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Sieť ASC dnes 

 Sieť autorizovaných servisných centier je svetové unikátum 

 Sieť ASC zahrňuje väčšinu krajín EMEA 

 Konkurenčná výhoda 

 Príležitosti pre starostlivosť o kľúčových zákazníkov  

 Pracovníci ASC sú kvalifikovaní pre vykonávanie náležitých 

kontról a opráv 

 Originálny olej a diely Enerpac 

 Opravené ako nové, vďaka správnym nástrojom 

 Záruka na opravy 

 Podpora programu zo strany ASC (osobná a materiály Marcom) 

 Spolupráca medzi ASC – zdieľanie osvedčených postupov 

EMP: Možnosť rastu v sieti ASC 



Nová hodnotná ponuka: EMP 

EMP: 

Enerpac Maintenance Program (Program údržby 

Enerpac) 

Značkový program preventívnej údržby Enerpac 

Vykonávaný autorizovanými servisnými centrami 

Enerpac 

Hodnotná ponuka pro koncových užívateľov: 

 

 

 

Nová obchodná príležitosť pre zvýšenie hodnoty pre koncových 

užívateľov 

Bezpečnejšia práca Nástroje sú vždy k dispozícii a sú v špičkovom stave 

Nie sú prestoje Žiadne zdržanie 

Žiadne úlohy naviac (pripomienky 

kontról) 

Údržba v čase, keď sa Vaše zariadenie nepoužíva 

Minimalizácia prevádzkových rizík Poradenstvo v oblasti bezpečného a efektívneho 

prevádzkovania 



Typickí koncoví užívatelia 

Zameranie na majiteľov veľkých parkov hydraulických zariadení 

ZLIEVÁRENSTVO 

ÚDRŽBA ELEKTRÁRNE 

PAPIERENSTVO BANÍCTVO VETERNÁ ENERGETIKA 

ŽELEZNICE 

STAVBA LODÍ 

STAVEBNÝ PRIEMYSEL 



Prvky EMP 

Registrácia kontrolovaných zariadení 

Pravidelná kontrola (hydraulických) nástrojov zo strany ASC 

Dokumentované poradenstvo pre koncových uživateľov v týchto 

oblastiach: 

kontrola 

údržba 

oprava 

výmena  

neopraviteľné alebo výmena za konkurenčné zariadenia 

Poradenstvo v oblasti bezpečnej a efektívnej prevádzky 

Opravené ako nové  

Vykonanie doporučených krokov 



Štandardné prvky EMP 

Štandard 

1 Administratívne záznamy produktov a zákazníkov ÁNO 

2 Unikátne označovanie produktov v čase predaja/kontroly/opravy ÁNO 

3 Doporučenie servisných intervalov po prvej kontrole ÁNO 

4 Zdokumentované doporučenie ohľadne skontrolovaných zariadení ÁNO 

5 Štítky „Dátum ďalšej servisnej kontroly“ alebo „Dátum kontroly“ na produktoch ÁNO 

6 Záznamy o histórii servisu na úrovni produktov ÁNO 

7 Po dokončení sú vydávané certifikáty o oprave a servise ÁNO 

8 Servisné pripomienky zákazníkom v prípade produktov, u ktorých sa má previesť 

kontrola alebo servis 

ÁNO 



Voliteľné prvky EMP 

Voliteľné prvky programu pre ďalšie rozšírenia prínosov 

pre koncových užívateľov pomocou EMP 

Voliteľné 

9 K dispozícii je cenník štandardných kontról ÁNO 

10 História servisu je pre zákazníkov k dispozícii ÁNO 

11 Certifikáty o oprave a servise sú pre zákazníkov k dispozícii ÁNO 

12 Zmluvy o údržbe na mieste (v čase predaja) ÁNO 

13 Pravidelné audity hydraulických zariadení priamo u zákazníka ÁNO 

14 Zbery zariadení za účelom servisu/kontroly/opravy ÁNO 

15 Možná je kontrola a/alebo oprava na mieste ÁNO 

16 Behom opravy sú pre zákazníkov k dispozícii zariadenia k zapožičaniu ÁNO 

17 Kalibračné služby ÁNO 

18 K dispozícii je materiál MarCom za účelom propagácie vašich servisných činností ÁNO 

19 Zaviesť podobný program pre ďalšie typy nástrojov/zariadení ÁNO 

20 Program výmeny konkurenčných zariadení ÁNO 



Uvádzacia ponuka 

Uvádzacia ponuka – platí do 31. marca 2015: 

Poukazy na nákup produktov Enerpac vydané koncovému užívateľovi: 

200 eur pri zaregistrovaní minimálne 10 produktov do EMP  

300 eur pri zaregistrovaní minimálne 15 produktov do EMP  

400 eur pri zaregistrovaní minimálne 20 produktov do EMP  

 

Príslušné produkty: valce, čerpadlá alebo nástroje 

Registrácia a analýza v rámci EMP pri prvej návšteve prevádzky 

Iba 1 poukaz na koncového uživateľa 

Poukazy na nákup produktov možno použiť v priebehu 1 roka po 

dátumu vydania  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predstavenie koncovým užívateľom 

K dispozícii sú materiály MarCom k propagácii EMP 



Enerpac.com 

www.enerpac.com 


