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Przejrzyj akcje promocyjne w programie PIK, 
gdzie za każde wydane 100 zł na zakup produk-
tu z oferty wymienionych marek otrzymasz przy-
pisaną liczbę punktów, które możesz wymienić 
na atrakcyjne nagrody.
w akcjach promocyjnych PIK bierze udział aż 
kilkudziesięciu dostawców. Co zyskujesz? Nasi 
partnerzy mogą korzystać z punktów przyzna-
wanych w postaci PIK i wymieniać je na atrak-
cyjne nagrody, ale nie tylko. Nasza praca polega 
również na tym, aby wspierać ich w codziennych 
działaniach, ponieważ wspólnymi siłami jesteśmy  
w stanie zdziałać o wiele więcej. 

Instal-Konsorcjum to nie tylko sieć hurtowni instalacyjnych, ale również miejsce, w którym troszczymy się  
o dobro i zadowolenie klientów. Dzięki stałej współpracy z hurtowniami Instal-Konsorcjum możesz skorzystać 
z wielu akcji promocyjnych i zdobywać wiele satysfakcjonujących nagród. Przygotowaliśmy również 
atrakcyjne świadczenia, które zwiększają bezpieczeństwo i konkurencyjność prowadzonej działalności. 
Jednym z nich jest PartnerCarLeas – to nowa oferta, w ramach której za punkty PIK można jeździć  
nowym samochodem dostawczym.

Program Partnerski ik – Pik  
– jeden program, wiele korzyści

Przejdź  Więcej o PartnerCarLeas

http://www.instalreporter.pl
https://ik.pl/baza-wiedzy/w-obiektywie/akademia-ik-dla-profesjonalistow-program-leasingowy-partnercarleas ?utm_source=IR2022&utm_medium=art&utm_campaign=artIR&utm_id=3
https://ik.pl/promocje-i-nowosci/wymien-punkty-pik-na-rate-za-samochod?utm_source=IR2022&utm_medium=art&utm_campaign=artIR&utm_id=3


Oprócz tego Partnerzy IK mogą skorzystać z trzech 
świadczeń:
• ubezpieczenia instalatora – jest to oferta ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czy-
li OC. Dzięki niemu nasi partnerzy mogą zająć 
się pracą bez stresu o brak zabezpieczenia, jeśli 
wydarzyłby się ewentualny wypadek lub szkoda 
w trakcie wykonywania prac instalacyjnych, jak 
również po ich zakończeniu;
• telefonia komórkowa – T-Mobile przygotował 
dla nas, a co za tym idzie, dla naszych partnerów, 
doskonałą ofertę, która pozwala korzystać z ich 
usług po najniższych stawkach. Dodatkowo mogą 
w sposób całkowicie darmowy kontaktować się 
ze swoją hurtownią, ale nie tylko;
• program leasingowy pt. PartnerCarLeas – wspól-
nie z dealerami samochodów marki Ford i Peu-
geot przygotowaliśmy dla partnerów specjalną 
propozycję, w ramach której na atrakcyjnych wa-
runkach można wyleasingować auto dostawcze  
i finansować ratę punktami PIK. Aktualnie dostępne 
od ręki są tylko wybrane modele samochodów 
dostawczych Peugeot, lecz ich liczba jest ogra-
niczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Powyższa 
oferta skierowana jest tylko do Partnerów IK.

Wielka loteria i konkurs Pik

Zapraszamy do udziału w wielkiej Loterii i wiel-
kim Konkursie PIK z główną nagrodą w posta-
ci samochodu dostawczego marki Ford Transit 
Connect. Do wygrania jest również 25 nagród do-
datkowych, którymi są laptopy Acer oraz telefony 
iPhone. Natomiast dla 25 partnerów z największą 
liczbą uzyskanych punktów PIK – nagroda gwa-
rantowana – udział w Akademii Bezpiecznej Jaz-
dy. Czas trwania loterii i konkursu: od 1.07.2021 
do 30.06.2022.

Co zrobić, aby wygrać?
• Zarejestruj się, a następnie zaloguj się do Pro-
gramu Partnerskiego PIK
• Potwierdź swój udział i wyraź wymagane zgo-
dy w zakładce wIELKA LOTERIA I wIELKI KON-
KURS PIK
• Zbieraj punkty PIK za zakupy towarów w ogól-
nopolskich akcjach PIK
• Bierz udział w webinariach Akademii IK dla Pro-
fesjonalistów 
• Za każde zdobyte 500 pkt. PIK lub udział w we-
binariach otrzymasz 1 mały los i szansę na wy-
granie 1 z 25 nagród
• Losowania 25 nagród w 2022 jeszcze w dwóch 
terminach: 22.03.2022, 24.05.2022
• Za każde zdobyte 2500 pkt. PIK otrzymasz  
1 duży los i szansę na wygranie samochodu FORD 
TRANSIT CONNECT VAN L2
• Nagroda gwarantowana dla 25 Partnerów IK 
z największą uzyskaną liczbą punktów PIK – 
udział w Akademii Bezpieczniej Jazdy na TO-
RZE ŁÓDŹ podczas losowania finałowego  
w dniu 29.07.2022 r.

Przejdź  Więcej o Loterii i Konkursie PIK

Przejdź  zarejestruj się w Programie PIK

AKADEMIA  
BEZPIECZNEJ JAZDY
DLA 25 PARTNERÓW IK

WIELKA LOTERIA I KONKURS PIK

NAGRODA GŁÓWNA  
W LOSOWANIU FINAŁOWYM

TRANSIT CONNECT VAN L2

25 NAGRÓD 
W 5 LOSOWANIACH  CO 2 MIESIĄCE

12x iPhone SE 64 GB

13x laptop ACER Aspire 3

KOLEJNE LOSOWANIE JUŻ 22.03.2022!
Przypominamy o wyrażeniu zgody na udział w zakładce WIELKA LOTERIA I KONKURS PIK
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Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław

www.partner.ik.pl, info@partner.ik.pl
infolinia 22 205 07 69
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Przejdź  Akademia IK – Webinaria 

https://ik.pl/promocje-i-nowosci/wielka-loteria?utm_source=IR2022&utm_medium=art&utm_campaign=artIR&utm_id=3
https://ik.pl/program-partnerski-ik ?utm_source=IR2022&utm_medium=art&utm_campaign=artIR&utm_id=3
http://www.instalreporter.pl
https://ik.pl/promocje-i-nowosci/wielka-loteria?utm_source=IR2022&utm_medium=art&utm_campaign=artIR&utm_id=3
https://ik.pl/szkolenia?utm_source=IR2022&utm_medium=art&utm_campaign=artIR&utm_id=3

