ADVERTORIAL

NDT International
Passion for Pottery
NDT International introduceert dit jaar

Voordelen

‘Passion for Pottery’ – een herkenbaar kwaliteits-

Bij de invulling van het nieuwe kwaliteitsbegrip Passion for

begrip voor zowel retailers als hun klanten. Passion
for Pottery staat voor meer dan alleen de pot; het
gaat om kwaliteit, service en flexibiliteit. Meer nog

Pottery afgelopen jaar, werd het NDT al snel duidelijk waar de
nadruk op zou komen te liggen. Lage besteleenheden en een
hoge omloopsnelheid, korte levertijden en een hoge uitleveringsgraad, lage franco-bestelbedragen en een breed assortiment.

dan voorheen stelt NDT de klant centraal in 2009.
Het waarmaken door NDT van deze aandachtspunten resulteert
in een verplaatsing van de voorraden en dus in een verschuiving
Onder het nieuwe motto Passion for Pottery gaat NDT

van het risico van winkelvloer naar leverancier. Bovendien kan de

International een stap verder in het brengen van een breed

afnemer een eigen selectie maken uit het brede, eigentijdse

assortiment van hoogwaardige kwaliteit. De diverse nieuwe

assortiment en een mixbestelling van alle soorten potterie

collecties – lichtgewicht, geglazuurd, terrazzo/ terracotta en

opstellen. De flexibele levervoorwaarden garanderen een snelle

indoor – zijn geheel afgestemd op de huidige modische trends

aanvulling van hardlopers.

en lenen zich uitstekend voor het realiseren van fraaie, eigentijdse presentaties op de winkelvloer.

Showroom
Wie nader wil kennismaken met de uitgebreide trendcollecties

De passie voor potterie die NDT International aan de dag legt

die NDT International voor seizoen 2009 heeft ontworpen en

wordt nog versterkt door de drive van de firma om het afnemers

geproduceerd, kan hiervoor terecht in de ruime showroom in

zo goed mogelijk naar de zin te maken. Klantgerichtheid,

Gendt, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur, of op afspraak.

betrouwbaarheid en toegankelijkheid zijn kernwoorden in de

Onze medewerkers vertellen u graag meer over de diverse series

bedrijfsvoering van NDT. Dat uit zich onder meer in het gericht

kwaliteitspotterie en denken desgewenst met u mee om samen

meedenken met klanten, een grote mate van flexibiliteit,

tot maatoplossingen te komen.

persoonlijke service en snelle levertijden.
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