Pers informatie

Volvo Trucks lanceert nieuwe Dealer Locator
op PC en als App.
De nieuwe Volvo Trucks Dealer Locator geeft op een zeer overzichtelijke manier alle
informatie over alle Volvo Trucks dealers in de hele wereld. De bezoeker kan de
informatie consulteren vanop een PC, smartphone of tablet.

Onderzoek heeft vastgesteld dat één van de meest gezochte informatie op de Volvo
Trucks websites duidelijke informatie over de Volvo Truck dealers is.
De bestaande Dealer Locator werd daarom grondig herwerkt, zodat deze nauwer aansluit
bij de verwachtingen van de bezoekers en ongeacht het toestel kan worden geraadpleegd.
Overzichtelijke kaart en dealerinformatie
De nieuwe Dealer Locator maakt gebruik van een handige kaart. Door te klikken op de
icoontjes op de kaart, ziet de bezoeker onmiddellijk het adres, het telefoonnummer en de
GPS coördinaten. Door een plaats en een afstand in te geven, krijgt de bezoeker een
handig overzicht met de dichtstbijzijnde garages en de afstand in km. De volgende stap is
het opvragen van een routebeschrijving die zelfs kan worden doorgestuurd naar een
mobiel nummer.
Ook kan men de link naar de website zien, welke diensten een bepaalde dealer of
werkplaats aanbiedt, wie de contactpersonen zijn en welke de openingstijden zijn.
De Dealer Locator als App
De App versie voor smartphones en tablets gaat zelfs nog een stapje verder. Daar kan
men de kaart niet alleen als kaart raadplegen maar ook in een satelliet of een hybride
versie. Ook kan de bezoeker zoeken op basis van bepaalde diensten die de dealer
aanbiedt. Door de App gebruik te laten maken van de locatievoorziening, ziet men via
‘Maps' de meest geschikte route naar de geselecteerde garage.
Bezoek de Volvo Trucks Dealer Locator op:
http://www.volvotrucks.com/trucks/belgium-market/nlbe/dealers/Pages/dealer_locator.aspx of download de App in Appstore of Android market

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annie Vonck, tel. +32 2 4825385, e-mail annie.vonck@volvo.com
Bezoek http://www.thenewsmarket.com/volvogroup om toegang te krijgen tot video-uitzendingen van de Volvo Group. U
kunt materiaal bekijken en aanvragen als MPEG2-bestand of Beta SP-tape. Registratie en video zijn gratis voor de
media.
Fotomateriaal is verkrijgbaar via de beeldenbank van Volvo Trucks op http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks levert een totaalpakket van transportoplossingen voor professionele en zakelijke klanten. Het bedrijf biedt
een volledig assortiment van zware tot middelzware trucks en heeft een sterk internationaal netwerk van 2300
servicepunten in meer dan 140 landen. Volvo-trucks worden in meer dan 16 landen geassembleerd. In 2011 leverde
Volvo wereldwijd meer dan 115.000 trucks af. Volvo Trucks maakt deel uit van de Volvo Group, een van 's werelds
vooraanstaande fabrikanten van trucks, bussen, uitrusting voor de bouw en aandrijfsystemen voor scheepvaart en
industriële toepassingen. De Volvo Group levert bovendien complete oplossingen op het gebied van financieringen en
service. Het werk van Volvo is gebaseerd op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu.

