Sigma helpt
graag een handje
mee in uw zaak

Uw zaak.
Dat is een zaak
van belang

U bent een zelfstandige schilder die
graag met Sigma werkt? Dan heeft u
een uitstekende uitgangspositie voor
een succesvolle zaak. Uw zaak.

Het echte ondernemen
Het feit dat u zelfstandig bent, betekent
niet dat u ook alles alleen hoeft te doen.
Misschien vindt u het zelfs wel handig
om niet alles zelf te hoeven doen. Er zijn
talloze zaken waarbij wij u graag en goed
kunnen ondersteunen. Zodat u meer tijd
overhoudt voor het echte ondernemen.
En uw vakwerk natuurlijk.
Advies en ondersteuning. Dat helpt
Als klant van Sigma Coatings nodigen we u
graag uit om lid te worden van EigenZaak.
En als lid kunt u altijd terugvallen op
EigenZaak voor een helder advies en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld gratis
advies via de helpdesk van EigenZaak
ondernemersadvies. Of ondersteuning
in de vorm van de gratis reparatie- en
leenservice bij alle Sigma verkooppunten.
Dat betekent dat u profiteert van een schat
aan kennis en ervaring. En daarnaast veel
tijd bespaart.

Met EigenZaak
kunt u direct
aan de slag

Voordeel en kortingen
Als lid van EigenZaak krijgt u bovendien
veel voordeel en interessante kortingen.
Bijvoorbeeld interessante kortingen op de
trainingen van SigmaClass en gratis uw
eigen website. Aantrekkelijk leasecontract
voor uw bedrijfsauto, zeker 10% goedkoper
dan reguliere leaseafspraken. En SITA Verfafvalservice met maar liefst 40% korting
op de geldende prijzen.
Thema-avonden bij uw
Sigma verkooppunt
Voor EigenZaak leden zijn er exclusieve
thema-avonden op uw Sigma verkooppunt. Informatief, leerzaam en gezellig ook.
Met bijvoorbeeld praktische workshops
over talloze onderwerpen, zoals klanten
werven, decoratieve technieken, inspectie
et cetera. Plus natuurlijk alle gelegenheid
om te netwerken. Deze avonden worden
speciaal voor u als lid van Eigen zaak
opgezet.

U kunt direct aan de slag
Natuurlijk krijgt u altijd de topservice die u
van Sigma gewend bent. Als lid van EigenZaak voegen we daar een paar dimensies
aan toe. Zo profiteert u bijvoorbeeld al
direct bij de start van uw lidmaatschap
van professionele begeleiding en ontvangt
u het exclusieve Sigma Startpakket. In dit
pakket vindt u onder meer een C21 waaier,
professioneel schildersgereedschap en een
éénmalig extra aantrekkelijke korting op
ProGold artikelen. Dit en meer mag u als
lid van EigenZaak van ons verwachten.

Maak nu kennis op het
Sigma verkooppunt
Hoe wij u helpen om uw en onze zaken
steeds beter te maken? Met Sigma EigenZaak. U heeft nu een idee wat dat voor u
kan betekenen. Maar we hebben u nog
veel en veel meer te bieden. We spitsen
het verhaal graag heel persoonlijk toe op
uw zaak. Dat kan gewoon bij uw Sigma
verkooppunt. Bel snel voor een afspraak.
Dan maken we alle tijd voor uw zaak.
Een hele mooie zaak.

Welkom op www.sigma-eigenzaak.nl
De website www.sigma-eigenzaak.nl is
speciaal opgezet voor onze EigenZaak
leden. Met uw eigen persoonlijke inlogcode kunt u hier dag en nacht terecht voor
alle informatie over bijvoorbeeld speciale
diensten als:
• De adviesmodule SigmaTechLite voor
hulp bij het maken van een professioneel
verftechnisch advies
• Uw eigen promotiemiddelen
• EigenZaak ondernemersadvies: een
helpdesk voor al uw vragen over uw
bedrijfsvoering.

Ga nu naar www.sigma-eigenzaak.nl
en kijk hoe wij u kunnen helpen.

Sigma Coatings. Voor alles van waarde.
Sigma staat waar u voor staat. Dat kan een prachtig afgerond project zijn, kostenefficiënt onderhoud,
esthetisch én functioneel kleuradvies, maar evengoed een strak gelakte voordeur. Dus luisteren en leren
we, en werken we met u samen aan superieure producten en diensten, die u helpen het beste te halen
uit uzelf. U kunt iedere dag terecht bij onze verkooppunten en bij onze professionele adviseurs, of het
nu gaat om een technische vraag, kleur- of materiaaladvies, assistentie op de bouwplaats of informatie
over duurzaam onderhoud. Dus als u kiest voor Sigma, verzekert u zich van het best mogelijke resultaat.
Keer op keer.
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