Lokala marknadsaktiviteter via RÅx
ENKELT – SNABBT - PRISVÄRT

www.raxmarknadssupport.se

Vad RÅx kan göra för dig
RÅx har gedigen erfarenhet av marknadsföring och lojalitetsskapande
program för servicemarknaden. Genom vårt samarbete med
FCA/Mopar är vi väl insatta i dina marknadsförutsättningar och har
tillgång till centralt framtaget material. Det gör att vi kan hjälpa dig
snabbt och effektivt med idéer, utformning och produktion av
exempelvis:
– Adresserade lokala DR-utskick
– Löpande kundkommunikation
– Lokalt skyltmaterial (foldrar, affischer, backspegelhängare etc.)
– Annonser i print eller digitala media
– Lokalanpassning av centralt material för dina digitala kanaler
(egna hemsidan, sociala medier etc.)

Vad du vinner med RÅx tjänster
Från RÅx får du:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Erfarenhet och branschkunskap
Rätt grafisk profil för Mopar och dina bilmärken
Tydlig lokal prägel på producerat material
Målgruppsanpassning genom digitalprint med variabla texter och
bilder
GDPR-säker hantering av kunddata för bilbeståndet i ditt distrikt
Ingen kostnad för adressinköp inför DR-utskick
Alltid offert och antalsberäkning i förväg vid utskick
Snabb produktion med in-house printservice
Konkurrenskraftiga priser

Några aktuella DR-kampanjer
ÄR DU OCH DIN BIL STARTKLARA FÖR VINTERN?

KÖR TRYGGT I VINTER

SMARTA VAL - TRYGGARE FÖRUTSÄTTNINGAR.

Din Jeep behöver service för att du ska kunna lita på
den i vått och torrt. Hos oss tas din bil om hand av
erfarna specialister som garanterat kan sin sak. Vi
använder alltid originaldelar från Mopar®, delar som
bevarar din bil i originalskick.

Kallare tider
Snart är det dags att lägga på vinterdäcken.
Har du ont om tid? Kom in till oss på Bil AB
i Bilstaden, vi fixar det åt dig och bjuder
på kaffe medan du väntar.

Hjulbyte XXX kr.

Boka expertservice hos din närmsta auktoriserade
Jeep-verkstad och upplev fördelarna.
Välkommen till oss på Bil AB i Bilstaden!

NYA TORKARBLAD
PÅ KÖPET, VID
ORIGINALSERVICE
HOS OSS!

ÅF-LOGO

VÄRDE FR. CA.

XXXkr

➠

BOKA TID

bil.se
SERVICE & VERKSTAD

ÅF-LOGO

För dig som inte har plats
för sommardäcken hemma
under vintern erbjuder vi hjulförvaring. Smart och smidigt
för dig som saknar utrymme.

Vi bjuder på torkarbladen!
Slitage kommer med tiden, dina torkarblad är inget
undantag. Vid originalservice hos oss bjuder vi på
nya original torkarblad för vindruta utan extra kostnad. Håll rutan ren och se bra i vinter!
(Värde från ca XXX kr)

Hjulbyte & Hjulförvaring
XXX kr/säsong.

Stenskott - inte bara det

BIL AB
Bilgatan 10, 123 45 Bilstaden
Tel. 012-34 56 78 - Webb: bil.se

Stenskott är oförutsägbart, det bara sker. Det kan
leda till sprickor som kan innebära byte av hela rutan.
Boka tid hos oss som kan din bil - vi lagar eller byter
ut din ruta på ett säkert sätt.

Samtliga erbjudanden gäller t.o.m. 2020-11-30 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtal.

VÄLKOMMEN TILL

BIL

- din märkesverkstad för Fiat Professional.
Boka en service för din husbil nu, så är den startklar när
reslusten kommer över dig. Våra verkstäder i
och
är specialutrustade för husbilsservice. Här finns väl
tilltagna utrymmen och lyftkapacitet för de flesta
förekommande husbilar.
Som auktoriserad Fiat Professional-verkstad har vi specialistkompetens och utrustning för service av chassi och drivlina på alla husbilskoncept, baserade på Fiat Ducato. Våra
originaldelar säkerställer också hög kvalitet och varaktiga
reparationer.
Lita på din Fiat Professional servicepartner och njut av
trygga och säkra mil i sommar.

ÅF-LOGO
ÅF-LOGO

Trångt i garaget?

Innehåller marknadsföring från FCA Sweden AB (Jeep Sverige). Hur vi behandlar dina personuppgifter går att läsa mer om på vår hemsida (https://www.jeep.se/privacy-web-policy).
Avs/returadress: RÅx Marknadssupport AB, Rotevägen 6, 611 92 Nyköping.
Adresskälla: Transportstyrelsen, Trafikregistret, 701 88 Örebro.

ALLT FÖR DIN BIL
Välkommen att ta del av alla våra tjänster:

➠ Service och reparationer av bil och bodel
➠ Original reservdelar, tillbehör och specialmontage
➠ Ackrediterad AC-service
➠ Stenskottslagning & vindrutebyte
➠ Däckhotell inkl. hjulbyte
➠ Hjulinställning
➠ Bilbesiktning i samband med service

SKADAD VINDRUTA?
Stenskott kan ofta åtgärdas med vår glasreparation.
Bäst resultat blir det om skadan är relativt ny. Behöver
vindrutan bytas så gör vi det med originaldelar och rätt
utrustning. Välkommen till våra glasspecialister.

JUST NU!
VI BJUDER PÅ NYA TORKARBLAD VID RUTBYTE

Avsändare/Returadress: RÅx Marknadssupport AB, Rotevägen 6, 611 92
Nyköping. Adresskälla: Transportstyrelsen, Trafikregistret, 701 88 Örebro.

SERVICE 4+

FÅR DIN BIL ATT RULLA LÄNGRE
Din bil förtjänar det bästa, även efter fyra år. Därför har vi
skapat Fiat 4+ Service, en årsservice som fångar eventuella
problem i tid och som håller din bil i trim år efter år.

Från 2 495 kr

VÄRDECHECK

500 kr rabatt vid köp av service och reparationer för minst 3 000 kr.
Gäller din bil med reg.nr:

Samtliga erbjudanden gäller t.o.m. 2020-06-30 och kan inte kombineras
med andra rabatter eller avtal.

S

Gäller vid betalning för arbete och Mopar originaldelar vid verkstadsbesök. Kan ej
kombineras med andra rabatter eller avtal. Ta med värdechecken eller kortet vid besöket.
Giltighetstid t.o.m. 2020-06-30.

Lokala marknadsaktiviteter via RÅx
KONTAKTUPPGIFTER
070-590 04 04
roland@raxmarknadssupport.se
raxmarknadssupport.se
Roland Ahlin
Rotevägen 6, Nyköping

