
SCHAKEL EEN 
VERSNELLING HOGER

WORD API-DISTRIBUTEUR

mijn strategische partner



API-DISTRIBUTEUR WORDEN:
WAT ZIJN DE VOORDELEN?

Technologie ontwikkelt zich onophoudelijk verder. 
De markt wordt steeds complexer.

Tegelijk worden consumenten steeds 
veeleisender over de kwaliteit van producten en 
diensten.

Om daaraan te kunnen beantwoorden, 
ondersteunen we ons netwerk met een 
buitengewoon uitgebreid aanbod van producten, 
competitieve prijzen en snelle leveringen.

Dat kan dankzij onze succesvolle internationale 
aanwezigheid op het vlak van garageconcepten, 
onze opleidingen en onze hoogwaardige 
technische bijstand.

Sluit u aan bij ons netwerk: altijd dichtbij, 
altijd klaar voor u.

mijn strategische partner

API: ALTIJD IN DE BUURT
Een team van experts die gedreven 
zijn door dienstverlening aan 
garages en aan particulieren.

DE NUMMER 1 IN 
AUTODELEN-FRANCHISE
Het grootste distributeuren-netwerk 
van auto-onderdelen, met meer dan 
70 verkooppunten in België.

DOYEN: DE KRACHT VAN EEN 
EUROPESE MARKTLEIDER
API kan rekenen op Doyen Auto, 
Europees marktleider in de 
distributie van auto-onderdelen: 
met 100 jaar ervaring, 28.000 m2 
opslagruimte, 2,5 miljoen referenties 
en 185 verschillende merken goed 
voor 97 % van de dagelijkse noden 
van garagisten!



RUIM PRODUCTAANBOD 
AAN DE JUISTE PRIJS

DOORGEDREVEN
BEGELEIDING

In het API-netwerk hebt u toegang tot een zeer 
uitgebreid productgamma dankzij onze samenwerking 
met wereldspelers.

TOPMERKEN
U hebt de producten van de voornaamste 
OE-toeleveranciers ter beschikking.

REQUAL-PRODUCTEN
Een pluspunt voor uw bedrijf!

Uitgebreid productaanbod
Alle gangbare producten voor onderhoud en 
herstellingen.

Een betaalbaarder alternatief
Voor de prijsbewuste consument: een tarief dat 
gemiddeld 25 % lager is dan een gelijkwaardig A-merk.

Onberispelijke kwaliteit
Alle producten zijn geselecteerd om maximale 
prestaties en veiligheid te garanderen.

Stevige garantie
We bieden tot 2 jaar garantie op onderdelen.

COMMERCIËLE
ONTWIKKELING
Om uw activiteiten te 
ontwikkelen, krijgt u 
een eigen klantenzone 
toegewezen.

SAMENWERKING
Met het oog op de evoluerende marktvereisten 
organiseren we plaatselijke bijeenkomsten, comités en 
afspraken. U neemt actief deel aan de ontwikkeling en 
de lancering van prospectie- en getrouwheidsacties.

MARKETING-ACTIES
Om uw activiteiten te 
optimaliseren, krijgt u van API 
alle nodige ondersteuning voor 
het organiseren van doelgerichte 
commerciële acties.

Als API-partner kan u rekenen op onze 
ondersteuning bij de commerciële ontwikkeling 
van uw bedrijf en op onze marketing-expertise.



UNIEKE DIENSTEN VOOR DE 
ONDERSTEUNING VAN UW 
GARAGES EN UW ACTIVITEITEN

1. DRIE GARAGENETWERKEN
1,2,3 AutoService en Requal : twee nationale merken 
die kunnen rekenen op de kracht van een netwerk en 
op de begeleiding van API op het vlak van techniek, 
commercialisering en organisatie.

VIP Partner : een nationaal merk dat gebruik maakt van 
de technische begeleiding van API.

2. API DRIVE. 
HET PROGRAMMA VOOR 
TECHNISCHE BIJSTAND 
EN VORMING DAT 
VOORTDUREND EVOLUEERT
Door de vele verschillende 
systemen en de technologische 
evolutie wordt het vak van garagist 
met de dag complexer. Help uw 
garagisten klaar te zijn voor de 
toekomst met onze waaier aan 
modules.

3. SALTO, UW DAGELIJKSE 
ALLES-IN-ÉÉN TOOL
API biedt u Salto, de ultra snelle 
tool waarmee u en uw klanten 
onderdelen kunnen opzoeken en 
bestellen.

5 BASISMODULES

4 OPTIONELE MODULES

Programma’s voor 
technische opleiding

Technische hotline: 
experts helpen 
experts

Technische gegevens 
via Haynes Pro

Huur van specifiek 
gereedschap voor de 
beste prijs

Onbeperkte garantie 
op onderdelen

Diagnose, programmeren 
en coderen vanop 
afstand

Platform voor 
e-learning en 
kwaliteitstesten

Toestel en software voor 
het verminderen van 
uitstoot

Gecertificeerde opleiding 
en benodigdheden voor 
hybride en elektrische 
motoren



SLUIT U AAN BIJ ONS
NETWERK VAN DISTRIBUTEURS
ZO KRIJGT U EXCLUSIEVE
TOEGANG TOT:

• Een goed geoliede logistiek

• Een uitgebreid en competitief    
   productaanbod

• Onze garagenetwerken:
   1,2,3 AutoService, Requal 
   en VIP Partner

• Technische ondersteuning en 
   opleidingen met API Drive

• Voortdurende marketingondersteuning   
   en verkoopbegeleiding

• Duurzame investeringen

CONTACTEER ONS

+32 (0)2 526 22 11

api-belgie.be

facebook.com/API.Belux


