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Kolejna edycja
Integris+ 2019
Rusza program lojalnościowy Grupy SBS
W dobie budowania rynkowych relacji partnerskich, kiedy każda znacząca marka
producencka i każdy działający w branży dystrybutor posiadają swój program
lojalnościowy, nie jest łatwo się wyróżnić. Dlatego też podjęliśmy wyzwanie
stworzenia elastycznego programu, który będzie dopasowany do potrzeb instalatora.

9. edycja Integris+

– nadal stawiamy na elastyczność
Tegoroczna edycja jest już 9. W każdej z minionych
8 edycji staraliśmy się zaproponować nowe nagrody,
które przydają się w pracy klientom Hurtowni Grupy SBS. Dlatego też w ofercie znaleźć można pełną
gamę narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, strojów roboczych, samochód osobowy, bony na zakup sprzętu RTV i AGD, minikoparkę JCB, vouchery na przeżycia z Katalogu Marzeń czy bony SODEXO. Warto też
nadmienić, że każda ze stron – zarówno przedstawiciel hurtowni, jak i jej klient – może zgłosić zapotrzebowanie na inny produkt, którego dotychczas
nie było w katalogu nagród i otrzymać go przy najbliższej okazji.

Marketing z ludzką twarzą
Oprócz premiowania klientów każda z naszych Hurtowni Partnerskich uczestniczących w programie organizuje spotkania integrisowe. Ideą takiego wydarzenia jest zaaranżowanie sytuacji, w której spotkać się

mogą zarówno handlowcy hurtowni, przedstawiciele firm producenckich, jak i instalatorzy.
Spotkania to bardzo ważny element programu, umożliwiający budowanie relacji, wymianę informacji branżowych, podtrzymanie kontaktu i – co wzbudza
najwięcej emocji – przekazanie nagród. Tego typu
lokalne działania cieszą się w naszej grupie wielkim
zainteresowaniem i wzbudzają sympatię uczestników. Warto też podkreślić, że część imprez tworzonych w ramach programu przez naszych Partnerów
wpisała się na stałe w branżowy kalendarz wydarzeń.

JESZCZE WIĘCEJ NAGRÓD DO ZDOBYCIA!

KROK 1

KROK 2

KROK 3

Kupujesz w Hurtowniach
Grupy SBS produkty
Partnerów Programu.

Bierzesz udział
w evencie organizowanym
przez Hurtownię.

Odbierasz wcześniej
wybraną nagrodę
z nowego katalogu.

Siła producenta
W całym programie niebagatelne znacznie mają producenci, którzy są Partnerami Programu. Są to marki znane i cenione przez instalatorów, stanowiące
duży udział w sprzedaży w Grupie SBS. Ich uczestnictwo w Programie Integris+ powoduje, że instalatorzy chętniej wybierają ich produkty – nie tylko ze
względu na gwarantowaną jakość, ale również ze
względu na punkty, które otrzymuje się, wybierając
właśnie ich produkty.

ELEKTRONARZĘDZIA

NARZĘDZIA RĘCZNE

AKCESORIA

SPRZĘT RTV I AGD

POJAZDY

PRZEŻYCIA

Więcej informacji na www.integrisplus.pl i www.grupa-sbs.pl
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eSCHELL – armatura sterowana
także przez Bluetooth
metering solutions

naakcji?
www.integrisplus.pl i www.grupa-sbs.pl
W jakiWięcej
sposóbinformacji
dołączyć do

rekl ama

Aby wziąć udział w Programie, wystarczy kupować
produkty Partnerów Programu. W zamian za wykonany obrót otrzymuje się punkty, które można wymienić na nagrody. Więcej informacji, jak i regulamin Programu, znajdują się na 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
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl

System eSCHELL tworzy
sieć połączeń między
elementami armatury
elektronicznej w budynku. Za pośrednictwem
serwera można centralnie programować wybrane funkcje systemu,
jak na przykład dezynfekcję termiczną, płukanie antystagnacyjne lub
kontrolować temperaturę wody użytkowej. Rozwiązanie nie tylko zarządza pracą armatury
sterowanej na podczerwień i z elektroniką CVD
Touch, ale też przeprowadza analizę całego
systemu i wysyła powiadomienia o jego statusie. Do tej pory zdalna komunikacja w ramach systemu odbywała się między komputerem stacjonarnym a poszczególnymi przyborami za pośrednictwem systemu kablowego
lub radiowego. Teraz funkcje armatury można programować również bezpośrednio za pomocą urządzenia mobilnego i modułu SSC Bluetooth®.
Nowy moduł SSC Bluetooth® to innowacyjne akcesorium zaopatrzone w przewód zasilający i do transmisji danych. Po podłączeniu do armatury umożliwia on szybką i łatwą wymianę danych z tabletem lub smartfonem.
Bezpłatna aplikacja SCHELL przygotowana specjalnie z myślą o urządzeniach z systemem iOS i Android umożliwia nie tylko programowanie armatury na zaplanowane działania, lecz także ustawienie dodatkowych funkcji.
To duże ułatwienie dla instalatorów zwłaszcza podczas pierwszej instalacji. Zmiana ustawień z fabrycznych na
dostosowane do indywidualnych wymagań stała się teraz bardzo łatwa i intuicyjna.
Rozwiązanie SSC Bluetooth® może być zamontowane przy armaturze na stałe lub posłużyć jako mobilny nośnik
danych. W pierwszym przypadku pełni ono funkcję inteligentnego modułu sterującego pracą zaworu lub baterii
elektronicznej. Dzięki zintegrowanemu kalendarzowi tygodniowemu i zegarowi płukania antystagnacyjne mogą
być planowane na określone dni i godziny. Łącznie można zaprogramować do 14 różnych sekwencji.
Wszystkie procesy są dokumentowane i zapisywane w postaci plików w formacie CSV.

SCHELL

