DEFA WarmUp
BRA FOR BILEN. BRA FOR MILJØET.
BRA FOR DEG.

Kampanjeinformasjon og bestillingsskjema for
markedsmateriell

DEFA WARMUP

BRA FOR BILEN. BRA FOR KUNDEN. BRA FOR MILJØET. BRA FOR DEG!
Vi vet at nordmenn skal ut på vinterføre, og vi vet at det kommer
til å bli kalde dager. Veldig sannsynlig skal mange bileiere innom
en bilforhandler, bilutstyrsforretning eller et verksted i løpet av
vinteren. Hvorfor ikke tilby disse kundene å installere bilvarme når
de først er innom?
Ikke bare er det komfortabelt og enkelt med forvarmet kupé og
en startvillig bil. En forvarmet motor reduserer også utslipp
av skadelige avgasser med 33% de 4-5 første kilometrene
sammenliknet med en kaldstart - og bilen bruker mindre drivstoff.
Trafikksikkerhet med isfrie ruter er enda et poeng som understreker
at bilvarme bør selges til alle biler som brukes i den kalde årstiden.
For en bileier er det også mange fordeler med DEFA Link,
ikke bare på kalde vinterdager. Med Security får bileieren varsel til
mobilen hvis noen stjeler bilen eller forsøker å starte den, - også
med original eller kopiert nøkkel. Bilen kan deretter enkelt

lokaliseres i kart på mobilen, og koordinatene kan deles med f.eks
politiet. Les mer om Link på www.defa.com.
Vi ønsker å hjelpe dere til økt salg av bilvarme. Vi tror at det er
avgjørende med økt kunnskap og høyere engasjement for å skape
interesse for bilvarme og Link.
Vi inviterer derfor bilbransjen til DEFA On Tour, som starter på
Gjøvik 7/9 og avsluttes den 14/10 i Porsgrunn, og da har vi vært
innom Alta, Bergen, Ålesund, Drammen og Trondheim med flere på
veien. Mer info og påmelding på www.defa.com/ontour
Vi har derfor satt sammen en forhandlerpakke og verktøy for lokale
aktiviteter for å hjelpe dere å ha økt fokus på DEFA. I tillegg kjører vi
riksdekkende kampanje på radio. Vi skal gjøre det vi kan for at det
skal bli enklere å overbevise kundene og dermed øke salget.
La dette bli vinteren da flest mulig skaffer WarmUp fra DEFA!!

KAMPANJEELEMENTER
Forhandler materiell
Det viktigste du gjør som selger er å gjøre deg kjent med
funksjonalitetene i DEFA Link og fordelene ved bilvarme.
Tilgjengelig materiell er:
Nytt gulvdisplay med Link på den ene siden og bilvarme på
den andre.
Nytt borddisplay med argumenter for bileieren og plass til
forbrukerbrosjyre på forsiden. Og salgsargumenter og plass
til pris på baksiden.

Gulvdisplay ulik for-/bakside.
Art.nr: 704957

100%
mer komfort

Forside borddisplay.
Art.nr: 706054

33% mindre
skadelige utslipp

Styring av DEFA WarmUp:

Kupévarmeren gir varm kupé og
isfrie ruter som sikrer en trygg og
komfortabel kjøretur.

WarmUp

Økt trafikksikkerhet

BRA FOR BILEN.
BRA FOR MILJØET.
BRA FOR DEG.

Isete vinduer og dårlig sikt skaper
risiko for dine medtrafikanter og deg.

Alltid toppladet
batteri

10 varmegrader er grensen for en
kaldstart, som gir betydelig
økte utslipp fra bilens motor.
Med DEFA WarmUp reduserer du
skadelige utslipp med opptil 33% de
første 4–5 km.

Med toppladet batteri får
du en sikker start, og lenger
levetid for batteriet.

Forbrukerbrosjyre

Last ned DEFA appen gratis fra:

35% redusert
drivstofforbruk

For mer informasjon se defa.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,Inc.
and any use of such marks by DEFA is under license
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En informativ brosjyre som beskriver fordelene med
WarmUp og Link. Leveres i pakke av 25 stk som kan etterfylles
i borddisplay. Artikkel nr: 704258

Motorvarmeren i DEFA WarmUp
forvarmer motoren. En forvarmet motor
reduserer drivstofforbruket opptil 35% de
første kilometerne og gir mindre slitasje
og dermed lenger levetid på motoren.

KOMMUNISER
MED DEFA APP

WarmUp Link

WarmUp GPS Link

Finn bilen og styr
bilvarmen med mobilen

Kupévarmer
Motorvarmer
Varm motor

Isfrie ruter
Forvarmet kupé

Batterilader
Toppladet batteri

GPS Link

Link Hub

Security
Finder
Speed Alert

Bilen kommuniserer
med mobilen

WARMUP

SECURITY

Plakatmateriell

Vi produserer gjerne opp plakater - også tilpasset med
din logo og pris - du kan benytte i ditt utsalgssted.
Kontakt marketing@defa.com for bestilling.

WarmUp Link

Styr bilvarmen med mobilen
Sjekk batteristatus
Motta varsel hvis noe er galt

Få informasjon til din mobil
om bilen startes eller flyttes
FINDER
Finn bilen med mobilen
og se posisjonen på et kart
Del bilens posisjon med f.eks. politiet

LINK
DEFA Link
Funksjonene betjenes
via DEFA Link Appen

LINK

www.defa.com

DEFA Link
Funksjonene betjenes
via DEFA Link Appen

Speilheng

Tosidig speilheng som kan benyttes i markedsføringen av bilvarme på biler som er innom
verkstedet, eller som står utstilt i bilhallen. Speilhenget markedsfører de to styringssystemene
via DEFA-Appen. Nyheten Bluetooth som er fri i bruk, og DEFA Link som også inkluderer Security
og Finder funksjonalitene i tillegg til styring av bilvarmen.
Artikkel nr: 703982

WarmUp

WarmUp GPS Link

BRA FOR BILEN.
BRA FOR MILJØET.
BRA FOR DEG.

Bra for BiLen. Bra for miLjøet.
Bra for deG.

WARMUP
Isfrie ruter og varm kupé
Alltid toppladet batteri
Forvarmet motor gir lavere utslipp

SECURITY
Beskytter mot tyveri av bil
Varsler tyveri - også med
originalnøkkel

Annonser

FINDER
Finn bilen med mobilen
og se posisjonen på et kart
Del bilens posisjon

KUPÉVARMER

Tenk hvor godt det er å sette seg inn i en varm bil mens
naboen sliter med å skrape is av ruta!
Med WarmUp installert i bilen starter du turen med
isfrie ruter og forvarmet kupé, og du har alltid en
startklar motor og fulladet batteri. WarmUp finnes
med ulike styringssystemer.

Kom innom idag for en prat om DEFA bilvarme!

WarmUp, kr xxx,- ferdig montert
logo her

Ulike annonsetemaer med fokus på WarmUp Link og fordeler ved
bilvarme fra DEFA. Annonsene lages i A4 format og kan enkelt
tilpasses andre formater for bruk i lokalannonsering.
For lokalannonser kontakt marketing@defa.com

MOTORVARMER
LINK
DEFA Link
Funksjonene betjenes
via DEFA Link Appen

BATTERILADER
Med appen DEFA Link kan du enkelt betjene bilvarmesystemet fra mobilen. Tenk bare på tiden du sparer når du
slipper å skrape is av rutene! Dessuten vil en forvarmet motor og toppladet batteri sikre en startklar motor som
forurenser mindre enn en kald bil. Inkludert i pakken får du også tyverivarsling og sporing av kjøretøy, noe som
gjør at du enkelt kan spore bilen i et kart på mobilen og dele koordinatene med politiet skulle du trenge det.
WarmUp GPS Link - Enkelt, trygt og komfortabelt.
Besøk www.defa.com eller kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon.

Demonstrasjonsfilmer
Vi har utviklet animasjonsfilmer som presenterer alle de viktigste
funksjonene i WarmUp, WarmUp Link og GPS Link. Alle våre filmer
kan sees på www.defa.com. Om ønskelig kan også filmene vises
på skjerm i kundemottak eller butikk: marketing@defa.com

DEFA-App for demo
bruk

Last ned DEFA Link appen fra App
Store (iOS), Google Play (Android) eller
Windows (Windows Store) og gjør deg
kjent med funksjonalitetene i Link.
Logg inn med brukernavn:
demo og passord: demo

SmartCharge
Det finnes borddisplay med 8stk
SmartCharge, salgsark og brosjyremateriell skulle det være ønskelig å
markedsføre laderne i butikk eller
kundemottak.
Ta kontakt med marketing@defa.com
for ytterligere informasjon om materiell

Produktkataloger

WarmUp katalog for 2015 (ikke produsert ennå men sendes ut
så snart den er klar): Artikkel nr: 490587
Powersystems katalog Artikkel nr: 704241

WarmUp Link

BESTILLINGSSKJEMA:
Artikkelnummer:

Spesifikasjoner:

Artikkel nr: 704957

Gulvdisplay ulik for-/bakside.
WarmUp og Link budskap 50 x 154 cm

Artikkel nr: 704948

Borddisplay, med plass til
forbruker-brosjyrer. Salgsargumenter for selger/kundemottak på baksiden, og
kundeargumenter på forsiden

Artikkel nr: 704258

8 sidig forbrukerbrosjyre som
kan plasseres i borddisplay.
Leveres plastpakket á 25stk

Artikkel nr: 703982.

2 sidig speilheng som markedsfører WarmUp Link og WarmUp
Bluetooth.

Artikkel nr: 490587

WarmUp katalog 2015 som
inneholder DEFAs sortiment
på bilvarme og Link.

Artikkel nr: 704241

Powersystems katalog som
inneholder DEFAs sortiment på
ladere og invertere.

SKJEMA SENDES TIL:
Scannes og mailes til: marketing@defa.com
Faxes til marketing på: 32067701
Ved spørsmål om andre DEFA produkter, lokalannonsering, lokalpasset materiell eller liknende,
kontakt: Marketing@defa.com Ta også kontakt hvis dere ønsker produktopplæring.
Vil du vite mer, scan QR koden
eller last ned DEFA App’en.

Antall:

