
BIZNES DLA WŁAŚCICIELI
SALONÓW DEALERSKICH 
I STACJI SERWISOWYCH

FOR CAR 

LOVERS 

ONLY



Otwarty na 

dodatkowe zyski?



PROMOCYJNY PROGRAM PARTNERSKI 

Ziebart International prowadzi kwalifi kację Partnerów, 
którym zaproponuje uruchomienie autoryzowanego punk-
tu usług Ziebart Express bez angażowania własnego
kapitału oraz bez potrzeby zatrudniania własnych pracow-
ników. Całość inwestycji sfi nansuje Ziebart. 

Od wybranych Partnerów oczekujemy własnego zaanga-
żowania organizacyjnego oraz udostępnienia odpowied-
niej powierzchni na potrzeby świadczenia usług. 

Ziebart Express 

dla Ciebie
FOR CAR LOVERS ONLY 

Ziebart działa od ponad 50 lat w kilkudziesięciu 
krajach na świecie. W punktach Ziebart Express 
oraz salonach Ziebart oferujemy Klientom najmoc-
niejsze powłoki ochronne lakieru samochodowe-
go Nano Ceramic Z-Gloss, Diamond Gloss ®, folie 
zabezpieczające elementy nadwozia Z-Shield®, 
ochronę tapicerki Inner Guard® oraz inne usługi 
(np. autodetailing czy zmiana koloru samochodu). 

Tworzymy jedną z największych sieci franczyzowych na 
świecie (według Top 500 Entrepreneur Magazine). Spra-
wiamy, że miliony kierowców mogą bardziej cieszyć się 
wyglądem swojego samochodu – w całym cyklu użytko-
wania.

W związku z planowanymi inwestycjami w Europie 
Środkowej zwracamy się do największych i najbardziej 
renomowanych salonów dealerskich oraz stacji ser-
wisowych w Polsce z propozycją prowadzenia punktu 
Ziebart Express.



Punkt Ziebart Express to sposób na dywersyfi kację biznesową i możliwość uzyskania
dodatkowych dochodów. Jednak przede wszystkim jest to rozwiązanie przyczyniające 
się  do zwiększenia zadowolenia Klientów – Twoich Klientów.  

Uzupełnienie oferty salonu o profesjonalne usługi zwiększające trwałość i atrakcyj-
ność wizualną pojazdu będzie doskonałym atutem, zarówno przy sprzedaży nowego 
samochodu, jak i podczas obsługi serwisowej. 

Korzyści dla Ciebie 
i Twoich Klientów

ność wizualną pojazdu będzie doskonałym atutem, zarówno przy sprzedaży nowego 
samochodu, jak i podczas obsługi serwisowej. 

ZMIANA KOLORU SAMOCHODU OCHRONA LAKIERU



Korzyści dla Ciebie 
i Twoich Klientów

Dodatkowa sprzedaż usług 
nawet 1 mln PLN rocznie.

Rentowność do 30% w skali roku.



Radość dla Klienta.
Profi ty dla Ciebie. DETAILING 

WNĘTRZA

– usługa dostępna w punktach Ziebart Express

NANO CERAMIC Z-GLOSS



Zabezpieczają lakier pojazdu przed  
uszkodzeniami fizycznymi (otarcia, rysy,  

uderzenia kamieni). Są przeźroczyste 
 i niewidoczne.

FOLIE NA KAROSERIĘ  
Z-SHIELD®

Takie usługi tylko z Ziebart

Precyzyjne czyszczenie wnętrza samochodu, 
dzięki któremu będzie ono wyglądało jak nowe. 

Dezynfekcja w ramach usługi gwarantuje 
usunięcie 99% bakterii.

DETAILING  

WNĘTRZA

Z-Clear® to warstwa błyskawicznie usuwająca 
 wodę z okien, zapewniająca doskonałą 

widoczność, chroniąca jednocześnie przed  
przyleganiem owadów i zanieczyszczeń.

NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA 

Z-CLEAR®

Profesjonalny detailing zapewnia piękny wygląd 
pojazdu. Podnosi również wartość sprzedaży 

samochodu, który będzie się wyróżniał na rynku 
aut używanych.

DETAILING  

ZEWNĘTRZNY

Inner Guard® chroni tapicerkę, zabezpieczając 
 ją przed wszelkimi zabrudzeniami.  

Dodatkowo będzie się ona wolniej zużywać 
oraz zachowa swój kolor.

OCHRONA WNĘTRZA 

 INNER GUARD ®

PRZYCIEMNIANIE  

SZYB FOLIĄ

Folie Ziebart na szyby aut to nie tylko zmiana 
koloru, ale również 90% mniej odblasków,  

60% mniej ciepła oraz do 99% redukcji 
promieniowania UVA i UVB!

    

Ziebart umożliwia zmianę koloru karoserii  
lub zaakcentowanie jej elementów przez okle-
janie kolorową folią. To prosty i szybki sposób 
na zmianę barwy oraz uzyskanie dodatkowego  

zabezpieczenia lakieru.

COLOR DESIGN

Nano Ceramic Z-Gloss to najwyższy 
poziom zabezpieczenia lakieru, w postaci 

zaawansowanej powłoki ceramicznej. Dzięki 
rewelacyjnym właściwościom hydrofobowym, 
stanowi idealne rozwiązanie dla samochodów 

nowych i używanych.

NANO CERAMIC Z-GLOSS DIAMOND GLOSS®

Ziebart Diamond Gloss ® to bardzo skuteczna  
i nowoczesna ochrona lakieru nowych aut.  
Technologia chroniąca lakier samolotów  

odrzutowych zabezpiecza wygląd  
karoserii na długo.



Kogo szukamy?

Ludzi biznesu otwartych na nowe wyzwania

Przedsiębiorców chcących wykorzystać potencjał 
międzynarodowej fi rmy

Salonów i stacji serwisowych dysponujących co najmniej 
20 m2 powierzchni warsztatowej i około 3 m2 w strefi e obsługi klienta

Przedsiębiorców poszukujących możliwości poszerzenia swojej oferty

Połącz swoje zaangażowanie 
z potencjałem Ziebart International.



Przedsiębiorców chcących wykorzystać potencjał 
międzynarodowej fi rmy

Połącz swoje zaangażowanie 
z potencjałem Ziebart International.



Całkowity koszt uruchomienia 
punktu pokrywa Ziebart.



Przestrzeń dla doradcy Ziebart Express (ok. 3 m2) wraz 
z dostępem do sieci Internet (Wi-Fi) w strefi e obsługi 
klienta Twojego salonu lub stacji serwisowej.

 Miejsce do mycia samochodu – korzystamy z istnieją-
cego stanowiska tylko do wstępnego mycia pojazdu.

Dwóch pracowników – doradca i technik, zatrudnionych 
przez Ziebart.

 Niewielka przestrzeń magazynowa – ok. 1 m2 – na zestaw 
akcesoriów i preparatów Ziebart.

 Miejsce do wykonywania usługi – potrzebne dobre oświet-
lenie oraz zasilanie. Cały sprzęt niezbędny do wykonania 
zabiegów jest mobilny.

Nie potrzebujesz 

wiele, by rozpocząć.
Wystarczy:

3
4
5

1
2



Razem 
budujemy sukces.
Nasz model współpracy:

3 Osiągasz wzrosty sprzedaży, a Twoi klienci są zadowoleni. 
Masz możliwość poszerzenia działalności poprzez włączenie do oferty 
nowych usług. 

Istotą partnerstwa jest transparentny system rozliczeń za usługi; dzięki  
oprogramowaniu Ziebart Express, masz możliwość stałego monitorowania 
przychodów oraz kosztów punktu. 2

W zamian za udostępnienie przestrzeni w salonie lub stacji otrzymujesz 
udział w zyskach wypracowanych przez Ziebart Express, który prowadzi 
działalność w Twoim imieniu.1



Gwarantujemy przejrzysty model
współpracy i rozliczeń.



Stań się częścią jednej 
z największych sieci 
franczyzowych na świecie. 



Wspólnie urządzamy i uruchamiamy punkt Ziebart Express na terenie Twojego  
salonu lub stacji. Koszty wyposażenia pokrywa Ziebart.

Wypełniasz ankietę na stronie ziebartpolska.pl lub kontaktujesz się z nami:  
tel.: +48 601 78 99 66, e-mail: express@ziebartpolska.pl.

Po uzyskaniu wstępnej akceptacji salonu lub stacji przez Ziebart International,  
spotykamy się, aby omówić warunki współpracy.

Podpisujemy umowę w sprawie uruchomienia punktu.

Rozliczanie zysków rozpoczynamy w miesiącu, w którym skumulowana 
sprzedaż punktu przekroczy koszty działalności. 

Prowadzimy wspólne działania marketingowe i informacyjne, mające na celu  
uzyskanie oczekiwanego poziomu sprzedaży. 

Dołącz do Ziebart! 
To proste.



Ziebart Poland Sp. z o.o.
ziebartpolska.plTreść niniejszej broszury nie stanowi oferty handlowej.


