
Varden skjermbilde

gilje.noVarden

• Enkelt å tegne

• Færre feilbestillinger

• Bedre kundeservice

Gratis web-verktøy for 
bestilling av vinduer og dører

Gilje Varden er et webverktøy 

for tegning og bestilling 



Vi gjør det lett for deg å tegne 
og bestille vinduer og dører

Ved å bruke Gilje Varden reduserer du mulighetene for feilbestilling samtidig 
som du gir kundene en bedre kjøpsopplevelse. Med utgangspunkt i et standard-
produkt gjør du tilpasninger på størrelse, egenskaper og tilbehør for å lage den 
døren eller det vinduet kunden ønsker. En 3D modell viser hele tiden det aktuelle 
produktet med dine valg.

Prisen på produktet oppdateres fortløpende etter de valg du gjør, og du kan når 
som helst sette produktet i bestilling eller skrive ut et detaljert tilbud til kunden 
med bilde av produktet.
 
Gilje Varden er svært enkelt i bruk, og du trenger ikke særlige 
datakunnskaper for å få stor glede av det.
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Enkelt og visuelt

Varden

3D visning av produktet 
oppdateres med dine valg



1. Velg modell

Velg produkt fra kategoriene 
toppsving, innadslående, fast, 
topp-/sidehengslet, spesial, 
balkongdør, skyvedør og ytterdør.

Velg dør fra 
produktmenyen



2. Tilpass 3. Tilbud og bestilling

Tilpass størrelse og utførelse. 3D-modellen viser automatisk 
endringene du gjør. Pris er tilgjengelig øyeblikkelig etter 
tilpassinger. 

Tilbudet med detaljert beskrivelse kan skrives ut eller sendes 
til kunde på e-post. Gilje Varden husker tilbudene som er 
produsert. Tilbud som ikke er satt i bestilling vil bli minnet 
om av systemet, slik at selgerne kan følge opp tilbudet.
Med et tastetrykk sendes bestillingen.
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Mer effektiv kundebehandling

+ Åpningstidene i butikken på proffavdelingen
+ Tilgang til personell som kan tegne kundens vinduer for bestilling
+ Korrekt pris på produktet
+ Kunden må vente på tilbudet

Ved å besøke 20 butikker over hele landet har vi identifisert
noen av de største utfordringene ved kjøp av vinduer og dører:

Med Gilje Varden får kundene dine rask og profesjonell hjelp ved
bestilling av vinduer og dører.



Fornøyde kunder

Vi opplever at Gilje Varden gjør bestilling av 
vinduer og dører veldig mye enklere. Vi bruker 

mindre tid og får et bedre resultat. Kundene får 
med seg helt nøyaktige tegninger som de kan 

ta med hjem og vi får tilslag på flere tilbud. 
Gilje Varden er rett og slett et kinderegg.”

 

Tore Olsen, butikksjef Montér Karmøy
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Kontakt: 
varden@gilje.no 
eller distriktsansvarlig

Telefon:
51 61 14 00

Teknisk support:
kil@gilje.no

www.gilje.no

07 M
edia 372192

Forhandlerkontakt:
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