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T.E.M. 29 FEBRUARI 2020 
Mis de start van de Wintercampagne niet: 15 oktober 2019! 

Ontdek in deze bulletin alle informatie over de nieuwe campagne. 

In deze Wintereditie gaan wij van papier naar digitaal! Dit jaar zal de inhoud van de wintercampagne terug te vin-
den zijn op een speciaal gecreëerde landingspagina ‘New Holland Connection’: 

 

 

Doel landingspagina: zoveel mogelijk afspraken voor een winteronderhoud 
Via de landingspagina kunnen klanten zich aanmelden voor een winteronderhoud. Achter de knop ‘Maak snel een 
afspraak!’, bevindt zich een invulformulier. De klant vult hier zijn persoonlijke gegevens en dealer in. Als dealer 
ontvangt u een kopie van het door de klant ingevulde formulier en kunt u met hen contact opnemen om de on-
derhoudsafspraak in te plannen. 

 

Inhoud 
 Winteractie: klantencadeau bij afspraak winteronderhoud 
 Winteronderhoud 
 Prijsstelling en belang van originele New Holland onderdelen 
 Direx leveranciers 
 Producten: New Holland LED zwaailampen en Reman 

 

Retargeting 
Door middel van retargeting is het mogelijk om bezoekers van deze landingspagina opnieuw te bereiken via ad-
vertenties op websites van derden (zoals vakliteratuur en het weerbericht). Dit om hen eraan te herinneren een 
afspraak te maken voor hun winteronderhoud. 

CONNECTION LANDINGSPAGINA 

Bij elk onderhoud een gratis herlaadbare LED werklamp * 
(*vanaf € 750 aan originele onderdelen, excl. BTW & werkuren) 

http://www.nhconnection.com 

KLANTENPROMOTIE 

WINTER-
ONDERHOUD

-10% KORTING*

Beste klant,

Het is weer tijd om uw tractor of machine klaar te maken voor het nieuwe seizoen. 
Om onaangename verrassingen tijdens het seizoen te voorkomen is het van groot belang 
dat uw machine goed onderhouden is. Onze vakkundige monteurs staan ook deze winter 
weer klaar voor u om een winteronderhoud uit te voeren aan uw machinepark.
Maak nu reeds een afspraak en u ontvangt 10% KORTING op alle Ford - Fiat - New Holland onderdelen* 
gemonteerd tijdens de winterbeurt. Geldig vanaf heden tot 31 januari 2020.

 Wij staan voor u klaar deze winter. Tot binnenkort !

 Uw new holland dealer, Vercammen bvba.


