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Robisz duże projekty z pompami,
skorzystaj z programu

Pro Pro – Grundfos
rusza z programem
4

dla projektantów!

Grundfos dostarcza kompleksową ofertę rozwiązań pompowych
do tworzenia niezawodnych energooszczędnych instalacji
pompowych.Teraz, oprócz PROfesjonalnej technologii pompowej,
zapewnia także PROfity za PROjekty z wykorzystaniem pomp
Grundfos. I to właśnie z myślą o pracy projektantów – specjalnie
dla PROfesjonalnych Projektantów, Grundfos przygotował program
lojalnościowy Pro 4Pro – Profesjonaliści dla Profesjonalistów.
Założeniem programu lojalnościowego
jest umożliwienie projektantom samodzielnej
rejestracji projektów z wykorzystaniem produktów Grundfos oraz nagradzanie tej aktywności punktami, które można wymieniać
na nietuzinkowe nagrody.
Po okresie intensywnych przygotowań i testów program wreszcie jest gotowy i od października 2011 można zapoznać się z licznymi
korzyściami Pro4Pro.

Dla projektantów dużych instalacji…
Program dedykowany jest projektantom stosujacym w praktyce zawodowej wyroby
Grundfos. Polega na zgłaszaniu do rejestracji projektów, w którym przewidziano zastosowanie produktów Grundfos o wartości co

najmniej 1000 euro.
Na jednym formularzu zgłoszeniowym należy
dokonać zgłoszenia produktów wykorzystanych tylko w jednym projekcie. Dopuszczalne jest przesłanie kilku formularzy zgło-

Zasady są proste,
wystarczy:
• zarejestrować się
na stronie programu
www.grundfos.pl
• zgłaszać projekty instalacji pompowych
z pompami Grundfos,
• zbierać punkty za
zgłoszone projekty,
• pomnażać x 5 punkty
na nagrody, zgłaszając
realizację projektu!
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szeniowych, w celu zgłoszenia produktów
wykorzystanych w jednym projekcie.
Rejestracji podlegają wyłącznie projekty autorskie uczestników. W przypadku, w którym
zgłaszany projekt wykonany został przez kilku
projektantów, okoliczność te należy podać w
opisie inwestycji. Prawo do rejestracji projektu, do którego prawa autorskie przysługują
więcej niż jednemu projektantowi, przysługuje tylko jednemu z nich.

Punkty i nagrody…
Już w momencie prawidłowej rejestracji projektu przyznawane są automatycznie uczestnikom punkty. Od momentu przystąpienia
do programu uczestnik zbiera punkty nagrodowe za rejestrację projektu oraz za dodatkowo za jego realizację na zasadach określonych w regulaminie. Punkty te mogą być
wymieniane na nagrody wskazane w katalogu nagród. W każdym momencie uczestnik
programu może sprawdzić aktualne saldo
punktów nagrodowych na swoim koncie.

Szczegóły programu PRO4PRO oraz regulamin są dostępne na stronie:
www.grundfos.pl

