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Wydarzenia & szkolenia 
Dzięki oneteam można zwiększyć wiedzę i umie-
jętności. Uczestnik programu ma dostęp do se-
minariów internetowych i kursów technicznych 
dotyczących produktów firmy ariston. można 
wziąć udział w zindywidualizowanych progra-
mach szkoleniowych i poznać normy i przepisy 
dotyczące systemów grzewczych i sanitarnych. 

Wirtualny showroom 
W oneteam możliwa jest wirtualna wycieczka, aby 
odkryć nowe produkty ariston i wchodzić z nimi 
w interakcję w bardziej wciągający sposób. W za-
kładce Wirtualny showroom poznaj różne rodzaje 
domów i znajdź najlepsze i najbardziej innowacyj-
ne rozwiązania dla każdego z nich. Poznaj funk-
cje produktów ariston dzięki prezentacjom 360. 

centrum multimedialne 
W centrum multimedialnym umieszczono filmy 
ariston. Dowiedz się więcej o aspektach tech-
nicznych, zapoznaj się z ofertą produktów i za-
głębiaj się w wybrane przez siebie tematy. Użyt-
kownik może także tworzyć spersonalizowane 
listy odtwarzania, aby ulubione filmy mieć za-
wsze pod ręką. 

e-katalog 
Interaktywny katalog ariston zawiera pełne 
portfolio produktów marki. Jest tam nie tyl-
ko dostęp do szczegółowych informacji na te-
mat naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania 
i ciepłej wody, ale także możliwość wchodze-
nia w interakcję z najwyższej klasy produkta-
mi ariston w 3D.

Jak to działa?
Po aktywacji konta, zdobywaj punkty i odbie-
raj nagrody. Wystarczy przesyłać kody promo-
cyjne znajdujące się pod zdrapką na urządze-
niu premiowanym ariston. Regularnie wysyłając 
kody, uczestnik zdobywa jeszcze więcej punktów.  
zebrane punkty, to odpowiedni poziom.
każdy uczestnik zaczyna od ekspert Silver, po 
przekroczeniu 480 pkt wchodzi na poziom Gold. 
kolejny poziom Platinum, zaczyna się od 1200 
pkt. ostatni i najwyższy poziom to titanium – 
od 4800 pkt. 
każdy poziom oznacza dodatkowe bonusy dla 
uczestnika, np. oklejenie auta dla pierwszych 40 
instalatorów ze statusem ekspert Gold, czy na-
groda marzeń dla statusów ekspert Platinium  
i ekspert titanium.

aby zapewnić partnerom cenne i skuteczne narzędzia 
do podnoszenia jakości ich pracy i poczucia 
przynależności do zaufanej profesjonalnej sieci, 
marka ariston uruchomiła oneteam: nową platformę 
cyfrową dedykowaną profesjonalistom. W tej wirtualnej 
przestrzeni można uczestniczyć w szkoleniach,  
przeglądać katalogi produktów, znaleźć szczegółowe 
informacje o produktach ariston i być na bieżąco  
z nowymi dostępnymi rozwiązaniami. 

ARISTON ONETEAM PARTNER 
Wszystkie usługi i narzędzia, których potrzebujesz

Dostęp do wszystkich usług za pomocą jednego zestawu danych uwierzytelniających

Przejdź  zarejestruj się w Ariston OneTeam

Przejdź  Więcej o Ariston OneTeam
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http://www.instalreporter.pl
https://signup.ariston-oneteam.com/content/oneteam/pl/pl/signin/step-2-installer.html?type=member
https://www.ariston.com/pl-pl/program-lojalnosciowy/

