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Obecna odsłona będzie funkcjonować pod zmie-
nioną nazwą: Program Lojalnościowy Klubu Zło-
tego Instalatora. Nowa formuła będzie opie-
ra się na elektronicznym systemie naliczania 
punktów, co ułatwi dostęp do informacji i przy-
spieszy całą procedurę. w trosce o środowisko  
De Dietrich zdecydował się wprowadzić stopnio-
we ograniczenie produkcji papieru, dzięki temu 
nie będzie już wymagane przesyłanie kopii fak-
tur pocztą tradycyjną. 

Jakie są korzyści z uczestnictwa w programie?
Każdy z członków będzie mógł skorzystać z:
•	premii	serwisowej	–	udzielana	jest	ona	za	wpis	
do ewidencji SKG, czyli uruchomienie urządzenia,
•	premii	za	promocję	sprzedaży	–	udzielana	jest	
ona w postaci dopłaty za montaż, 
•	premii	punktowej	za	promocję	sprzedaży,	która	
pozwala na wyjazd szkoleniowy (Szkolenie Pod 
Palmami KZI) lub wymianę na środki pieniężne.

Dokonanie wyboru rozliczania premii wymienio-
nych w ramach nowej platformy Programu Lo-

jalnościowego KZI daje szereg korzyści. Przede 
wszystkim znacznie ułatwia formę rozliczenia, 
ponieważ zdejmuje z instalatora konieczność 
wystawiania i przesyłania do BDR Thermea Po-
land faktur za wykonane usługi uruchomienia lub 
montażu, a przysługujące z tego tytułu środki fi-
nansowe automatycznie są przelewane na kartę 
przedpłaconą MASTERCARD. Członkowie mogą 
zdecydować o rozliczaniu każdej z tych premii 
rejestrując się na platformie programu. Zupełnie 
nowy Program Lojalnościowy ruszy od 1 kwietnia. 

Szkolenie Pod Palmami – nowe zasady
Zmianie ulegną także zasady przyznawania premii 
za promocję sprzedaży, która uprawnia do udzia-
łu w corocznym, wakacyjnym wyjeździe zwanym 
Szkoleniem Pod Palmami KZI, które przysługuje 
za zgromadzenie w ciągu roku odpowiedniej licz-
by punktów za redystrybucję produktów BDRTP. 
Liczby punktów przysługujące poszczególnym 
grupom urządzeń oraz szczegóły o programie 
znajdują się na stronie internetowej programu: 
https://dedietrich.pl/klub-zlotego-instalatora/. 

Prosty i przejrzysty system naliczania punktów, dodatkowe premie finansowe 
oraz premia powitalna dla nowych członków to założenia unowocześnionej 
odsłony Klubu Złotego Instalatora. Program został ulepszony oraz rozszerzony, 
dzięki czemu instalatorzy będą czerpać jeszcze większe korzyści. 

De Dietrich: korzystne zmiany 
w Programie LojaLnościowym…
…Klubu Złotego Instalatora 

Premiowanie urządzeń De Dietrich polega na przyznawaniu punk-
tów za wskazane produkty. Aby dołączyć do programu należy wejść 
na stronę: http://klubzlotegoinstalatora.pl. Dla wszystkich nowych 
członków, którzy zarejestrują się do 30.06.2020 roku przewidzia-
na jest dodatkowa premia powitalna w wysokości 100 punktów. 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
KLUB ZŁOTEGO INSTALATORA

KORZYŚCI  
Z UCZESTNICTWA:

01
PREMIA 
SERWISOWA

02
PREMIA ZA
MONTAŻ

03
PREMIA  
PUNKTOWA KZI ZA
PROMOCJĘ
SPRZEDAŻY

04
WYJAZD
SZKOLENIOWY
SZKOLENIE 
POD PALMAMI

05
WYMIANA
NA ŚRODKI
PIENIĘŻNE

Dla nowych członków przewidziana jest dodatkowa premia powitalna.
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