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Informacja dla Partnerów
Sukces dziêki jasnej koncepcji dystrybucji
Droga, któr¹ produkt trafia do klienta, jest obok
jego w³aœciwoœci technicznych oraz ceny jednym z
filarów, na którym opiera siê jego sukces lub
pora¿ka.
Firma LOOS INTERNATIONAL w porê
zauwa¿y³a, ¿e tylko we wspó³pracy z
kompetentnymi partnerami na polu planowania
oraz budowy instalacji mo¿liwe jest optymalne
obs³u¿enie wspólnych klientów. Firma LOOS
przeistoczy³a siê z producenta dostarczaj¹cego
pierwotnie g³ównie bezpoœrednio do klientów
ostatecznych i dysponuj¹cego w³asnym monta¿em,
w producenta komponentów gotowych modu³ów,
charakteryzuj¹cego siê najwy¿sz¹ kompetencj¹ w
zakresie produkcji, dokumentacji i serwisu.
Rozpoczêcie wspó³pracy w zakresie sprzeda¿y z
firm¹ Wulff jest uwieñczeniem tego procesu.
Oprogramowanie sprzeda¿owe firmy LOOS,
konfigurator produktów LPK, zosta³o z sukcesem
wprowadzone do u¿ytku na ca³ym œwiecie. Dziêki
temu, dotychczas zupe³nie unikatowemu w bran¿y
narzêdziu firma LOOS mo¿e ju¿ na etapie oferty
zaproponowaæ klientowi ka¿dorazowo optymaln¹ i
precyzyjnie dopasowan¹ do jego wymagañ
koncepcjê. Wprowadza to istotne ulepszenia w
zakresie planowania oraz budowy urz¹dzeñ
kot³owych.
Rozbudowa rozci¹gaj¹cej siê na ca³y œwiat sieci
sprzeda¿y kontynuowana jest tak¿e w roku 2006.
Za³o¿one zostan¹ spó³ki córki firmy LOOS we
W³oszech LOOS ITALIA srl z siedzib¹ w Bresci,
oraz w Rosji LOOS RUSSIA ooo z siedzib¹ w
Moskwie.

Poszerzono zastosowanie nowoczesnych narzêdzi
elektronicznej obróbki danych, wyposa¿aj¹c
wszystkich serwisantów w notebooki oraz pakiety
oprogramowania serwisowego oraz korzystne
opcje serwisu telefonicznego , co zabezpiecza
pioniersk¹ pozycjê firmy LOOS na polu obs³ugi
klienta.
Kolejne inwestycje w produkcjê, rozwój i
organizacjê zapewniaj¹, ¿e firma LOOS tak¿e
pomimo nies³abn¹cej konkurencji bêdzie
umacnia³a swoj¹ wiod¹c¹ pozycjê rynkow¹.
Chcielibyœmy podziêkowaæ naszym partnerom i
pracownikom, bez ich pomocy nie by³yby mo¿liwe
nasze dotychczasowe sukcesy, ani nie by³oby
nadziei na równie pomyœln¹ przysz³oœæ.
NA ROZPOCZÊTY JU¯ NOWY ROK
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z PROŒB¥ O
DALSZE ZAUFANIE
Z powa¿aniem,
Jochen Loos

Przysz³a siedziba spó³ki córki w Bresci, we W³oszech.
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