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stali zachęceni przez firmę Viessmann warunkami 
Programu i… ciekawym atrakcjami targowymi. Jed-
ną z głównych atrakcji targowej był konkurs biathlo-
nowy. Gościem specjalnym tych zawodów była  
Weronika Nowakowska – wicemistrzyni świata  
w sprincie oraz brązowa medalistka na Mistrzostwach 
Świata w biegu pościgowym. Całość imprezy popro-
wadził znany prezenter Tomasz Zubilewicz.

Program Instalator to głównie propozycja dla in-
stalatorów na co dzień montujących urządzenia  
i systemy grzewcze Viessmann. Oczywiście firma za-
chęca także nowych instalatorów do podjęcia współ-
pracy z marką i przyznać trzeba, że robi to owocnie. 

Przykładem może być akcja na targach INSTALACJE 
2016. Dwa lata temu podczas tych targów do Pro-
gramu Instalator dołączyło ponad 820 nowych 
uczestników. Mieli oni wtedy możliwość zapoznania 
się z różnorodną ofertą handlową firmy, ale też zo-

Program Instalator ruszył 
zaledwie 4 lata temu (rok 2014  
to był pamiętny moment 
startu), a dziś liczy już blisko 
2900 uczestników. Jeśli zadamy 
pytanie: dlaczego cieszy się 
tak dużym zainteresowaniem? 
Usłyszymy bardzo konkretną 
odpowiedź: jest po prostu dobry. 
Przyciąga Instalatorów nie 
tylko ciekawymi propozycjami 
nagród czy ofert specjalnych 
na urządzenia grzewcze, ale 
i pomocą w rozwiązywaniu 
problemów technicznych czy 
bogatym wsparciem w postaci 
szkoleń i edukacji. 

Viessmann: jest z nami już 
2870 Instalatorów!

Program Instalator bije rekordy popularności

Prospekt        
aktywacyjny

Viessmann na 
Instalacjach 2018! 
Już dziś zapraszamy 
Instalatorów na kolejną 
edycję targów Instalacje 
w dniach 23-26 kwietnia 
2018 roku. Bogaty 
program, niespodzianki, 
jednym słowem:  
będzie się działo!

http://www.instalreporter.pl
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Instalatorzy mają zagwarantowaną 
możliwość:

•	zamawiania	produktów	na	preferencyjnych	wa-
runkach i są informowani na bieżąco o wszelkich ak-
cjach promocyjnych;
•	skorzystania	z	fachowego	doradztwa	podczas 
wyboru konkretnych urządzeń;
•	uczestnictwa	 w	 szkoleniach poszerzających  
i ugruntowujących ich wiedzę. 
Jest więc to cykl comiesięcznych prezentacji w po-
staci „Tematów Miesiąca” – prezentacji praktycznych 
zagadnień technicznych szczególnie ważnych dla In-
stalatorów, z którymi mają kontakt na co dzień. 
Kolejna propozycja to „Webinaria” prezentujące no-
wości, trendy, nowinki i zmiany na rynku urządzeń 
c.o., c.w.u. i OZE, za każdym razem przygotowywane 
przez wysokiej klasy specjalistów Viessmann.
•	skorzystania	z	nauki	w	Akademii	Viessmann	na	pre-
ferencyjnych warunkach. 

Instalatorzy są nagradzani za: 

•	każde	zamontowane	urządzenie	Viessmann, któ-
re zostanie zgłoszone. Firma nalicza premię na kar-
tę pre-paid uczestnika programu. Urządzenia można 
zgłaszać w dowolny sposób: on-line, poprzez aplika-

cję mobilną, wysyłając MMS-a lub maila ze zdjęciem 
numeru zamontowanego urządzenia oraz zdjęciem 
jego karty gwarancyjnej lub telefonicznie.
•	za	stałą	współpracę w postaci dodatkowych na-
gród i prezentów. 

Co roku Viessmann uaktualnia i uatrakcyjnia kolejną 
edycję Programu Instalator, wprowadzając innowacje 
w postaci wartościowych nagród, które przyznawa-
ne są po zarejestrowaniu określonej liczby urządzeń 
np. za pierwsze, trzecie, piąte, … dziesiąte zarejestro-
wane urządzenie w danym roku. 

Przykładowo są to spersonalizowane naklejki magne-
tyczne na samochód, vouchery na szkolenie Viess- 
manna zakończone certyfikatem, czy elektronarzę-
dzia przydatne w pracy montera.

Przejdź do Programu Instalator

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

Prospekt        
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Nowości Programu Instalator 2018 

Pompy	ciepła	w	natarciu!
•	Viessmann	od	lat	aktywnie	działa	na	rzecz	ochro-
ny środowiska, a szczególnie powietrza poprzez 
promowanie stosowania odnawialnych źródeł 
energii. W 2018 roku stawia więc na pompy ciepła. 
Znalazło to swoje odzwierciedlenie także w te-
gorocznej edycji Programu. Zmianie na korzyść 
ulega tabela premii – następuje wzrost stawek za 
zamontowanie konkretnych pomp ciepła, sama 
też tabela została poszerzona o nowe premio-
wane modele. 

•	 Idąc	dalej,	w	ramach	oferty	edukacyjnej	Vies-
smann proponuje uczestnikom programu tema-
tyczny cykl szkoleń pod hasłem „Akademia Pomp 
Ciepła”. 
•	Kolejną	nowością	w	Programie	Instalator	będzie	
konkurs na największą liczbę zamontowanych 
pomp ciągu roku. Tu przewidziane są wartościo-
we nagrody – zestawy Makity. 

Nagrody	Gwarantowane!
Jak już wspomniano, są to nagrody za kolejne za-

montowane urządzenia grzewcze. Szczegóły są 
dostępne dla zainteresowanych po zalogowaniu 
na stronie internetowej. 

Akcje	cykliczne	–	aukcje	holenderskie
Tym razem Viessmann proponuje udział w dość 
niestandardowych aukcjach holenderskich, gdzie 
licytacja rozpoczyna się od ceny… najwyższej. Ten 
rodzaj aukcji na pewno przysporzy emocji i będzie 
świetną okazją do zawodowej zabawy. Przewidzia-
ne są 2 tury aukcji w roku.

Zapoznaj się z publikacjami nt. Programu 
Instalator opublikowanymi w IR: 
• artykuł w InstalReporterze nr 4/2015
• artykuł w InstalReporterze nr 3/2016
• artykuł w InstalReporterze nr 1/2017

http://www.instalreporter.pl
https://programinstalator.pl/
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/04/IR_2015_04-Program-Instalator-firmy-Viessmann.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/03/IR_2016_02-Program-Instalator-Viessmann-to-jeszcze-wi%C4%99cej-korzy%C5%9Bci.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/01/IR_2017_01-Program-Instalator-2017-firmy-Viessmann-%E2%80%93-nowa-ods%C5%82ona.pdf
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