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Pora na Integris+ 2018
SBS ruszył z kolejną odsłoną programu lojalnościowego
U nas instalator dostanie coś, co wesprze go w codziennej pracy. Integris+
Grupy SBS to nowatorski system premiowania klientów za zakupy, połączony
ze spotkaniami dla klientów. Program trwa przez cały rok 2018 i swoim
działaniem obejmuje całą Polskę: uczestnikami są hurtownie należące do
Grupy SBS oraz ich klienci – instalatorzy, firmy wykonawcze i handlowe.
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Co przygotowaliśmy dla Państwa

na nadchodzący rok?
Zmiany, które wprowadziliśmy w Integris+ 2018, są
bezpośrednią odpowiedzią na głosy pochodzące od
Hurtowni Grupy SBS oraz współpracujących z nimi
firm instalatorskich i handlowych.
Przedstawiamy nowy, rozbudowany
katalog nagród!
Oprócz dostępnych do tej pory narzędzi ręcznych,
elektronarzędzi, strojów roboczych oraz wprowadzonych w 2017 roku samochodu osobowego oraz bonów na zakup sprzętu RTV i AGD, w 2018 roku oferujemy minikoparkę JCB oraz vouchery na przeżycia
z Katalogu Marzeń.
Zasady się nie zmieniają – zmieniają się
możliwości!
Aby wziąć udział w Programie, wystarczy kupować
produkty Partnerów Programu, a w zamian za wykonany obrót otrzymuje się punkty, które można wymienić na nagrodę.
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Kupujesz w Hurtowniach
Grupy SBS produkty
Partnerów Programu.

Bierzesz udział w evencie
organizowanym przez
Hurtownię.

Odbierasz wcześniej
wybraną nagrodę
z nowego katalogu.

Więcej informacji i Regulamin Programu na stronie
www.integrisplus.pl oraz w Hurtowniach Grupy SBS
biorących udział w Programie.

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
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biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl

rekl ama

Nadal jesteśmy elastyczni.
W dowolnym momencie trwania Programu istnieje
możliwość dodawania nowych nagród, aby wyjść
naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów.

