehnice şi comerciale pe care vi le
pregătim!

Transport
Menţionăm încă o dată că preţurile sunt exprimate în condiţii exworks Buzău sau Oradea (dar la Oradea
varietatea profilelor şi cantităţile sunt mult mai mici decât la fabrica Buzău).
Curierul rapid (ivrare în 24-48 ore de la expediere) costă 0,7 lei + TVA/ kg şi 10 lei + TVA primul kilogram.

