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Szkoła wyższa dla instalatorów – tak można opisać rozwiązanie, zaproponowane przez Geberit. 
Wśród benefitów, z których mogą korzystać uczestnicy programu, są m.in. profesjonalne szkolenia, 
najwyższej klasy specjaliści czy warsztaty praktyczne w siedzibie firmy. Program partnerski Geberit 
PRO buduje wiarygodność instalatora, który po jego ukończeniu i pozytywnym przejściu egzaminów 
końcowych zyskuje status certyfikowanego partnera. Instalator otrzymuje dedykowane wizytówki, 
identyfikatory, ubrania robocze i oznakowanie samochodu, które z pewnością docenią ich klienci. 

Wiedza i doradztwo ekspertów

Instalatorzy cenią sobie wymianę doświadczeń,  
a także fakt, że pomocą w rozwiązywaniu technicz-
nych dylematów służą im wykładowcy klasy euro-
pejskiej. Szkolenia prowadzą Product Managerowie 
Geberit, doskonale zorientowani w każdym aspek-
cie technicznym i rynkowym. Doradztwo prawne, 
oferowane w ramach programu, sprzyja prawidło-
wej ocenie kontraktów z developerami i pomaga  
w zrozumieniu przepisów budowlanych. 
Uczestnicy będą mogli korzystać z bezpłatnego 
projektowania instalacji ogrzewania podłogowe-
go. Dzięki wyjątkowej „pomocy naukowej”, jaką 
jest wieża hydrauliczna, uczestnicy szkoleń mogą 
na żywo zobaczyć, czym różni się projekt dobry 
od złego, zaś praca z produktem pozwala dokład-
nie poznać systemy wodociągowe, kanalizacyjne  
i instalacyjne Geberit. 

Najwyższej jakości sprzęt

Osoby, biorące udział w programie partnerskim  
Geberit PRO, mają później możliwość wypoży-
czania narzędzi, potrzebnych w pracy instalatora.  
Firma służy też ekspresowym wsparciem technicznym  

oraz projektowym. W sytuacjach awaryjnych, uczest-
nik programu może liczyć nawet na natychmiasto-
wą dostawę produktów. Dzięki temu instalatorzy 
bez obaw mogą stawiać czoła rozmaitym zawodo-
wym wyzwaniom – także w najbardziej wymagają-
cych warunkach. Szkolenia to dla nich także świet-
na okazja do zapoznania się z produktami premium, 
takimi jak np. toalety myjące Geberit AquaClean –  
ich konstrukcją i działaniem.

Ważnym aspektem udziału w Programie jest moż-
liwość korzystania ze specjalnych zniżek oraz pro-
mocji na produkty sanitarne.

Program partnerski dla instalatorów Geberit PRO jest 
dokładnie przemyślany i przekonuje nakierowaniem 
na potrzeby uczestników. W trakcie jego trwania, in-
stalatorzy mogą zgłaszać własne pomysły i ulepsze-
nia dotyczące kursu. Dodatkowo, raz w roku orga-
nizowane jest szkolenie, a osoby, które je ukończą 
– zdobywają certyfikat.
W grudniu 2018 roku certyfikat taki otrzymały 26 oso-
by z różnych rejonów Polski. Osoby zainteresowane 
udziałem w Programie Geberit PRO prosimy o bezpo-
średni kontakt z Doradcami Technicznymi Geberit. 
Roczna pula miejsc jest ograniczona.
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Profesjonalne szkolenia, doradztwo techniczne, pomoc prawna oraz cenna wymiana doświadczeń. 
W 2018 roku odbyło się 6 kilkudniowych warsztatów, a popularność programu stale rośnie. 

Geberit PRO – Twoja wiedza, Twój zysk. 
Program partnerski dla instalatorów 

http://www.instalreporter.pl
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