SAMEN
MAKEN WE
HET VERSCHIL

UW PARTNER IN DE DISTRIBUTIE VAN AUTO-ONDERDELEN
EN INNOVATIEVE WERKPLAATS CONCEPTEN

SAMEN STERKER
WAAROM PARTNER WORDEN VAN AUTODISTRIBUTION BELUX?

SLUIT U BIJ ONS AAN
EN KRIJG TOEGANG TOT:

• Technologie staat niet stil, de markt wordt steeds complexer.

• Een goed geoliede logistiek

• Consumenten zijn steeds veeleisender, zowel op het vlak van producten als van diensten.

• Een uitgebreid en competitief productaanbod

•U
 bent al groothandelaar in auto-onderdelen en wil graag een versnelling hoger
schakelen?

• Onze twee garagenetwerken: AD & AD Expert

• Bij Autodistribution BELUX zijn we ervan overtuigd dat we samen sterker staan!
•W
 e doen veel meer dan ons netwerk ondersteunen met een uitgebreid productassortiment, competitieve prijzen en snelle leveringen. We bieden ook kwaliteitsvolle
opleidingen, technische ondersteuning en werkplaats concepten aan voor uw klanten
en genieten wereldwijde erkenning.

Onze visie: SAMEN STERKER
Gunter MAREELS,
DIRECTEUR AUTODISTRIBUTION BENELUX

• Garageopleidingen en technische ondersteuning: TechExpert
• Leasing & pechbijstand voor garageconcepten
• Marketingondersteuning en continue verkoopbegeleiding
• Duurzame investeringen

HET VOELT GOED
OM ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

U VINDT ONS
IN 48 LANDEN

Als partner van Autodistribution wordt u ondersteund in uw commerciële
ontwikkeling en kunt u rekenen op onze expertise in marketinganimatie.

3.000

600

WINKELS

DISTRIBUTEURS

COMMERCIËLE ONTWIKKELING
•E
 lke Autodistribution-grossier heeft een eigen afzetgebied om zijn activiteit te ontplooien.
• We begeleiden de grossier en helpen hem om doelgerichte commerciële acties uit te werken en zijn
activiteiten te optimaliseren.

10.000

24

GARAGES

PARTNERS

U BENT DE STEM VAN ONS NETWERK
•W
 e organiseren regelmatig lokale vergaderingen, comités en nationale conventies om beter in te spelen
op de steeds veranderende behoeften van de markt.
• U neemt actief deel aan de ontwikkeling en lancering van marketingacties om bestaande klanten te binden
en nieuwe klanten te werven.

48
LANDEN

Als Autodistribution-grossier maakt u deel uit van een internationaal netwerk van garages en grossiers
onder de organisatie AD International (ADI).
ADI is het eerste en belangrijkste samenwerkingsverband in de vrije vervangingsmarkt.
De service van ADI biedt een meerwaarde aan zijn internationale partners en hun distributeurs
om professionele herstellers een volledig gamma van auto-onderdelen, banden, smeermiddelen,
chemische producten, gereedschap en uitrusting te leveren.
Meer info op: www.ad-europe.com

ONZE LOGISTIEK

ONS PRODUCTAANBOD

Met een oppervlakte van 23.000 m² en meer dan 100.000 gestockeerde referenties
in het centraalmagazijn van Seneffe voorzien we in 95% van uw behoeften.

BIJ AUTODISTRIBUTION BELUX HEEFT U TOEGANG TOT EEN UITGEBREID PRODUCTGAMMA DANKZIJ
DE SAMENWERKING MET DE MEESTE GERENOMMEERDE ONDERDELENFABRIKANTEN TER WERELD.

Dankzij het systeem van voicepicking kunnen we u een zeer doeltreffende logistiek
garanderen met snelle en kwalitatieve leveringen.

Premium merken

Bij ons vindt u producten van de voornaamste OEM/OES-toeleveranciers.

Voor een nog betere service bieden we de mogelijkheid van twee leveringen per dag: nacht- en daglevering.

Requal-producten:
een + voor uw bedrijf
➜ E en uitgebreid productaanbod
Alle gangbare producten voor onderhoud en reparatie.
➜ E en economische alternatief voor de prijsbewuste consument
Een tarief dat gemiddeld 25% lager is dan het equivalente A-merk.
➜ E en onberispelijke kwaliteit
Alle producten zijn geselecteerd om maximale prestaties en veiligheid te bieden.
➜ 2 jaar garantie op onderdelen

CIJFERS

ADVANTAGE AANBOD

20.000 bestellingen per dag
5.000 colli’s per dag
Voicepicking
93% van de bestellingen wordt verwerkt via voicepicking
140 medewerkers

Autodistribution Belux heeft deals met verschillende leveranciers van verbruiksgoederen,
gereedschappen en garage-uitrusting. Dankzij deze samenwerking kunnen partners
van Autodistribution Belux zich rechtstreeks bevoorraden bij deze leveranciers*
tegen speciaal onderhandelde voorwaarden en toegang krijgen tot hun hele gamma!

Twee keer per jaar brengen wij ook een promotiebrochure uit met aantrekkelijke prijzen
op een selectie van producten voor u en uw klanten.
*

Het gestockeerde- en Advantage aanbod beperkt zich niet tot de geïllustreerde leverancierslogo’s.

HET ONLINE PORTAAL
AD-ONE TOT UW DIENST

UW WERKGEREEDSCHAP
ALL-IN-ONE

•W
 e stellen een intuïtieve en personaliseerbare klantenzone ter beschikking om uw dagelijkse
activiteiten te vereenvoudigen.

Autodistribution Belux stelt u Salto ter beschikking, een zoek- en besteltool
voor u en uw klanten.
Met dit systeem kunnen uw klanten onderdelen opzoeken, de beschikbaarheid
ervan checken en bij u bestellen. Uiteraard kunt u deze ook meteen doorbestellen
bij Autodistribution Belux.

•O
 p dit platform kunt u de actualiteit rond Autodistribution en zijn leveranciers volgen en
hebt u in één muisklik toegang tot alle tools en toepassingen.
• U kunt er uw aankoopstatistieken in detail raadplegen en zo uw activiteit bijsturen.
• Via extranet kunt u ook gebruikersprofielen aanmaken en uw garages optimaal beheren.
•M
 et het AD-ONE portaal kunt u communiceren en meerdere diensten aanbieden aan uw garages:
E-Shop, Downloads, Nieuws, enz.

VOOR EEN GROSSIER BETEKENT SALTO:
1.
2.
3.
4.

Snel onderdelen vinden en bestellen.
Al uw klanten in verbinding brengen met uw bedrijf.
Uw cliënteel binden en uitbouwen met een ‘all-in-one’ tool.
Uw service verbeteren en uw kosten verminderen.

VOOR EEN GARAGE BETEKENT SALTO:
1.	Een onderdeel snel terugvinden dankzij geavanceerde zoekfuncties.
2. Een betere dienst verlenen dankzij een correcte en doeltreffende offertemodule.
3. In één muisklik bij u bestellen en tijd winnen.
4.	Alles weten over de technische gegevens en OE-conforme
onderhoudsplannen.

ONZE GARAGENETWERKEN
AD & AD EXPERT
Autodistribution Belux gelooft rotsvast in een relatie op lange termijn!
En dit niet alleen tussen Autodistribution Belux en zijn partners maar ook tussen de grossier en zijn garages.
Hoe? Heel eenvoudig, dankzij onze twee garagenetwerken: AD & AD Expert.

ONTDEK DE 3 PIJLERS VAN HET AD GARAGE CONCEPT

DE OPLOSSING
VOOR TECHNISCHE
ONDERSTEUNING EN TRAINING
Het werk van een garagist wordt elke dag complexer. Door de nooit aflatende technologische evolutie in
de sector en de grote diversiteit aan systemen in voertuigen staan techniekers voor een heuse uitdaging!
Bovendien is het voor een onafhankelijke garage ingewikkeld en duur om toegang te krijgen tot
voertuigspecifieke kennis en informatie, wat hun dagelijks werk nog eens kan bemoeilijken of vertragen.
Vandaag is tijd verliezen meer dan ooit geld verliezen. Het is voor een garage dus belangrijk om
op de gepaste technische bijstand te kunnen rekenen. Ontdek nu hoe TechExpert uw klanten
helpt om de toekomst het hoofd te bieden!

HET
PAKKET

Versterk uw kennis en kunde
Onbeperkt technisch advies en hulp
van techneut tot techneut
OEM-gebaseerde technische gegevens
Een breed aanbod aan voertuig specifiek gereedschap

COMPETENTIE

DÉ REFERENTIE OP HET VLAK
VAN TECHNISCHE EXPERTISE

COMPETITIVITEIT

DÉ REFERENTIE OP HET VLAK
VAN COMMERCIEEL AANBOD

1. Technische trainingen

1. Compleet productaanbod

2. 	Technische reparatie- en
diagnosebijstand

2. Economisch alternatief (Requal)

3. Zoek- en besteltools
4. Technische databasesoftware
5. Multimerkendiagnosetools

Exclusief voor de Autodistribution-grossier

3. Doeltreffende logistiek
4. Interessante diensten
5. Toegang tot de leasemarkt

Onbeperkte garantie op onderdelen*

COMMUNICATIE

DÉ REFERENTIE OP HET VLAK
VAN KLANTENRELATIES

Optie

1.	Online zichtbaarheid
van het netwerk en uw bedrijf
2. Visuele identiteit
3. Welcome Pack
4. Communicatiekit - Acties

*Garantie enkel geldig op onderdelen, niet op werkuren

Diagnose, programmeren en coderen op afstand

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL

Sluit u vandaag nog aan bij ons internationale netwerk
en geef uw bedrijf een flinke boost!
NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE
marketing@autodistribution.be

