
Mercedes-Benz vårkampanj 2017
Nu är det dags att följa upp kampanjen ”Njuter du av utsikten?” där vi erbjuder 15 % rabatt på 
vindrutetorkare. Om kunden byter vindrute, bjuder vi på torkarbladen. Vi har även smarta priser på 
lastrulle och lastbåge. För dig som säljer däck finns det möjlighet att berätta om Mercedes-Benz 
sommardäck. Följ upp vårens centrala DR med hjälp av följande enheter:

VAD INGÅR I DETTA KAMPANJ-PAKET OCH VAD KOSTAR DET?

• Påminnelsevykort som skickas till samma adresser som DR:et. Med era kontakt-
 uppgifter, logga etc. Du kan även, delvis, välja egna produkterbjudanden. 
 Här ser du exempel på 2 alternativa baksidor.

• Sms-utskick från er anläggning.

• Text och kampanjbild som du kan använda när du skickar ut nyhetsbrev.

• Toppbanner till Facebook för er som har en företagssida.

• Kampanjbild till bildskärm på anläggningen.

Mått på vykort: 390 mm x 130 mm
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VAD KOSTAR DÅ ETT VYKORTSUTSKICK?

Exemplar Styckpris
 500 18 kr
 1000 14 kr
 2000 11 kr
 4000 8,70 kr

 Om du använder adresserna från centrala utskicket, så tillkommer 
 ingen kostnad för dessa. Om du även vill ha telefonnummer, så 
 tillkommer en kostnad för dessa (1,50/st samt administrationsavgift)

VAD KOSTAR EN HEL KAMPANJ (UTÖVER VYKORTSUTSKICK)?

I den ingår:
Sms-utskick
Digitalt nyhetsbrev, textförslag och bild
Facebook toppbanner
Kampanjbild till bildskärm på anläggningen

Kampanjenheterna ovan kostar totalt 5000 sek. 
Kostnad för mobilnummer och utskick av sms tillkommer, liksom 
kostnaden för e-postadresser och utskick av digitala nyhetsbrev.
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Samtliga priser och erbjudanden är rekommenderade och kan inte kombineras. Priserna 
anges inklusive moms, men exklusive montering. Angivna priser och rabatter är giltiga t.o.m.
2017- XX -XX. Med reservation för tryckfel, prisändringar, slutförsäljning och lokala avvikelser.

B | SVERIGE PORTO BETALT 

Adressuppgifter

Lastrulle.
Med en lastrulle kan otympligt gods enkelt skjutas 
på lastbågen eller lastkorgen. Slitstark hårdplast.

Prisexempel Vito 850 kr Returadress: Mercedes-Benz Sverige AB, Box 10172, 434 22 Kungsbacka

Avs: Mercedes-Benz Sverige AB, Hanögatan 9, 211 24 Malmö

Äntligen är det vår 
– och dags att byta torkarblad!
Efter vintern är det en bra idé att kolla torkarbladens kondition. 
Snöslask och is sliter hårt på gummit och med nya torkarblad  
är du säker på att alltid ha bra sikt. Passa på nu när du får  
15 % rabatt på ordinarie priser.

Prisexempel:

Citan (Art nr A4158240526) från 195 kr

Vito 447 (Art nr A4478205400) från 350 kr

Vito 639 (Art nr A6398200200) från 350 kr

Sprinter (Art nr A9068201000) från 350 kr

Nu är det vår i luften  
– och på vägen! 
Dags att göra din transportbil redo för en ny säsong. 
Kom in och låt våra auktoriserade mekaniker se till att 
din bil fungerar optimalt. Vi kollar och byter slitdelar, 
servar och hjälper dig att utrusta din bil med tillbehör 
som gör din arbetsdag enkel och effektiv.

Lastbåge.
Lastbågen i aluminium är krocktestad, låsbar och 
anpassad för olika laster och tillbehör.

Prisexempel Vito 1440 kr

Logotyp

Njuter du av utsikten?

15 %
rabatt på torkarblad.Vid byte av vindruta bjuder vi på  

torkarbladen!
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Adressuppgifter

Returadress: Mercedes-Benz Sverige AB, Box 10172, 434 22 Kungsbacka

Avs: Mercedes-Benz Sverige AB, Hanögatan 9, 211 24 Malmö

Nu är det vår i luften  
– och på vägen! 
Dags att göra din transportbil redo för en ny säsong. 
Kom in och låt våra auktoriserade mekaniker se till att 
din bil fungerar optimalt. Vi kollar och byter slitdelar, 
servar och hjälper dig att utrusta din bil med tillbehör 
som gör din arbetsdag enkel och effektiv.

Logotyp

Lastrulle.
Med en lastrulle kan otympligt gods enkelt skjutas 
på lastbågen eller lastkorgen. Slitstark hårdplast.

Prisexempel Vito 850 kr

Äntligen är det vår 
– och dags att byta torkarblad!
Efter vintern är det en bra idé att kolla torkarbladens kondition. 
Snöslask och is sliter hårt på gummit och med nya torkarblad  
är du säker på att alltid ha bra sikt. Passa på nu när du får  
15 % rabatt på ordinarie priser.

Sven Svensson
Servicerådgivare

Tel: 000-00 00 00
sven.svensson@bil.se

Lastbåge.
Lastbågen i aluminium är krocktestad, låsbar och 
anpassad för olika laster och tillbehör.

Prisexempel Vito 1440 kr

FOTO
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DR

Skärmbild butik

FB banner

2 sms utskick

Exempel på kampanjplan under 5 veckor.

Nyhetsbrev

Samling

Facebook

Sms-utskick

Vykort fram + 2 alternativa baksidor

Kampanjplan
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