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Grupas demonstrācijas veidlapa / Group Demonstration Form 
 
Lai pretendētu uz atlaidēm saskaņā ar KEDOC154 Kelly demonstrācijas programmu, izplatītājam 
jāaizpilda šī veidlapa par katru demonstrāciju klientam. Pēc aizpildīšanas, lūdzu, nosūtiet e-pastu 
uz sales@kellytillage.com / To be eligible for any rebates as per KEDOC154 Kelly 
Demonstration Program, this form must be filled out for each customer demonstration by the 
dealer. Once completed, please email to sales@kellytillage.com 
 
Demonstrācijas informācija / Demonstration Information 

 
Demonstrācijas datums / 
Date of Demonstration: 

 
 

Izplatītāja nosaukums / 
Dealership: 

 
 

Pārdevējs, kas vada 
demonstrāciju / 
Salesperson Managing the 
Demonstration: 

 

Demonstrācijas adrese / 
Demonstration Address: 

 
 

Modeļa nosaukums / 
Machine Model: 2006 3009NT 4012 
Diska ķēdes konfigurācija / Disc Chain Configuration 
Priekšējā 
ķēde / Font 
Chain: 

 
CL2 

 

 
               K4 

 
CL1  

 

 
SD49 

 
W36  

 
PCH 

Aizmugurējā 
ķēde / Rear 
Chain: 

 
             CL2 

 
K4 

 
CL1 

 

 
SD49 

 
W36 

 
PCH 

Augsnes tips(-i) /  
Soil Type(s):  

Labības 
tips(-i) / 
Crop 
Type(s): 

 
 

Traktora ZS / 
Tractor HP:  

Demonstrācijas mērķis / 
Demonstration Purpose 

Nezāļu pārvaldīšana 
Weed Control 

Apsējamās platības 
sagatavošana 
Seedbed Preparation 

 Mitruma uzturēšanai 
Moisture Management 

Mēslojuma iestrādei 
Fertilizer Incorporation 
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 Palieku apstrāde 
Residue Management 

Virsaugu sēšanai 
Cover Crop Seeding 

Cits / Other:   

 
Vispārējais rezultāts — 1. Klients / General Outcome – Customer 1 

 
  
Vispārējais rezultāts — 2. Klients / General Outcome – Customer 2 

Klienta prasības attiecībā uz 
iekārtu / Customer’s need for 
the machine:  

 
 

Klientam interesējošās 
iekārtas izmērs / Size of 
machine customer is 
interested in: 

 
 
 

Diska ķēdes konfigurācija / 
Disc Chain Configuration: 

 
 

Vai demonstrācijas rezultātā 
notika pārdošana? / Was a 
sale made as a result of this 
demonstration 

Jā / Yes Nē / No 

Ja atlasījāt “Nē”, skalā no 1 līdz 10, cik liela ir iespējamība, ka demonstrācijas rezultātā nākotnē 
notiks pārdošana? / If no was selected, on a scale of 1 to 10 how likely do you feel a sale will be 
made in the future as a result of the demonstration? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Klienta prasības attiecībā uz 
iekārtu / Customer’s need for 
the machine:  

 
 

Klientam interesējošās 
iekārtas izmērs / Size of 
machine customer is 
interested in: 

 
 
 

Diska ķēdes konfigurācija / 
Disc Chain Configuration: 

 
 

Vai demonstrācijas rezultātā 
notika pārdošana? / Was a 
sale made as a result of this 
demonstration 

Jā / Yes Nē / No 

Ja atlasījāt “Nē”, skalā no 1 līdz 10, cik liela ir iespējamība, ka demonstrācijas rezultātā nākotnē 
notiks pārdošana? / If no was selected, on a scale of 1 to 10 how likely do you feel a sale will be 
made in the future as a result of the demonstration? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Vispārējais rezultāts — 3. Klients / General Outcome – Customer 3 

 

Vispārējais rezultāts — 4. Klients / General Outcome – Customer 4 

 

 
 

Klienta prasības attiecībā uz 
iekārtu / Customer’s need for 
the machine:  

 
 

Klientam interesējošās 
iekārtas izmērs / Size of 
machine customer is 
interested in: 

 
 
 

Diska ķēdes konfigurācija / 
Disc Chain Configuration: 

 
 

Vai demonstrācijas rezultātā 
notika pārdošana? / Was a 
sale made as a result of this 
demonstration 

Jā / Yes Nē / No 

Ja atlasījāt “Nē”, skalā no 1 līdz 10, cik liela ir iespējamība, ka demonstrācijas rezultātā nākotnē 
notiks pārdošana? / If no was selected, on a scale of 1 to 10 how likely do you feel a sale will be 
made in the future as a result of the demonstration? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Klienta prasības attiecībā uz 
iekārtu / Customer’s need for 
the machine:  

 
 

Klientam interesējošās 
iekārtas izmērs / Size of 
machine customer is 
interested in: 

 
 
 

Diska ķēdes konfigurācija / 
Disc Chain Configuration: 

 
 

Vai demonstrācijas rezultātā 
notika pārdošana? / Was a 
sale made as a result of this 
demonstration 

Jā / Yes Nē / No 

Ja atlasījāt “Nē”, skalā no 1 līdz 10, cik liela ir iespējamība, ka demonstrācijas rezultātā nākotnē 
notiks pārdošana? / If no was selected, on a scale of 1 to 10 how likely do you feel a sale will be 
made in the future as a result of the demonstration? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


