Garageconcept

EUROGARAGE

Expertise voor de toekomst
www.eurogarage.be

Het concept
EUROGARAGE?

Voor wie?

Het doel van EUROGARAGE biedt

EuroGarage is een unieke formule, speciaal bedoeld

een onafhankelijk alternatief voor

voor het onafhankelijke garagebedrijf dat onder-

service en reparatie door dealers.

steuning zoekt op het gebied van onderdeleninkoop,

Ons doel is om een consistent en

techniek en marketing. Het concept EuroGarage is

professioneel serviceniveau te bie-

eigendom van GroupAuto International.

den door ons garagenetwerk te ondersteunen met drie belangrijke

Garagebedrijven die zich aansluiten bij EuroGarage

elementen:

worden breed ondersteund: ze genieten van een optimale onderdelenlogistiek en -inkoop. Ook kunnen
ze een beroep doen op de kennis van de technische

•

Branding

•

Marketingondersteuning

•

specialisten van de formule. Daarnaast beschikken ze

Branding

over een innovatieve ondersteuning van hun marke-

Training en technische onder-

ting- en salesactiviteiten en nemen ze samen deel aan

steuning

landelijke acties en promoties.
Een onderscheidend en professioneel imago identificeert

menten met toegang tot Original
Equipment (OE) en OE-equivalente onderdelen via onze samen-

Voorwaarden om aan te
sluiten?

delendistributeurs.

Het resultaat is een wereldwijd
garagenetwerk van:

6756 garages
in 26 landen

•

Minimaal 1 hefbrug

•

Minimaal 2 mekaniekers

•

Diagnosetoestel Bosch KTS of Delphi of Hella
Gutmann

•

Minimale omzet van €30.000
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SITE LOCATION 1 SITE LOCATION 2 SITE LOCATION 3 SITE LOCATION 4 SITE LOCATION 5

Elke EUROGARAGE-regio selecteert een lokale merk-

CO M PANY

COM PANY

naam voor zijn deel van het EUROGARAGE-netwerk.

Full address
Town and post code
tel. : 00 00 00 00 00
fax : 00 00 00 00 00
www.webaddress.com

ACTIVIT Y DESCRIPT ION
SITE LOCATION 1
SITE LOCATION 2
SITE LOCATION 3
SITE LOCATION 4
SITE LOCATION 5
SITE LOCATION 6
SITE LOCATION 7

ACTIVITY DESCRIPTION

Het regionale netwerk wordt beheerd door een lokaal

werking met GROUPAUTO en hun
wereldwijde netwerk van onder-

ACTIVITY DESCRIPTION

Full address - Town and post code - tel. : 00 00 00 00 00 - fax : 00 00 00 00 00 - www.webaddress.com

COM PANY

u als lid van ons marktleidende netwerk.

We combineren deze drie ele-

COM PANY

ACTIVITY DESCRIPTION

team dat de cultuur en verwachtingen van de klanten in
de regio begrijpt.
COMPANY

COMPANY

COMPANY

Deze lokale branding omvat garageborden, voertuig-
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signalisatie, werkkleding en garagematerialen die een

SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ

É

SOCIÉTÉ

onderscheidend
en professioneel imago creëren dat de
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werk van experts.
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die betaalbare diensten kunnen
bieden voor vrijwel elk merk,
model en jaar van het voertuig,
evenals een hoogwaardige ervaGARAGE NAME

ring voor voertuigeigenaren en

I<G8@IJ8E;9F;PNFIB

wagenparkbeheerders.
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Onze partners

Marketing
ondersteuning
Tools om u te helpen communiceren met uw klanten en nieuwe klanten aan te trekken.
Aanpasbaar marketingmateriaal, waaronder items
op het verkooppunt, folders, posters en websites,
helpen de garage om hun eigen specifieke boodschap aan hun klanten over te brengen.
De EUROGARAGE-regio coördineert nationale
promoties en marketingcampagnes om de marketinginspanningen van de individuele garages aan te
vullen en te versterken.

Wat in ruil?

Training & Technische
ondersteuning

Eenmalige marketingbijdrage
(reclamepaneel, balpennen, overal, beachvlag, balie onderlegger, briefpapier)

EUROGARAGE werkt samen met de trainingsprogramma’s en tools van TECH360.

Maandelijkse FEE
TECH360 is een compleet systeem van technische
Aankoop remote
Mogelijkheid via Android of WIFI

ondersteuning en training. Het geeft je een brede
kijk op de automotive wereld. Het helpt je continu
voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen. In te
spelen op nieuwe klantvragen. De juiste diagnose
te stellen en bij te blijven bij nieuwe technieken.
Om jouw garage van nu op het niveau van morgen te brengen. Technisch en commercieel. Dat is
TECH360.

Uw verdeler

TECH360 volgt de laatste inzichten rondom lerende organisaties. Die inzichten combineren we met
onze diepgaande kennis van het universele garage-

Ga naar www.eurogarage.be en vind uw

bedrijf.Onze conclusie is dat tegen technische ont-

dichtstbijzijnde verdeler.

wikkeling niet valt op te trainen. Trainen is slechts
10 procent van onze oplossing. 70 procent draait
om de werkvloer en 20 procent is coaching.

