
BREAK FREE
O programa LiHD para parceiros 



Break Free
Entre connosco numa parceria LiHD.

Entre na nova era de ferramentas sem fio e dê inicio a uma lucrativa parceria 
LiHD. Experimente novos caminhos e aposte na LiHD, a tecnologia líder no 
mercado, para a sua gama de ferramentas sem fio! Com a tecnologia de 
 baterias Metabo, você e os seus clientes estarão preparados para disfrutar da 
 liberdade sem fios. 

Enquanto nosso parceiro LiHD estará a assegurar …

… destaques visuais para a sua exposição

…  serviço All-in durante 36 meses a custo zero para os seus clientes de 
 f erramentas sem fio

… maior visibilidade graças às promoções exclusivas para parceiros

…  maior rentabilidade graças ao crescimento conjunto em termos de 
 ferramentas sem fio

Para os parceiros LiHD foi criado um pacote de medidas de apoio que tem 
como objetivo ajudá-lo a destacar-se em relação à concorrência. Para além 
 disso, através do programa LiHD para parceiros, poderá reforçar o seu estatuto 
de revendedor especializado em »ferramentas sem fio« junto dos seus clientes.



Com a tecnologia LiHD, a Metabo é o único fabricante no mundo  
a oferecer toda a sua gama de ferramentas elétricas sem fio com 
 potências de 400 a 2.800 Watt. As aplicações anteriormente reservadas 
apenas para máquinas com fio mais potentes podem agora ser 
 igualmente realizadas com ferramentas sem fio, quer através de 
 máquinas standard, quer através de soluções em sistema exclusivas. 

O que torna a tecnologia LiHD tão especial?  
A combinação das novas células de alto rendimento e o  
desenvolvimento de componentes de última geração da bateria LiHD, 
permite manter a máxima potência durante períodos extremamente 
longos. Existem baterias LiHD com três capacidades à escolha:

LiHD 8.0 Ah
Quando é necessária potência 
máxima contínua

LiHD 5.5 Ah
Alto desempenho e  
máxima durabilidade

LiHD 4.0 Ah
Quando o peso e a ergonomia  
são determinantes

Entre na nova era sem fio.



Quer seja na exposição principal, complementar, em paletes 
ou no balcão: desenvolvemos para os parceiros LiHD um 
novo sistema de exposição com elementos exclusivos, para 
realce da tecnologia sem fios Metabo. Devido à estrutura 
modular do sistema poderá combiná-lo e expandi-lo 
conforme necessário.

É bom saber:
Através da utilização específica da cor vermelha, das formas 
definidas e dos efeitos de luz, o tema "sem fio" torna-se  
o foco das atenções para os clientes nos pontos de venda. 
Desta forma estará a orientar o olhar do cliente e a atrair  
a sua atenção, facto esse que servirá de auxílio para as 
vendas. 

Enquanto parceiro LiHD, disponibilizamos-lhe um pacote  
de medidas de apoio on-line exclusivo para a apresentação 
digital na sua página de internet, através do qual poderá 
apresentar aos seus clientes as vantagens de ser um 
parceiro LiHD.

Pontos de destaque  
com  excelente visibilidade  
na exposição:  
modulares e adequados

Para oferecer aos seus clientes uma segurança total a nível 
de custos, enquanto parceiro LiHD, poderá utilizar de forma 
gratuita o serviço exclusivo All-in sobre todo o sistema sem 
fio: máquinas, baterias e carregadores! 

Basta registar a máquina vendida on-line em  
www.metabo-service.com e poderá usufruir de 36 meses 
de assistência gratuita sobre o sistema completo. Uma 
mais-valia enorme para os seus clientes! O levantamento  
e a devolução da máquina a ser reparada também são 
gratuitos para si.

É bom saber:
Na Metabo, com o serviço All-in, necessitamos de menos 
tempo para a reparação gratuita das máquinas,uma vez  
que - durante 36 meses - não existe qualquer processo de 
orçamentação. Desta forma, os seus clientes terão uma 
máquina pronta a trabalhar, com maior rapidez. Este é um 
argumento de venda convincente e representa uma 
 oportunidade adicional para se destacar da concorrência.

Serviço All-in:  
36 meses a custo zero para os 
seus clientes de ferramentas 
sem fio



Os parceiros LiHD têm acesso a promoções exclusivas de 
ferramentas sem fio. Estas dispõem de uma embalagem 
especial e de um número de artigo próprio. Para além de 
assegurar maiores receitas e lucros através destas ofertas 
exclusivas, terá também a oportunidade de reforçar o seu 
estatuto de revendedor especializado em »ferramentas  
sem fio« junto dos seus clientes.

É bom saber:
Desenvolvemos expositores especiais para parceiros  
LiHD para expor estas ofertas exclusivas, através dos quais 
poderá destacar-se dos restantes revendedores. 

Promoções de produtos  
para parceiros:  
maior visibilidade para si

Vamos em conjunto dar início a uma parceria de crescimento 
LiHD. Obtenha mais receitas e lucros através do programa 
para parceiros LiHD e beneficie de condições exclusivas. 
Vamos selar a nossa parceria. De preferência já hoje -  
Break Free!

É bom saber:
O programa LiHD para parceiros baseia-se num acordo,  
no qual são definidos os objetivos comuns e as condições.

Crescimento rentável  
com ferramentas sem fio:  
sucesso conjunto 



Com 1800 colaboradores, 25 filiais e 100 importadores  
em todo o mundo, estamos presentes a nível global,  
sempre e onde precisar de nós. 

Metabo - sempre perto de si.
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Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
www.metabo.com


