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wicach-Dziedzicach. Zawierają one rozbudowaną 
część praktyczną prowadzoną w oparciu o instala-
cje szkoleniowe – solarne, fotowoltaiczne i z pom-
pami ciepła. Dodatkową formą zajęć są prace na 
symulatorach sterowników oraz prezentacja sys-
temów zdalnego nadzoru EKONTROL, a także no-
wego systemu zarządzania bilansem energii w bu-
dynku OPTI-ENER. Szkolenia stanowią doskonałą 
formę wymiany wiedzy i doświadczeń także pomię-
dzy ich uczestnikami. Warto z nich skorzystać cy-
klicznie co około 2-3 lata, aby być na bieżąco z no-
wościami w ofercie firmy. Tym bardziej, że są one 
dostępne za symboliczną opłatą, a dla współpracu-
jących instalatorów także bezkosztowo w ramach 
programów partnerskich.

Na dobry początek współpracy 
z firmą Hewalex

Urządzenia firmy Hewalex takie, jak np. zestawy solar-
ne, a także pompy ciepła do ogrzewania c.o. i podgrze-
wania wody c.w.u. są dostarczane z kuponami progra-Najłatwiejszy... pierwszy krok

Na instalatorów przystępujących do współpracy  
z firmą Hewalex czeka szereg form wsparcia. Są one 
związane w pierwszej kolejności z kontaktem perso-
nalnym z regionalnym doradcą handlowym, a także 

kadrą pracowników działów technicznych, sprzeda-
żowych, marketingowych i innych. 
Pozwala to zapoznać się na samym początku nie 
tylko z technicznymi aspektami oferowanych roz-
wiązań, ale również z możliwościami, jakie daje taka 
współpraca.

Szkolenia – okazja do spotkań 
fachowców

Bardzo dobrą okazją do bliższego wzajemnego za-
poznania się jest skorzystanie z oferty szkoleń tech-
nicznych prowadzonych w siedzibie firmy w Czecho-

Firma Hewalex związana jest z branżą OZE od niemal 30 lat.  
Od samego początku podstawą działania była współpraca z fachowcami, 
w szczególności firmami instalacyjnymi. Dzięki niej następował i nadal 
następuje rozwój techniczny, ponieważ kolejne wdrożenia produktów 
uwzględniają zgłaszane przez fachowców sugestie. Są to informacje 
szczególnie cenione przez dział konstrukcyjno-rozwojowy firmy,  
ponieważ pochodzą bezpośrednio z etapów montażu, uruchamiania  
i serwisowania urządzeń. Angażowanie fachowców we współpracę  
przy rozwoju produktów jest jednym z elementów tzw. firmowych 
programów partnerskich wpisanych w ich zasady. 

Hewalex – 30 lat na rynku OZE 
we współpracy z instalatorem

http://www.instalreporter.pl
https://www.hewalex.pl/szkolenia/
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nika tego urządzenia z pomocą własnej listy instala-
cji. Szczególnie pomocne będą tutaj automatyczne 
przypomnienia np. o przeglądach okresowych, czy 
wymianie anody w podgrzewaczu wody użytkowej. 
Informacje są przesyłane do użytkownika wraz z pole-
ceniem instalatora, który może wykonać tego rodzaju 
usługę. Takie rozwiązanie daje możliwość zarządza-
nia i planowania wizyt u użytkowników i uzyskiwa-
nia dodatkowych przychodów. Strefa Instalatora to 
także dostęp do dodatkowych materiałów graficz-
nych i porad technicznych.

Program partnerski „Instalator Plus” 

Zaletą programu „Instalator Plus” jest jego elastycz-
ność co do formy realizacji zamówienia nagród w wa-
riantach „Do pracy” i „Po pracy”. Pozwala to w razie 
braku wystarczającej liczby punktów dokonać do-
płaty do realizowanego zamówienia. Wśród nagród 
można oczywiście znaleźć szeroką ofertę ponad 150 
narzędzi, ale nie tylko. Dużym powodzeniem cie-
szą się produkty personalizowane. Instalator może 
np. zamówić odzież roboczą czy banery reklamowe  
z nadrukiem logo i adresem własnej firmy. Ofertę na-
gród uzupełnia opcja skorzystania ze szkoleń tech-
nicznych, ale także bony wakacyjne, które można 
wykorzystać w biurze podróży współpracującym  
z firmą. Jeżeli mimo wszystko nie znajdzie się odpo-
wiadająca oczekiwaniom nagroda, to można zgłosić 
sugestię jej dodania do programu, a nawet spraw-
dzić możliwość indywidualnego zamówienia (doty-
czy to narzędzi instalacyjnych).

Program „Dobre 
uruchomienie”

Pompy ciepła Hewalex obej-
mowane są długimi okre-
sami gwarancji. Większość 
z typów ma 4- lub 5-let-
nią gwarancję. W niektórych 
przypadkach może być jednak 
wymagane wypełnienie listy kontrol- 
nej z montażu i uruchomienia pompy ciepła. Służy 
ona sprawdzeniu „krok po kroku”, czy nic nie umknę-
ło uwadze podczas prac instalacyjnych. Jednocze-
śnie pozwala premiować użytkownika np. dłuższym 
okresem gwarancji, a instalatora dodatkowymi pro-
fitami zgodnie z aktualnymi warunkami programu. 

Certyfikaty i zaświadczenia

Wszystkie szkolenia kończą się wręczeniem zaświad-
czenia dla ich uczestników. Odrębnie dla poszcze-
gólnych segmentów produktów wydawane są cer-
tyfikaty poświadczające umiejętności w zakresie ich 
montażu i uruchamiania. Mogą mieć one charakter 
uniwersalny, bądź dostosowany do wymagań wyni-
kających np. z udziału instalatora w przetargach czy 
lokalnych programach dofinansowania inwestycji, 
popularnych ostatnio ze względu na wymóg ogra-
niczania emisji zanieczyszczeń. Pracownicy firmy słu-
żą tutaj również pomocą w kompletacji dokumen-
tacji urządzeń niezbędnej do złożenia w lokalnej 
administracji.

mu „Instalator Plus”. Już pierwsza rejestracja dokonana 
przez instalatora rozpoczynającego współpracę z firmą 
Hewalex jest premiowana dodatkowo. Tak zwany pa-
kiet startowy zawiera komplet wysokiej jakości odzie-
ży roboczej. Niezależnie od tego na konto instalatora 
wpływają punkty programu „Instalator Plus”.

Strefa Instalatora –  
nie tylko dla zarządzania 
własnym kontem 

Strefa Instalatora stanowi wyod-
rębniony obszar strony firmowej 
www.hewalex.pl przeznaczony 
dla instalatorów. Zarejestrowa-
nie się w niej jest możliwe jesz-
cze zanim dojdzie do rozpoczę-
cia współpracy z firmą Hewalex. 
Co istotne strefa nie służy jedy-
nie do zarządzania swoim kon-
tem, czyli rejestracji instalowa-
nych urządzeń, podglądu liczby 
zgromadzonych punktów i ko-
rzystania ze sklepu interneto-

wego z nagrodami wymienianymi za punkty uzy-
skane w programie. Jeżeli rejestracji urządzenia 
dokona także jego użytkownik, to może skorzystać  
z wydłużenia okresu gwarancji, które np. dla elemen-
tów zestawu solarnego wynosi +1 rok. 
Z kolei instalator uzyska możliwość obsługi użytkow-
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HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl

http://www.instalreporter.pl
https://www.hewalex.pl/strefa-instalatora/
https://www.hewalex.pl/strony/kontakt.html

	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 



