Hej!
Bil(l)igt knep det där med Ahlgrens, jag vet!
Man känner andra som man känner sig själv antar jag, och jag fick din uppmärksamhet,
inte sant?
AutoStable Motoroptimering expanderar och vi ber dig ägna en minut eller två åt att
läsa om vårt förslag till samarbete mellan våra företag, då jag vet att det skulle gynna
oss båda.

Vilka är vi och vad gör vi?
Med 13 års dokumenterad erfarenhet inom motoroptimering av motorer i bl.a. bilar och
husbilar, är AutoStable flitigt anlitade och rekommenderade av bilhandlare, verkstäder,
klubbar och inte minst privatpersoner i hela landet, och våra kunder ger oss hela 4.6
poäng av 5.0 möjliga, många år i rad nu, på recensions-siten Reco.se - det är vi stolta
över.

Varför kontaktar vi dig?
Med våra auktoriserade AutoStable-stationer sträcker vi oss idag från Umeå i norr till
Helsingborg i söder och växer nu ytterligare med ett antal stationer för att bättre kunna
bemöta ännu fler kunder.
Vi gör just nu en stor satsning i valda delar av landet för att finna en auktoriserad
AutoStable-partner att representera oss, bland annat i just din kommun.
Efter omfattande analys av olika företag i respektive stad, där vi tittar på saker som
rykte, storlek, lokal & läge, samt känslan från hemsida/social medier, har vi identifierat
ditt företag som en potentiell representant för AutoStable, och hoppas med detta brev
göra dig nyfiken på vårt koncept som ett komplement till din befintliga verksamhet.
AutoStable skall bli störst i Skandinavien på motoroptimering - vill du vara med på
resan?

Vad har vi att erbjuda dig?
Vi önskar med detta brev och kortfattade sammanfattning gör dig nyfiken på vårt
koncept och hoppas att vi hör från dig! Skicka ett mail eller ring för en fullständig
presentation av konceptet.
Vi ser fram emot din kontakt!

08 400 298 30
info@autostable.se
www.motoroptimering.se

AutoStable i korthet

Vår vision är att motoroptimering skall vara tryggt, säkert och tillgängligt för alla
att prova på. Såhär jobbar vi för att bibehålla och utveckla vår status som en av
de främsta i branschen.

Vad är motoroptimering och hur jobbar AutoStable?
Skräddarsydda mjukvaror, inga trimboxar: Dyno-beprövade
mjukvaror i alla steg som behövs.
Generösa villkor för kunderna, såsom 100% nöjd kundgaranti i upp
till 60 dagar efter köp, ger en trygg kund inför och efter bokning.
Marknadens bästa motorskadegarantier. Omfattande skydd som
kompletterar bilens befintliga nybilsgaranti och försäkringar.

Optimeringen utförs av utbildade, utrustade och auktoriserade
Partners. Det är en trygghet för oss, kund och Partnern själv.
Branschens största databas med regnummerstyrd sökfunktion
för snabba offerter till kund och våra Partners.

Bli del av vår rekommenderade kedja
Luta dig mot hundratals kundrecensioner från riktiga kunder
Vi har jobbat hårt i många år för att få det rykte vi har idag.
Det är ett rykte vi förtjänar.
Det är ett rykte du tar del av som AutoStable Partner.
www.reco.se/autostable-motoroptimering-se

Vad behövs för att komma igång?
Varje AutoStable Partner utrustas, utbildas och marknadsförs för att få den
absolut bästa tänkbara starten på sin motoroptimeringsverksamhet.
Förutsättningarna för motoroptimering har aldrig varit så bra som de är idag.
Verktygen är pedagogiska och snabba att använda, bilarnas motorer är mer
mottagliga för omprogrammering, och vårt koncept har aldrig varit så starkt
som det är idag. Så låt oss sätta igång!

Utrustning: Startpaket i olika nivåer
Utbildning: 2-3 dagars intensivkurs
Marknadsföring: Smarta vägar till nya intäkter

Lönsamt och roligt - snabbt
Som AutoStable-partner har du hela 50% marginal på alla
uppdrag. Snittordern ligger på 5500kr ex moms och jobbet tar i
snitt 1-2h totalt nedlagd tid inkl kundhantering. God förtjänst!

För att snabbt komma igång och tjäna pengar, ger vi dig de
första 5 eller 10 optimeringarna gratis, beroende på startpaket.

Vi börjar tjäna pengar när du börjar tjäna pengar. AutoStable
kompletterar ditt tjänsteutbud och ger nya kunder till den
befintliga verksamheten. Vi ser det ske hela tiden!

08 400 298 30
info@autostable.se
www.motoroptimering.se

