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dlaczego warto uczestniczyć w programie 
instalator?
zgłaszając montaż urządzeń Viessmann, zyskujesz 
premię finansową na kartę prepaid. W tej edycji 
stawki są jeszcze wyższe niż w ubiegłym roku. ak-
tualną tabelę premii można znaleźć na stronie Pro-
gramu Instalator. Viessmann premiuje najbardziej 
popularne urządzenia oraz te najchętniej wybiera-
ne przez klientów, co daje instalatorowi możliwość 
zdobycia jak największej ilości bonusów. Premia 
wypłacana jest po zakończeniu danego miesiąca. 

Uczestnik, który zgłosi pierwszy montaż w progra-
mie otrzymuje kartę przy pierwszym rozliczeniu.

co nowego?
W tym roku, poza premią finansową, na instalatorów 
czekają również gwarantowane nagrody rzeczowe. 
Przyznawane są za pierwsze urządzenie zgłoszo-
ne w programie oraz za trzecie i piąte urządzenie 
zarejestrowane w 2023 roku. nagrody wysyłane 
będą do uczestników po przekroczeniu poszcze-
gólnych progów. akcja obowiązuje przez cały rok.

co jeszcze zyskujesz? 
- możliwość wzięcia udziału w konkursach i ak-
cjach promocyjnych
- Dostęp do oferty szkoleniowej i kompendium 
wiedzy z branży instalacyjnej
aktualności związane z programem oraz informa-
cje o najnowszych akcjach dostępne są na stro-
nie https://programinstalator.pl/ i na Facebooku  
Programu Instalator.

Jak dołączyć do programu instalator?
możesz to zrobić na 4 sposoby:
1. Wypełnij formularz online (kliknij)
2. Pobierz ze strony Programu Instalator deklarację 
uczestnictwa w programie (załącznik 1), wypełnij  
i prześlij na adres: info@programinstalator.pl

3. Skontaktuj się z doradcą Viessmann lub od-
wiedź jeden z salonów firmowych
4. Skontaktuj się z konsultantem, dzwoniąc na 
infolinię 782 756 666

Jak zgłosić urządzenie w programie?
Wybierz jeden z poniższych sposobów:
1. online – logując się do Programu Instalator na 
platformie ViessmannPRo
2. Poprzez aplikację mobilną
3. mailowo – przesyłając dokument montażu

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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Rozpoczęła się najnowsza edycja Programu Instalator, zrzeszającego najlepszych 
instalatorów w Polsce. każdy instalator, który montuje urządzenia Viessmann  
i ma działalność gospodarczą, może stać się uczestnikiem programu.  
Warto, bo w tym roku czekają jeszcze wyższe stawki oraz nagrody gwarantowane.

Program Instalator VIessmann 
Poznaj nowości w 2023!

Przejdź  Strona Programu Instalator:
www.programinstalator.pl

http://www.instalreporter.pl
https://pro.viessmann-serwis.pl/Register
https://programinstalator.pl/

