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VERS VAN DE PERS - VERS VAN DE PERS - VERS VAN DE PERS - VERS VAN DE PERS
met “VERS VAN DE PERS“ willen wij u regelmatig informeren over de nieuwste ontwikkelingen bij ER-DECOR.

Geachte Modeltreinliefhebber, ER-DECOR klant,
U als eerste, zult het zelf gemerkt hebben dat de treinwinkels uit het stadsbeeld aan het verdwijnen zijn.
Dit heeft enerzijds te maken met de vergrijzing van de hobby en anderzijds de e-commerce en de virtuele
treinwereld waar treinbanen opgebouwd worden met een klik op de toets of aanraken van het scherm.
Gezien deze ontwikkeling op de markt van de modeltreinen, is het voor ons producenten “Pompen of
Verzuipen” m.a.w. alles doen wat mogelijk is omdat anders de boel verloren gaat.
ER-DECOR International heeft daarom beslist om naast het circuit van, de gelukkig nog, bestaande winkels
en de e-commerce, een nieuwe verkoopslijn op te starten waar de eindverbruikers een grote rol spelen en
daar ook hun voordeel uit halen. Aangezien de winkels verdwijnen uit het circuit, durven wij het aan om de
eindverbruiker te laten profiteren van de winstmarge van de winkelier.
Alle PARTIKULIERE-klanten hebben nu de mogelijkheid om zich te profileren als :

ER-DIRECT VIP-KLANT (ER-VK)
Wat is een ER-DIRECT VIP-KLANT (ER-VK)
* Elk individu of organisatie geregistreerd bij ER-DECOR als ER-DIRECT VIP-KLANT
* Is een modeltreinliefhebber die aan groothandelsprijs een bestelling plaatst van minimum €100 net.
* Is elke modeltreinliefhebber die de ER-DECOR producten wilt gebruiken, gebruikt of gewoon wat centen
wil verdienen met zijn hobby (😊het omgekeerde van centen uitgeven voor de hobby 😊).
* Is een modeltreinliefhebber die andere modeltreinliefhebbers (prospects) verteld hoe eenvoudig en
natuurgetrouw het werken is met de ER-DECOR producten.
* Is een modeltreinliefhebber die een andere modeltreinliefhebber kan overtuigen ER-DECOR aan te kopen.
Deze inspanning beloond ER-DECOR door een mooie korting bij uw eigen ER-DECOR aankopen.

Trouw beloond = VIP exclusieve klantenvoordelen!
Algemene voordelen
- De aankoop van ER-producten aan groothandelsprijzen, directe korting op factuur!
- Afhankelijk van de bereikte status, kan u met maximum 40% winstmarge, de verkoop van ERDECOR producten promoten en stimuleren.
- Doorgroeien naar een hogere status in verhouding tot uw succes.
- Verhoog uw succes en uw winst door nieuwe ER-VIP-KLANTEN (ER-VK) aan te brengen.
- Alle info over de ER-DECOR producten.
- De voordeligste tarieven voor toezending van uw bestellingen naar uw adres. (portkosten op factuur).
- ER-DIRECT verleent u de service om al uw bestellingen direct naar uw klanten te sturen (de klant betaald
de portkosten). Dus hebt u geen zorgen betreffende het verzenden. Minder werk = meer ER-promo tijd !
- Ondersteuning: - Op commercieel domein met exclusieve promoties
- Op technisch domein, alle info (theorie en praktijk) over de ER-producten.
Hebt U interesse om uw hobby op een winstgevende manier uit te bouwen, vraag meer info over ons nieuw
verkoopsysteem.
Steeds tot uw dienst voor verdere informatie, verblijven wij,
Met vriendelijke treingroeten,
Rony Eggermont
Genéral Manager

ER-DIRECT VIP zijn
beloond u bij de bouw van uw landschap !
Tel. : + 32 50 68.65.25

ER-DECOR International, Bossuytlaan, 5, B-8310 Assebroek, Belgium.
- Mobil : + 32 475 37 77 57 - E-mail : info@er-decor.eu - Web : www.er-decor.eu

