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Grupa bosch termotechnika jest jednym z największych na świecie producentów urządzeń służących do 
ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji (HVac). Współpracującym firmom 
instalacyjnym oraz serwisowym bosch termotechnika zapewnia szerokie wsparcie w codziennych wyzwaniach 
biznesu. Profesjonaliści mogą korzystać m. in. z Programu Autoryzacji, Programu Partnerskiego, szerokiej oferty 
szkoleń czy dedykowanych narzędzi online oraz aplikacji mobilnych niezwykle przydatnych w codziennej pracy.

BOSCH dla prOfeSjOnaliStów
spraWdŹ, Jak partnerstWo Z BoscH 
ułatWi tWoJĄ pracĘ

bosch termotechnika oferuje swoim partne-
rom szereg korzyści. aby korzystać z ich pełne-
go zakresu, należy uzyskać autoryzację. Progra-
mem Autoryzacji objęte są firmy zajmujące się 
instalacją, konserwacją lub serwisem urządzeń 
HVac współpracujące z bosch termotechnika. 
Proces autoryzacji jest niezwykle łatwy:

krok 1: Wybór. 
Wybierz rodzaj autoryzacji (zakres usług oraz ro-
dzaj urządzeń).
krok 2: uprawnienia. 
Upewnij się, że masz odpowiednie ważne upraw-
nienia.
krok 3: szkolenie. 
Ukończ odpowiednie szkolenie autoryzacyjne. 
aktualny harmonogram szkoleń znajdziesz na: 
www.bosch-termotechnika-akademia.pl
krok 4: umowa. 
Podpisz z bosch umowę autoryzowany Partner 
bosch termotechnika. Gotowe!

autoryzacja bosch termotechnika to szereg ko-
rzyści m.in.:
- wsparcie sprzedażowe, 
- wsparcie marketingowe,
- szkolenia i rozwój,
- wsparcie techniczne,
- nagrody i profity.

ZostaŃ Green Hero Z ekoLoGicZnym 
oGrZeWaniem BoscH

Dodatkowo autoryzowani Partnerzy specjalizują-
cy się w ekologicznych rozwiązaniach grzewczych 
mają możliwość przyłączenia się do akcji Green 
Hero, aby skorzystać z dedykowanego wsparcia. 

http://www.instalreporter.pl
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-autoryzacji/autoryzowany-partner-bosch-termotechnika.html
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-partnerski/
https://bosch-termotechnika-akademia.pl/
https://bosch-termotechnika-akademia.pl/
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/narzedzia-online-dla-profesjonalistow/
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/aplikacje/
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-autoryzacji/autoryzowany-partner-bosch-termotechnika.html
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-autoryzacji/autoryzowany-partner-bosch-termotechnika.html
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/green-hero-z-bosch-termotechnika/
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/green-hero-z-bosch-termotechnika/
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chcesz skutecznie walczyć z emisją dwutlen-
ku węgla? 
Jako Profesjonalista, dokonując doboru urządze-
nia grzewczego dla swoich klientów, również ty 
masz na to realny wpływ.
bosch w swoim portfolio ma bogatą ofertę urzą-
dzeń elektrycznych m.in. pompy ciepła, elektrycz-
ne kotły i podgrzewacze wody, rekuperację i kli-
matyzatory. bądź bohaterem w swojej lokalnej 
społeczności, instaluj ekologiczne urządzenia 
bosch i chroń klimat razem z nami.

W ramach akcji Green Hero bosch oferuje autory-
zowanym Partnerom m.in. wsparcie techniczne, 
wyróżnienie firmy w wyszukiwarce autoryzowa-
nych Partnerów na korporacyjnej stronie inter-
netowej, promocję wykonanych instalacji, pakiet 
startowy, reklamę na samochodzie a także moż-
liwość rozliczania usług dodatkowych (przygoto-
wanie do pierwszego uruchomienia i/lub pierw-
sze uruchomienie urządzeń) czy uczestnictwo  
w Programie Partnerskim.

proGram partnerski – korZystaJ 
Ze Wsparcia i GratyFikacJi

Instaluj, rejestruj urządzenia na bosch-termo-
technika-portal.pl i odbieraj nagrody. Uczestnika-
mi Programu Partnerskiego mogą być przedsię-
biorcy (firmy) zajmujące się zarobkowo instalacją  
i/lub serwisem urządzeń grzewczych lub klima-
tyzacyjnych. 
aby przystąpić do Programu, wystarczy założyć 
konto na dedykowanej profesjonalistom platfor-
mie bosch-termotechnika-portal.pl, a następnie 
rejestrować instalowane urządzenia. Rejestracja 
urządzeń wymaga jedynie podania ich numeru 
identyfikacyjnego. 
za każde zarejestrowane urządzenie uczestnik 
otrzymuje określoną liczbę punktów. zgromadzo-
ne punkty można w dowolnym momencie wymie-
nić na atrakcyjne nagrody. nagrody mają przede 
wszystkim charakter biznesowy, co oznacza, że 
uczestnik może je wykorzystać w codziennej 
pracy. nagrody mają różne progi punktowe tak,  

aby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Punk-
ty za zarejestrowane urządzenie można wykorzy-
stać aż przez dwa lata.

rejestruj urządzenia i zamawiaj nagrody w apli-
kacji – jeszcze łatwiej, szybciej i wygodniej. 
aplikacja Bosch Easy Partner to Program Part-
nerski w twoim telefonie. 
Dzięki funkcji skanowania rejestracja urządzeń 
poprzez aplikację jest znacznie szybsza i ła-
twiejsza a punkty są automatycznie dodawane 
do konta twojej firmy. W aplikacji możesz rów-
nież wygodnie zamawiać nagrody oraz zysku-
jesz stały dostęp do dokumentów i materiałów 
na Portalu dla Partnerów.

BoscH termotecHnika akademia

bosch termotechnika oferuje system profesjo-
nalnych szkoleń technicznych. 
bosch termotechnika akademia to:
•	zapisy	na	szkolenia	stacjonarne,
•	zapisy	na	szkolenia	online,
•	informacja	o	statusie	zgłoszenia	na	szkolenie	
wysyłana na e-mail,
•	automatyczna	wysyłka	zaświadczeń	potwier-
dzających udział w szkoleniach.

Robert Bosch Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801
www.bosch-termotechnika.pl

termotechnika@pl.bosch.com

re
kl

am
a

Przejdź  Portal dla Partnerów Bosch 

Przejdź  Bosch Termotechnika Akademia

http://www.instalreporter.pl
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/green-hero-z-bosch-termotechnika
https://bosch-pl-home.thernovo.com/home
https://bosch-pl-home.thernovo.com/home
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-partnerski/
https://bosch-pl-home.thernovo.com/home
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/bosch-easypartner/
http://www.bosch-termotechnika-portal.pl
https://www.bosch-termotechnika-akademia.pl/

