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Tylko dla profesjonalistów

Dawid Pantera

Rusza nowa platforma internetowa
i program lojalnościowy Viessmann

Viessmann

z myślą o profesjonalistach
Viessmann opracował
specjalną platformę,
która skupia środowisko
specjalistów – instalatorów
branży grzewczej. Bogate
źródło najnowszych informacji,
doradztwo, szkolenia, a także
liczne programy promocyjne
z atrakcyjnymi nagrodami, to
wszystko po zalogowaniu na
www.viessmann-serwis.pl.
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Aby ułatwić dostęp do informacji, zadbać
o poziom świadczonych usług, a także zintegrować środowisko instalatorów certyfikowanych specjalistów, Viessmann stworzył
platformę dla profesjonalistów www.viessmann-serwis.pl. Jej celem jest dostarczenie
rozwiązań i stworzenie kompendium wiedzy
potrzebnej do codziennej pracy instalatorów,
wykonawców i sprzedawców. Wspólnie wypracowane standardy pracy ułatwią klientom wybór wykonawcy, a także zapewnią
najwyższą jakość świadczonych usług.
To właśnie od instalatorów zależy poziom całej branży grzewczej i zadowolenie klientów,
dlatego też Viessmann chce wspierać profesjonalistów, którzy stoją na straży efektywności i jakości. Platforma Instalatorów Viessmann to:

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 080 124;
32 222 03 70
- merytoryczne artykuły,
- liczne szkolenia,
- fora dyskusyjne, publikacje,
- ale również zabawne konkursy i programy
lojalnościowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Program Instalator 2012
W ramach Platformy Instalatorów Viessmann,
rusza nowy program promocyjny Instalator 2012 dla wykonawców dokonujących
zakupów urządzeń marki Viessmann w sieci Partnerskich Firm Handlowych. Przystępując do Programu, instalatorzy mają możliwość zdobywania i gromadzenia punktów
za zakup, montaż i uruchomienie systemów
grzewczych Viessmann. Uzyskane w ten sposób punkty mogą być wymieniane na liczne,
atrakcyjne nagrody. Program jest kierowany do wszystkich instalatorów, zarówno tych
związanych już z programami promocyjnymi
Viessmann oraz do nowych osób. Program
Instalator 2012 potrwa od 1 stycznia 2012 roku
do 1 stycznia 2013 roku. Szczegóły na ten temat można uzyskać na platformie www.viessmann-serwis.pl lub u operatora projektu –
Anny Dziewierz dwz@viessmann.com.
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Zapraszamy do grona profesjonalistów!
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