Troostauto kliendilojaalsusprogramm," kinnitatud nov. 2010.
Meil on suur heameel teatada, et alates uuest aastast käivitub Troostautos püsiklientide
Lojaalsusprogramm, millega kaasnavad märgatavad hüved.
Selleks, et oma klientidele parimat teenindust ja väärtuslikke hüvesid pakkuda, oleme
jaotanud oma kliendid järgmistesse kategooriatesse:
Käive alates
5 000 krooni( 319.69 eur):
käive alates
15 000 krooni( 959.10 eur):
Käive alates
30 000 krooni( 1918.16 eur):
käive alates
50 000 krooni( 3196.93 eur):
käive alates
70 000 krooni( 4475.70 eur):
Käive alates 150 000 krooni( 9590.79 eur):
Käive alates 500 000 krooni(31969.31 eur):
Käive alates 1 000 000 krooni(63938.62 eur):

Roosteklient
Seatinaklient
Malmklient
Vaskklient
Pronksklient
Hõbeklient
Kuldklient
Plaatinaklient

Püsikliendi Lojaalsusprogramm annab mitmeid märgatavaid eeliseid:
Mida rohkem kulutate, seda suuremaks muutub teie tunnitasu lisakoefitsent. Näiteks
Hõbekliendil on see 1,5, Plaatinakliendil aga suisa x2! St. Plaatinakliendi tunnihinne on 500
kroonise tavahinna asemel kõigest 1000 krooni! Kas pole uhke tunne öelda oma sõbrale,
millist remonditunni hinnet Te maksate? Kas see ei näita mitte Teie staatust ühiskonnas?
Liitu meie Lojaalsusprogrammiga ja remondi autot Troosautos ning teie elu pole enam
kunagi endine!
2.
Mida kõrgemale liigute kliendilojaalsuse staatuseredelil, seda suuremaid lisaväärtusi
Troostauto pakub! Alates Hõbekliendist on võimalik veeta kuni pool tundi Troostauto
õdusal nahkdiivanil täiesti tasuta, Kuldklient saab seda erihüve nautida aga lausa tund
aega! Plaatinakliendil on tasuta võimalus lehitseda lisaks ka ajakirju, mis on madalama
taseme klientidele keelatud.
3.
Liitu Troostauto Kliendilojaalsusprogrammiga ja te saate fantastilisi boonuseid! Kui
remondite meil autot 300 000 eest aastas, siis saate tasuta kingituseks pastaka.
Remontige meil autot 400 000 eest ja saate pastaka Troosauto logoga! Käibe puhul kuni
800 000 saate lisaks pastakale ka paki Pauligi maitsvat kohvi! Lojaalsusprogramm pakub
suurepäraseid eeliseid kõigile oma püsiklientidele!
1.

Liituge Troostauto Lojaalsusprogrammiga juba täna ning teil on kuni detsembri lõpuni
võimalus külastada meie Laki tänava esindust täiesti tasuta! Sissepääsutasu on 0
(null))krooni,
Aga see pole veel kõik- liituge juba täna ja saate remondialustustasu täiesti tasuta, tavahind
999 krooni

Lojaalsusprogrammi töötas välja Troostauto müügipartner, Vaskklient Ekke Lainsalu

