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SAMEN STERKER

TruckDelta

Verkoop meer, makkelijker en in minder tijd
TruckDelta is het online voorraadmanagamentsysteem, waarin alle gegevens van jouw
voorraad overzichtelijk in één systeem staan inclusief foto’s en video’s. Ook kan je jouw
advertenties met één klik adverteren op 200+ andere verkoopwebsites. Je hebt dan
snel overzichtichelijk op welke websites jij jouw advertenties adverteert.
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Bespaar tijd
TruckDelta is voor jou een enorme tijdsbesparing, omdat je alles vanuit één systeem
regelt en je nooit meer advertenties dubbel hoeft in te voeren.
Met TruckDelta profiteer jij van:
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TruckDelta sluit aan op wat jij wilt
verkopen
TruckDelta is optimaal ingericht zodat het aansluit op de verkoop van (voornamelijk)
voertuigen. Naast TruckDelta kun je ook kiezen voor EquipmentDelta, dit systeem is
afgestemd op de verkoop van (voornamelijk) machines. Maar in beide systemen kun je
alle advertenties aanmaken, voor voertuigen, machines en onderdelen. Het enige
verschil is de inrichting van het keuzemenu, zodat het meer aansluit op Trucks of
Equipment.
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Verkoop snel en eenvoudig via
200+ websites
Je hebt de mogelijkheid om via TruckDelta jouw voorraad met één klik door te linken
naar meer dan 200 andere verkoopwebsites, inclusief het doorlinken naar jouw eigen
website. Je hoeft dus nooit meer gegevens dubbel in te voeren.
Daarnaast blijven jouw advertenties up to date op alle websites waarop je adverteert.
Verander je namelijk iets aan je advertenties in TruckDelta, dan wordt dit automatisch
aangepast op alle websites waarop je deze advertenties adverteert.

Je maakt in TruckDelta jouw voorraad klaar om online te adverteren op TrucksNL en
tal van andere verkoopwebsites.
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Verstuur een nieuwsbrief met daarin
jouw voorraad
Via TruckDelta kun je een nieuwsbrief versturen naar klanten met daarin jouw
voorraad. Je krijgt van ons een professioneel design met jouw logo. Jij kiest vervolgens
welke voorraad jij wilt promoten en aan wie je de nieuwsbrief stuurt.
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Korting op adverteren op Marktplaats
Adverteer tot 40% goedkoper op Marktplaats als je jouw voorraad doorlinkt via
TruckDelta. Wanneer je meer dan 3 advertenties per maand adverteert op Marktplaats
via TruckDelta, dan verdien je het maandbedrag al terug.

Overstappen is zo geregeld
De overstap naar TruckDelta is snel geregeld. Het overzetten van jouw voorraad kan je
op verschillende manieren doen. Wij helpen jou met het vinden van de beste oplossing
hiervoor.
Ook kun je in TruckDelta gebruik maken van de RDW-knop. Als je op die knop drukt
worden basisgegevens van jouw voorraad automatisch al ingevuld. Dit geldt voor
gegevens die bij de RDW bekend zijn. Dit zijn gegevens van alles met een
kentekenplaat, denk aan auto’s, vrachtwagens, opleggers en aanhangers.

Ben je overtuigd of wil je meer weten?
Bel of mail ons even. Wij bespreken graag vrijblijvend met jou wat de mogelijkheden
van TruckDelta zijn die passen bij jouw bedrijf en wensen.
Scan en bel meteen
Stephen ten Hoonte
+31 (0) 6 10 39 34 34
s.tenhoonte@tnlbusiness.com
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