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15 вересня –
30 листопада 2020



До початку осіннього сезону готові!

Шановний дилере, 

вірус Covid-19 вніс суттєві зміни в повсякденне життя, бізнес процеси та плани кожного з 
нас. Ми всі живемо в складні та непрогнозовані часи. Проте потреби власників заміських 
господарств, селян, комунальних та лісових господарств в осінній період залишаються 
незмінними. Потрібно запастись дровами для опалення будинку взимку, підготувати 
дерева до зимування, прибрати листя з подвір’я. Осінь традиційно залишається 
насиченою справами порою року як для приватного користувача, так і для великих 
фермерських господарств. 
Саме тому, осінній сезон завжди був найважливішим у нашому бізнесі, як сезон 
бензопил, які найбільше потребує наш покупець восени. 

Ми ретельно проаналізували цінові пропозиції ринку, щоб запропонувати вигідні акційні 
умови та ціни, які ви знайдете в цьому проспекті. 
Запропонуйте вашим клієнтам якісний інструмент німецького бренду STIHL за 
привабливими акційними цінами. 

Бажаємо Вам успішного осіннього сезону продаж 2020!
Міцного здоров’я вам та вашим родинам. 
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_

Колектив ТОВ Андреас Штіль

Всі ціни в проспекті є актуальними станом на 31.08.2020р та є рекомендованими роздрібними 
цінами (надалі РРЦ) з ПДВ для дилерської мережі STIHL. ТОВ Андреас Штіль залишає за 
собою право на зміну РРЦ, умов акції, відміну дії акції або її подовження.



MSE 141 C-Q /35см 12082000305 3 999 15% 600 3 399

MS 180  /35 cm 11302000483 4 899 15% 740 4 159

MS 230  /35 см 11232000754 8 789 15% 1 320 7 469

MS 231 /35 см 11432000520 9 659 15% 1 450 8 209

MS 250  /35 см 11232000758 9 999 15% 1 500 8 499

MS 251  /35 см 11432000535 11 169 15% 1 680 9 489

MS 260  /40 см 11212000372 13 299 20% 2 660 10 639

MS 361  /40 см 11352000424 15 499 8% 1240 14 259

MS 361   /45 см 11352000476 15 699 8% 1260 14 439

MS 362C-M   /40 см 11402000489 17 249 Подарунок: Державка 
2-в-1 3/8"

17 249

MS 362C-M  /45 см 11402000490 17 469 Подарунок: Державка 
2-в-1 3/8"

17 469
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Електричні
та 
бензинові
Мотопили
ƒ
Період акції
15.09 – 30.11.2020

Умови акції для покупців:
в період з 15.09 по 30.11.2020р.
на акційні електричні та
бензинові мотопили STIHL
діятимуть знижки, вказані на цій
сторінці. 
Додатковий бонус: участь у 
розіграші подарунків, який проводитиметься 
1 раз на місяць серед зареєстрованих 
покупців акційних мотопил STIHL.

Акційна
ціна

Знижка, 
грн

Знижка, 
%

Ррц, 
прайс

модель артикул

* РРЦ – рекомендована роздрібна ціна за актуальним прайс-листом
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Додаткова пакетна ЗНИЖКА на ms 170/180
надається при пакетному замовленні MS 170/180 в одному рахунку (із обмеженням на MS 170 в 
межах одного замовлення – не більше 2 одиниць).

Умови акції для дилерів:
Дилерська знижка на акційний інструмент 
вираховується від акційної ціни в рахунку.

Замовлення на акційний інструмент приймаються
з 31.08.2020р. по 30.11.2020р.

Відтермінування платежу:  на 
замовлений в період з 31.08 по 30.10.2020 року 
акційний інструмент STIHL дилер має 
можливість відкрити додаткову 
кредитну лінію з відтермінуванням 
платежу до 01.12.2020р.

5-9 шт. (MS 170 не більше 2 одиниць + 1%

від 10 шт та більше (MS 170 не 
більше 2 одиниць в одному 
замовленні)

+ 2%

Кількість MS 180 кратна
1й палеті (91/182… шт)

+ 1%

Дилери ЕЛІТ (тільки MS180)Дилери всіх категорій (окрім еліт)

потрійна вигода:
 додаткова знижка до вашої дилерської знижки на MS 180

 забезпечення запасів та наявність в магазині найпопулярнішої бензопили під час акції
 формування акційних фокус зон в магазині з яскравими «стоперами», 

які ви отримаєте в пакеті безкоштовної акційної поліграфії
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Акційна
ціна

Знижка, 
грн

Знижка, 
%

Ррц, 
прайс

модель артикул

Пристрої
Для 
прибирання
ƒ

Період акції
15.09 – 30.11.2020

Умови акції для 
покупців:
в період з 15.09 по 
30.11.2020р.
на акційні пристрої для 
прибирання STIHL
діятимуть знижки, 
вказані на цій сторінці. 

Садовий пилосос, 
SH 56 /бензиновий

42410110927 8 199 10% 820 7 379

Садовий пилосос, 
SH 86 /бензиновий

42410110930 10 189 10% 1 020 9 169

Садовий пилосос
SHE 71 / електричний

48110110829 3 089 10% 310 2 779

Садовий пилосос 
SHE 81 / електричний

48110110839 4 029 10% 400 3 629

Міні-мийка RE120 49500124541 10 729 10% 1 070 9 659

Міні-мийка RE130 Plus 49500124561 11 999 15% 1 800 10 199

Пилосос SE 62 47840124400 4 519 5% 230 4 289

Пилосос SE 62 E 47840124403 5 779 5% 290 5 489
Підмітальний пристрій 
KG550 48600194705 5 169 5% 260 4 909
Підмітальний пристрій 
KG770 48600194706 11 879 5% 590 11 289

Умови акції для дилерів:
Дилерська знижка на акційний інструмент вираховується 
від акційної ціни в рахунку.

Замовлення на акційний інструмент приймаються
з 31.08.2020р. по 30.11.2020р.

Відтермінування платежу:  на замовлений в 
період з 31.08 по 30.10.2020 року акційний інструмент 
STIHL дилер має можливість відкрити додаткову 
кредитну лінію з відтермінуванням платежу до 
01.12.2020р.
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національна
Рекламна 
підтримка

Ми пропонуємо на осінній сезон 2020 

 Якісний продукт

 привабливі та вигідні ціни

Як про це дізнається потенційний покупець? 
Ми підготували масштабну всеукраїнську рекламну кампанію, яка анонсуватиметься 
впродовж акції через такі медіа канали: 

* Рекламну кампанію може бути змінено або зупинено у випадку впровадження 
надзвичайної ситуації через Covid-19, якщо такі будуть впроваджені на 
державному рівні. 
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Реклама на 
місцевому рівні

Ми підготували багато нових та цікавих POS-матеріалів, які якнайкраще:

 поінформують клієнта про вигідну пропозицію, що діє в магазині
 виділять акційний товар на полицях
 додадуть яскравих акцентів та сприятимуть імпульсним покупкам

Навіть у епоху Інтернету та Інтернет-маркетингу друкована продукція залишається важливим та ефективним 
засобом комунікації з покупцем. Далеко не всі бігають по магазинах із ввімкненими смартфонами, 
порівнюючи відео-огляди, пропозиції інтернет продавців та паралельно звіряючи достовірність інформації. 
Мешканці невеликих міст та сіл, люди похилого віку, всі ті, хто не має часу на пошук потрібної інформації в 
інтернеті, надають перевагу персоналізованому спілкуванню та більше довіряють рекламним матеріалам, 
отриманим від фахівця. 
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Якісний продукт та 
привабливі ціни 

мають бути 
помітними покупцю 

та виділені в магазині 
особливими 

акцентами.
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Пакет безкоштовної
Друкованої продукції_

Кожен дилер впродовж дії акції безкоштовно отримає наступний ПАКЕТ друкованих 
рекламних матеріалів у наступному розрахунку на 1 магазин:

1 Наліпки на вікна, двері, верхню 
панель стенду

40х40 см 2шт х 1 магазин

2 Воблер на акційний інструмент 10х20 см 20шт х 1 магазин

3 Акційний стопер для бензопили 
MS 180

20x30см 1шт х 1 магазин

4 Акційний флаєр 300х210 мм 100шт х 1 магазин

Пакет безкоштовної
друкованої продукції 
буде автоматично додаватись
до ваших замовлень з 7.09.2020.

У випадку якщо до 1.10.2020 року від дилера не надійде жодне замовлення, 
безкоштовні для дилера рекламні матеріали будуть надіслані такому дилеру за 
його кошт без додаткового інформування.

Якщо ви бажаєте збільшити кількість
якихось позицій в пакеті, 
напишіть листа на order@stihl.ua
або зверніться до свого регіонального менеджера. 

mailto:order@stihl.ua
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