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Gas giver kunder i butikken
Sammen gør vi gas til en god  
forretning for dig.



Nemt at sælge
Vi ved, at du og dine kollegaer har mange bolde i luften. Derfor gør vi 
det nemt at håndtere salget af flaskegas.

 ✓   Oversigter 
Brug stregkodeoversigten 
ved kassen – og oversigterne 
med bytteregler, mål & vægt 
på flasker samt håndtering af 
beskadigede flasker, når I skal 
rådgive jeres kunder.

 ✓  Gode råd til dine kunder 
Vi har udarbejdet en lille folder, 
der kort giver svar på nogle af 
spørgsmål, som vi har erfaret, at de 
private forbrugere ofte har. Brug 
den i jeres snak med kunderne, og 
bestil også gerne en stak og læg i 
butikken.

 ✓  Gode råd til dig som forhandler 
I brochuren finder du information 
om sikkerhed, opbevaring af flasker, 
gode råd til markedsføring og meget 
mere.

Jo mere synlighed, des bedre salg.
Derfor har vi udviklet markedsføringsmaterialer som 
f.eks. skilte, plakater og bannere for synlighed både inde 
og ude. Du kan frit bestille via vores POS-portal. 
Nemt, hurtigt og helt gratis.

Skab synlighed – online
Brug gerne vores annoncer til at skabe synlighed 
på de sociale medier
Find hvad der passer til jer. Vi har:

 ✓ Annoncer med pris 
 ✓  Annoncer med et tema f.eks.  
giftfri have og sikkerhed
 ✓ Annoncer ift. årstid og højtider

Annoncerne er tilgængelige med og uden tekst i 
bunden af annoncen – og giver dig derfor mulighed 
for også at indsætte eget logo og tekst nederst i den 
hvide boks.

www.primagaz.dk/pos
Navn: pz
Password: 1234

Hent på  
primagaz.dk/ 

forhandler eller bestil 
på POS-portalen.  

Se næste side.

Hent annoncer  
på primagaz.dk/ 

forhandler

Markedsføringsmateriale



Har du nogle spørgsmål, er du altid 
 velkommen til at ringe til kundeservice 
på 56 63 12 20  
– vi sidder klar til at hjælpe dig.

Sikkerhed kommer altid i første række
Sikkerhed for alle – både jer, jeres kunder og vores  
chauffører – er vores højeste prioritet.

I vores brochure ”Gode råd til dig som forhandler” får du nemt og hurtigt 
indblik i, hvordan du og dine kollegaer skal forholde jer. 

Hent på  
primagaz.dk/ 

forhandler eller  
bestil på POS-portal.  

Se forrige side.


