GROHE SMART
Jméno společnosti
Jméno člena
Číslo člena: 123 456 789
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VÍTEJTE V
GROHE SMART!
BUĎTE SMART A STAŇTE SE PARTNEREM
NEJVĚTŠÍHO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU V
OBLASTI KOUPELNOVÉ TECHNIKY!
GROHE SMART byl stvořen přímo pro ty, kteří při instalacích používají výrobky GROHE:
jako partner GROHE SMART získáte za své peníze více – více bodů SMART za každý
zakoupený výrobek GROHE z celé nabídky a také větší výběr atraktivních odměn.
Ale nejsou to jen jednotliví instalatéři, kteří se mohou stát partnery GROHE SMART. Mohou
se přidat celé firmy – každý zaměstnanec může sbírat body SMART pro svoji společnost.

Grohe_Loyalty_brochure_A5_12p_CZ.indd 2

24.03.15 11:49

Grohe_Loyalty_brochure_A5_12p_CZ.indd 3

24.03.15 11:50

Grohe_Loyalty_brochure_A5_12p_CZ.indd 4

24.03.15 11:53

JAKÉ VÝHODY GROHE
SMART NABÍZÍ?
1. SBÍREJTE BODY SMART

A VYBERTE SI ODMĚNY

Naše nabídka zahrnuje více než 2500 výrobků
pro stěnové i zapuštěné instalace – a vy můžete
za všechny tyto výrobky sbírat body SMART
a vyměňovat je za atraktivní odměny!
Zaregistrování výrobků, jež jste zakoupili, je
snadné. Jednoduše zadejte kód UPI z balení
GROHE, a to buď online nebo pomocí aplikace
SMART Reader dostupné v obchodech Apple
a Android – a začněte tak sbírat hodnotné
bonusové body.

2. ČLENSTVÍ JE BEZPLATNÉ

A FLEXIBILNÍ

Vaše členství v GROHE SMART je naprosto
zdarma a je přizpůsobené vašim konkrétním
potřebám: budete dostávat benefity, odměny
a informace speciálně přizpůsobené vašim
osobním požadavkům. Čím více budete
používat GROHE SMART, tím lépe vás
budeme moci podporovat.

3. UDRŽUJTE SI

PŘEHLED

Sbírejte body SMART za
více než 2500 výrobků.
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Díky GROHE SMART budete vždy dobře
informováni. Buďte první, kdo dostane
novinky o výrobcích. Budete dostávat
pozvánky na produktová školení a novinky
o vašem oboru. Budete se moci účastnit
bezplatných e-learningových programů a
dozvíte se o všech mimořádných nabídkách.
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TAKTO TO FUNGUJE!
ZAREGISTRUJTE SE ONLINE NEBO POMOCÍ
APLIKACE SMART READER

Přihlaste se jednoduše a bez komplikací online na www.grohesmart.com nebo si pro
přímý přístup stáhněte aplikaci SMART Reader do svého smartphonu. Vaše přístupové
údaje se po počáteční registraci uloží do aplikace.

ZADEJTE KÓD UPI

Na štítku každého výrobku naleznete jedinečný kód UPI. Jednoduše zadejte tento kód
online nebo pomocí aplikace SMART Reader, zaregistrujte svůj nákup a body SMART
vám budou okamžitě připsány. Na našich webových stránkách GROHE SMART naleznete
rovněž přehled bodů SMART, které jste získali za zakoupené výrobky.

UPLATNĚTE BODY SMART A ZÍSKEJTE
JEŠTĚ VÍCE VÝHOD

Své body SMART můžete uplatnit přímo v našem obchodě GROHE SMART na
www.grohesmart.com. Tady můžete dokonce využít ještě dalších výhod: díky
GROHE SMART můžete být prvními, kteří využijí nové výrobky, a budete mít přehled
i o produktových školeních a seminářích.
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SMART:
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UPI CODE
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ZAJÍMAVÉ ODMĚNY
VYHRAJTE S GROHE SMART!
VŠECHNY ODMĚNY NAJDETE NA GROHESMART.COM
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S GROHE SMART
MŮŽETE VYHRÁT
Sbírejte při každém nákupu body SMART, sbírejte odměny a zajistěte si šanci vyhrát
atraktivní ceny. Stav svého účtu SMART můžete kdykoliv zjistit pomocí aplikace
SMART Reader nebo na našich webových stránkách a body SMART můžete uplatnit
v obchodě GROHE SMART. Navíc při každém vložení kódu UPI získáváte šanci vyhrát
atraktivní ceny pro sebe a celou vaši společnost!
Získejte hned svých prvních 25 bodů
SMART prostě jen zdejte tento kód UPI! (25
bodů SMART naleznete na druhé straně
jako uvítací bonus.)
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TAKTO SE
STANETE
PARTNEREM
GROHE SMART
1. ZAREGISTRUJTE SE ONLINE
Jednoduše se ještě dnes zaregistrujte na
www.grohesmart.com. Jakmile dostanete
naše e-mailové potvrzení, můžete začít sbírat
body SMART.
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2. STÁHNĚTE SI APLIKACI SMART READER
Pro pohodlný mobilní přístup do svého účtu
GROHE SMART si stáhněte aplikaci SMART
Reader pro smartphony Apple nebo Android.

3. OVĚŘUJTE SI STAV SVÉHO ÚČTU SMART
Kdykoliv si můžete online ověřit stav svého
účtu SMART, takže přesně zjistíte, zda jste
už se sesbírali dostatek bodů SMART pro
zvolenou odměnu.

4. VYMĚŇTE SVÉ BODY SMART ZA
ATRAKTIVNÍ ODMĚNY
V našem obchodě GROHE SMART můžete
své body SMART vyměnit za širokou nabídku
užitečných a atraktivních odměn – jak pro
každodenní práci, tak pro domov.
Aplikaci SMART Reader
si můžete stáhnout zde:
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ZAREGISTRUJTE SE DNES A
ZÍSKEJTE 50 BODŮ SMARTS
JAKO UVÍTACÍ BONUS!
GROHE SMART – největší věrnostní program na trhu koupelnového vybavení

EC-ISHSMART1
Jednoduše zadejte tento kód UPI
online nebo pomocí aplikace SMART
Reader a body SMART budou
okamžitě připsány na váš účet.
(V tomto prospektu je ukryto ještě
dalších 25 bodů SMART!)
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