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na urządzeniach. Za wykonanie takiej czynności 
uczestnik otrzymuje punkty, które może rozdy-
sponować na wiele sposobów.
Katalog nagród w programie jest szeroki,  
a w jego skład wchodzą praktyczne rzeczy, jak 
ubrania robocze czy możliwość oklejenia samo-
chodu. Oprócz tego, instalator może również sko-
rzystać z oferty specjalnej na urządzenia Ariston, 
zlecić przelew na otrzymaną wcześniej kartę  

prepaid lub zamówić nagrodę indywidualną. 
Dodatkowo w ramach programu regularnie od-
bywają się akcje specjalne, w ramach których, 
uczestnicy mogą zyskać dodatkowe punkty lub 
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
My Ariston wyróżnia nie tylko intuicyjna apli-
kacja mobilna, co unikatowy moduł, jaki w so-
bie zawiera – specjalne oferty dla instalatorów 
na montaż pomp ciepła. To narzędzie, które 
usprawnia codzienną pracę uczestników pro-
gramu, a także pomaga im w pozyskiwaniu no-
wych zleceń, kontroli terminów montażu czy 
umożliwieniu stworzenia referencji po zakoń-
czeniu realizacji dla konsumenta. Moduł został 
zaprojektowany by był maksymalnie intuicyjny 
dla użytkownika.
Stale rozwijający się program My Ariston dostęp-
ny jest na stronie www.myariston.pl oraz poprzez 
aplikację mobilną, przygotowaną na urządzenia 
z systemem Android lub iOS.

Program My Ariston zadebiutował na rynku  
w 2012 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło, co 
znajduje odzwierciedlenie w ewolucji platformy 
internetowej czy wprowadzeniu aplikacji mobilnej 
dla uczestników. My Ariston zrzesza osoby, któ-
re pracują jako instalatorzy i w ramach zawodo-
wych obowiązków wybierają kotły i pompy cie-
pła marki Ariston.
Głównym założeniem programu było stworzenie  

przystępnej platformy, która nie tylko zapewni 
korzyści uczestnikom, ale umożliwi im dostęp 
do branżowych aktualności czy wartościowych 
certyfikatów.
wygoda i prostota użytkowania były nadrzędny-
mi wartościami, jakie towarzyszyły opracowaniu 
My Ariston. Dlatego po montażu rolą instalato-
ra jest jedynie rejestrowanie specjalnych kodów, 
które znajdują się na naklejkach, umieszczonych 

Liczący już 10 lat program My Ariston skupia instalatorów pracujących z kotłami  
i pompami ciepła Ariston. Uczestnicy zyskują dostęp do wygodnej platformy 

internetowej oraz innowacyjnej aplikacji mobilnej. Zarejestrowani użytkownicy 
zdobywają punkty za rejestrację kodów z naklejek dołączonych do urządzeń. Zdobyte 
punkty wymieniają na atrakcyjne nagrody. Dodatkowo program ma specjalny moduł, 

pomagający instalatorom w pozyskiwaniu nowych zleceń na montaż pomp.

My Ariston – wyjątkowy progrAM  
dla instalatorów ariston

Zdobywaj
nowych klientów

z Ariston!
Zapoznaj się

z nowymi funkcjami
aplikacji mobilnej.

Więcej

http://www.instalreporter.pl
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AktuAlne Akcje specjAlne w progrAmie my Ariston

w programie My Ariston dodatkowo do standardowych punktów za rejestrację 
urządzeń instalator może liczyć na szereg promocji i atrakcyjnych akcji 
dodatkowych dających możliwość zdobycia extra punktów, bonów lub innych 
atrakcyjnych nagród. 
Poniżej prezentujemy listę aktualnie obowiązujących akcji:

•	Zyskaj	nawet	1900	pkt	za	pompy!	Teraz za każdą zarejestrowaną pompę 
ciepła Nimbus objętą promocją dostaniesz 1900 punktów na swoje konto! 
Rejestrując 2 takie pompy, możesz zgarnąć kocioł Clas ONE za 1 zł! To się opłaca! 
Promocja trwa od 17 stycznia do 31 marca 2022.
Więcej

•	Zyskaj	nawet	do	700	pkt	za	kocioł! Promocja trwa od 17 stycznia  
do 31 marca 2022 r. na www.myariston.pl i dotyczy kotłów promowanych  
w programie My Ariston. Kupujesz i rejestrujesz urządzenia objęte promocją  
i zgarniasz dodatkowe ekstra punkty! 
Sprawdź szczegółową listę wszystkich urządzeń biorących udział w akcji.
Więcej

•	Więcej	rejestrujesz,	dalej	zajedziesz. Zgarnij 150 zł na stację Orlen!  
Od wtorku 25 stycznia 2022 r. pierwszych 300 rejestracji pakietu CARES S 
SYSTEM lub CLAS ONE SYSTEM 24 z zasobnikiem Ariston BCH 120 nagradzamy 
kartą paliwową z doładowaniem o wartości 150 zł na stacje ORLEN + dodatkowo 
325 pkt za każdy CARES S SYSTEM lub + dodatkowo 400 pkt za każdy kocioł 
CLAS ONE SYSTEM 24.
Więcej

Przejdź  zarejestruj się w programie My Ariston

więcej rejestrujesz dalej
zajedziesz z Ariston

zarejestruj pakiet
kocioł Cares S + zasobnik lub Clas One + zasobnik 

i odbierz bon paliwowy
150 zł

300 bonów dla 300 pierwszych rejestracji300 bonów dla 300 pierwszych rejestracji

za 2 
dowolne

pompy ciepła
Nimbus

kocioł Clas ONE 
za 1 zł.
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Promocja trwa od 17 stycznia do 31 marca 2022 r.

Cares S podnosi 
punktacje na kotły 

Zyskaj nawet do 700 pkt

 
Promocja obowiązuje  

od 17 stycznia do 31 marca 2022 r. 
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