
 Pune mana pe produse de calitate ! 
Stimate coleg                                                                                                                                                                                           

Da-mi voie sa-ti rapesc putin din timpul tau pretios. Aproape sigur, nu vei regreta. 
Ma numesc Florel Biticu. Sunt medic veterinar si vand produse PET ca si tine.  
Ma refer acum in special la hrana pentru caini si pisici. 
Vreau sa-ti fac o propunere avantajoasa.  
O afacere. Castigam amandoi. 
Stiu ca poate parea arogant dar, crede-ma, stiu de ce ai nevoie ca sa vinzi bine. 

Ce vor clientii: 

Sigur am observant amandoi ca nu trebuie neaparat sa plecam urechea la acei clienti care vor neaparat 
produse ieftine. 
Bineinteles ca tinem cont si de ei. Trebuie sa avem cateva produse si pentru acestia. 
Este, de asemenea, o categorie de clienti care merg doar pe mancare SuperPremium.  
La acestia pretul este doar un element secundar. 
Din pacate acestia sunt putini. 

Ce propun sa oferim noi: 

Ce am observant cu certitudine este ca majoritatea clientilor nostri (sigur si ai tai) gandesc astfel: 
Ei doresc produse bune, de calitate. Nu vor “gunoaie toxice”,  pentru ca tin la animalele lor. 
Totusi, se bucura daca gasesc astfel de produse calitative, la un pret foarte bun. 
Concret: pentru caine, nu cauta produse cu 2.5 lei/kg/raft  pentru ca nu vor sa-si distruga animalele. 
In schimb nu-si permit sa cumpere mancare SuperPremium cu 15-20 lei/kg/raft  pentru ca nu le permite 
bugetul. 
Ei cauta produse bune, care s-ar incadra la cele Premium, la un pret cat se poate de bun. 
Acestea, in mod usual, mai ales cele cu brand, costa la caine intre 9-12 lei/kg/raft.  
Nu dam nume. 
Daca noi oferim acestor clienti produse Premium la un pret de 5-7 lei /kg/raft, ii facem fericiti. Garantat. 

Afacerea: 

Afacerea pe care ti-o propun este urmatoarea: 
Noi importam aceste produse (pentru caini si pisici) din Grecia, in cantitate mare. Cu TIR-ul.  
Avem deci un pret minim. 
Avem si cate ceva din Spania. 
Punem un adaus comercial minuscul (2-3 %) si ti-l oferim spre vanzare in Petshop-urile tale. 
Noi suportam partea grea (cea financiara si stocurile). Tu ai adausul maxim. 

Facilitati: 

Pentru ca vanzarea ta sa se desfasoare nestingherit, avem posibilitatea sa-ti oferim si alte faciltati: 
1- exclusivitate zonala – pe localitate, cartier etc. 
2- transport la costuri minime – nu intram aici in amanunte. 
3- plata la 15 zile, pentru marfa in cuantum valoric de pana la 500 lei. 

Informatii generale despre produse: 

Pentru a putea lua o decizie pozitiva, iti mai dau cateva informatii: 
1- Primele recomandari in Romania le-am facut si noi cu ceva emotii. 

Promovarea am facut-o cu multa precautie pentru ca nu aveam o certitudine absoluta asupra calitatii lor. 
Cu timpul, vazand reactiile clientilor, am fost incantati ca “am pus mana” pe niste produse excelente. 

2- Sunt acel gen de produse cu care, daca am reusit sa facem prima vanzare unui client, am invins. 
Acesta ne va fi client in continuare pentru ca 99,99% se va intoarce sa repete cumpararea. 

3- Mancarea arata foarte bine. Un ochi experimentat observa imediat calitatea. 

 

Alaturat ai oferta de produse si preturi.  
Pentru discutii amanuntite, nu ezita sa ma contactezi. 

 
Florel Biticu 
Tel: 0734.622.554 
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