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ROTH PP-EKSPERT
Coś specjalnego dla ekspertów w dziedzinie instalacji
Programy
promocyjne,
lojalnościowe lub
motywujące od kilku
już lat są stałym
elementem na rynku
nie tylko w naszej
branży. Najczęściej
polegają na zbieraniu
punktów za zakupy,
oferują różnorodne
korzyści, są długolub krótkoterminowe
i mają mniej lub
bardziej skomplikowane zasady. Ciekawą propozycję dla instalatorów ma w tym
zakresie firma Roth Polska Sp. z o.o. – przedstawiciel niemieckiego producenta
systemów grzewczych i sanitarnych: program ROTH PP-EKSPERT.

Program partnerski ROTH PP-EKSPERT to ofer-

ta dla instalatorów współpracujących z dystrybutorami produktów Roth na terenie całej Polski, którzy
posiadają certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy
w zakresie techniki sanitarnej i/lub grzewczej Roth.
Taki certyfikat mogą otrzymać instalatorzy, którzy
ukończyli szkolenie w zakresie montażu produktów
Roth i samodzielnie wykonali instalację, zgodnie
z wytycznymi producenta i prawa budowlanego.
Od uczestników firma Roth oczekuje promowania
jej produktów oraz stosowania ich w realizowanych
instalacjach, natomiast ze swojej strony zapewnia:

• umowę współpracy,
• wsparcie techniczne i projektowe,
• powiadomienia o promocjach i konkursach,
• wspólną reklamę na samochodzie firmowym,
• regularne informacje na temat zmian i nowości
w ofercie,
• udział w szkoleniach organizowanych przy współudziale partnerów handlowych.
Najmocniejszym atutem programu jest z pewnością proponowana wspólna reklama na samochodzie instalatora. W całej Polsce zrealizowano do tej
pory kilkadziesiąt takich projektówi wciąż zgłaszają
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się chętne osoby. Ujednolicony wzór, którego jedynym zmiennym elementem są dane teleadresowe
kontrahenta, to zasada, od której firma nie robi wyjątków. Dzięki temu charakterystycznych aut Roth
nie da się przeoczyć na parkingach hurtowni instalacyjnych i na budowach. Kolejnym bardzo ważnym
punktem współpracy jest informowanie na bieżąco

o promocjach i konkursach. Przez lata z tych akcji
skorzystały setki instalatorów.
Program prowadzony jest w porozumieniu ze współpracującymi partnerami handlowymi oraz przy aktywnym udziale doradców techniczno-handlowych ROTH.
Więcej na temat programu: http://www.roth-polska.
com/pl/Program-ROTH-PP-EKSPERT-1285.htm

rekl ama

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH &
Co., koncernu posiadającego 24 oddziały i biura handlowe na całym świecie, m.in. w Chinach, USA i Kanadzie, gdzie łączne zatrudnienie przekracza 1000 osób. Produkcja, również
na potrzeby innych firm, odbywa się w 10 zakładach, będących w 100% własnością rodziny ROTH. Początkowo, w roku 1947, firma zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją
kotłów i miała ograniczony zasięg działania, ale jej rozwój nastąpił bardzo szybko – budowa pierwszej hali produkcyjnej, poszerzenie palety produktów, znaczne zwiększenie zatrudnienia i obrotów, wreszcie rozpoczęcie działalności na szerokim europejskim rynku.

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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