Program Partnerski dla Instalatorów:
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Czego dotyczy?

Zapraszamy do współpracy przy dystrybucji i montażu opatentowanego przez nas Systemu
zabezpieczającego budynki PrzeciwZalaniu wodą.
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Dla kogo?

Oferta jest skierowana wyłącznie do firm instalacyjnych z branży wodno-kanalizacyjnej oraz dla
branż pokrewnych. Firma musi posiadać kompetencje do montażu zaworów hydraulicznych oraz
posiadać podstawową wiedzę z zakresu sterowania.
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Po co?

Poszukujemy obecnie firm instalacyjnych aby:
–

zapewnić naszym klientom lokalną obsługę i pomoc

–

stworzyć własną bazę autoryzowanych instalatorów Systemu PrzeciwZalaniu
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Co dostaniesz?

W zamian za zostanie naszym partnerem otrzymasz:
–

stałe poziomy rabatów,

–

materiały marketingowe i promocyjne za darmo

–

dostęp do nowej grupy klientów, którzy kontaktują się z nami przez stronę internetową i szukają
instalatorów,

–

Twoje dane kontaktowe zostaną umieszczone w naszej bazie i na naszej stronie internetowej,

–

istnieje możliwość otrzymania adresu e-mail pod domeną: przeciwzalaniu.pl,

–

profesjonalne wsparcie naszej kadry technicznej,

–

sezonowe promocje i rabaty cenowe,

–

udział w szkoleniach,

–

udział w rozwoju naszych produktów (mamy możliwość budowania systemów sterowania dla
indywidualnych potrzeb).
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Za ile?

Nasze produkty chcemy dystrybuować wyłącznie dwoma kanałami:
–

poprzez Internet

–

poprzez autoryzowanych dystrybutorów

Wszystkie Firmy Partnerskie otrzymują ten sam poziom rabatu w wysokości 20% od cen
podanych w cenniku oraz na stronie internetowej.
Wyższe rabaty są możliwe, jedynie przy projektach specjalnych, których wartość przekracza
20 000 zł netto.
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Co należy zrobić aby zostać Firmą Partnerską

Krok 1
Przesłanie danych firmy w celu zapisania w naszej bazie oraz przyznania jednorazowego rabatu.
W tym celu prosimy o przesłanie następujących danych:
Nazwa i adres:
NIP:
Regon:
Osoba kontaktowa:
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:
Dane zostaną zweryfikowane w CEIDG.
Krok 2
Montaż systemu PrzeciwZalaniu w wybranej przez was lokalizacji (może być nawet siedziba waszej
firmy). Wykonanie pierwszej instalacji ma na celu: zapoznanie z produktem, a nam pozwala wizualnie
ocenić estetykę waszej pracy.
Aby to ułatwić, przy zakupie pierwszego systemu oferujemy jednorazowy rabat na poziomie 50% od cen
katalogowych, na zestaw składający się z:
–

jednego zaworu DN 20

–

jednej profesjonalnej centrali sterującej wraz z zasilaczem

–

dwóch czujników

Krok 3
Po zainstalowaniu systemu należy wykonać zdjęcia instalacji (zaworu, centrali, czujników) oraz przesłać je
wraz z waszymi opiniami na nasz adres mailowy wraz ze zgodą na publikację materiałów.
Do tygodnia od otrzymania kompletu dokumentów, prześlemy informację zwrotną o uzyskaniu statusu Firmy
Partnerskiej oraz otrzymacie pierwsze, darmowe materiały marketingowe.
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Współpraca

Aby zapewnić najwyższą jakość instalatorów oraz satysfakcję z komfortowej współpracy,
informujemy, że:
–

Uznanie za Firmę Partnerską będzie ważne przez 6 miesięcy od uzyskania wpisu.
Po tym okresie będzie możliwość przedłużenia współpracy lub jej zakończenia.

–

Firma Partnerska, w każdym momencie będzie miała prawo do usunięcia swoich danych
z naszej bazy, ze strony internetowej oraz innych materiałów będących w posiadaniu naszej
firmy.

–

Firma MGF Projekt będzie miała prawo do wykreślenia z listy Firm Partnerskich bez
podania przyczyny.

