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Program Instalator Viessmann
to jeszcze więcej korzyści
Warto trzymać z mocną marką
Rok 2016 przynosi zmiany w Programie Instalator firmy
Viessmann. Ten kompleksowy partnerski program działający
od dwóch lat wspiera instalatorów montujących urządzenia
firmy Viessmann w najróżniejszy sposób: finansowy, na polu
edukacji i szkoleń, w postaci nagród za określone działania.
Nową edycję programu można by opisać w 4 hasłach jako:
1. wysokie premie, 2. atrakcyjne nagrody, 3. oferty specjalne,
rabaty, szkolenia, 4. mnóstwo nowości.

Premie
• Atrakcyjna premia
za każde zamontowane
urządzenie Viessmann
(objęte Programem).
• Na bieżąco aktualizowana
„Tabela urządzeń i premii”.
• Podwójna premia, jeśli to samo urządzenie zgłosi
także klient końcowy.
• Wypłata premii już w kolejnym miesiącu
(na kartę pre-paid).
• Zgromadzone środki można wydać podczas
zakupów w dowolnym sklepie

Aż 5 nagród do odebrania
Program Instalator 2016 to nie tylko więcej szans
na zdobycie gadżetów, ale także nowa lista nagród:
• Za przystąpienie do Programu: teczka Instalatora
– przydatne informacje o Programie.
• Za pierwsze zarejestrowane urządzenie:
spersonalizowana reklama magnetyczna na samochód.
• Za trzecie zarejestrowane urządzenie: markowe spodnie robocze.
• Za piąte zarejestrowane urządzenie: voucher na szkolenie Viessmanna.
To nasz prezent dla Ciebie – z voucherem zapłacisz znacznie mniej za
wybrane branżowe szkolenie, zakończone certyfikatem.
• Za dziesiąte zarejestrowane urządzenie: praktyczna niespodzianka
od Viessmanna. Markowe narzędzie, bardzo przydatne w Twojej pracy.

Dodatkowe przywileje
Wyjątkowe oferty specjalne w sklepach partnerów.
Unikalne gadżety z logo Viessmann.
Preferencyjne ceny na zakup gadżetów.

Program Instalator ma kilka cech wyróżniają-

cych go na tle rynku. Jako prestiżowy program lojalnościowy Viessmann skupia najlepsze firmy instalatorskie na rynku z całej Polski. Cechuje go prosta
i szybka rejestracja, bez żadnych opłat za rejestrację i udział w programie. Premie i nagrody są przeznaczone dla wszystkich uczestników. Jednym słowem: proste zasady!
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• Stały kontakt ze specjalistami
Viessmann w ramach infolinii
dla instalatorów.
• Zaproszenia na ekskluzywne
prezentacje nowości w ofercie.
• Najnowocześniejsza wiedza
techniczna i branżowa.
• Baza wiedzy z dostępem
do nagrań ze szkoleń.
• Atrakcyjne szkolenia
i webinaria prowadzone
przez ekspertów.

Strona dla Instalatora www.programinstalator.pl
Wszystkie informacje i aktualności na temat Programu Instalator znajdują się na dedykowanej
stronie www.programinstalator.pl. Dzięki temu Instalatorzy mogą zapoznać się z zasadami
Programu oraz śledzić na bieżąco ważne informacje.

Strefa Instalatora
na stronie WWW
i aplikacja mobilna
Bądź w stałym kontakcie z Viessmannem:
- Twoje własne konto w Strefie Instalatora
(z indywidualnym loginem i hasłem),
- darmowa aplikacja mobilna do pobrania.
Wszystkie potrzebne informacje
w jednym miejscu:
- zgłaszanie nowo zainstalowanych
urządzeń,
- lista zgłoszonych urządzeń,
- aktualna wysokość premii,
- historia zgłoszeń i wypłaconych premii.
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Łatwe zgłaszanie urządzeń
Zgłoszenie urządzenia przez Instalatora to podstawa
do naliczenia premii. Urządzenia możesz zgłaszać
w najwygodniejszej dla Ciebie formie:
- formularz na stronie www,
- aplikacja mobilna Viessmann,
- papierowy formularz,
- mms.
Pamiętaj, że jeśli urządzenie zgłosi także Twój Klient,
Twoja premia ulegnie podwojeniu!

Dołącz do Programu
Instalator 2016
Rejestracja i udział w Programie Instalator są
bezpłatne. Zgłoszenie do Programu zajmie
dosłownie chwilę.
- formularz na stronie www.programinstalator.pl
- infolinia: (782 756 666)
- formularz papierowy dostępny na http://www.
programinstalator.pl/download/PI-regulamin-zal1.pdf
lub w salonach firm partnerskich
Zarejestruj się już teraz, a pierwsze premie
za zainstalowane urządzenia otrzymasz
w przyszłym miesiącu.

Kontakt
www.programinstalator.pl, info@programinstalator.pl
782 756 666 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-17)

Stypendium
w ramach Akademii
Viessmann
Uczestnicy Programu Instalator mogą
skorzystać z unikalnego programu
stypendialnego – ponad 3000 zł
na 1 osobę! W ramach stypendium
pokrywamy 50% kosztów nauki
w ramach Akademii Viessmann.
Dla Ciebie i każdego z Twoich
pracowników. Szkolenia kończą się
certyfikatem OZE akceptowanym
w całej Unii Europejskiej.

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 0 801 24

rekl ama

Szkolenia
i edukacje
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