Wsparcie marketingowe

Dlaczego Vaillant?
Bo dbamy o dobre relacje i wzajemne partnerstwo.

Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy.

Dlaczego Vaillant?
Bo wspieramy profesjonalistów.

Współpraca, lojalność, wzajemne partnerstwo to cechy, które pomagają
budować dobre relacje na rynku. Dotyczy to producentów,
firm wykonawczych, a także użytkowników produktów i usług.
Vaillant zawsze stawia te wartości na pierwszym miejscu.
Mamy świadomość tego, że rozwój naszej marki zależy od rozwoju
naszych partnerów. Dlatego pragniemy pomóc w rozwoju również Twojej
firmy. Naszym zamysłem jest, aby narzędzia, w które Cię wyposażymy,
uczyniły Twoją pracę jeszcze bardziej efektywną. Chcemy także, by nasza
pomoc rozwijała Ciebie zarówno w obszarze biznesowym, jak i osobistym.
Zapraszamy do aktywnego korzystania z narzędzi, które dla Ciebie
przygotowaliśmy. Chętnie pomożemy Ci efektywnie z nich skorzystać.
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Dlaczego Vaillant Excellence Partner?
Bo prawdziwą wartością jest współpraca.

Vaillant Excellence Partner to ekskluzywny program, przeznaczony wyłącznie dla autoryzowanych instalatorów i serwisantów
marki Vaillant. Tworząc go, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na tym, jak budować długofalowe partnerstwo i wypracowywać najwyższe standardy współpracy.
Program VEP to platforma, która umożliwia bardziej efektywne realizowanie wspólnych celów. Udział w Vaillant Excellence
Partner oznacza wyjątkowe korzyści i rozwiązania biznesowe
dopasowane do Twoich potrzeb.

Misją programu VEP jest objęcie specjalną opieką każdego
z uczestników w celu zagwarantowania najwyższego komfortu współpracy:
 edykowanej opieki Przedstawiciela Regionalnego
D
Profesjonalnego wsparcia technicznego zespołu Infolinii
Preferencji w ramach oferty szkoleniowej
Wsparcia lokalnych działań marketingowych

Udział w programie oznacza szereg wyjątkowych korzyści
biznesowych dopasowanych do Twoich indywidualnych
potrzeb:
	Budowa i administracja serwisu internetowego Twojej firmy
	Przygotowanie i dofinansowanie projektu wizualizacji
Twojego biura i samochodu firmowego
	Obsługa klientów indywidualnych w ramach naszego internetowego programu www.vaillant-online.pl
	Gwarantowany udział w Spotkaniach Regionalnych
	Przygotowanie materiałów promocyjnych i wizualizacyjnych
	Wsparcie przy organizacji i dofinansowanie do targów
lokalnych
	Możliwość udziału w ekscytującej konferencji w urokliwym
zakątku świata
	Szereg atrakcyjnych nagród rzeczowych dopasowanych
do indywidualnych potrzeb

Poza wymienionymi profitami czeka na Ciebie wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych, które wybraliśmy z uwzględnieniem
Twoich codziennych potrzeb zarówno zawodowych,
jak i prywatnych.
Dla najbardziej aktywnych mamy zaproszenia na ekscytującą
Konferencję, która odbędzie się w jednym z najdalszych
i najbardziej urokliwych zakątków świata.
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Wsparcie reklamowe:
tablice reklamowe, wizualizacja biur i salonów firmowych.

Marketing kluczem do sukcesu
XXI wiek stawia przed nami nowe, większe wyzwania.
Aby utrzymać wywalczoną dzięki wieloletniej ciężkiej pracy
pozycję w branży, nie wystarczy profesjonalizm i fachowe
umiejętności, równie ważny jest odpowiedni marketing.
Zależy nam na tym, aby nasi Partnerzy byli najlepsi na rynku
także pod tym względem. Wiemy, że aby tak było, niezbędna
jest nasza pomoc, której chętnie udzielamy.

Formy naszego wsparcia marketingowego
dla Partnerów:
- tablice reklamowe,
- materiały POS (bannery, flagi, kasetony świtlne, standy,
ulotki informacyjne, wizytówki),
- wizualizacja punktów sprzedaży,
- wsparcie w realizacji salonów ekspozycyjnych,
- wizualizacja witryn ekspozycyjnych.

Salony ekspozycyjne

Materiały do wizualizacji

Ważnym Miejscem, które chętnie odwiedzają klienci

Mając na uwadze szczególne znaczenie reklamy i promocji

w poszukiwaniu rozwiązań grzewczych, są salony

w realiach otaczającego nas świata, chętnie wspieramy

ekspozycyjne. Jakość i organizacja przestrzeni jest bardzo

naszym wizerunkiem miejsca pracy naszych Autoryzowanych

istotną cechą takiego miejsca. Nowoczesny i przemyślany

Partnerów. Mamy do dyspozycji bogatą ofertę materiałów

wystrój to szansa na częstsze wizyty klientów, którzy naocznie

wizualizacyjnych, jak np. flagi, kasetony lub bandery reklamowe

mogą wyrobić sobie opinię o oferowanych im urządzeniach.

w dowolnych, określonych przez potrzeby, wymiarach.

Istnieje jednocześnie możliwość zyskania opinii fachowego

Oferujemy również możliwość realizacji indywidualnych tablic

doradcy.

informacyjnych i różnych form reklamy zewnętrznej,
które poprawią komunikację i zwiększą informację

Vaillant chętnie promuje działania związane z tworzeniem

o produktach. Za każdym razem przygotowujemy indywidualny

i modernizacją salonów partnerskich. Wspieramy zarówno

projekt, oparty na sprawdzonych i wypracowanych standardach.

projektowanie przestrzeni ekspozycyjnej, jak również

Każda nawet najdrobniejsza inicjatywa prowadzona przez

wyposażamy punkty sprzedaży w specjalnie opracowane

Ciebie może liczyć na nasze wsparcie marketingowe.

i dostosowane do potrzeb moduły wystawiennicze w postaci

Chętnie udzielamy konsultacji oraz służymy radą wszędzie tam,

specjalnie zaaranżowanych ścianek na urządzenia, stojaków

gdzie nasza pomoc będzie owocowała wspólnymi korzyściami.

na materiały reklamowe, grafik i logotypów. Jednocześnie
premiujemy dodatkowo realizację powstającego salonu,
za który uczestnik naszego programu lojalnościowego
ma możliwość otrzymania dodatkowych punktów w programie
Vaillant Excellence Partner.

Wystrój salonów ekspozycyjnych:
- im lepszy, bardziej przemyślany, tym większa szansa
na częstsze wizyty klientów,
- Vaillant wspiera zarówno same projekty, jak i dostarcza
niezbędne materiały,
- wystrój warto wzbogacić materiałami wizualizacyjnymi,
których bogatą ofertę posiadamy.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia marki Vaillant
w zakresie działań marketingowych:
-p
 osiadamy niezbędne doświadczenie w prowadzeniu licznych działań marketingowych,
- dostarczamy profesjonalne materiały, służymy doradztwem
przy wizualizacji biura oraz budowie ekspozycji,
- korzystając z naszego wsparcia, zyskujesz możliwość dotarcia do nowych klientów i pozyskania dodatkowych zleceń,
- uzyskujesz narzędzia do budowy własnej marki na lokalnym rynku,
- oferujemy zwrot kosztów nawet do 70%, w zależności
od statusu VEP,
- udzielamy wsparcia poprzez użyczenie wizerunku marki
Vaillant naszym lokalnym Partnerom.
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Wizualizacja samochodów firmowych
Duża moc na małej powierzchni

Znak jakości marki Vaillant
Marka Vaillant jest znana na rynku urządzeń grzewczych od lat, cieszy się stabilnym, wciąż rosnącym zaufaniem klientów.
Oznakowanie Vaillant, którego umieszczenie na samochodach naszych Partnerów oferujemy, to swoista pieczątka
najwyższej jakości, a dla klientów znak, że dany Partner to fachowiec godny najwyższego zaufania.
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Łatwo i szybko
Aby w naszym programie oklejania samochodów wzięła udział jak największa grupa Partnerów, postaraliśmy się, by udział
w programie uczynić jak najłatwiejszym. Wystarczy, abyś zgłosił się do naszego lokalnego Przedstawiciela Handlowego,
który pomoże w sprawnej realizacji oklejania.
Każda firma partnerska przed realizacją zlecenia otrzyma od nas projekt wizualizacji. Warto zaznaczyć, że każdy uczestnik
naszego programu partnerskiego Vaillant Excellence Partner (VEP) może liczyć na 100% dofinansowanie oklejenia swojego
pojazdu wraz z bezkosztowym przygotowaniem projektu.
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Fiat Ducato

Dlaczego warto wziąć udział w programie oklejania samochodów:
– samochód ze znaczkiem firmy Vaillant to dla Klientów sygnał, że mają do czynienia z najwyższą jakością,
– profesjonalnie oklejony samochód to doskonała reklama Twojej firmy,
– zyskujesz profesjonalny, schludny wygląd firmowego pojazdu,
– koszty projektu pokrywa w całości Vaillant,
– zyskujesz dodatkowe punkty w programie Vaillant Excelence Partner,
– koszty oklejenia dla członów VEP w 100 % są pokrywane przez Vaillant a dla firm posiadających autoryzację w 70%.
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Katalog ubrań
odzież firmowa dla instalatorów

Klienci w kontakcie z wykonawcą zwracają uwagę na wiele
szczegółów niejednokrotnie niezwiązanych bezpośrednio
z przedmiotem zlecenia. Często nie tylko fachowość i wiedza
staje się czynnikiem decydującym o dalszej współpracy.
Dlatego szczególnie ważne jest, aby podczas kontaktu
z potencjalnym inwestorem pokazać się w jak najlepszym
świetle.
Kolekcja odzieży firmowej ma na celu pomoc naszym bezpośrednim partnerom w utrwaleniu pozytywnego wizerunku
profesjonalnego wykonawcy w środowisku pracy.
Nowoczesne, dedykowane wzory ubrań oraz przemyślane
formy wykończenia, dostosowane do zadań związanych
z pracami instalatorskimi w połączeniu z wysoką jakością
stosowanych materiałów, stanowią gwarancję dobrego stylu
i profesjonalnej prezencji.
Nasza oferta obejmuje wszystkie niezbędne elementy stroju
instalatora i serwisanta dostosowane do aktualnej aury
i pory roku, uwzględnia również trudne i uciążliwe warunki
eksploatacji.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż oferta odzieży firmowej
nie jest ograniczona ramami czasowymi. Korzystać z niej
można w dowolnym, wybranym przez siebie czasie.
Ufamy, że stworzona przez nas kolekcja firmowej odzieży
znacznie zwiększy komfort pracy oraz będzie doskonałą
odpowiedzią na potrzeby naszych Partnerów.

Procedura zamawiania
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby procedura zamawiania
była jak najprostsza i najbardziej przemyślana. Aby dokonać
zamówienia wystarczy szczegółowo wypełnić formularz,
który dostępny jest pod adresem internetowym
www.ubrania.vaillant-partner.pl

Realizacja i dofinansowanie

Odzież firmowa dla instalatorów Vaillant to:
- poprawa wizerunku w oczach klientów,
- najlepsza jakość materiałów i poprawa komfortu pracy,
- wygodny sposób zamawiania poprzez formularz
internetowy,
- szybka i profesjonalna dostawa przesyłką kurierską,
- atrakcyjne rabaty dla członków programu VEP.

Zadbaliśmy także o maksymalnie krótki czas oczekiwania
na zamówienie. Przygotowaliśmy też specjalną ofertę dla
naszych najbardziej zaufanych Partnerów, zrzeszonych w
programie lojalnościowym Vaillant Excellence Partner (VEP).
Mogą oni otrzymać rabat na zakup jednego pełnego kompletu
ubrań.
Szczegóły znajdziesz na naszej stronie www.vaillant.pl
w zakładce serwis kodowany oraz u naszych Przedstawicieli
Handlowych.
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Serwis kodowany
Źródło informacji dla autoryzowanych partnerów

Pewne źródło informacji
W firmie Vaillant doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wymagającym
zajęciem jest praca instalatora. Do wykonywania tej profesji konieczne
są specjalistyczna wiedza, a także wysokie, profesjonalne umiejętności.
Jednym z najważniejszych zadań, jakie sobie stawiamy, jest maksymalne
ułatwienie pracy fachowcom, z którymi współpracujemy, postanowiliśmy
więc stworzyć serwis kodowany dla autoryzowanych partnerów marki
Vaillant.

Jak działa serwis?
Serwis kodowany to miejsce przeznaczone wyłącznie dla serwisantów
i autoryzowanych instalatorów marki Vaillant. Po zalogowaniu się,
za pomocą unikalnego dla każdego użytkownika loginu i hasła, uzyskujesz
dostęp do prawdziwej skarbnicy wiedzy o produktach marki Vaillant,
a także najnowszych technologiach, niezwykle pomocnych
w pracy instalatora. Oferujemy dostęp do materiałów szkoleniowych
i wszelkiego typu materiałów dotyczących naszych urządzeń, informacji
serwisowych i handlowych dla Vaillant Partner Serwis. W serwisie nasi
Partnerzy znajdą także wsparcie z zakresu promocji własnej firmy
oraz uzyskają dostęp do przeznaczonych dla nich akcji marketingowych
(VEP, akcja ubraniowa) oraz aktualnych informacji z życia firmy.

Co znajdziesz w serwisie kodowanym:
– dostęp do materiałów szkoleniowych,
i danych dotyczących urządzeń,
– dostęp do informacji serwisowych
i handlowych,
– wparcie marketingowe,
– instrukcje, poradniki, schematy instalacji,
katalogi cząści zamiennych,
– materiały archiwalne dotyczące urządzeń
porzednich generacji.

Spotkania regionalne
okazja do wymiany doświadczeń

Spotkania regionalne
Ważnym elementem wymiany doświadczeń oraz poprawy
wzajemnych relacji są cyklicznie organizowane spotkania
z firmami autoryzowanymi. Mają one na celu przekazanie
bieżących informacji o wydarzeniach w obrębie naszej organizacji, zapoznanie z ofertą nowości produktowych, a także
przedstawienie planów i perspektyw rozwoju na przyszłość.
Spotkania stanowią również bazę do przedyskutowania tematów istotnych dla całej struktury firm instalacyjnych i serwisowych współpracujących z marką Vaillant.
Obecność na nich to okazja do podzielenia się odczuciami
i spostrzeżeniami w zakresie rynku i branży. Dbamy o to,
aby konwencja spotkań nie zamykała się tylko w formie bardzo
sformalizowanej. Staramy się o uatrakcyjnienie ich ciekawą,
różnorodną formą i oprawą, a także aby nie zabrakło w takcie
ich trwania dobrej zabawy i rozrywki.
Cieszymy się z dobrej frekwencji i zachęcamy wszystkich naszych Autoryzowanych Partnerów do aktywnego uczestnictwa.

Bierz udział w spotkaniach regionalnych:
- bądź na bierząco z aktualnościami z życia firmy,
- dyskutuj na ważne dla Ciebie tematy związane
z naszą współpracą,
- wymień się spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat
rynku i branży,
- spędź czas w miłej, nieformalnej atmosferze.
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Budowa Twojej strony www
pełne i profesjonalne wsparcie

Dynamiczny rozwój Internetu sprawił, że stał się on nieodzownym elementem komunikacji z Klientami, jest silnym i tanim
medium promocyjnym, poszerza możliwości pozyskania zleceń,
ułatwia budowanie relacji biznesowych i co ważne, daje możliwość skutecznego konkurowania na trudnym i wymagającym
rynku. Aby móc w pełni korzystać z jego dobrodziejstw, niezbędna jest własna, poprawnie zbudowana strona internetowa.
Postanowiliśmy więc wspomóc Cię w tym działaniu, wdrażając
nowy projekt umożliwiający Ci budowę i prowadzenie swojej
firmowej strony internetowej. Co ważne, obsługa treści na
stronach nie będzie wymagała od Ciebie nadmiernego zaangażowania, będzie ona bowiem na bieżąco zasilana wszystkimi
niezbędnymi treściami ze stron marki Vaillant.

Korzyści z posiadania własnej strony:
• Możliwość dotarcia, poprzez nowoczesny kanał komunikacji,
do praktycznie nieograniczonej rzeszy klientów,
• Profesjonalna strona uwiarygodni Cię w oczach klienta końcowego,
• Strona jest wizytówką profesjonalnego i nowoczesnego

ze strony www.vaillant.pl,
• Najtańszy sposób pozyskiwania Klienta,
• Możliwość uzyskania dofinansowania dla członków
Vaillant Excellence Partner (VEP),
• Wsparcie przez markę Vaillant jako uznanego partnera.

instalatora,
• Szansa na poszerzenie obszaru działania Twojej firmy,
• Aktualizacja danych i dostarczanie treści przy minimalnym
nakładzie Twojej pracy,
• Baza informacji o produktach bezpośrednio implementowana

Informacje opisujące poszczególne funkcjonalności strony
znajdziesz na naszej stronie www.vaillant.pl w zakładce
serwis kodowany.

Promocje sprzedaży
atrakcyjna oferta

Promocje sprzedaży
W ramach naszych działań z zakresu promocji sprzedaży orga-

Nasz dział marketingu udzieli potrzebnego wsparcia w przygo-

nizujemy cyklicznie specjalne akcje promocyjne obejmujące

towaniu układu reklamy prasowej lub specjalnej ulotki akcyjnej.

wybrane grupy produktów lub pakiety urządzeń.

W ramach udziału w programie partnerskim VEP istnieje możli-

Są one okazją do korzystnych zakupów, a co za tym idzie

wość otrzymania partycypacji w kosztach ich produkcji.

możliwości zaoferowania atrakcyjnych, specjalnie wybranych
artykułów naszym wspólnym Klientom.
Informację o planowanych działaniach otrzymują w pierwszej
kolejności nasi Autoryzowani Partnerzy, aby mogli skutecznie
przygotować się do rozpoczynającego się sezonu.
Działaniom naszym równocześnie towarzyszy emisja ulotek
informacyjnych i wparcia reklamowego w mediach. Przy tej
okazji jesteśmy otwarci na lokalne, wspólne działania w promowaniu tych akcji z udziałem firm partnerskich.

Cykliczne promocje sprzedaży:
- obejmują wybrane grupy produktów lub pakiety urządzeń,
- są okazją do zadowolenia naszych wspólnych klientów,
- otrzymują wsparcie reklamowe od firmy Vaillant,
- mogą być wspierane reklamą lokalną, przy partycypacji
finansowej z naszej strony.
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Wsparcie techniczne
infolinia, przedstawiciel handlowy, dział szkoleń

Ośrodki Szkoleniowe
Specjalistyczna wiedza o budowie urządzeń i zasadach
ich montażu jest najlepszą wykładnią dobrego fachowca.
W naszych działaniach kładziemy szczególnie silny nacisk
na szkolenie i poprawę umiejętności współpracujących z nami
firm. Oferujemy szeroki zakres szkoleń, które zwiększą efekty
Twojej pracy a także pomogą zdobyć nowe kwalifikacje.
Przez okres całego roku, w Ośrodkach Szkoleniowych
w Warszawie Krakowie i Poznaniu prowadzimy regularne
zajęcia z zakresu budowy, instalacji, uruchamiania
i serwisowania urządzeń. Szkolenia prowadzone są przez
doświadczonych i specjalnie przeszkolonych trenerów.
Odbywają się w niewielkich grupach i obejmują zagadnienia
teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem w pełni
podłączonych i pracujących urządzeń. Zapisy prowadzone
są przez poszczególne placówki szkoleniowe. Nasi Adepci
otrzymują dodatkowo zbiór materiałów informacyjnych
i technicznych pozwalających samodzielnie powtórzyć
omawiany, podczas zajęć, materiał.

Infolinia techniczna

Przedstawiciele Handlowi

Bezpośrednim wsparciem naszych Partnerów jest dział

Dział Handlowy Vaillant stanowi grupa 17 Przedstawicieli

infolinii, który oferuje swoją fachową pomoc każdemu,

Handlowych, którzy zajmują się zarówno wsparciem

kto zadzwoni pod numer 801 804 444.

Partnerów Autoryzowanych, jak również obsługą

Niezależnie od złożoności sprawy, kontakt z doradcą umożliwi

firm handlowych. Dysponują oni fachową wiedzą i

Ci rozwiązanie problemu praktycznie „od ręki”. Za pomocą

dużym doświadczeniem w zakresie techniki grzewczej.

infolinii technicznej uzyskasz informacje z zakresu obsługi,

Przedstawiciele Regionalni oferują bezpośrednią pomoc

doboru, budowy i funkcjonowania urządzeń.

Instalatorom i Serwisantom – służą radą, pomagają

Znajdziesz wsparcie w zakresie obsługi serwisowej.

rozwiązywać ewentualne problemy podczas instalacji,

Zamówisz materiały techniczne, schematy, instrukcje obsługi

wspierają technicznie bardziej skomplikowane inwestycje.

i montażu, ulotki oraz foldery reklamowe. Pracownicy

Nasz Przedstawiciel Handlowy udzieli Ci pomocy przy

infolinii udzielą informacji na temat prowadzonych działań

realizacji działań marketingowych, takich jak oklejenie

promocyjnych, działań z zakresu serwisu, szkoleń, ofert

samochodu, budowa salonu czy ekspozycji, uzyskania

handlowych oraz aktualnych wydarzeń wspierających pracę

materiałów do wizualizacji Twojej firmy, własnej strony WWW,

naszych Partnerów. Jeżeli potrzebujesz informacji śmiało

udziału w programie Vaillant Excellence Partner (VEP)

kontaktuj się z naszymi konsultantami. Pamiętaj: numer 801

oraz wszelkich działaniach związanych z bezpośrednim

804 444 stworzyliśmy właśnie dla Ciebie.

wsparciem marketingowym.

Zapewniamy wsparcie techniczne:
- chcemy, żeby nasi Partnerzy wiedzieli,
że udzielamy im pomocy w każdej sytuacji,
- całodobowa infolinia, gdzie przeszkoleni fachowcy
postarają się rozwiązać problem,
- lokalni przedstawiciele handlowi udzielą wsparcia
przy akcjach marketingowych,
- rozbudowany dział szkoleń dla chcących podnosić
swoje kompetencje.
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Promocja na targach
profesjonalne wsparcie w realizacji ekspozycji

Targi i ekspozycje
Z uwagi na popularność targów lokalnych, na których chętnie
przybywają osoby szukające porady i pomocy w doborze
urządzeń grzewczych, Vaillant stara się każdorazowo wspierać
inicjatywę promocji firm wykonawczych w zaprojektowaniu
i wyposażeniu powierzchni wystawienniczej. W ramach naszych
możliwości staramy się wyposażyć stoiska naszych Partnerów
autoryzowanych w moduły wystawiennicze,
udzielić pomocy w aranżacji i projekcie przestrzeni
ekspozycyjnej oraz wyposażyć stoisko w materiały
informacyjne. Zawsze staramy się zapewnić wsparcie imprez
targowych obecnością naszych Przedstawicieli Handlowych.
Projekty przygotowane i zrealizowane wg naszych zaleceń
mogą liczyć również na wsparcie finansowe.

Targi lokalne:
- to niepowtarzalna okazja do bezpośredniego kontaktu
z klientami,
- nie wahaj się zgłosić po pomoc przy tworzeniu swojej
ekspozycji,
- udzielamy wszechstronnego wsparcia: od wskazówek
aranżacyjnych, poprzez dostarczenie materiałów,
po wsparcie finansowe.

Vaillant
al. Krakowska 106 02-256 Warszawa tel.: +48 22 323 01 00 fax: +48 22 323 01 13
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