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Program VEP jest programem długofalowym, skła-
dającym się z niezależnych etapów, ogłaszanych przez 
organizatora każdorazowo po zakończeniu każdego  
z etapów. Do udziału zaproszony jest każdy Autoryzo-
wany Partner w momencie podpisania umowy współ-
pracy z marką Vaillant. Od decyzji Partnera zależy, czy 
będzie aktywnym uczestnikiem. Zasady udziału w pro-
gramie lojalnościowym zapisane są w regulaminie oraz 
na kodowanej stronie Vaillant. Każda firma uczestni-
cząca w VEP ma przyznawane indywidualne konto 
punktowe, do którego ma bezpośredni dostęp poprzez 
stronę internetową w części kodowanej. W ciągu roku 
kalendarzowego uczestnicy zbierają punkty w zamian 
za zainstalowane urządzenia marki Vaillant.

Każde urządzenie objęte programem VEP jest reje-
strowane na koncie uczestnika poprzez numer seryjny 
znajdujący się na kuponie VEP z karty gwarancyjnej.

Nagrody w programie 
Punkty można następnie wymieniać na:
- atrakcyjne nagrody z kategorii: elektronika, agd, 
zdrowie i uroda, narzędzia, 
- filtry do instalacji c.o.,
- urządzenia grzewcze marki Vaillant, 
- premię pieniężną, 
- fantastyczny wyjazd w ramach Konferencji z marką  
Vaillant. 
Warto w tym miejscu podkreślić szeroką gamę oraz 
atrakcyjność nagród, które są pieczołowicie dobie-
rane i aktualizowane w zależności od mody i tren-
dów panujących na rynku. Na szczególne wyróż-
nienie zasługuje możliwość wymiany punktów 
na urządzenia marki Vaillant.
Wszystkie proponowane nagrody dostępne są w sklepie 
on-line w strefie kodowanej, do którego każdy z uczest-
ników programu VEP posiada indywidualny dostęp.  
W dowolnym momencie może wymieniać punkty na 
wybrane przez siebie nagrody lub urządzenia. 

Różne statusy, różne przywileje
Uczestnicy, którzy zdobywają największą liczbę punk-
tów są klasyfikowani odpowiednimi statusami. Statu-
sy zapewniają szereg przywilejów, a także możliwości 
dofinansowania do różnych działań marketingowych. 

VEP to ekskluzywny program lojalnościowy, przeznaczony  
dla autoryzowanych firm instalacyjnych i firm serwisowych marki 
Vaillant. Tworząc go, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na tym, 
jak budować długofalowe partnerstwo i wypracowywać najwyższe 
standardy współpracy. Vaillant pomaga rozwijać i wzmacniać pozycję 
swoich Partnerów na rynku, oferując wsparcie w codziennej pracy. 
Obecnie w programie VEP aktywnie bierze udział ponad 2000 firm 
instalacyjnych, a liczba ta stale rośnie. 

Vaillant Excellence 
Partner (VEP)

Więcej o wsparciu marketingowym

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Oto najważniejsze benefity: 
• budowa i administracja strony internetowej dla fir-
my autoryzowanego partnera,
• przygotowanie i dofinansowanie projektu wizuali-
zacji biura i samochodu firmowego,
• gwarantowany udział w spotkaniach regionalnych,
• przygotowanie materiałów promocyjnych i wizu-
alizacyjnych,
• wsparcie przy organizacji i dofinansowanie do tar-
gów lokalnych,
• pomoc w organizacji i dofinansowanie do innych 

działań promocyjnych wynikających z indywidual-
nych potrzeb partnera.

Dodatkowe punkty 
W VEP można zdobyć dodatkowe punkty. Premiowa-
na jest wizualizacja samochodów firmowych uczest-
nika, gdzie za każdy oklejony samochód, otrzymuje się  
dodatkowe punkty. Dodatkowo premiowana jest 
również wizualizacja punktów sprzedaży. W zależ-
ności czy jest to wizualizacja, gdzie obecna jest tylko  
i wyłącznie marka Vaillant, czy wizualizacja częścio-
wa, przyznawany jest odpowiedni poziom punktów. 

Panel uczestnika on-line
Niewątpliwym atutem dla uczestników programu 
VEP jest posiadania indywidualnego konta w strefie 

kodowanej. W tym miejscu każdy partner widzi sal-
do swojego konta, status w programie, wszystkie do-
konywane transakcje, może również bezpośrednio 
wejść do sklepu z nagrodami czy przeczytać aktualne 
informacje dotyczące programu. Jest to przejrzyste 
i intuicyjne narzędzie, które pomaga w zarządzaniu 
punktami, daje pełny obraz aktywności, umożliwia 
szybki dostęp w każdej chwili. 

Rejestracja punktów
Uczestnik programu samodzielnie rejestruje punk-
ty za zainstalowane urządzenia, może to zrobić na 
dwa sposoby:
- za pomocą aplikacji VEP na smartfony. Aplikacja 
służy do skanowania kodów kreskowych urządzeń  
i można ją pobrać bezpośrednio ze sklepu Google 
dla urządzeń obsługujących Android oraz Apple  
Store dla urządzeń z systemem iOS;
- za pomocą strony internetowej Vaillant, w części 
kodowanej, w panelu uczestnika VEP. 
Punkty rejestrują się automatycznie na koncie użyt-
kownika i niemalże natychmiast można je wykorzy-
stywać w sklepie on-line lub zlecić wymianę punk-
tów na premię pieniężną.

Niezapomniany wyjazd 

Elementem, który wyróżnia program VEP jest atrak-
cyjny wyjazd w najbardziej odległe i urokliwe za-
kątki Ziemi. Co roku zapraszamy 80 najlepszych 
uczestników programu z danego etapu. Wyjazd 
ten jest zwieńczeniem działań dla najbardziej ak-
tywnych i zaangażowanych uczestników oraz oka-
zją do pogłębiania relacji i wymiany doświadczeń. 
Dzięki udziale w konferencji nasi partnerzy jako 
pierwsi na rynku zostają poinformowani o pla-
nach i działaniach marki w najbliższym czasie, 
o nowościach produktowych, akcjach i promo-
cjach, a oprócz tego mogą cieszyć się walorami 
turystyczno-rekreacyjnymi urokliwych miejsc. 
Konferencja organizowana jest różnych miejscach 
na świecie. Do tej pory odwiedziliśmy: zachod-
nie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, RPA, Sin-
gapur i Malezję, Indie, Brazylię i Argentynę, Indie, 
Maroko, Kubę. W tym roku organizujemy wyjazd 
do Afryki, Zibabwe i Botswany. 

Armacell z „nakładką” 
dla Autodesk Revit

Program Revit to wykorzystywane w branży projek-
towej narzędzie służące do modelowania informacji  
o budynku (Building Information Modeling – BIM). Ofe-
ruje on narzędzia, dzięki którym możliwe jest planowa-
nie, projektowanie i tworzenie obiektów oraz elemen-
tów infrastruktury, a także zarządzanie nimi. Atutem 
narzędzia jest możliwość równoczesnego wprowa-
dzania i obserwowania zmian w projekcie przez wielu 
członków zespołu. 
Od 2015 roku Armacell jest pierwszym producentem 
elastycznych izolacji posiadającym obiekty BIM w Wiel-
kiej Brytanii. Teraz producent wprowadził „nakładkę” 
dla Autodesk Revit umożliwiającą cyfrowe projekto-
wanie izolacji technicznych. Nakładka ułatwia mode-
lowanie izolacji technicznych w systemie BIM. Izolacje 
te są tworzone dla instalacji (np. rur, kanałów wentyla-
cyjnych), które zostały już wcześniej zaprojektowane. 
Ponieważ wybór konkretnych materiałów izolacyjnych 
zależy od szeregu parametrów, muszą być one wpro-
wadzane przez projektanta. Na tym etapie powstaje 
zwykle wiele błędów, ponieważ obiekty te trzeba od-
naleźć w konkretnych katalogach i następnie wpro-
wadzić ręcznie. Nowa nakładka BIM firmy Armacell 
skraca ten proces – dzięki dostępowi do niezbędnych 
informacji pomaga projektantowi w wyborze i konfi-
guracji właściwego produktu. Eksport z bazy danych 
Armacell umożliwia automatyzację procesu projekto-
wania. Największą zaletą nakładki BIM jest fakt, że nie 
musi on posiadać ani otwierać obszernych bibliotek 
w formacie RVT. Nakładka każdorazowo generuje od-
powiedni typ izolacji. Pozwala to oszczędzić czas oraz 
ograniczyć ilość przetrzymywanych na dysku bibliotek  
w plikach peryferyjnych. Dodatkowo projektant pracu-
je na realnych produktach, które są dostępne na rynku.  
Nakładka BIM Armacella jest dostępna w większości 
języków europejskich.

http://www.instalreporter.pl
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