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Punkty można wymienić na wiele nagród – od vou- 
cherów zakupowych po najnowsze technologie, 
a także produkty marki Honeywell Home.
Już dziś weź udział w programie lojalnościowym 
i zdobądź cenne nagrody!

Przejdź www.installer.honeywellhome.com

Zarejestruj się i Zbieraj punkty

Program Pro-Install Honeywell Home skierowany 
jest do monterów i instalatorów produktów Ho-
neywell Home zamieszkałych na terenie Polski. 
Pierwszym krokiem udziału w programie jest re-
jestracja na stronie: www.installer.honeywellho-
me.com. Po wypełnieniu formularza i aktywowa-
niu konta użytkownik może przejść do zbierania 
punktów. Aby je zdobyć, wystarczy zarejestrować 
fakturę zakupu produktów Honeywell Home.  
Za każdą wydaną złotówkę na produkty Honey-
well Home przyznawany jest 1 punkt.

DoDatkowe punkty Za polecenie pro-
gramu i uDZiał w sZkoleniach

Punkty można również zdobywać poprzez za-
praszanie znajomych instalatorów do przyłą-
czenia się do programu. Za każdego nowego 
zarejestrowanego uczestnika przyznawane jest  
500 punktów na konto osoby zgłaszającej. 
Ponadto, członkowie programu mogą wziąć 

udział w szkoleniach, dzięki którym nie tylko 
można podnieść swoje umiejętności i wiedzę na 
temat najnowszych rozwiązań, lecz także zdoby-
wać jeszcze więcej punktów. w celu zapisania 
się na szkolenie należy wejść przez swoje konto  
w zakładkę „szkolenia”, a następnie wybrać szko-
lenie spośród aktualnie organizowanych. Punkty 
są przyznawane po odbyciu szkolenia.

roZsZerZona gwarancja – tylko Dla Za-
rejestrowanych!

w ramach programu firma oferuje rozszerzoną 
gwarancję na okres 5 lat na wybrane produkty 
connected home (evohome wi-Fi, termostaty T6 
oraz termostaty jednostrefowe Y87). wystarczy je-
dynie wypełnić formularz rozszerzonej rejestracji.

atrakcyjne nagroDy

Punkty uzyskane za zakupy, szkolenia i polece-
nia sumują się. Można je wykorzystać w terminie 
12 miesięcy od momentu przyznania. 

Biżuteria, perfumy, smartfony czy smartwatche to tylko przykłady 
atrakcyjnych nagród, które można zdobyć w nowym programie 
lojalnościowym Honeywell Home Pro-Install Program. Każda wydana 
złotówka to 1 punkt. Zebrane punkty można wymienić na wybrane 
nagrody z katalogu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. 

WystartoWał noWy program lojalnościoWy 
HoneyWell Home pro-install program

ZBIERAJ PUNKTY
Za każdą złotówkę wydaną na produkty marki Honeywell Home 
otrzymasz 1 punkt do wydania w naszym katalogu nagród.  
Zacznij zbierać punkty już dzisiaj – nagrody czekają na Ciebie!

POLECAJ ZNAJOMYM
Czy znasz kogoś, kto może być zainteresowany dołączeniem do 
Programu Pro-Install Honeywell Home? Zaproś znajomych już 
dzisiaj, a my dodamy 500 punktów do Twojego konta za każdego 
nowego uczestnika!

ODBIERAJ NAGRODY
Nasz katalog jest pełen ciekawych nagród. Znajdziesz tu wszystko 
– od voucherów zakupowych po najnowsze technologie,  
a także produkty marki Honeywell Home. 

BON NA 50 ZŁ
Zarejestruj się teraz w Programie Pro-Install Honeywell Home 
i otrzymaj 50 zł. Oferta na bon wygasa 31.12.2019 r.

ROZWIJAJ SWÓJ PROFESJONALIZM
Na platformie installer.honeywellhome.com możesz 
zarejestrować się w organizowanych przez nas szkoleniach.  
Dzięki nim nie tylko zwiększysz swój profesjonalizm jako instalator, 
lecz także otrzymasz dodatkowe punkty, które będziesz mógł 
wykorzystać na nagrody w programie lojalnościowym.

WEJDŹ NA STRONĘ
installer.honeywellhome.com
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ZobacZ pREZENTacJĘ 
programu pro-INSTaLL

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/10/Nowy-program-lojalnosciowy-Honeywell-Home.mp4

