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MORE THAN FASTENERS
EEN EFFICIËNT EN
KOSTENBESPAREND CONCEPT
Wij zijn ervan overtuigd, dat onze aanpak, totaalpakket gecombineerd met onze toegevoegde waarde kan
zorgdragen voor een snelle, efficiënte en kostenbesparende samenwerking.

STAP 1 KENNISMAKING EN
INVENTARISATIE
Samen hebben we de wensen,
behoefte en huidige situatie in
kaart gebracht. Welke service
mist u nog, voordat u voor
ROKAFAST kiest?
STAP 2 UITWERKINGSFASE
De besproken wensen en behoefte
zijn voor ons het uitgangspunt
om tot een optimaal en passend
voorstel op maat te komen.

STAP 3 PRESENTATIE VOORSTEL
We hebben ons voorstel en alle
voordelen van het ROKAFAST
voorraad service concept
gepresenteerd.
STAP 4 OFFERTE
Neem de offerte rustig door.
Mocht u vragen hebben neem dan
gerust contact met ons op.

STAP 5 OPDRACHT
Dank voor de opdracht en
vertrouwen in ROKAFAST.
Alle gewenste artikelen worden in
ons systeem ingevoerd, uitgeleverd
en ingericht.
STAP 6 INRICHTEN
Met de opbergsystemen van
Rokafast heeft u gegarandeerd
steeds alle benodigde
bevestigingsmiddelen bij de
hand. U neemt het benodigde
artikel gewoon uit de goed
georganiseerde kast en het werk
gaat door. Zo verhoogt u uw
efficientie en gemak. En u heeft
meer tijd om aan uw hoofdtaken
te besteden.

STAP 7 VOORRAAD SERVICE
U beslist welke werkzaamheden
u zelf doet en wat ROKAFAST
voor u uit handen mag nemen.
Combineert u een goed
georganiseerd opbergsysteem met
een passende dienstverlening voor
uw voorraadbeheer? Dan bespaart
u optimaal en levert het u het
meeste gemak, zekerheid en tijd
op. En tijd is nog altijd geld.

STAP 8 UITLEVEREN GOEDEREN
De bestelde goederen zullen
volgens afspraak bij u
afgeleverd worden.

STAP 9 WEBSHOP
Midddels onze ingerichte webshop
kunt u eenvoudig en snel uw
gewenste voorraad snel bestellen.
Allles om goed, snel en efficient
te werken.
STAP 10 OOK BESPAREN?
Dat leggen we u graag uit in een
vrijblijvend persoonlijk gesprek.
We kunnen al wel een tipje van
de sluier oplichten. Het antwoord
ligt namelijk in het beheer
van uw bevestigingsartikelen.
Binnen de bedrijfsprocessen
van bevestigingsartikelen kunt
u aantrekkelijke besparingen
realiseren. Dat hoeft u natuurlijk
niet zelf te doen. Wij helpen graag.

