Dealer worden van FOTOWAND.NL

Iedere klant dient zo optimaal mogelijk geholpen te worden. Daarbij speelt u, als
ondernemer, in op de nieuwste trends. Eén van die trends is fotobehang op maat. Met eigen
foto’s of beelden uit een uitgebreide fotobank.
Persoonlijk contact
U wilt uw klanten uiteraard niet doorverwijzen naar een anonieme website. Zou u hen niet het
liefst met uw eigen tools willen helpen, gewoon in uw showroom of winkel? Bied uw klanten,
of ze nu ondernemer of particulier zijn, alle vrijheid om hun eigen persoonlijke fotobehang te
ontwerpen. En daarbij ondersteunt u hen, op een persoonlijke manier. Met praktische tips en
heldere aanwijzingen. Bovendien genereert u zo een extra contactmoment voor de verkoop
van aanvullende producten of diensten.
Direct samenstellen
Fotowand.nl heeft de oplossing. Een online tool, die u in uw showroom of winkel wordt
geïnstalleerd. Zo kunt u het gewenste fotobehang ter plekke met uw klant samenstellen. In
elke gewenste maat. Of dat nu gaat om persoonlijke foto’s voor de woon- of slaapkamer of
een fraaie actiefoto voor bijvoorbeeld de entree van een bedrijf. In onze database vindt u
bovendien tal van voorbeelden van mooie, hoge resolutiebeelden, die u onbeperkt voor dit
doel kunt gebruiken.
Hoe het werkt
-

-

Ongetwijfeld krijgt u regelmatig de vraag naar fotobehang op maat.
Bied uw klanten de mogelijkheid dit in uw showroom of winkel uit te zoeken. Online,
maar met deskundige begeleiding en professioneel advies.
U meldt zich aan als dealer bij Fotowand.nl. Tegen een vast bedrag per maand
maakt u gebruik van alle voordelen.
Wij installeren de software in uw showroom, winkel of kantoor.
U ontvangt van ons een duidelijke handleiding en persoonlijke uitleg van de werking
van het programma.
De klant kiest – samen met u, in uw showroom of winkel - een foto uit de beeldbank of
upload een eigen foto.
U adviseert uw klant over de indeling, soort foto, kwaliteit en het formaat.
Het systeem toont een voorbeeld van het eindresultaat en de prijs.
U accordeert, samen met uw klant, de bestelling.
U rekent direct af met uw klant.
Uiteraard kunt u – indien van toepassing – vervolgafspraken maken met uw klant over
styling, inrichting, de behangwerkzaamheden of de aanschaf van de benodigde
materialen.
Vervolgens kiest u het afleveradres. Dat kan uiteraard bij u in de winkel, maar ook bij
de klant.
Het fotobehang wordt geleverd op het aangegeven adres.
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Uw voordelen
-

Extra klantenbinding
Grote keuzemogelijkheden in afmetingen
Zowel met eigen foto’s als beelden uit de fotobank
Extra service voor uw klanten
Geen verrassingen achteraf
Mogelijkheid tot crossselling van materialen en/of diensten
Minimale kosten: vast maandbedrag

Benieuwd?
Wilt u meer weten over Fotowand.nl? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Nicolaus Ottostraat 11-15
7442 DV Nijverdal
Tel 0548 - 620010
info@fotowand.nl
www.fotowand.nl
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