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Vse izobraževalne ustanove z obogatenim zrakom
Charlieja Johnsona, 2. direktorja usposabljanja za inštruktorje ANDI
cjohnson@andihq.com

Kaj pomeni ime?
Pogosto me sprašujejo »kaj je SafeAir? Kako je drugačen od nitroksa?« Kratek odgovor je:
»Ker SafeAir opisujemo kot mešanico dušika in kisika, ki vsebuje od 22 do 50 odstotkov
kisika, ni nič drugačen od 22 do 50-odstotnega nitroksa (vsaj ne za analizator kisika).« Čeprav
ta odgovor odgovori na vprašanje najbolj osnovnega potrošnika, ni dovolj celovit, da bi
pokazal, DA RAZLIKA OBSTAJA! Sprijaznimo se. Vsaka ustanova potrebuje prednost pri
trženju SVOJEGA programa pred KONKURENČNIMI programi! SafeAir se zavzema za
kakovost in doslednost. SafeAir se zavzema za standarde opreme. SafeAir podpira »varnejše
potapljanje«, spretno. S prodajo SafeAir-a poslovalnica ZASLUŽI VEČ! SafeAir JE
drugačen, že načrtovan je tako! Ponosni smo na to in smo veseli vprašanja. Menimo, da boste
tudi vi, če boste vedeli več o ANDI in SafeAir-u.
Vsak začetnik v prvem letniku oglaševanja vam bo povedal, da je dober proizvod pomemben,
vendar je uspeh odvisen od trženja. Živimo v svetu, kjer je skrivnosti malo ... malo je
proizvodov, ki jih lahko označimo za dosežke. Da lahko proizvod uspe, mora biti »trženjsko
privlačen« za javnost. SafeAir to zagotavlja športnemu potapljaču. Oglejmo si le en primer
zunaj potapljaštva. (Veliko jih je. To je le eden.) Ni skrivnost, da so »diamonique, diamonaire
ali diamonite« kubični cirkonij, ki ga tržijo različna podjetja (ko sem odraščal sam, smo temu
rekli »bižuterija«). Zakaj menite, ta podjetja vlagajo »milijone« za pospeševanje prodaje teh
blagovnih imen? V primeru kubičnega cirkonija razlike res ni. Le trženje in prepoznavnost
proizvoda. V primeru SafeAir-a ... ne le, da je izraz privlačen trženjsko, predstavlja tudi
IZVRSTNOST. ANDI je edini izobraževalni urad, ki se je odločil za višji standard plinov, od
katerega imata korist tako kupec kot tudi prodajalec.
SafeAir JE BOLJŠI, ker je znana zadeva, s katero se lahko kupec poistoveti. Vse ostalo je
»samo nitroks«! Ali drugače povedano ... »samo kola«. Vsaka stranka se lahko poistoveti s
SafeAir-om. Uporabljajte ga, delajte reklamo zanj in opazujte, kako se kupci zgrinjajo k vam.
Razvili smo plinski standard, ki podpira našo zamisel. S kisikom združljivi zrak je edini plin,
ki ga uporabljamo za proizvodnjo SafeAir-a, vendar pa predstavlja še veliko več. Več
informacij o tem, kako lahko priskrbite SafeAir in zaslužite več, kot če bi prodajali preprosto
»nitroks« ... stopite v stik s Charliejem Johnsonom z uporabo katerega koli zgornjega medija
... pokličite HQ ANDI na (800) 229-2634 in povejte »da vas je poslal Charlie«.
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