b l o k

HOME

Odbieraj cenne nagrody!
Ciekawe szkolenia z najlepszymi ekspertami z branży, wyjazdy integracyjne,
atrakcyjne zniżki na narzędzia Purmo, darmowa promocja Twojej firmy na
stronie internetowej to tylko kilka korzyści, które możesz zyskać, podejmując
współpracę z marką Purmo – liderem rynku producentów emiterów ciepła.

Przede wszystkim umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami. Purmo podejmuje wiele działań, które gwarantują wysoką jakość współpracy
z przedstawicielami rynku grzewczo-instalacyjnego.
Utrzymanie relacji z klientami to między innymi wynik premiowania ich poprzez udział w atrakcyjnym
programie lojalnościowym.
Klub Polecanego Instalatora to program lojalnościowy przeznaczony dla osób instalujących i polecających użytkownikom grzejniki, systemy ogrzewania podłogowego oraz systemy rurowe marki Purmo.
W programie mogą brać udział zarówno instalatorzy
posiadający działalność gospodarczą, jak i pracownicy firm instalacyjnych.
Celem programu jest zapewnienie fachowego do-

radztwa w zakresie usług montażu grzejników, ogrzewania podłogowego oraz systemu rurowego Purmo,
jak również dostarczanie klientom końcowym fachowej wiedzy dotyczącej ich użytkowania. Ważnym
celem jest także zwiększanie sprzedaży produktów
Purmo i budowanie pozytywnego wizerunku firmy
na rynku. Oprócz aktywizacji sprzedaży, program
stał się dla marki wartościową platformą komunikacji i wymiany doświadczeń z klientami. Jest również
źródłem informacji o ich preferencjach, co pozwala
na optymalny dobór narzędzi współpracy.
Uczestnikom Klubu Polecanego Instalatora Purmo
przysługują atrakcyjne rabaty przy zakupie profesjonalnego sprzętu i narzędzi niezbędnych do codziennej
pracy. Dodatkowo otrzymują certyfikat potwierdzający przystąpienie do Klubu Polecanego Instalatora, wpis danych firmy na stronę internetową Purmo,

dalej

Warunkiem przystąpienia do Klubu Polecanego Instalatora jest udokumentowanie zakupu instalacji ogrzewania podłogowego i systemów rurowych
PURMO za min. 20 000 zł w 2019 roku, na podstawie
faktur lub zestawień sprzedaży potwierdzonych
przez Regionalnych Szefów Sprzedaży. Aby przedłużyć członkostwo w Klubie w 2020 roku, należy
udokumentować zakupy instalacji ogrzewania podłogowego i systemów rurowych za min. 50 000 zł
w 2019 roku. Zapraszamy do uczestnictwa w programie zarówno wieloletnich partnerów biznesowych,
jak również nowych instalatorów, którzy nawiązali
lub planują rozpocząć współpracę z marką Purmo.

Dołącz do
Klubu Polecanego
Instalatora Purmo

Co wyróżnia firmę spośród innych z tej branży?
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ulicami Bolonii. Inne nagrody, o które walczyli instalatorzy, to telewizor, laptop, tablet, dalmierz laserowy, czy wiertarka udarowa. Uczestnicy otrzymywali
1 punkt za zakup produktów PURMO objętych konkursem o wartości 2000 zł netto. Nagroda główna została przyznana trzem instalatorom z największą liczbą punktów zebranych w czasie trwania konkursu.
atrakcyjne eventy i szkolenia, a także prezent powitalny. Szczegółowy regulamin programu przesyłany jest na wniosek instalatora. W tym celu prosimy
o kontakt z przedstawicielami marki Purmo.
Dla instalatorów organizowane są także konkursy,
w których nagrody to wyjazdy zagraniczne, sprzęt
RTV, narzędzia czy ubrania robocze. „Sztuka wyboru”
to ostatnio organizowany konkurs, w którym nagrodą główną był wyjazd o wartości 6000 zł do legendarnego muzeum Ferrari oraz przejazd jednym z modeli

Dlaczego warto zostać polecanym instalatorem
Purmo? Purmo jest marką należącą do koncernu
Rettig ICC, największego producenta systemów
grzewczych na świecie. Firma oferuje pełny zakres
emiterów ciepła, tj. grzejniki płytowe, łazienkowe,
dekoracyjne, ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
oraz systemy rurowe. Marka ma wieloletnie doświadczenie w branży i wszystkie jej produkty są objęte
10-letnią gwarancją. Jest znaczącym graczem na
rynku instalacyjnym i godnym zaufania partnerem
biznesowym.
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