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wzajemnym zaufaniu klienta i dostawcy i prowa-
dzi do osiągnięcia wspólnych celów. Onninen jest 
nie tylko dostawcą, ale przede wszystkim part-
nerem handlowym z bogatym know-how oraz 
wieloletnim doświadczeniem w budowaniu re-
lacji handlowych. Firma nie zapomina o podsta-
wach biznesowych takich jak: szybka dostawa, 
jakość produktów, wsparcie kryzysowe. To klu-
czowe obszary z punktu widzenia klienta, dla-
tego Onninen nieustannie pracuje nad ważny-
mi aspektami, ułatwiającymi klientom zakupy, 
w tym nad wydłużaniem czasu składania zamó-
wień z dostawą na drugi dzień.
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Korzyści finansowe i cashbacK

Klienci Onninen otrzymują atrakcyjny 5% cash-
back na indywidualne karty przedpłacone za za-
kupy oraz bieżące aktywności w OnnTopie. Każ-
dy z uczestników może samodzielnie dokonywać 
przelewów wypracowanych benefitów i sam de-
cyduje, na co je wyda. Żyjąc w bardzo dynamicz-
nych czasach, klienci nie lubią czekać. Dlatego też 
w programie OnnTop wszystkie zadania i przy-
znawane korzyści rozliczane są automatycznie 
– w czasie rzeczywistym. 

wiedza i eduKacja

Na uczestników programu czeka mnóstwo atrak-
cji, w tym m.in. wyzwania, promocje oraz quizy. 

Klienci biorący udział w wyzwaniach zdobywa-
ją extra punkty na swoje konta. Już na starcie 
można otrzymać 50 zł za rozwiązanie anagra-
mu. Dzięki segmentacji klientów, uczestnicy pro-
gramu mogą liczyć na spersonalizowane treści, 
czyli tylko takie, które naprawdę ich zainteresu-
ją. Program niesie ze sobą ogromną dawkę wie-
dzy, ale także rozrywki.

LojaLność w seKtorze b2b

Program łączy profesjonalistów – najlepszych 
producentów i wykonawców w branży instalacyj-
nej. w sektorze B2B trudno mówić o klasycznym 
podejściu do lojalności konsumenckiej. Znacze-
nie ważniejszy jest model współpracy określa-
ny mianem trusted advisor. Oparty jest on na  

OnnTop to oferta dla klientów ogólnopolskiej hurtowni instalacyjnej 
Onninen. Program dedykowany jest instalatorom hydraulicznym, 
elektrycznym oraz właścicielom sklepów i hurtowni. Narzędzie  
znacząco wykracza poza standardowy program lojalnościowy, dlatego 
jego charakter najlepiej określa stwierdzenie platforma wymiany 
korzyści. Uczestnicy programu wymieniają punkty na gotówkę,  
a przy tym rozwijają swoje zainteresowania branżowe, biorą udział  
w spersonalizowanych szkoleniach i promocjach. Mogą również 
korzystać z modułów opartych o rywalizację i zabawę. OnnTop to 
przestrzeń do poszerzania wiedzy, pełna benefitów i możliwości 
oszczędzania zarówno pieniędzy, jak i cennego czasu.

W OnnTOp kasa Wraca
Platforma korzyści dla klientów Onninen
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