Kom godt fra start
– bliv klædt på med Carl Ras

Tøjportal fra Carl Ras

– gør det nemt at bestille arbejdstøj!
Med Carl Ras’ tøjportal kan du nemt og hurtigt bestille arbejdsbeklædning på telefon eller computer. Du kan kun bestille
det tøj som er valgt i virksomhedens sortiment, så I altid har
en ens og professionel profil udadtil. Jeres logoplaceringerne
har vi aftalt på forhånd, så de altid bliver trykt præcist hvor I
ønsker dem placeret.
Vores tøjkonsulenter hjælper din virksomhed med at udvælge
det rette sortiment, både når det handler om sko, arbejds-

beklædning eller profiltøj. Vi evaluerer løbende jeres sortiment,
så vi sikrer at I altid har et tidssvarende sortiment der lever op til
tidens krav og tendenser.
Tøjportalen er nem og hurtig at benytte, så alle medarbejdere
kan selv bestille deres tøj når det passer dem – det er slut med
små sedler på skrivebordene eller tunge regneark som aldrig er
opdateret. I styrer selv budgetterne og sikrer dermed at omkostningerne ikke løber løbsk i virksomheden.

Danmarks stærkeste løsning
på beklædning til professionelle

Dialog med eksperter
gennem hele
bestillingsprocessen

Få hjælp til tryk
Fremsend dit firmalogo til Carl Ras på
mailadressen, toj@carl-ras.dk, hvor vores
trykeksperter sørger for at udarbejde en
korrektur, som du efterfølgende blot skal
godkende. Filtyperne der foretrækkes er:
Ai, EPS eller PDF. Har du brug for hjælp?
Ring til Tøjsupport på tlf. 44 22 57 51
eller skriv på toj@carl-ras.dk

Tryk af arbejdstøj kan fylde en hel
del i din hverdag. Derfor hjælper vi
dig igennem processen lige fra
valg af arbejdstøj til tryk eller
brodering, så du får tid til at lave
det du brænder for.

• Vi leverer dag-til-dag, på op
til 25 tryk på lagerførte varer
bestilt inden kl. 16.00
• Større tryksager efter aftale

Vi opbevarer dine
logoer for dig

Vi kommer ud og
måler størrelser op

Du behøver ikke selv holde styr på
hvor og hvor mange logoer du har
tilbage. Alt det gør vi for dig.
Automatisk genbestilling sikrer
at du aldrig går forgæves når du
handler tøj.

Hos Carl Ras har vi mulighed for at
sende en af vores professionelle
leverandører forbi jeres arbejdsplads og være behjælpelige omkring
opmålingsfasen. Du kan selvfølgelig
også altid prøve det faste sortiment
i vores engroscentre.

EGENSKAB

UDBYTTE

FORDEL

Ingen spildtid i løbet af arbejdsdagen, kan
bestilles i skurvognen eller hjemme på sofaen

Bestilling på web

Tilgængeligt 24/7 365

Individuelt sortiment

Sortiment tilpasset virksomheden og/eller
enkelte faggrupper

Adgang til alle Carl Ras’ brands

Vælg mellem 90.000 varenumre

Glade medarbejdere, der kan vælge
det tøj de elsker at gå i

Nem styring af virksomhedens udgifter

Udgifterne løber ikke løbsk i en travl hverdag

Næsten ingen håndtering
for virksomheden

Ingen regneark eller sedler på bordet fra medarbejdere
der mangler nye bukser

Statistik kan udtrækkes

Alt data på køb kan findes i portalen

Nemt og hurtigt overblik over forbruget
på alle niveauer

Levering dag til dag på lagervarer
bestilt inden kl. 16.00

Hurtig levering, altid med rette
logo på tøjet

Hurtig opstart af nye medarbejdere eller
begrænset tidsspild når tøjet går i stykker akut

Løbende sparring om sortiment og nyheder

Jeres sortiment er altid tidssvarende
og følger de nyeste regler

Budget pr. medarbejder eller afdeling

Alle kan bestille

Tilknyttet konsulent

Ens profil og tøj der passer til
arbejdsopgaverne

Kontakt os for et uforpligtende møde på
toj@carl-ras.dk, tlf. 4485 5511 eller se mere på carl-ras.dk/arbejdstoej

Hvorfor vælge Carl Ras?
Engroscenter I vores engroscentre
viser vi et stort udvalg af vores
lagerførte brands og modeller. I Herlev,
Sydhavnen, Østerbro og Aarhus finder
du et endnu større udvalg og dedikerede
medarbejdere til at rådgive jer.

Tøjkonsulenter Ønsker du rådgivning
til din virksomhed, hjælper vores tøjkonsulenter med den helt rette løsning
i forhold til sortiment, kvalitet og pris.
Vi hjælper også med løbende justering
af aftalen, så den altid passer til jeres
behov.

Bæredygtigt Vi vil fremme
bæredygtighed i byggeriet, også
på arbejdstøj. Derfor finder du de
nyeste miljørigtige løsninger hos
Carl Ras.
Nemt! Du kan få alt dit værktøj og
beklædning ét og samme sted. Og vi
fører både arbejdstøj og profiltøj, så hele
firmaet kan blive klædt på hos Carl Ras.
Høj kvalitet af trykarbejde
Vi trykker op til 25 tryk til levering
dagen efter, i en høj kvalitet og
præcis som aftalt.

Tøjsupport Vores tøjsupport sidder
klar til at hjælpe dig godt i gang.
Vi hjælper bl.a. med korrektur på
logoer, ændringer i sortiment eller
blot hverdagens spørgsmål.

Din tøjaftale gælder i hele landet, så
du altid får den rette pris, det aftalte
sortiment og logoet placeret på aftalte
sted, uanset hvor I bestiller jeres tøj.
Se vores landsdækkende
butiksnetværk på carl-ras.dk

Så nemt kommer du i gang
1. Sammensæt dit sortiment i samarbejde
med tøjkonsulenten

2. Accept af sortiment og korrektur på tryk
hos tøjsupporten

3. Køb dit tøj via din foretrukne salgskanal

Interesseret?

Kontakt os for et uforpligtende møde på toj@carl-ras.dk eller tlf. 4485 5511

Danmark stærkeste udvalg
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