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Partner Instal-Konsorcjum
Program dla instalatorów

Program Partner Instal-Konsorcjum 
(PIK) funkcjonuje nieprzerwanie 
w hurtowniach Grupy Instal-
Konsorcjum od 2001 roku.  
W tym czasie przeprowadziliśmy 
z naszymi dostawcami wiele akcji 
promocyjnych, w ramach których 
wydaliśmy tysiące atrakcyjnych 
nagród, stale udoskonalając  
i modyfikując program PIK.  
Z uwagi na duże zainteresowanie 
programem PIK i nagrodami wśród 
instalatorów, Instal-Konsorcjum 
wciąż intensywnie go rozwija. 
Do programu dedykowana jest 
specjalna platforma internetowa  
z szeroką ofertą nagród oraz licznymi 
mechanizmami promocji.

Bestsellery wśród nagród – zobacz więcej w Katalogu Nagród na stronie www.partner.ik.pl

http://www.instalreporter.pl
https://www.partner.ik.pl/page-ef897bee/wybierz-nagrode/
https://www.partner.ik.pl/page-ef897bee/wybierz-nagrode/
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Użytkownik platformy PIK:
• może korzystać ze strony na urządzeniach mobil-
nych (tabletach i smartfonach);
• ma dostęp do artykułów technicznych i informacji 
o nowościach produktowych,
• otrzymuje wsparcie dedykowanej infolinii, która 
udzieli pomocy w kwestiach technicznych i mery-
torycznych,
• widzi przejrzystą historię transakcji na koncie, opar-

tą o systemem powiadomień e-mail i sms,
• wie o aktualnych promocjach i świadczeniach do-
datkowych oferowanych przez Instal-Konsorcjum.
A po pracy może wybierać spośród tysięcy nagród 
w ponad 24 kategoriach. System do zamawiania na-
gród jest wyjątkowo prosty w obsłudze m.in. dzięki 
intuicyjnej wyszukiwarce, automatycznej weryfika-
cji salda punktowego czy możliwości śledzenia hi-
storii swoich zamówień.

Co zyskuje Partner IK?

Uczestnictwo w nowym programie PIK daje nie tylko możli-
wość zbierania punktów, które można wymienić na nagrody.
Telefonia komórkowa: Tylko Partnerzy IK mogą sko-
rzystać z wyjątkowej oferty, jaką przygotował T-Mobile.  
Dzięki niej zyskują oni dostęp do najlepszych stawek 
na rynku, a wszystkie rozmowy ze swoją hurtownią  
(i nie tylko) mają zupełnie darmowe.

Ubezpieczenie instalatora: Najbardziej doświadczeni 
brokerzy przygotowali dla Partnerów wyjątkową ofer-
tę ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej (OC).
Oferta flotowa: W ramach zawartej przez Instal-Kon-
sorcjum umowy korporacyjnej, Partnerzy uzyskują do-
stęp do wysokich rabatów na zakup samochodów do-
stawczych i osobowych. 
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Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 19-23, 50-424 Wrocław
www.partner.ik.pl, info@partner.ik.pl
infolinia 22 205 07 69

Jak przystąpić do programu?
Jeżeli nie jesteś jeszcze Partnerem IK, wejdź na stro-
nę www.partner.ik.pl i zarejestruj się. 
Wystarczy jedno kliknięcie! W przypadku braku do-
stępu do komputera, możesz również przystąpić do 

Programu PIK poprzez złożenie podpisu na deklaracji 
uczestnictwa. Wystarczy, że zgłosisz chęć udziału swo-
jemu opiekunowi w hurtowni, a login i hasło do pa-
nelu otrzymasz e-mailem lub przez wiadomość SMS.
Po weryfikacji ze strony hurtowni, którą wybrałeś, zy-
skasz pełny dostęp do programu, treści i ofert, któ-
re dostępne są po zalogowaniu się na platformie.
Jeżeli jesteś już Partnerem IK, możesz sprawdzić 
także aktualne saldo punktów PIK oraz poznać do-
kładną liczbę naliczonych punktów PIK w poszcze-
gólnych akcjach w zakładce MOJE PUNKTY.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu za po-
średnictwem formularza kontaktowego na stronie 
www.partner.ik.pl lub mailem: info@partner.ik.pl. 
Specjalnie dla Partnerów jesteśmy również dostępni 
pod numerem infolinii 22 205 07 69 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-16:00.

partner.ik.plTelefony komórkowe dla Partnerów Instal-Konsorcjum!

Telefony
dla

Instalatora

Instal-Konsorcjum wspólnie z T-Mobile 
przygotowało dla Partnerów Instal-Konsorcjum 

specjalną ofertę na telefony komórkowe T-Mobile!
O szczegóły pytaj w hurtowni.

Jeden program, 
wiele korzyści!

partner.ik.plUbezpieczenia OC dla Partnerów Instal-Konsorcjum!

Ubezpieczenie 
OC

Instalatora

Instal-Konsorcjum wspólnie z brokerem ubezpieczeniowym  
– Polską Kancelarią Brokerską przygotowało dla Partnerów 

Instal-Konsorcjum specjalny program ubezpieczeniowy!
O szczegóły pytaj w hurtowni.

Jeden program, 
wiele korzyści!

partner.ik.plSamochody dla Partnerów Instal-Konsorcjum!

Samochód
dla

Instalatora

Instal-Konsorcjum wspólnie z firmą BCH Chwaliński
 przygotowało dla Partnerów Instal-Konsorcjum 

specjalną ofertę na samochody marki Ford!
O szczegóły pytaj w hurtowni.

Jeden program, 
wiele korzyści!

EDYCJA 2019

Program PIK skierowany jest do kluczowych in-
stalatorów hurtowni Instal-Konsorcjum, zwa-
nych Partnerami IK. Dokonując zakupu towa-
rów biorących udział w akcjach PIK, Partnerzy 
otrzymują punkty PIK, które mogą wymieniać 
na atrakcyjne nagrody. Ponadto, Partnerom ofe-
rowane są również świadczenia dodatkowe, ob-
niżające koszty działalności oraz zwiększające 
konkurencyjność i bezpieczeństwo prowadzonej 
działalności. Zachęcamy do udziału i rejestracji 
na stronie www.partner.ik.pl.

O programie

Partner Instal-Konsorcjum to miejsce stworzone z myślą o Tobie i Twoich 
najbliższych. Program umożliwia w ramach stałej współpracy z hurtowniami 
Instal-Konsorcjum zdobywanie satysfakcjonujących i atrakcyjnych nagród
z szerokiej oferty! Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i dołącz do nas.
Już dziś wybierz z bogatej oferty coś dla siebie lub swoich najbliższych i odbierz 
nagrodę!

Zapraszamy do udziału
w programie i akcjach PIK

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Poznaj możliwości jakie Ci dajemy i już dziś dołącz do Nas

Login                                                Hasło                                                  OK

REJESTRACJA            PRZYPOMNIJ HASŁO

KLAuZuLA INfORMACYJNA               PRAwA I OBOwIąZKI PARTNERA IK                REGuLAMIN PROGRAMu PARTNER IK              KONTAKT 

Nasze Nagrody

SAMSuNG uE43Nu7122 
uHD 

Chicco 073470 Chicco 
Chicco - Jeździdło All 

Around 073470

Parowar ZELMER 37Z011 Microsoft Xbox One S
1TB + fIfA 19 + Dodatkowy 

kontroler

MPM MOP-23M

http://www.instalreporter.pl
http://www.partner.ik.pl
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