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Spotkania w gronie najlepszych
Oprócz premiowania klientów każda z Hurtowni 
Partnerskich uczestniczących w programie orga-
nizuje spotkania integrisowe. Są one bardzo waż-
nym elementem programu. Umożliwiają budo-
wanie relacji, wymianę informacji i – co wzbudza 
najwięcej emocji – przekazanie nagród. Tego typu 
lokalne działania cieszą się w Grupie SBS wielkim 

zainteresowaniem i wzbudzają sympatię uczest-
ników. Ponieważ w obecnej sytuacji najprawdo-
podobniej będziemy musieli czekać na spotkania 
do wiosny, część Hurtowni Partnerskich działa-
jących w programie organizuje wydarzenia on-li-
ne, aby być w stałym kontakcie ze swoimi klien-
tami. więcej informacji o wydarzeniach Integris+ 
znajdziesz w najbliższej Hurtowni Partnerskiej. 

Bądź w gronie najlepszych w branży
Hurtownie Grupy SBS wyróżnia profesjonalizm, kom-
pleksowość oferty i indywidualne podejście do klien-
ta. Te trzy aspekty są fundamentem budowy Grupy. 
Od 20 lat dynamicznie rozwijamy swoją działalność. 
Jesteśmy największą w Polsce siecią sprzedaży ar-
tykułów sanitarnych, grzewczych i instalacyjnych.

Jak działa Integris+?
Kupując* produkty partnerów programu Integris+ 
w Hurtowniach Grupy SBS, klient zbiera punkty. Raz 
na pół roku hurtownie organizują spotkania, na któ-
rych klienci w zamian za wykonane obroty dostają 
nagrody. Oprócz dostępnych do tej pory narzędzi 
ręcznych, elektronarzędzi, strojów roboczych, sa-
mochodu osobowego, bonów na zakup sprzętu RTV  

Moc marki
Ideą Integris+ jest zintegrowanie instalatorów, 
hurtowni i marek producenckich. Przygotowu-
jąc każdą edycję weryfikujemy partnerów wy-
bieranych do Integris+. Dbamy o to, aby pokazali 

się w nim najlepsi producenci, których produk-
ty są najchętniej kupowane, a także te marki, 
które posiadają największy potencjał na rynku.  
w tym roku po raz pierwszy zaprezentują się: 
Aliaxis, BwT, Elterm, Graf, Luxrad i Rothenberger. 

Kiedy w 2012 roku ruszaliśmy z naszym programem lojalnościowym 
liczyliśmy się z tym, że będzie cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród instalatorów. w końcu, kto nie lubi dostawać nagród? Przez te 
10 lat Hurtownie Partnerskie wręczyły dziesiątki tysięcy nagród swoim 
klientom, doceniając ich zaufanie i zaangażowanie. Ruszyliśmy z kolejną 
edycją i już nie możemy się doczekać, co ona przyniesie!

IntegrIs+ ma już 10 lat!

Przejdź  Pełna lista producentów – poznaj 46 marek, które biorą udział w 10. edycji Integris+

Przejdź  Najbliższa hurtownia Grupy SBS

*min. kwota zakupu 6000 zł netto.

http://www.instalreporter.pl
https://www.integrisplus.pl/index.php?sid=925bbe00e7d475478b1f40dd30d810a7#integris
https://www.grupa-sbs.pl/hurtownie
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i AGD, bonów SODEXO, minikoparki JCB, voucherów 
na przeżycia z Katalogu Marzeń, oferujemy również 
pakiety szkoleń na uprawnienia F-gaz. Stawiamy tak-
że na wspieranie biznesu naszych klientów: od tej 
edycji będzie możliwość zamówienia własnej strony 
internetowej lub pozyskania platformy mailingowej. 
w dowolnym momencie trwania programu ist-
nieje możliwość dodawania nowych nagród na 
wniosek uczestników. SBS Sp. z o.o.

91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01

marketing@grupa-sbs.pl 
www.grupa-sbs.pl

r e k l a m a

Przejdź  regulamin programu Integris+
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Zbudujmy lepsZą inżynierię 
prZysZłości. 4 marca  
– światowy dZień inżyniera
Technika jest najważniejszym impulsem rozwo-
ju cywilizacyjnego, który zawdzięczamy inżynie-
rom. Bez ich wynalazków i technologii nie istnieje 
praktycznie żadna branża, ani dziedzina. wszy-
scy korzystamy z ich dorobku w każdym aspek-
cie naszego życia od najdrobniejszych, po naj-
bardziej skomplikowane rozwiązania. Twórcy 
techniki obdarzeni wyobraźnią i kreatywnością 
zmieniają oblicze świata i decydują o niewiary-
godnym wręcz postępie technologicznym. Oka-
zją do przypomnienia ich dokonań jest obcho-
dzony corocznie od 4 marca 2020 roku Światowy 
Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (world 
Engineering Day for Sustainable Development).
Na Światowym Kongresie Inżynierów (wEC 
– world Engineers Convention) w Melbourne  
w 2019 r., który zgromadził tysiące uczestników, 
Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich 
(wFEO – world Federation of Engineering Organi-
zations) oraz UNESCO (United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultural Organization) wyszły 
z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego 
Dnia Inżyniera, jako wyjątkowego święta, które 
ma podkreślać rolę twórców techniki i znacze-
nia ich pracy dla społeczeństwa. 
wFEO otrzymało wsparcie od największych mię-
dzynarodowych i krajowych instytucji, w tym 
od FSNT-NOT oraz uczelni, reprezentujących  
23 miliony inżynierów na całym świecie. Federa-
cja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT 
poparła inicjatywę wFEO i włączyła się czynnie  
w obchody Światowego Dnia Inżynierii Zrówno-
ważonego Rozwoju. 
Tegoroczne obchody organizowane przy współ-
udziale Politechniki warszawskiej pod hasłem 
„Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”, od-

będą się 4 marca również w formule on-line, ze 
względu na utrzymującą się pandemię. Jeśli sy-
tuacja na to pozwoli, możliwa jest także formuła 
hybrydowa. w programie rocznicowego wydarze-
nia przewidziano wiele interesujących wystąpień 
podkreślających wkład inżynierów w rozwój na-
uki, medycyny, technologii i gospodarki. wystą-
pienie inauguracyjne prof. dr hab. inż. Mariusza 
Malinowskiego, prorektora ds. nauki Politechniki 
warszawskiej poświęcone będzie nowym tech-
nologiom w energetyce jako odpowiedź na wy-
zwania Europejskiego Zielonego Ładu. wśród 
ważnych zagadnień nie zabraknie też problema-
tyki dotyczącej wykorzystania przełomowych 
rozwiązań w diagnostyce i leczeniu pacjentów  
z wadami słuchu, rozwoju digitalizacji a także per-
spektyw kształcenia inżynierów dla przyszłości. 
Przewidziane jest również wystąpienie przedsta-
wicieli Koła Naukowego Energetyków Politech-
niki warszawskiej.
Obchody Światowego Dnia Inżyniera dla Zrów-
noważonego Rozwoju rozpoczynają się o godzi-
nie 10.30. Zapraszamy do udziału po uprzednim 
zarejestrowaniu się.
Źródło: https://sdi.enot.pl
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