
5602/2022 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

wypatrujcie akcji specjalnych – co jakiś czas nie-
które urządzenia warte są więcej!
b) Przez szkolenia.
Zawsze nagradzamy chęci do zdobycia wiedzy. 
Po szkoleniu, w zależności jak wam poszło, do-
rzucamy nyple do portfela. Jest też mnożnik ny-
pli za szkolenie miesiąca, wtedy możecie zyskać 
jeszcze więcej.
c) Przez inne akcje.
Regularnie proponujemy akcje specjalne, konkursy 

i inne wyzwania – nigdy powtarzalne, zawsze cie-
kawe, żebyście mogli przy nich odpocząć po pracy.

…BO SĄ NAGRODY

Ekskluzywny zegarek? Nowy komputer? Komplet 
niezawodnych garnków? w Drużynie A mamy po-
nad 1000 gadżetów w katalogu nagród. Z różnych 
kategorii, każdy znajdzie coś dla siebie. Od na-
rzędzi, które przydadzą się wam w pracy, przez 
prezenty do domu i dla dzieci. Na nagrody wy-
dajecie zdobyte wcześniej nyple. wysyłamy je do 
was za darmo. Prościej być nie może. 
Kto jeszcze nie jest w programie – tego serdecz-
nie zapraszamy do bycia członkiem Drużyny. Bo 
to program właśnie dla was! 

…BO SŁUCHAMY INSTALATORÓW

Drużyna A to owoc długiej pracy i przede wszyst-
kim rozmów z wami – instalatorami. Program 
zrobiony przez profesjonalistów dla profesjona-
listów. Sami powiedzieliście, czego oczekujecie 
i chcecie w programie. Daliście znać, co irytuje 
was w innych programach. Opierając się na tym 
i na naszej wiedzy, stworzyliśmy coś, czym mo-
żemy się pochwalić. Program działa już ponad 
rok i cały czas się rozwija.

…BO DOWIECIE SIĘ CZEGOŚ NOWEGO 
O INSTALACJACH

Kojarzycie kanał AFRISO na YouTube? Największy na 
świecie, z najlepszymi poradami dla instalatorów. 
Bardzo mocno stawiamy na przekazywanie wie-
dzy, żeby pracowało się wam szybciej i wygodniej.
w Drużynie A też znajdziecie dużo wiedzy. Ale 
uznaliśmy, że nie ma sensu robić nudnych szkoleń 
z przeskakiwaniem między slajdami. Nie macie 
na to czasu ani ochoty, dużo się też z takiej formy 
nie nauczycie. Dlatego u nas spotkacie samo mię-
so i konkret. Krótkie pytania, proste wyjaśnienia 
nawet skomplikowanych tematów. Sami sygna-
lizowaliście, że właśnie takich szkoleń szukacie. 

Szkolenie jest raz na miesiąc. A program ma już 
ponad rok, więc trochę się ich w bazie nazbiera-
ło – macie dobry materiał do nauki.

…BO SĄ NYPLE!

Nyple to punkty w naszym programie. Możecie 
je zarobić na kilka sposobów. A potem wydać 
na nagrody, albo zasilić nimi kartę przedpłaconą  
i robić nią zakupy w każdym sklepie.
a) Rejestrując kody z urządzeń AFRISO.
Kod znajdziecie na zdrapce na opakowaniach 
produktów biorących udział w programie. Kod 
wystarczy wysłać do nas SMS-em albo wpisać 
na stronie programu. w zależności od rodzaju 
urządzenia zdobywacie różną liczba nypli.

Programów partnerskich w naszej 
branży jest dużo. Czemu wybrać 
akurat Drużynę A?
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Przejdź  zainstaluj się w drużynie A!

http://www.instalreporter.pl
https://www.druzyna-a.afriso.pl/

