-PERSBERICHTFOKKER Citroën Specialist start verkoop van occasions
AMERSFOORT - Al meer dan dertig jaar is FOKKER Citroën Specialist
gespecialiseerd in reparatie, onderhoud en restauratie. Het typische Franse
“caractère“ dat dit Amersfoortse garagebedrijf uitstraalt, is voor veel Citroën rijders reden om klant te worden en te blijven. Nieuw is dat nu ook is begonnen
met verkoop van bijzondere Citroën Occasions!

De activiteiten
FOKKER Citroën Specialist houdt zich als gespecialiseerd garagebedrijf hoofdzakelijk bezig met
reparatie en onderhoud van moderne Citroëns. Daarnaast bestaat een deel van de werkzaamheden
uit de restauratie van legendarische klassieke Citroën modellen. Op basis van de aanhoudende
vragen van klanten, is nu ook gestart met de verkoop van bijzondere recente Citroën Occasions.

Succesvol ondernemen in uitdagende tijden
Succesvol ondernemen in deze economisch uitdagende tijden, vragen om lef, doorzettingsvermogen
en een goed doortimmerd plan van aanpak. Daarom zijn er in samenwerking met business coach
Cees Stokman plannen gemaakt om dit initiatief zo kansrijk mogelijk te laten verlopen. Het
herinrichten van het verkoopterrein, een krachtige nieuwe website, een actieve campagne via de
sociale media, het heeft in een paar maanden tijd geleid tot het fraaie resultaat zoals het er nu staat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De leveranciers van deze Citroën garage worden zoveel mogelijk
lokaal gezocht waarbij ook maatschappelijk verantwoord
ondernemen van belang is. Om deze reden is bijvoorbeeld voor het
onderhoud van het verkoopterrein gekozen voor het Amersfoortse
bedrijf EEMFORS. Zij bieden begeleiding aan mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt.

Het onderscheidend vermogen
Om als gespecialiseerd garagebedrijf in deze tijd een kans van slagen te kunnen hebben, is een
duidelijk onderscheidend vermogen nodig. Of - zoals eigenaar Fokker het verwoordt: “ Dat wij al
meer dan dertig jaar een trouwe klantengroep hebben, ook van buiten de regio Amersfoort, zegt
denk ik wel genoeg. Wij verkopen geen gladde praatjes en bieden op alle fronten een
bovengemiddelde kwaliteit en service. Dat we nu ook Citroen occasions zijn gaan verkopen is best
spannend, het zijn lastige tijden in de autobranche, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat
onze occasion verkoop steeds beter gaat lopen. Goed te zien dat nu al de eerste occasions zijn
verkocht en er ook steeds meer nieuwe klanten naar onze garage komen voor onderhoud en
reparatie aan hun Citroën. “

Het bijzondere aanbod aan Citroën occasions
Bij FOKKER Citroën Specialist geen internetkoopjes met allerlei verborgen gebreken, achterstallig
onderhoud, of slecht gerepareerde schades. Fokker: “ bij al onze Citroen occasions is de vitale
techniek en de carrosserie grondig gecontroleerd voordat wij deze te koop aanbieden. De grote
passie voor dit revolutionaire Franse automerk staat bij ons nog altijd voorop en dat zal ook zo
blijven. “
Wij bieden aantoonbaar kwalitatief bovengemiddeld fraaie Citroen occasions in een vaak bijzondere
uitvoering en vrijwel zonder uitzondering met lage kilometerstanden. En natuurlijk zien onze Citroen
occasions er ook gewoon erg mooi uit! Onze prijzen zijn uiteraard lager dan bij een dealer, maar er
wordt door ons wel de vertrouwde dealerkwaliteit geleverd, zonder onverwachte financiële
verrassingen achteraf ! “
Kortom, zoekt u een vertrouwde Citroën garage voor onderhoud, reparatie en verkoop, ga dan zeker
even langs bij FOKKER Citroën Specialist in Amersfoort !
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