Jesteś dystrybutorem?
Współpracuj z nami!

Dołącz do programu partnerskiego dla dystrybutorów produktów z portfela Terra Group

OFERUJEMY:
Atrakcyjne rabaty:
MINIMALNE ZAMÓWIENIE
MARKA / PRODUCENT

RABAT

ILOŚĆ

NUNO’NI

35%

5

WARTOŚĆ NETTO

TERAPLAST

30%

min. logistic

3.000 pln

TERRA KASKADY

25%

5

10.000 pln

3.000 pln

TERRA FORM

25%

5

10.000 pln

TERRA EASTER

20%

10

5.000 pln

TERRA CHRISTMAS

20%

10

5.000 pln

INNE

15%

10

5.000 pln

Bezpłatne sample po 1 sztuce każdego modelu przy pierwszym minimalnym jego zamówieniu, lub 50% wartości
produktu; kaucja - zwrotna po realizacji minimalnego zamówienia. Warunek: przesłanie fotografii wyeksponowanych
sampli.
Program Partnerski nie obowiązuje w przypadku sprzedaży, składaniu ofert lub udziale w przetargach
dla sektora publicznego (administracja samorządowa, rządowa, itp.), chyba że dystrybutor uzyska na to zgodę.
Ulotki, wzorniki materiału, katalogi, broszury, prezentacje – wszystko, co będzie potrzebne do promowania naszych
produktów. Dostaniesz najświeższe informacje o ofercie i specjalnych akcjach dużo szybciej niż inni. Będziesz zawsze
na bieżąco.
Na koniec roku – bonus:

Bonus za roczną sprzedaż produktów netto:
≥ 150 000 zł

1%

≥ 250 000 zł

2%

≥ 400 000 zł

3%

≥ 550 000 zł

4%

Pamiętaj jednak, że:
Obowiązuje Cię minimalna ilość zamówień co do ilości i wartości.
Program Partnerski nie obowiązuje w przypadku sprzedaży, składaniu ofert lub udziale w przetargach dla sektora
publicznego (administracja samorządowa, rządowa, itp.), chyba że dystrybutor uzyska na to zgodę.
Wartość przyznanego rabatu można dowolnie rozdysponować na prowizję dla siebie lub rabat dla Klienta.
Koszty dostawy ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia. Ich wartość określana jest na etapie
konstruowania oferty.
Rabaty nie sumują się z innymi ofertami specjalnymi (promocje, wyprzedaże, kupony rabatowe, itp.).

Podejmując z nami stałą współpracę, możesz liczyć na wsparcie osobistego doradcy, który udzieli wskazówek na
temat produktów; ich dostępności w magazynach lub bieżącego stanu zamówienia. Do każdego Partnera
podchodzimy indywidualnie – Twój komfort pracy i zadowolenie ze współpracy liczy się dla nas najbardziej.
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