
se mere på www.isuzu.nu

ER DU KLAR TIL AT FORHANDLE ISUZU PICK-UP’S?

VIL DU MED PÅ HOLDET
- og være en del af Isuzu forhandlingen i Danmark, så er chancen her.      
Isuzu har siden lanceringen i Danmark i 2014 nået en væsentlig markeds-
andel i pick-up segmentet, men vi vil endnu mere. Derfor søger vi lige nu 
flere forhandlere, der sammen med vores eksisterende Isuzu forhandlernet 
vil løfte Isuzu i Danmark til nye højder. 

DINE KVALIFIKATIONER
Er du en veldrevet autoforhandler med serviceværksted, har du mod på, 
og kan se ideen i, at være en del af et ekspanderende brand, så er Isuzu 
måske noget for dig? 

Du skal have erfaring med erhvervssalg, hvor den opsøgende del af salget 
er et vigtigt element. Du skal være villig til at deltage i aktiviteter ude af 
huset, herunder messer, events samt kurser arrangeret af Isuzu - og så skal 
du være en passioneret sælger, der ikke er bange for at møde kunderne 
på deres præmisser.

ISUZU TILBYDER
Når du bliver en del af Isuzu forhandlernetværket i Danmark, bliver du 
samtidig en del af en dynamisk gruppe af forhandlere der brænder for 
salg, og især salg af erhvervsbiler. Du får muligheden for at trække på 
en importør, der har viljen og ressourcerne til at sikre, at Isuzu bliver en 
endnu større succes i årene fremover. Ikke mindst har du muligheden for 
at lave en rigtig god forretning, da Isuzu med sine produkter er helt  i top, 
hvad enten det er kvalitet, funktionalitet eller design.

HAR DETTE FANGET DIN INTERESSE?
Skriv da til os, med en kort beskrivelse af virksomheden, og hvorfor vi 
netop skulle vælge dig som fremtidig Isuzu forhandler. Herunder hvad du 
mener, du kan gøre for Isuzu i dit lokalmarked. 
Vi ser frem til at høre fra dig. 

Ansøgning sendes til ansoegning@isuzu.nu eller ring på tlf. 3698 2556 for 
yderligere information.

ISUZU SØGER 
FORHANDLERE

EN DEL AF NELLEMANN
ISUZU Motor Danmark A/S er et datterselskab i Nellemann koncernen og etableret i 2014. ISUZU Motor Danmark A/S har 
hovedsæde i Fredericia, hvor både faciliteter og støttefunktioner deles med Nellemann koncernens øvrige importselskaber. 
Nellemann koncernens importselskab i Fredericia beskæftiger i dag ca. 35 ansatte. Organisationens mangeårige erfaringer 
med distribution af biler til både privat og erhverv er med til at tilsikre en succesfuld distribution af ISUZU i Danmark.


