
SUCCES

Vi fik skabt et behov hos 
kunderne, inden de selv var 
opmærksomme på det “

Det væltede ind i butikken hele 
weekenden, da Nordic Systems 

den 22.-23. august 2015
holdte åbent hus

KOMBINATIONEN AF AVIS OG RADIO 
REKLAME HAR VIRKET FOR NORDIC
SYSTEMS
Nordic systems kørte radiokampagne i ugen op til deres 
åbent hus/lagersalg kombineret med en halvsides 
avisannonce i den husstandsomdelte ugeavis Din Avis, 
Randers. Direktør, Ole Lindberg fortæller: 

Ole Lindberg fortsætter: Vores samarbejde resulterede i, 
at vi fik booket en masse møder ind og vi havde også 
kunder, som ringede til os, for at booke et møde, da de 
ikke havde mulighed for, at møde op i butikken. 

Brotoften 10 . 8940 Randers SV . Telefon 86 40 12 22 . Telefax 86 40 55 22 . salgsafd@radioabc.dk

7 ud af 10 lytter til vores stationer ugentligt

STORT ÅBENT HUS
PORTE/VIPPEPORTE

Lagersalg SPAR 25 - 50%

incl. moms.
Tilbud gælder så
længe lager

haves

Der vil være udskænkning af kaffe, te, øl og vand
samt små lækkerier til ganen.

Lørdag den 17. september fra kl. 9-14

Vippeport

Kom og se vores flotte nye udstilling

Nordic Systems Randers, Nikkelvej 1, 8940 Randers SV
Tlf. 8645 2885 - www.nordic-systems.dk

3.495.-

Hvorfor vælge 
en port fra 
nordic SyStemS?

SkrædderSyede porte
Kan leveres i alle mulige størrelser. Specialtilbudet gælder model 
Trend Line Port 2.500 x 2.125 cm - inkl. el-hejs og montage.

kvalitet
Udført i kvalitetsmaterialer og kræver nærmest ingen vedligeholdelse.

frit valg med HenSyn til udSeende
Vores porte kan leveres i enhver tænkelig farve – og med et utal 
af overflader. Portene kan leveres med vinduer i mange forskel-
lige designs, med integrerede døre etc. Kort sagt – vores porte 
kan indpasses perfekt i enhver bygning.

Høj SikkerHed
Alle vores porte er produceret efter de højeste internationale 
krav. Portene har ”Finger Sikring” og ved el-hejs indbygget
sikkerhedsstop.

levering og montage
Det er altid vores dygtige fastansatte montører  
der leverer og monterer din nye port. Montørerne 
er timelønnede og ikke på akkord for at sikre 
større omhyggelighed og kvalitet.

10 årS
garanti!

totalpriS

inkl. momS
MoDeL TrenDLine

Scan koden og bestil 
vores nye katalog
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Stort ÅBeNt HUS
Lørdag d. 22. og søndag d. 23. august kl. 9-14  

Nordic Systems Randers, Nikkelvej 1, 8940 Randers SV
Tlf. 8645 2885 - www.nordic-systems.dk
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10 årS
garanti!

LAGerSALG
spar op til 

50%
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NS OPENER
Med App’en kan du åbne/lukke din garageport fra mobilen. 
Mulighed for fl ere brugere.

“ Flere kunder havde udklippet annoncen 
fra avisen og medbragt den i butikken og 
en kunde fortalte: Jeg læser aldrig 
reklamer, men så hørte jeg tilfældigvis 
reklamen for jeres lagersalg i radioen, 
også lagde mærke til annoncen i avisen – 
ellers havde jeg aldrig vidst i eksisterede.  

NORDIC SYSTEMS sælger porte til både industri og 
private i enhver tænkelig farve, overflade samt vinduer, 
som kan tilpasses perfekt i en hver bygning.


