ADVERTORIAL

PakDeZon koploper met servicegesprekken en onderhoudscontracten!

“We gaan verder dan alleen
installeren van panelen”
Opmeer – Zonne-energiebedrijf PakDeZon is afgelopen voorjaar gestart met onderhouds-

Enthousiast over

VERDIEN € 100,Tip uw familie, vrie
nden en kennissen
Levert uw tip een
.
nieuwe klant op? Dan
krijgt u € 100,-!

contracten voor haar klanten. En met succes, veel klanten zien het nut van een goed

Hoe werkt het?
1. U levert zelf de
gegevens (naam en
telefoonnummer)
2. U zorgt ervoor
van de mogelijke klant
dat de mogelijke klant
aan bij PakDeZon.
ervan op de hoogt
3. PakDeZon gaat
e is dat PakDeZon
een adviesgesprek
contact opneemt.
aan.
4. Indien de relati
e dan klant wordt,
krijgt u € 100,- op
uw bankrekening gesto
rt!

onderhouden zonnestroomsysteem. Vanaf deze maand introduceert PakDeZon iets
nieuws: servicegesprekken bij klanten die net een zonnestroominstallatie hebben
laten plaatsen. Dit past geheel in de filosofie van het bedrijf.

Actievoorwaarden:
U ontvangt € 100,inclusief btw indien
de nieuwe klant de
heeft betaald. € 100,factuur
is een vastgesteld
bedrag, ongeacht de
van de zonnestroomin
grootte
stallatie (minimaal
6 panelen) die de
aangebrachte klant
door
heeft aangeschaft.
De actie is geldig vanaf u
1 augustus 2017 en
werkt niet met terugw
erkende kracht. U
vaak u wilt mogelij
mag
ke klanten aanleve
ren. U hoeft niet noodza zo
klant te zijn bij PakDeZ
kelijk
on om toch mogelij
ke klanten aan te leveren zelf
.

voorjaar voor gekozen om ook onderhoud aan

woordiging heeft PakDeZon nu ook versterking

cheque. Levert de tip voor ons namelijk

te bieden. “Algehele inspectie en schoonhou-

gekregen. “Het persoonlijke contact vinden

een nieuwe klant op, ontvangt de tipgever

den van de panelen zijn van groot belang voor

wij nog steeds erg belangrijk. Voorheen kwam

middels de cheque maar liefst € 100,-

de optimale werking van de installatie”, aldus

ik altijd zelf bij de mensen thuis om de situatie

als dank.”

eigenaar Arjan Ottenbros. “1 x per jaar reinigen

te bekijken en e.e.a. te adviseren, maar nu

we de installatie met osmosewater en kijken

neemt mijn nieuwe collega Mike Leurs dit

Interesse?

we alle technische aspecten na, in samenwer-

voor een groot gedeelte over”, aldus Arjan.

Heeft u interesse in zonnepanelen of wilt
u meer informatie over bijvoorbeeld de

king met een reinigingsbedrijf. Dit voorjaar

Arjan Ottenbros

PakDeZon?

zijn we ermee gestart en het bleek een groot

‘Klant-maakt-klant’-actie

‘klant-maakt-klant’-actie? Neem contact op

succes!”

Wat Ottenbros belangrijk vindt is dat de klant

met Pak DeZon en bel naar 0226-751727 of

100 % tevreden is na installatie en net dát

stuur een e-mail naar info@pakdezon.nl.

Groei

beetje extra service kan verwachten. “Onze

De 34-jarige ondernemer heeft de afgelopen

klanten zijn immers onze ambassadeurs”,

periode niet stil gezeten. Zo is er een aantal

meldt hij. Omdat het vaak voorkomt dat klan-

zakelijke getekende offertes van projecten

ten anderen (familie/ kennissen) de tip geven

die binnenkort gaan starten. Ottenbros mon-

om bij PakDeZon zonnepanelen aan te schaf-

teert graag nog steeds zelf bij de mensen

fen, vertelt Arjan: “Wij waarderen dit enorm,

Bijna 3 jaar is PakDeZon gevestigd op

thuis, maar door drukte kan hij dit niet meer

daarom werken wij sinds kort met een actie-

bedrijventerrein De Veken in Opmeer.

alleen. Assistentie van zzp-ers is daarom een

Omdat er veel vraag was van klanten naar

feit. Ook wordt sinds kort samengewerkt met

het onderhouden en reinigen van de

een extern montagebedrijf, die geheel in de

zonnepanelen, heeft PakDeZon er dit

stijl van PakDeZon monteert. In de vertegen
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