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maniem. W związku z tym Ariston poszukuje trzech 
odważnych profesjonalistów, którzy będą w stanie 
sprostać wyzwaniu #comfortchallenge. 

Dołącz do profesjonalistów o najlepszych 
umiejętnościach i odwadze 
Wybrani instalatorzy staną się częścią zespołu Ariston 
Comfort Challenge i będą mieli okazję udać się w od-
ległe i tajemnicze miejsce. 
Dzika, nieprzewidywalna kraina, o niezrównanym 
pięknie i ekstremalnych warunkach czeka na od-
ważnych profesjonalistów. Na pokrytej głównie lo-
dem północy odbywają się najbardziej heroiczne 
ekspedycje naukowe.

Do zespołu Ariston wybierze trzy osoby 
Jeśli kiedykolwiek pomyślałeś o niepowtarzalnej przy-
godzie, chciałbyś się sprawdzić w ekstremalnych wa-
runkach, jesteś odważnym i profesjonalnym instalato-
rem Ariston, to nasza misja jest bliżej Ciebie niż myślisz. 

Ariston Comfort – podejmij wyzwanie 

I sprawdź na własnej skórze, jak wygląda misja  
w warunkach ekstremalnych – Ariston rzuca nie-
spotykane dotąd wyzwanie, by dostarczyć komfort  
w jednym z najbardziej niegościnnych miejsc na Ziemi.  

Zapewnienie komfortu i możliwość czerpania  
z niego korzyści jest ambitnym celem, który zainspi-
rował Ariston do badań nad jego uzyskaniem i utrzy-

Ariston, jedna z wiodących marek 
na rynku kotłów kondensacyjnych, 
podgrzewaczy do ciepłej wody i pomp 
ciepła, co roku udoskonala i uaktualnia 
swój program dla instalatorów. 
Platforma My Ariston to wyjątkowe 
miejsce, które łączy dostęp do rozwoju, 
wiedzy oraz ofert i promocji specjalnych 
z super nagrodami. Program funkcjonuje 
od sześciu lat i przyciąga fachowców 
coraz ciekawszymi propozycjami.  
I w 2018 jest nie inaczej: oprócz akcji 
specjalnych, organizuje Ariston Comfort 
Challenge, czyli misję na Grenlandię.

My Ariston – program dla instalatorów w 2018

Czy jesteś wystarczająco doświadczony  
i odważny, aby podjąć wyzwanie? 

Rekrutacja do niepowtarzalnej misji trwa  
do 28 stycznia!
www.aristoncomfortchallenge.com

http://www.instalreporter.pl
https://www.aristoncomfortchallenge.com/


19s t r.0 1 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

My Ariston – program lojalnościowy

Program My Ariston to maksimum możliwości dla 
instalatorów, którzy montują urządzenia Ariston.  
W programie nagradzamy lojalność. Aby dołączyć 
do elitarnego grona instalatorów Ariston i korzystać 
z przywilejów, należy kupować urządzenia grzewcze 
firmy Ariston, a następnie zapisać się do programu. 

Punkty za sprzedaż
Każdy uczestnik ma swoje konto, na którym rejestru-
je swoje zakupy, które natychmiast są premiowane 
punktami. Zaletą programu jest łatwa rejestracja za-
instalowanych urządzeń. Punkty można wymieniać 
na atrakcyjne nagrody z katalogu nagród.

Akcje specjalne w 2018
W każdej edycji My Ariston firma przygotowuje spe-
cjalne superpromocje, podczas których będzie pre-
miować rejestrację wybranych modeli urządzeń 
Ariston. 
Dla instalatorów dodatkowo przygotowane są su-
peroferty. Niektóre już trwają, np. oferta specjal-
na 10 + 1. 

Przelewy na kartę
Każdy uczestnik programu może otrzymać kartę VISA.  
Wystarczy, że zamieni zebrane punkty w programie 
na przelew na kartę VISA MY ARISTON. Otrzymuje kar-
tę, którą można płacić i wypłacać gotówkę z banko-
matów w całym kraju.

Zostań Ekspertem Ariston
Uczestnik, który przekroczy 2880 punktów na koncie 
My Ariston zyskuje status Eksperta Ariston. 
Ariston docenia najlepszych, którzy wyróżniają się 
liczbą rejestracji – ta grupa ma dostęp do pakietu 
dodatkowych korzyści, takich jak: oklejenie auta, 
konferencje, szkolenia i wyjazdy, czy też nagroda 
marzeń: po przekroczeniu 4200 pkt uczestnik może 
wybrać sobie dowolną nagrodę, która podlega in-
dywidualnej wycenie.

Aplikacja mobilna My Ariston
Dzięki aplikacji mobilnej My Ariston, program jest za-
wsze dostępny na smartphonie instalatora. Korzyści 
z zainstalowania aplikacji:
- łatwe i szybkie rejestrowanie kodów,
- zamawianie nagród i sprawdzanie salda pozosta-
łych punktów,

- dostęp do hi-
storii zamó-
wień w pro- 
mocji 10+1  
i przelewów,
- uczestnik jest 
na bieżąco z ak-
tualnościami 
programu  
My Ariston,
- podgląd pro-
duktów premio-
wanych w progra-
mie i kontakt na 
infolinię.
Aplikacja mobilna  
My Ariston dostępna jest  
na systemy Android i iOS.

r
e

k
l

a
m

a

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com

Ranking dla Ekspertów trwa!

Ariston podwaja liczbę instalatorów zapro-
szonych na wyjazd do Włoch. W programie 
m.in. zwiedzanie nowoczesnej fabryki Ariston  
w Osimo oraz inne atrakcje. Zbieraj punkty  

My Ariston na swoim koncie do 30 marca 2018 r.  
20 Ekspertów, którzy zbiorą w tym czasie naj-
większą liczbę punktów, pojedzie do Włoch.
Dowiedz się więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.myariston.pl/aktualnosci/62-wyjedz-z-nami-do-wloch
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