
SLUIT U AAN BIJ 
ONS NETWERK
VAN MULTIMERK- 
GARAGES



ONTDEK DE 3 PIJLERS VAN HET AD-NETWERK 

U bent een onafhankelijke garagist en u wenst uw activiteit een boost te geven?  
Aarzel niet langer en sluit u aan bij het AD-netwerk!

Ons netwerk is actief in 48 landen met 10.000 herstellers en biedt oplossingen om uw klanten te binden, uw omzet 
duurzaam op te krikken en uw technische kennis en kunde te versterken.

Als AD-garage of AD Expert-garage: 
•  Zijn er geen beperkingen meer wat de merken betreft en biedt u al uw klanten een volledige service: online offertes 

en afspraken 24/24, transparante prijzen en interventies en behoud van de constructeursgarantie.
•  Heeft u toegang tot kwaliteitsonderdelen aan concurrentiële prijzen dankzij de internationale koopkracht van de 

Autodistribution- distributeurs.
•  Geniet u van technische oplossingen en regelmatige opleidingen om in te spelen op de technologische evolutie in de markt.

OPTIMALISEER HET POTENTIEL 
VAN UW GARAGE SAMEN MET AD!

COMPETITIVITEIT
DÉ REFERENTIE OP HET VLAK
VAN COMMERCIEEL AANBOD

COMMUNICATIE
DÉ REFERENTIE OP HET VLAK
VAN KLANTENRELATIES

COMPETENTIE
DÉ REFERENTIE OP HET VLAK
VAN TECHNISCHE EXPERTISE

COMPETENTIE
DE REFERENTIE OP HET VLAK 
VAN TECHNISCHE EXPERTISE

1. TechTraining  5. TechPro
2.  TechLine   6. TechRemote 
3.  TechData
4.  TechTools



•  Praktijkgerichte vakopleidingen en vaktrainingen op locatie dicht bij u

•  Op-en-top praktijk: na een theoretische inleiding (30% van de opleidingstijd)  
begeleiden hoogopgeleide trainers de cursisten bij een reeks praktische oefeningen  
(70% van de opleidingstijd)

•  Simulaties van echte storingen op specifiek daarvoor uitgeruste lesvoertuigen

•  Zeer uitgebreid wagenpark aan lesvoertuigen voor een optimale beheersing  
van de op de markt aanwezige technologieën

1. TECH TRAINING
VERSTERK UW KENNIS 
EN KUNDE 

GEEN VRAAG 
IS TE GEK: 
- Elektrische schema’s? 
- Technische bulletins? 
- Handleiding voor montage/demontage? 
- Interpretatie van storingscodes? 

Alles wat u nodig heeft op 1 plek!

2. TECH LINE
ONBEPERKT TECHNISCH  
ADVIES EN HULP VAN  
ECHTE TECHNIEKERS
•  Een team van technische experts met jaren 

ervaring staat u te woord in uw eigen taal

•  Hulp en advies voor alle merken, ongeacht  
de leeftijd van het voertuig

•  Meer dan 150.000 opgeloste problemen 
per jaar

3. TECH DATA

OEM-GEBASEERDE TECHNISCHE GEGEVENS
TechData is de meest uitgebreide bron van bruikbare  reparatie-, diagnose- en onderhoudsgege-
vens (RDMI) in Europa. Met deze data bent u in staat om aan steeds complexere nieuwe voertuigen 
te werken. We bieden slimme oplossingen die u helpen tijd te besparen, meer inkomsten te gene-
reren en de klanttevredenheid te verhogen. 

• Gedetailleerde technische tekeningen • Terugroepacties

• Elektrische schema’s    • Geverifieerde oplossingen en tips (SmartCASE)

• Reparatiehandleidingen   • Technische servicebulletins (SmartFIX)
• Reparatietijden



4. TECH TOOLS
EEN BREED AANBOD  
SPECIAALGEREEDSCHAP

5. TECH PRO
ONBEPERKTE GARANTIE 

OP ONDERDELEN  
•  U volgt de productspecifieke TechTrainingen en u bent geslaagd  

voor de bekwaamheidstest. 

•  U gebruikt het juiste gereedschap met TechTools. 

•  U hebt toegang tot TechData & TechLine. 

Dan geniet u van een onbeperkte garantie op de on derdelen die 
u bij uw Autodistribution-grossier hebt gekocht en waarvoor u de 
opleiding hebt gevolgd. 

Om niet-alledaagse klussen op een professionele ma nier af te werken, bieden de 
grossiers van het Autodistribution-netwerk de mogelijkheid om merkspecifieke tools 
te huren aan zeer gunstige condities. 

Er zijn o.a. TechTools voor: 

• Distributieriemen  • Brandstofinjectoren

• DSG- & SAC-koppelingen  • HBU-lagers 

• Tweedelige vliegwielen  • Enz …

6. TECH REMOTE
DIAGNOSE, PROGRAMMEREN EN CODEREN OP AFSTAND 
• Wilt u een nieuwe sleutel of trekhaak inleren? 

• Wilt u een codering wijzigen van een verstuiver? 

• Wilt u een dashboard programmeren? 

Vermijd grote investeringen in meerdere diagnose-apparaten en abonnementen. Het enige 
wat u nodig heeft is een internetverbinding en een pc of tablet om verbinding te maken 
met de in terface teneinde allerlei werkzaamheden op afstand te kunnen uitvoeren 
op een voertuig. 



1. EEN COMPLEET PRODUCTAANBOD
VIA UW AUTODISTRIBUTION-GROSSIER BESCHIKT U OVER EEN UITGEBREID GAMMA PRODUCTEN 
VAN DE MEEST VERMAARDE ONDERDELENFABRIKANTEN TER WERELD.

Premium merken
Bij ons vindt u producten van de voornaamste OEM/OES-toeleveranciers.

Requal-producten: 
een + voor uw bedrijf

➜  Een uitgebreid productaanbod 
Alle gangbare producten voor onderhoud en reparatie.  

➜  Een voordelig alternatief voor de prijsbewuste consument 
Prijs 25% lager dan het equivalente A-merk.

➜  Een onberispelijke kwaliteit 
Alle producten bieden optimale prestaties en veiligheid.

➜ 2 jaar garantie op onderdelen 

ADVANTAGE AANBOD
Autodistribution heeft deals met verschillende leveranciers van verbruiksgoederen, tools 
en garage-uitrusting. Dankzij deze samenwerking geniet u speciale voorwaarden!

Tweemaal per jaar ontvangt u een promotiebrochure met aantrekkelijke prijzen voor 
een zeer uitgebreide selectie producten.

*Het gestockeerde en Advantage aanbod beperkt zich niet tot de afgebeelde leverancierslogo’s.

COMPETITIVITEIT
DE REFERENTIE OP HET VLAK 
VAN COMMERCIEEL AANBOD

1. Een compleet productaanbod
2.  Interessante diensten
3.  Toegang tot business providers
4.  AD-ONE



AD-ONE

2. MET ONZE DIENSTEN
ONTWIKKELT UW ACTIVITEIT 
ZICH IN ALLE EENVOUD

3. BUSINESS PROVIDERS
VOOR STEEDS MEER OMZET

Dankzij onze partners krijgt u toegang tot interessante diensten en speciaal onderhandelde 
voorwaarden om in te spelen op de behoeften van uw klanten en een dynamisch imago 
van uw bedrijf en het AD-netwerk uit te dragen!

• Vervangwagen in AD-kleuren
• Drukwerk in AD-huisstijl
•  Oplossingen voor elektronische betalingen (Bancontact, Maestro, Visa,  

MasterCard, …)
• Nummerplaathouders met de naam van uw garage
• Werkkledij met het AD-logo
• Reiniging en onderhoud van de werkkledij
• Oplossingen voor uw afvalbeheer
• …

AD heeft nationale overeenkomsten met belangrijke leasebedrijven en pechverhelpingsdiensten. 
Dankzij uw lidmaatschap van het AD-netwerk kunt u hun wagenpark onderhouden en herstellen, 
wat uw atelier nog dynamischer maakt en dus meer business genereert!

*Lijst met partners beperkt zich niet tot de afgebeelde bedrijfslogo’s.

We stellen u een intuïtieve en personaliseerbare klantenzone ter 
beschikking om uw dagelijkse activiteiten te vergemakkelijken. 

•  Via dit platform hebt u toegang tot talloze tools, informatie 
en diensten: e-shop, actualiteit, downloadzone, partners, 
trainingen, hotline

•  Uw Autodistribution-grossier deelt u rechtstreeks zijn  
promoties en productinformatie mee 

•  Via AD-ONE kunt u direct inloggen op Salto,  
uw alles-in-één werktool

4. AD-ONE
HET ONLINE PORTAAL TOT UW DIENST 

SALTO, UW ALLES-IN-EEN WERKTOOL
Maak kennis met Salto, de zoek- en besteltool van het AD netwerk. 
Dankzij dit online instrument kunt u uw onderdelen opzoeken en direct bestellen bij uw  
Autodistribution-grossier.

Voor u betekent Salto:
•  Een onderdeel snel terugvinden dankzij 

geavanceerde zoekfuncties
•  Een betere dienst verlenen aan uw klanten 

dankzij een correcte en doeltreffende 
offertemodule

•  In één muisklik bestellen en tijd winnen
•  Alles weten over de afstelgegevens  

en onderhoudsplannen conform het 
lastenboek van de constructeur



*De inhoud van het Welcome Pack is niet bindend

COMMUNICATIE
DE REFERENTIE OP HET VLAK 
VAN KLANTENRELATIES

1. Sterke visuele identiteit
2. Campagnes en promoties
3. Online zichtbaarheid

1. VISUELE IDENTITEIT
OM NOG BETER GEZIEN TE WORDEN

WELCOME PACK
OM DE SAMENWERKING GOED 
AAN TE VANGEN

Het grafisch charter van AD staat in elk verkooppunt garant voor de 
visuele identiteit van het netwerk. Een garagegevel in de AD-huisstijl 
verhoogt uw zichtbaarheid en geeft u een professioneler imago.

WE HELPEN U MET UW MERKVERANDERING!
Wanneer u beslist om u bij ons aan te sluiten, stellen we alles in het werk 
om de overgang naar AD zo eenvoudig mogelijk te maken:

• Begeleiding van uw project
• Ondersteuning bij uw administratieve stappen
• Plaatsing van de nieuwe gevelborden, communicatiemiddelen, …

We stellen alles in het werk om u te 
helpen klanten aan te trekken en aan 
uw bedrijf te binden. En dat begint al 
bij een harmonieuze en dynamische 
visuele identiteit. Elk nieuw lid ontvangt 
vanaf dag één een Welcome Pack 
met daarin meerdere reclameartikelen 
in de kleuren van het AD-netwerk*. Die 
artikelen kunnen daarna gemakkelijk 
bij besteld worden via het AD-ONE 
platform.



www.ad-belgium.be

2. COMMUNICATIEKIT
OM GEZIEN TE WORDEN

3. ONLINE ZICHTBAARHEID
INTERNET GEWOONWEG ONMISBAAR!

ONLINE OFFERTE EN AFSPRAAK
EEN BELANGRIJKE BUSINESSBOOSTER!

U beschikt over een website die het AD-netwerk voorstelt en waarmee klanten u eenvoudiger kunnen vinden. 
Zij kunnen er gemakkelijk uw diensten en de voordelen van het netwerk opzoeken. Met enkele muisklikken 
kunnen ze ook een offerte opstellen en een afspraak maken. We investeren continu in middelen om de 
AD-website zoveel mogelijk te laten opvallen in de zoekmachines.

Om u te ondersteunen in de ontwikkeling van uw activiteit brengen we het hele jaar door promotiecampagnes uit. Voor elke nationale 
actie ontvangt u een communicatiekit om uw garage aan te kleden en nieuwe klanten aan te trekken. De promoties verschijnen 
uiteraard ook op de website van AD-Belgium en op de Facebookpagina van het netwerk.

•  Voor courante werken kunnen uw klanten meteen een online offerte maken
•  De klant kiest de prestatie, ziet zijn prijs en maakt in enkele muisklikken  

een afspraak bij u
• U beheert uw prijzen en uw kalender
• De transactie is transparant en veilig om geschillen te voorkomen



HET JUISTE IDEE VOOR HET ONDERHOUD VAN UW AUTO!

Sluit u vandaag nog aan bij ons internationale netwerk 
en geef uw bedrijf een flinke boost!

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE

marketing@autodistribution.be


