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Piąta edycja Programu Instalator
firmy Viessmann – czas start!
W styczniu 2019 roku rozpoczęła się kolejna edycja Programu Instalator. Z okazji 5-lecia programu uczestnicy
mogą liczyć na jeszcze więcej konkursów, nagród i wielu innych dodatkowych atrakcji!

Przypomnijmy zasady zdobywania

· Nagrody gwarantowane (narzędzia, vouchery lub
inne praktyczne gadżety) otrzymuje uczestnik, który zarejestruje w programie określoną liczbę urządzeń (szczegóły w regulaminie).
· Dodatkowo uczestnik ma możliwość korzystania
z instrukcji i prezentacji szkoleniowych.

Uczestnicy mają zagwarantowaną możliwość:
• zamawiania produktów na preferencyjnych warunkach i są informowani na bieżąco o wszelkich akcjach promocyjnych;
• skorzystania z fachowego doradztwa podczas wyboru konkretnych urządzeń;

Prospekt
aktywacyjny

· Premia finansowa wypłacana jest na kartę prepaid, za każde prawidłowo zgłoszone urządzenie do 20.
kolejnego miesiąca.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24

rekl ama

premii i bonusów
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Pobierz aplikację Program Instalator
i rejestruj urządzenia przez telefon:

i aktywności przerósł wszelkie oczekiwania. Firma
Viessmann składa podziękowania wszystkim uczestnikom programu.
Najważniejsze wydarzenia edycji 2018:
· tłumy na stoisku firmy Viessmann podczas Targów
Instalacje 2018 w Poznaniu,
· rekordowa frekwencja podczas Pikniku Instalatora, który odbył się w 5 miastach Polski,
· wyjazd na Chorwację, wraz z przedstawicielami
marki Viessmann,
· wspólne kibicowanie podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle.

• uczestnictwa w szkoleniach poszerzających i ugruntowujących ich wiedzę. Są to cykle comiesięcznych
prezentacji w postaci Tematów Miesiąca czy też
Webinaria,
• skorzystania z nauki w Akademii Viessmann na preferencyjnych warunkach.

Nowa wersja aplikacji mobilnej
Aby ułatwić i zaoszczędzić czas podczas rejestracji
urządzeń, udostępniliśmy najnowszą wersję aplikacji mobilnej Programu Instalator. Wystarczy zeskanować kod kreskowy z numerem fabrycznym
urządzenia oraz załączyć zdjęcie dokumentu potwierdzającego montaż.

Za nami edycja Programu Instalator
2018 i wiele niezapomnianych
wydarzeń!
Miniona edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników programu. Poziom zaangażowania

Przed nami edycja, w której wydarzy się
jeszcze więcej!
Rok 2019 to jubileusz Programu Instalator, dlatego będzie to również czas
wielu niespodzianek.
Wszystkie informacje dotyczące tego,
co dzieje się w programie oraz najnowsze informacje o konkursach
i akcjach promocyjnych dostępne są
na stronie www.programinstalator.pl
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