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Ділимося секретами вибору кольору
Уявіть ситуацію, коли ви обираєте потрібний колір для свого автомобіля. Багатогодинні пошуки
фарби завершилися нічим – ніде немає потрібного відтінку. Або фарба є, однак її ціна –
захмарна. Або ж якість фарби, яку пропонують на підборі, сумнівна.
Натомість, є готове рішення. «Спектр Плюс» пропонує зручне рішення – готову фарбу за кодом
автомобіля. Продукція бренду «ADI UPP» – це італійська якість за приємною ціною та
безмежний вибір базових і найновітніших кольорів.
Для того, щоб отримати необхідний колір, більше не потрібно витрачати час на пошуки по
ринках і магазинах, достатньо просто зателефонувати і назвати код авто. Якщо код авто
невідомий, це також не проблема. Обрати необхідний відтінок можна за «вєєром» на 300
варіантів, за каталогами на понад 40 000 кольорів або за допомогою спектрофотометра, який
«бачить» понад 100 000 відтінків.

А для того, щоб упевнитися у правильності цього рішення, подаємо можливі заперечення
бізнесу і не тільки та відповіді на них:
1. Професійного колориста знайти дуже складно, а його послуги коштують дорого. У
мене немає грошей на це.
- Вам не потрібен колорист. З проектом «готова фарба за кодом вашого автомобіля» ви маєте
прості інструменти для самостійного визначення кольору, навіть якщо не знаєте код авто:
каталоги на понад 40 000 кольорів і навіть спектрофотометр.
2. Мені немає де розмістити мікс-систему.
- З проектом «Готова фарба» вам не потрібне змішувальне обладнання. Все, що треба – обрати
потрібний колір і зробити замовлення за телефоном, і ви отримаєте потрібну кількість готової
фарби потрібного відтінку.
3. Я боюся помилитися з вибором кольору і втратити гроші та клієнта.
- Ви не відповідаєте за точний підбір та вибір кольору, ваш клієнт обирає відповідний колір з

наявних у каталозі зразків.
4. Я відповідаю за якість товарів та послуг, мені не потрібна невідома суміш.
- Ви продаєте якісну італійську фарбу відомого бренда «ADI UPP» за кодом автомобіля за
доступною ціною і в літографічній упаковці.
5. Але я вже продаю фарбу інших брендів і різних кольорів, навіщо мені ваша?
- Зараз ваш вибір кольору обмежений невеликим каталогом. З проектом «готова фарба за
кодом вашого авто» ви маєте вибір кольорів, не обмежений каталогом на 300 кольорів, який у
вас є зараз. Ви маєте можливість запропонувати клієнту понад 40 000 варіантів.

Дізнайтеся більше, переглянувши 10 000 готових кольорів на складі, та ознайомтеся з прайсом
на 700 найпопулярніших позицій у прайсі на сайті spektr-plus.com.ua
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