Ilyen Vadalarm
viszonteladónak lenni!
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NEM ISMERED MÉG A VADALARMOT?
Mi egy olyan megszállott cég vagyunk, amely az agrárium javára a technológiát
felhasználva fejleszt vad-, madár- és rágcsálóriasztókat, villanypásztorokat és növény
monitoring rendszereket. Abban hiszünk, hogy a legjobb megoldásokat csakis
csúcstechnológiás felszereléssel és profi munkatársakkal lehet kifejleszteni. Ezért
lettünk mi az a cég, ahol minden nap minden egyes munkatársunk tanul valami újat,
mert csak a folyamatos tanulással és fejlődéssel tudunk ügyfeleink kezébe is modern
és hatékony eszközöket adni. Ez a garancia arra, hogy Vadalarm viszonteladónak
lenni nem csak egyszerű kiskereskedelmi tevékenység, hanem sokkal több annál.
Komoly szabályzatok szerint dolgozunk, annak ellenére, hogy nem egy multi
vagyunk, igyekszünk legalább olyan hatékonysággal dolgozni és működni. Többek
között ezért alkottuk meg etikai kódexünket is.

Az etikai kódexünk 5 legfontosabb pontja
1. Minden vitás ügyet komolyan veszünk, tisztelettel, türelemmel és
empátiával kezelünk.
2. Konkurenciára nem mutogatunk, nyilvános lehúzásba nem megyünk
bele.
3. Gyorsabbak vagyunk, a törvényben előírt időhatároknál.
4. Fontos számunkra a környezetvédelem. Ezt szem előtt tartjuk a gyártás
és az értékesítés során is.
5. Folyamatosan fejlesztjük magunkat és viszonteladóinkat.
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MIÉRT ÉRI MEG NEKED, HOGY A VISZONTELADÓNK LÉGY?
Tudjuk, hogy számodra a lényegesebb az, hogy miért is éri meg Vadalarm
viszonteladónak lenni és nem az a legfontosabb, hogy rólunk olvass. Ez így van
rendjén, ezért hát bele is vágunk a lényegbe.
A gazdák sokkal jobban szeretik a fizikai boltokat.
Előny számodra, hogy mi online webshopként üzemelünk, viszont a vásárlóink
sokkal inkább szeretnek bemenni egy fizikai boltba, a terméket megnézni, bekapcsolni,
majd ott helyben a vásárlás mellet dönteni, nem pedig később a futárt várni.
Mi küldjük hozzád a vevőket.
Nem

kell

foglalkoznod

a

Vadalarm

termékek

reklámozásával

és

népszerűsítésével, ugyanis a marketingesünk minden egyes viszonteladónkat a
szárnyai alá vesz. Weboldalunkon, facebook oldalunkon és fizetett hirdetésekben is
népszerűsíti majd a boltodat, hogy több vevőd legyen a Vadalarm termékekre. Ha
valamelyik ügyfél minket keres és te vagy hozzá a legközelebbi viszonteladó, akkor
egyből téged fogunk ajánlani.
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Garantáljuk, hogy amit árulni fogsz, az lesz a legmodernebb technológia.
Növeli az eladások számát az esetedben az, hogy mi a termékeinket a
legmodernebb technológiával és minőségi, hazai gyártású alkatrészekkel szereljük fel.
A termékeink a fejlesztői és tervezői csapatunknak köszönhetően 100%-ban magyar
gyártású készülékek.
Nem várunk óriási befektetést.
Nem várjuk el, hogy az első vásárlás alkalmával tucatnyi terméket vegyél, mert
mi hosszútávú partnerség kialakításara törekszünk, így a partnerkapcsolat elindulását
támogatjuk azzal, hogy leveszük a nagymértékű anyagi terhet a válladról. Előzetes
bizalmat szavazva számodra megengedjük, hogy a minimális rendelésszám csak 5 db
legyen és akár 5 különböző termékből is összeállíthatod a rendelésedet.
Az ezt követő vásárlások során sem kell nagy befektetést vállalni, mindössze 10
termékre növekszik a minimális rendelésszám.

Van lehetőséged utólag fizetni a termékeket
Ha már többször is vásároltál tőlünk, és éves szinten jelentős mennyiségű
Vadalarm terméket adsz el, akkor mi VIP partnernek nyilvánítunk. Ez azzal az előnnyel
jár, hogy a megrendelt termékeket kizárólag akkor fizeted, ha már eladtad azokat. Így
még kevesebb befektetéssel kereshetsz pénzt.
Keress 30%-ot minden eladáson.
Ha minket választasz, akkor 30% hasznod lehet minden egyes termékünk
eladásából, például egy Vadalarm Tripla esetében 20.000 Forintot kereshetsz az
értékesítés során.
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MILYEN TERMÉKEKKEL SEGÍTJÜK A GAZDÁK ÉLETÉT?
Termékeink, melyeket szívesen látnánk a te üzletedben is, rengeteg előnnyel
rendelkeznek, sőt vannak szolgáltatásaink melyek egyedülállóan csak nálunk
léteznek, más konkurensnél nem.
Vadriasztók
Jelenleg 4 vadriasztót árulunk. A Minit, a Prot a Duplát
és a Triplát. Ebben a sorrendben, ahogyan arra a nevük
is utal, változik a hatótávolságuk, valamint az is, hogy
milyen birtokformára a legcélszerűbb alkalmazni. A
Vadalarm Tripla a cégünk csúcsterméke, a beépített
Bluetooth

modulnak

köszönhetően

okostelefonnal

ellenőrizhető a működése. Weboldalunkon ingyenesen
elérhető egy területtervező, amely tanácsot ad a
vadriasztók kihelyezéséhez.
Madárriasztók
Két madárriasztónk van, a Mono és a
Duo

Madárriasztó.

Ügyfeleink

közreműködésével

fejlesztettük

gyümölcsösökben,

szőlőben

ki

a
és

vetésekben nagy károkat okozó madarak
elleni

Duo

Madárriasztót.

a

Mono

madárriasztónkat pedig azért alkottuk
meg, hogy kocsibeállóknál, teraszoknál, erkélyeknél és emberekhez közeli helyeken
is lehessen alkalmazni. Elsődleges célja, hogy a madarak ne piszkítsanak ezekre a
területekre, az embereket pedig ne zavarja a riasztó hangja.
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Rágcsálóriasztó.
Rágcsálóriasztónk

por

ütésálló,

rendelhető

akkumulátoros
adapteres

és

és

hálózati

formában

is.

Ultrahanggal riasztanak, így az
emberi fül számára hallhatatlan.

Növény monitoring rendszer
Három év alatt, magyar mérnökök
és hazai gyártók közös munkájával
a

Vadalarm

korszerű

kifejlesztett

technikával

költséghatékonyan
környezeti

egy

felszerelt,

üzemeltethető

adatgyűjtő

eszközt,

aminek segítségével folyamatosan
monitorozhatod

növényeid

állapotát.

Hőmérsékletet,

páratartalmat

és

napfénymennyiséget mér, az adatok alapján pedig rendszerünk előre jelzi a
betegségeket.
Villanypásztor
Weboldalunkon ingyenesen elérhető egy villanypásztor
tervező. A tervezés során 8 kérdésre kell válaszolni, ezután
fillérpontos és azonnali, tételes árakat mutat a rendszer.
Villanypásztorunkhoz kérhető villanypásztor felügyelet is,
ami

megmutatja,

hogy

sérült-e

a

vezeték,

vagy

befolyásolja-e egyéb módon a működését valami külső
tényező vagy hiba.

6

Napelemek.
Választható 20 és 45 Wattos kivitelben. Az általunk
fejlesztett napelemek használata pofon egyszerű,
hiszen mi mindent egyetlen rendszerbe raktunk
össze, hogy ügyfeleinknek semmi további dolga ne
legyen vele, csak a napelem nyújtotta előnyöket
élvezni.

Itt láthatod, hogy mely boltokban van már Vadalarm termék a polcon.
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A pontos viszonteladói szerződésért regisztrálj a
www.vadalarm.hu/viszontelado weboldalon. Ez
semmi

kötelezettséggel

viszont

elolvashatod

nem
a

jár,

cserében

szerződést

és

eldöntheted, hogy megfelel-e neked az ajánlat.

Kattints ide!

Igen!
Oké
!
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