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إعالنات المنتجات الجديدة

تُعلن  IPDعن  21رقم قطعة جديدة ،تتضمن ما يلي:
قطع  IPDلـ 3176
 5 أطقم جديدة خارج اإلطار
 تطبيقات مركبات اإلنشاء والتعدين
(الحفارات ،الجرافات ،الراصفات ،الضاغطات)
قطع  IPDلـ C15
 4 أطقم إصالح جديدة داخل وخارج اإلطار
 تطبيقات  C15مختارة
 متوفر مع نمط  OEأو بطانات سد الشقوق بنمط IPD

انقر هنا لمعرفة التفاصيل

كتالوج  IPDNetاإللكتروني ونظام الطلبات
هل تعلم…أن  IPDتقدم كتالوج رائد في المجال/حصري على اإلنترنت ونظام طلبات يوفر مزايا كثيرة ممتازة لعمالء IPD؟
السمات
كتالوج  IPDاإللكتروني
توفر المخزون في الوقت الفعلي
صافي أسعار العمالء
المساعدة في اختيار القطع المقترحة
خدمة العمالء والدعم الفني
شاشات مساعدة تفاعلية
خيارات الشحن
إنشاء قائمة قطع مخصصة
إمكانية تحميل رقم الجزء

المزايا
سهولة العثور على أرقام القطع ،مجموعة كبيرة من التطبيقات
تحديث حالة المخزون لمراكز التوزيع الموجودة بالواليات المتحدة
يتم تقديم صافي السعر المحدد الخاص بك
قائمة منبثقة مرجعية سهلة للقطع ذات الصلة التي يتم طلبها كثيرً ا
يدير ممثلو خدمة العمالء عملية الطلب بشكل بأنفسهم ،ويتوفر الدعم الفني على اإلنترنت
توفر معلومات عن مختلف اختيارات الشاشة
إدارة خياراتك لمواقع الشحن وشركات النقل
إمكانية إنشاء وحفظ وفرز القوائم للرجوع إليها وإعادة الطلب
استيراد أوراق عمل قائمة أرقام القطع الخاصة بك

لماذا االنتظار؟ اتصل بـ IPDاليوم
واكتشف كيف يمكنك الحصول على
هذه الميزة الرائعة إلقامة شراكة مع
.IPD
انقر هنا لمعرفة التفاصيل

مجموعات حشيات بنمط  IPD OEبقيمة تناسب السعر
هل تعلم أن… IPDاآلن تقدم أسعارً ا أكثر تنافسية على أكثر من  1400مجموعة حشية بنمط OE؟
فباإلضافة إلى مجموعات الحشيات الشاملة بنمط  IPD1-2-3والتي تحظى بشعبية كبيرة ،فإن  IPDتقدم
أيضًا تشكيلة ضخمة من مجموعات بنمط  OEبحيث يكون الخيار متاحً ا أمامكُ .تستخدم مكونات مجموعة
الحشية المتينة من طراز  IPDفي كال النمطين ،بحيث يمكنك االستفادة من جودة  IPDوأدائها .اتصل بـ IPD
لمعرفة سعر مجموعة حشيات اليوم ،وتعرف على جودة  IPDوقيمتها.
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