
PFERDSHOP
Individueel, snel, functioneel

 ■ Modern klantenplatform voor snelle en eenvoudige bestelprocessen 

 ■ Meer efficiency door individuele klantgerichte informatie en praktische functies 

 ■ PFERD-producten direct bestellen, onafhankelijk van plaats en tijd 

VERTROUW BLAUW
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Zoeken & vinden:

De keuze van het product 
geschiedt snel en gemakkelijk 
door modern design, eenvou-
dige navigatie en uitgebreide 
zoekfuncties. Omvangrijke pro-
ductinformatie en meer kennis 
vergemakkelijken de keuze van 
het geschikte gereedschap.  
 

Inloggen:

Profiteer van de individuele 
klantgerichte productinhoud, 
prijsinformatie, beschik-
baarheid en levertijden. Leg 
favorieten in uw merklijst aan 
en gebruik de functie snelle 
orderinvoer voor eenvoudige 
en snelle bestelprocessen. 
 

Kopen: 

Plaats uw bestellingen onaf-
hankelijk van plaats en tijd. Uw 
bestelling wordt snel en veilig 
verwerkt. U blijft ook na de 
aankoop steeds geïnformeerd 
en u kunt uw actuele bestelsta-
tus alsmede uw persoonlijke 
opdrachthistorie, inclusief reke-
ningen, opdrachtbevestigingen 
en offertes inzien.

On top:

U beschikt over omvangrijke productinformatie als ook toepassings- en gereedschapskennis. Staan 
er nog vragen open? Vraag een individueel klantenadvies aan of maak een afspraak voor een 
productdemonstratie.

Voordelen in één oogopslag 
 ■ Eenvoudige navigatie voor snelle bestelprocessen.
 ■ Individuele klantgerichte informatie voor meer efficiëntie.
 ■ Beschikbaarheid en bestelstatus voor betrouwbare 
levertijden.

 ■ Omvangrijke gereedschapskennis voor optimale 
knowhow.

 ■ Snelle klantenservice voor een vertrouwensbasis.

PFERDSHOP
Individueel, snel, functioneel

Uw persoonlijke contactpersoon
Naast de u bekende contactpersoon bij de klantenservice als ook 
de verkoop- en technische adviseurs staan u contactpersonen ter 
beschikking voor al uw vragen rondom de nieuwe PFERDSHOP.

Ronald Rosenberg 
Klantenservice:

Telefoon + 31 76 59 37 091
ronald.rosenberg@pferd.com

In het kort het belangrijkste
De PFERDSHOP is een modern klantenplatform voor onze partners 
met de mogelijkheid direct te bestellen. Bestel meer dan 9.000 
gereedschappen voor de oppervlaktebewerking en het doorslijpen 
van materialen als ook de daarop afgestemde machines snel, 
ongecompliceerd en direct bij PFERD.
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