Med produksjon i både Sverige og Norge er vi leveringsdyktige – uansett størrelsen på serien er vår moderne
maskinpark og motiverte fagarbeidere klar for oppgaven.Vi inviterer også gjerne til et besøk ved våre fabrikker.

www.plexx.no
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Presentere

Stativene fra Plexx gjør produktene våre svært synlige,
selv i de største butikklokaler.
Christian Syversen, SEAPORT AS

Salg på et blunk
Ta deg selv som eksempel: Det er ikke tilfeldigheter som gjør at du lytter
til akkurat dét innlegget i den debatten, eller stopper opp foran akkurat
den varen i dét stativet. Et godt innsalg starter gjerne med en god
presentasjon.
Plexx har lang og bred erfaring med utstillingsmateriell for en rekke
bransjer, og hjelper deg med å framheve produktene du er stolt av.
Enten du vet eksakt hva slags materiell du trenger eller vil ha innspill til
design og utforming, sørger vi for løsninger som står ut i mengden. Og
den som står ut i mengden har alle forutsetninger for å lykkes.

Suksess over tid
Kjappe løsninger er ikke oss. Det betyr ikke at vi ikke jobber fort, det
betyr at vi er opptatt av å bygge varige og gode relasjoner til oppdragsgiverne våre. Derfor jobber vi oss grundig gjennom alle løsninger og
satser på at fornøyde kunder kommer tilbake. Stadig nye oppdrag fra
tidligere samarbeidspartnere beviser at vi lykkes.
Ta for eksempel Syversen AS og SEAPORT AS; store og anerkjente forhandlere av småvarer. For dem er god synlighet spesielt viktig. Undertøy,
strømper, sokker og badetøy kan lett forsvinne blant andre og større
varer, dersom de ikke får den plasseringen de fortjener. Ved å samarbeide med oss, har disse kundene fått stativer og sjokkselgere som
sørger for god oppmerksomhet. SEAPORTs ledelse framhever at Plexx
holder et høyt faglig nivå og alltid leverer som bestilt. Daglig leder Erik
Syversen i Syversen AS mener at presentasjonsmaterialet har hatt stor
betydning for selskapets suksess i markedsføringen av Oroblu, og
omtaler Plexx som en meget bra samarbeidspartner.

Ekspertise gjennom erfaring
Plexx har jobbet med ulike typer termoplast siden 1954. Produkter i
termoplast er kostnadseffektive, har lang levetid, og er lett gjenvinnbare.
I tillegg har vi også lang erfaring med andre materialer, og samarbeider
med leverandører av komponenter som kan brukes sammen med
våre produkter og løsninger.
Vi tilbyr en maskinpark som oppdateres kontinuerlig. Topp moderne
metoder og skolerte medarbeidere sikrer at vi kan levere akkurat det
du har behov for. Om du ønsker det, deltar vi gjerne i forarbeid og
planlegging, før vi setter i gang med produksjonen.
Det viktige førsteinntrykket kommer bare én gang.
Er du klar til presentasjon?
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