Warszawa, 03 kwietnia 2018 r.
Biuletyn Flotowy 07/2018
Do:

Właściciele / Dyrektorzy Zarządzający / Szefowie Działów Sprzedaży Flotowej.

Dotyczy:

Wiosenne Okazje dla Przedsiębiorców – specjalna oferta na wybrane modele kampania reklamowa.

Szanowni Państwo,
Z dniem 03/04/2018 Ford Polska rozpoczyna trwającą miesiąc, kampanie reklamową pod nazwą
„Wiosenne Okazje dla Przedsiębiorców” skierowaną do nowych i obecnych klientów z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw.
Celem kampanii jest zwiększenie sprzedaży modeli: Nowa Fiesta, EcoSport, Kuga, Edge oraz
zachęcenie klientów do skorzystania z promocyjnych warunków zakupu opon letnich, wybranych
akcesoriów jak również zakupu i wymiany klocków hamulcowych.
Kampania komunikowana jest przy pomocy przekazu elektronicznego: banery, mailing oraz strona
Dodatkowe
wsparcie
internetowa
(http://fordflota.pl/wiosenne-okazje-dla-przedsiebiorcow/).
zapewni Call Center FP, które wykona kontakt telefoniczny do klienta zainteresowanego ofertą
(takiego, który pozostawi swoje dane kontaktowe w formularzu na dedykowanej kampanii stronie
internetowej), zachęcając do zapoznania się ze szczegółami promocji podczas jazdy próbnej. Klienci,
którzy wyrażą chęć skorzystania z ww. propozycji, zostaną umówieni bezpośrednio przez Call Center
FP w kalendarzu pojazdów demonstracyjnych. Klienci zainteresowani jedynie ofertą będą oczekiwać
na Państwa kontakt telefoniczny (rozmowa telefoniczna musi się odbyć w czasie 24 godzin od
momentu przekazania informacji przez FP). Dane kontaktowe będą przekazywane do Państwa za
pośrednictwem kalendarza pojazdów demonstracyjnych (zasób handlowiec). Prosimy o
przygotowanie pracowników działu handlowego tak aby wiedzieli gdzie znaleźć przekazywane
kontakty oraz znali założenia promocji.
Lokalne wsparcie kampanii w obszarze oddziaływania Dealera, będzie zaliczać się do wydatków
reklamowych wymaganych przez Ford Polska w ramach Planów Aktywności Flotowej. Prosimy o
maksymalne wykorzystanie dostępnych materiałów w czasie trwania promocji.
Oferta sprzedaży samochodów w ramach promocji, przygotowana jest na bazie indywidualnej
polityki flotowej dla modeli: Fiesta, EcoSport, Kuga, Edge, które znajdują się aktualnie na Państwa
stokach Dealerskich. Lista pojazdów objętych wsparciem zostanie przesłana do Państwa w osobnej
korespondencji w dniu 05.04.2018r. Dodatkowy rabat flotowy przysługiwać będzie dla samochodów
VIN 2018, sprzedanych, zarejestrowanych i zaraportowanych w czasie 2 tygodni od daty zawarcia
umowy w systemie AutoTeam.
Kalkulacja oferty do wyliczenia raty, obowiązującej dla zamówień przyjętych do 2 maja 2018r.,
zakłada zastosowanie następujących rodzajów wsparcia, bazując na cenie cennikowej najbardziej
dostępnych wolnych samochodów na stoku Dealerskim:
•
•
•

Fiesta – IPF 11% (zwrot:7,55%) + program #4 + udział marży Dealera min 1%
EcoSport – IPF 9% (zwrot: 4,47%) + program #4 + udział marży Dealera min 1%
Kuga MCA – IPF 12,5% (zwrot: 8,15%) + program #4 + udział marży Dealera min
1,5%

•

Edge – IPF 10% (zwrot: 5,38%) + program #4 + udział marży Dealera min 1,5%

Administrowanie informacjami o zamówieniach, odbywać się będzie na podstawie tygodniowych
zestawień przyjętych zamówień (załącznik nr.1), przesyłanych przez Państwa do p. Aleksandry
Kaczmarczyk akaczma8@ford.com, nie później niż do końca dnia w każdy poniedziałek miesiąca (tj.
do końca: 9.04, 16.04, 23.04 oraz 30.04). Tylko przesłane przez Państwa samochody będą brane
pod uwagę podczas rozliczenia dodatkowego wsparcia flotowego. Wszystkie zgłoszenia, przysłane po
terminie oraz samochody sprzedane, a niewpisane w zestawienie, zostaną rozliczone zgodnie z
warunkami wynikającymi ze statusu Klienta bez żadnego dodatkowego wsparcia. Specjalna oferta
flotowa jest dostępna wyłącznie u Dealerów Business Center, spełniających min. standardy flotowe w
zakresie Indywidualnej Polityki Flotowej.
Materiały:
https://www.eufmcdealer.dealerconnection.com/sites/pol/4/Documents/Pliki%20do%20biuletynu%2
0flotowego%2007%202018.zip

W razie jakichkolwiek pytań pracownicy Działu Sprzedaży Flotowej pozostają do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem,
Dariusz Lech
Dyrektor Sprzedaży

Wojciech Biela
Dyrektor Działu Sprzedaży Flotowej

