Er point S noget for dig?
Autoservice
Bremser
Dæk
Fælge

Der findes en kæde, hvor du som værkstedejer, stadig
kan være din egen - og samtidig en del af noget stort!
Til kunderne siger vi ”gå efter S for Service, Sikkerhed og
Suveræn rådgivning”.

Hjuludmåling
Olieskift
Støddæmpere
Udstødning

Se mere på:

point-s.dk

Til dig siger vi ”gå efter S for en Sund forretning, Sammenhold og Synergi”.

Historien om point S i Danmark
Point S i Danmark udspringer af Dækringen, en forening af dækspecialister!
Dækringen, blev af fremsynede dækfolk, etableret i 1981 og fik hurtigt et landsdækkende netværk af uafhængige værksteder, der kunne se fordelen i et fælles indkøbssamarbejde og netværk, ligesom der dengang blev investeret i en vulkaniseringsfabrik
til at producere regummierede dæk.
I 2001 kunne kædens medlemmer se, at der kunne opnås yderligere fordele og en
styrkelse ved at overgå til det europæisk baserede point S. Man må ”set i bakspejlet”
sige, at kædens medlemmer havde ret; point S er i dag en global spiller, med tilstedeværelse i 32 lande, mere end 3400 værksteder og vi sælger mere end 16 millioner dæk
gennem fællesskabet.
Der har været turbulente år, men i dag er der styr på forretningen - med en årerække
af gode resultater. Derfor er vi klar til at vokse fra den størrelse vi har i dag, til at der i
nærmeste fremtid findes et point S værksted i enhver by af rentabel størrelse.

Her er vi idag
Målsætningen er, inden for en årerække, at være til stede i alle byer af rentabel størrelse, til at der kan drives et profitabelt point S værksted.
Point S har i Danmark - og resten af verden udviklet sig fra rene dækspecialister til
full-service autoværksteder med speciale i dæk og fælge.
Vi har mange medlemmer som har niche ekspertise indenfor f.eks, landbrug, lastvogne, scootere, cykler, entreprenørmaskiner, handicap køretøjer, autoelektro, etc. og det
ser vi kun som en styrke.

Stærkt koncept med eget brand
Den globale mission matcher den danske: Uafhængig, men sammen!
Point S tilbyder kunderne:
Dæk og fælge
Vi markedsfører os som dækspecialister med de rette produkter på hylden, hvad enten
det drejer sig om dæk til person- og varebiler, lastbiler, industri og landbrug.
Det betyder også, at point S er stedet hvor den rette ekspertise er til stede i forhold til
rådgivning og det rette udstyr i forhold til afbalancering, hjuludmåling, lækagesøgning,
lapning eller blot at hjælpe med det korrekte dæktryk.
Autoservice og tilbehør
Vi ser ofte kunderne to gange om året i forbindelse med hjulskift. Det betyder, at der
er langt større sansynlighed for at det er os, der får lov at hjælpe kunden med service,
bremser, olieskift, udstødning, viskerblade, etc. Derfor er autoservice og evt. tilbehør
og reservedele en vital del af vores forretning.
Eget brand (private label)
Point S har sit eget dækbrand, fuldt sortiment af sommer- og vinterdæk i alle størrelser
til person- og varebiler samt SUV. Et virkeligt fornuftsdæk, god kvalitet til god pris.

Stærk visuel identitet i skiltning og værkstedsdesign

Hvorfor skal jeg vælge point S?
Der er mange gode grunde - her er et par stykker af dem:
B-medlem:
•

Meget fordelagtige indkøbsaftaler, som forhandles på foreningens vegne

•

Gennemfaktureringssystem, du slipper for alt det besværlige

•

Medlemsbonus (Medlemsbonusser fra leverandører, efter køb)

•

En kæde med der bakker op (Kollegiale medlemmer med masser af erfaring du
kan trække på, sociale arrangementer og en landechef der kan kontaktes 24/7)

A-medlem har yderligere:
•

Fuld repræsenteret på web, facebook, etc.

•

Fælles markedsføring, primært via sociale medier

•

Kampagner og annoncering (markedsføringstilskud fra leverandører)

•

Adgang til vores egne point S dækbrand

•

Adgang, stemmeret og valgbar på generalforsamling

•

Foreningsbonus (del af foreningens driftoverskud, fordelingsnøgle)

- Sammen er vi stærke!

Regnestykket
Der er realiteter og sund fornuft i at blive en del af point S familien!
Point S tilbyder to typer medlemskab:
A-medlem
Indskud: kr. 33.000, bankgaranti: 100.000
Fuldt medlemskab, adgang til generalforsamling, stemmeret og fuld markedsføring.
Berettiget til: foreningsbonus, medlemsbonus og markedsføringstilskud.
Forpligtet til: forhåndsordrer på dæk, hhv. sommer og vinter (fra AA-lev.)
B-medlem
Indskud: kr. 18.000, bankgaranti: 25.000
Delvist medlemskab, adgang til alle samhandelsaftaler, dog ikke egne brands (point S).
Berettiget til: medlemsbonus.
Forpligtet til: forhåndsordrer på dæk, hhv. sommer og vinter (fra AA-lev.)
Foreningens drift
Foreningens primære formål er at forhandle de bedst mulige samhandelsaftaler (bedste mulige avance) for medlemmerne. Driften tilvejebringes af gennemfaktureringsgebyr fra leverandørerne, foreningsbonus og medlemsbonus. Overskud på driften i
foreningen fordeles efter nøgle til a-medlemmer som foreningsbonus. Medlemsbonusser fordeles direkte til alle, alt efter køb og betingelserne i samhandelsaftalerne.
Markedsføringstilskud/bonus bruges direkte til kæden og a-medlemmer.

Kontakt bestyrelsesformand og landechef Stine Kamper for et
møde på 24 62 90 78 eller stine@point-s.dk
Det vil være os en fornøjelse at byde dig velkommen i point S familien!

Du kan læse mere om os på:
www.point-s.dk
www.points-showroom.com

