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MAAK VOORUITGANG.
MET SNIJGEREEDSCHAPPEN 
VAN MARTOR.

MAAKT SNIJDEN VEILIGER. 
MARTOR OP DE WERKPLEK.

MAAKT MENSEN BLIJ.
ACTIEVE ONGEVALLEN  - 
PREVENTIE.

MAAKT UW ASSORTIMENT 
STERKER.

Sterke merken in de gereedschappensector doen 
de omzet stijgen en bieden een kwaliteitsgaran-
tie. MARTOR levert u beide. Bovendien, door onze 
producten op te nemen in uw programma biedt u 
originele hoogwaardige en veilige snij-oplossingen 
aan en geen kopies.

Uw voordelen in een oogopslag:

• Merkproducten die reeds tientallen 
jaren gewild zijn in Duitsland en de rest 
van de wereld 

• Robuuste en innovatieve gereed
schappen, made in Solingen 

• Praktijkgericht product en verkoop
advies voor uw salesteam

• Uitgebreide media om de klanteninte
resse te verhogen en de klantenbinding 
te versterken

• www.martor.com: een doelgerichte 
website met productfilter en product
vergelijking

Veiliger snijden? De wens van vele eindgebruikers 

is nu realiteit geworden. In 1976 werd de PROFI, het 

wereldwijd eerste TÜV-geteste veiligheidsmes, op de 

markt gebracht. Verdere gepatenteerde innovaties 

volgden en blijven nog steeds volgen. Bedrijven uit 

de industrie, logistiek en handel weten dat MARTOR 

de norm bepaalt inzake veiligheid op het werk.

Met het inzetten van veiligheidsmessen worden de 
snij-ongevallen op de werkplek aanzienlijk geredu-
ceerd. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat, 
naast de bedrijven, ook preventie adviseurs en vei-
ligheidsorganisaties tot de grootste voorstanders 
van veiligheidsmessen behoren.

Een voorbeeld: Een internatio
nale keten van meubelwinkels 
slaagde er met onze hulp in 
het aantal snijongevallen met 
70 % te verminderen in een 
periode van 2 jaar.

Minder snijongevallen betekent 
minder kosten. Door een dag 
arbeidsongeschiktheid omwille 
van een ongeval te vermijden, 
kan een werkgever tot € 500 
per dag besparen. 0

5.
20

22
 | 

P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y.

 T
ec

hn
is

ch
e 

w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.

€50070%



Opleidingen en traingen
Deze bieden we niet enkel aan 
voor bedrijven en organisaties, 
maar ook voor handelaars als u. 
Met onze know-how maakt u in-
druk bij uw klanten.

24uur correc
tiedienst
Sedert onze 
brandrelaunch in 
2013 hebben al 

onze media en pro-
ducten een standaard 

look. Om uw print- en 
onlinemedia hiermee vol-

ledig in overeenstemming 
te brengen, lezen wij graag 

uw materiaal na in een tijdsbe-
stek van 24 uur.

Omvangrijke mediabibliotheek
Wij bieden u een uitgebrei-
de marketing ondersteuning 
met verschillende soorten 

media: geanimeerde pro-
ductvideo´s met de focus 

op topsellers; hoog-
kwalitatieve foto´s, 

illustraties en 3D 
afbeeldingen; ver-
koopsliteratuur en 
mailingideeën. 
Maak ten volle 
gebruik van ons 
aanbod.

Behoeftegerichte producten
Mensen zullen steeds het be-
nodigde mes vinden bij 
MARTOR, of het nu is voor 
industrie, kantoor, logis-
tiek of handwerk. Met 
onze assistentie kunt 
u hen hierbij bege-
leiden. Wij helpen 
u een MARTOR 
assortiment uit 
te bouwen dat 
gericht is op uw 
doelgroep.

Professionele 
ondersteuning 
ter plaatse
Uw klant heeft 
een snijprobleem 
en zoekt een pas-
sende oplossing? 
Geniet van de exper-
tise van onze technische 
raadgever die zich, samen 
met uw salesmensen, graag 
ter plaatse begeeft.

MAAK VERKOPEN EENVOUDIGER. 
DE AANTREKKELIJKE MARTOR-
PRODUCTEN EN –DIENSTEN. 

MARTOR is de leider in de productie van veilige en 
hoogwaardige snijgereedschappen. We onderschei-
den ons van andere producenten door het aanbod 
van ongeveer 150 verschillende veiligheidsmessen 
waarmee eindgebruikers alle gangbare snijmateri-
alen kunnen snijden. Ook onze cutters, schrapers, 
grafische mesjes, ontbraammessen, vervangmesjes 
en toebehoren dragen alle het kwaliteitslabel “Made 
in Solingen”.

Onze producten worden momenteel in meer dan 
70 landen verkocht, voornamelijk via doorverkopers 
zoals uzelf. Om de verkoop – nationaal en internati-
onaal – te vergroten, zetten wij in op een intensieve 
samenwerking met u.

De MARTOR service biedt ondersteuning bij alle 
snijgerelateerde onderwerpen: van een training voor 
het verkoopsteam tot een on-site klantenbezoek. 
We hebben ook een breed spectrum van media ter 
beschikking dat u in staat stelt onze producten op-
timaal aan te bieden via catalogi, op een website of 
via verkoopspunten.

Alle promotionele methodes en argumenten zijn 
overzichtelijk gemaakt in de grafiek.

AfterSales Media
Klanten moeten ook na een 
verkoop tevreden blijven. Onze 
veiligheidsposters en trainings-
video´s tonen de eindgebruiker 
de beste (en dus de veiligste en 
efficiëntste) manier van snijden.

Gewilde producten
Mensen zullen altijd moeten snijden. Bovendien 
zijn de preventiemaatregelen in vele landen sterk 
toegenomen en zal “veilig snijden” steeds een 
topic blijven. Dit zal de vraag voor MARTOR veilig-
heidsmessen doen toenemen.


