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3 A.C.D. kassen
Groots in hobbykasjes

Kasjes verkopen is al jaren de specialiteit van A.C.D.
en dat bouw je niet één-twee-drie op. De Belgische firma
heeft al bijna 25 jaar ervaring als fabrikant en ze weten
er bijgevolg maar al te goed waarover ze praten.

Met behulp van ISO investeert A.C.D. in continue kwaliteitsverbetering. De installatie van een ERP-pakket moet helpen
bij een efficiënte communicatie en algemene bedrijfswerking.
Kortom, kassen verkopen vergt vandaag de dag veel meer dan een
mooi artikel schrijven waarin staat hoe ambitieus je als bedrijf bent
of op je website verkondigen dat je de grootste bent. A.C.D. ervaart
in ieder geval dat haar dealers liever geen problemen verkopen en
daar werkt het bedrijf, samen met de 40 medewerkers, elke dag aan.

Uitbreiding
A.C.D. investeert in de verdere uitbreiding van haar dealernetwerk.
In heel wat regio’s is de naam A.C.D. nog niet aanwezig.
Om alle marketinginspanningen maximaal te laten renderen, is het
bedrijf op zoek naar een goede invulling van de landkaart. Haar
dealers worden ondersteund door grootse, nationale marketingcampagnes. Potentiële dealers zijn in ieder geval van harte welkom en
kunnen contact opnemen via info@acd-kassen.nl.
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Campagne: extra voordeel
Van 15 januari tot en met 15 juni 2010
biedt A.C.D. haar klanten een heel bijzonder
extra voordeel aan. Bij alle actiemodellen en
kaskrakers krijgt de klant
de keuze. Hij kan vijftig euro extra korting
op de vermelde verkoopprijs krijgen, of hij
betaalt een toeslag van vijftig euro en krijgt
in dit geval veiligheidsglas in plaats van
tuinbouwglas.
Veiligheidsglas heeft diverse voordelen.
Zo is de prijs/kwaliteitsverhouding nog
beter, is het vijf maal sterker dan floatglas
en maar liefst zeven maal sterker dan tuinbouwglas. Veiligheidsglas heeft bovendien
een maximale levensduur. A.C.D. zorgt
ervoor dat ook het gehamerd glas in het ak
wordt gehard. Gehamerd glas breekt de
zonnestralen dusdanig dat er in de kas
minder kans op verbranding is. Tot slot
valt het gehard floatglas ook nog
eens onder de Europese veiligheidsnorm EN12150.

