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Do kogo? 

INSTALATORZY 

Program skierowany jest do instalatorów  
- zarówno os. fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, jak i 
instalatorów wykonujących na podstawie 
umowy o pracę lub innej umowy 
cywilnoprawnej obowiązki służbowe w 
zakresie montażu pomp ciepłowniczych 
oraz przemysłowych. 



JAK TO DZIAŁA? 



Mechanika 

KUPUJ REJESTRUJ ZDOBYWAJ 
PUNKTY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
ro

d
u

kt
y 

p
re

m
io

w
an

e 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
kt

yw
n

o
śc

i p
re

m
io

w
an

e 

Mało angażujące aktywności, takie jak quizy, pojedyncze zadania 

WYZWANIA 

Takie jak szkolenia, targi, śniadania itd. 

UDZIAŁ W WYDARZENIACH GRUNDFOS 



Każdy zakup produktu 
premiowanego przekłada 
się na dodatkowe  punkty 

statusowe. 

ZAKUPY 

Zgłoszenie udziału w targach, 
śniadaniach, szkoleniach umożliwia 

zdobycie dodatkowych punktów 
statusowych. 

WYDARZENIA 
GRUNDFOS 

Jednorazowe aktywności 
dostępne na 

www.grundfospremium.pl  
i w aplikacji mobilnej 

umożliwiają uzyskanie 
dodatkowych punktów 

statusowych. 

WYZWANIA 

Mechanika – punkty statusowe 

+ + = PUNKTY 
STATUSOWE 

http://www.grundfospremium.pl/


Mechanika – punkty statusowe 



Nagrody – przywileje: blue (punkty statusowe x 1)  



Nagrody – przywileje: silver (punkty statusowe x 1,2) 



Nagrody – przywileje: gold (punkty statusowe x2) 



Nagrody – przywileje: ambasador (punkty statusowe x2) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
kc

je
 s

p
e

cj
al

n
e

 

Dla pierwszych 100 instalatorów, którzy zdobędą min. 60 punktów za rejestrację faktur – nagroda 
gwarantowana – do wyboru uczestnika jedna z poniższych:  

AKCJA MIESIĄCA NA START 

Konkursy, rankingi  
(cyklicznie prowadzone dodatkowe aktywności, dzięki którym uczestnik może wygrać dodatkowe nagrody) 
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Za udział w akcjach specjalnych uczestnik otrzymuje 
punkty specjalne zgodnie z bazową punktacją. Punkty 
specjalne są rozliczane w ramach danej akcji specjalnej,  
a po jej zakończeniu, są usuwane z konta uczestnika. 

PUNKTY SPECJALNE 



Narzędzia dla Instalatora 

Grundfos Premium www.grundfospremium.pl 



WWW.GRUNDFOSPREMIUM.PL 



WWW.GRUNDFOSPREMIUM.PL 



APLIKACJA MOBILNA GRUNDFOS PREMIUM 



APLIKACJA MOBILNA GRUNDFOS PREMIUM 



APLIKACJA MOBILNA GRUNDFOS PREMIUM 



Start Programu – kolejne kroki 

Grundfos Premium www.grundfospremium.pl 



Start Programu – kolejne kroki 

Wypełnij formularz uczestnictwa na www.grundfospremium.pl lub w 
aplikacji mobilnej Grundfos Premium 

REJESTRACJA W PROGRAMIE 

Rejestruj faktury za pomocą www (skan fv) lub aplikacji mobilnej (zdjęcie fv)  
lub rób zdjęcia zainstalowanych pomp i rejestruj je za pomocą aplikacji mobilnej 

REJESTRUJ ZAKUPY 

Zapoznaj się z zasadami Akcji Specjalnej i bierz udział w ciekawych i 
dynamicznych rywalizacjach. 

BIERZ UDZIAŁ W AKCJACH SPECJALNYCH 

Bierz udział w wyzwaniach, wydarzeniach organizowanych przez Grundfos  
i zdobywaj kolejne punkty statusowe, dzięki którym wskoczyć na wyższy poziom  
i będziesz mógł korzystać z szerszej oferty przywilejów. 

ZDOBYWAJ PUNKTY STATUSOWE I OSIĄGAJ WYŻSZE STATUSY 

http://www.rodzina-fmc.pl/


Rejestracja w programie - www 



Rejestracja w programie – aplikacja mobilna 



Rejestracja w programie – potwierdzenie 

Poprawna rejestracja w Programie ZAWSZE kończy się 
wysłaniem na podany w formularzu numer telefonu 
SMS potwierdzający przyjęcie do programu wraz z 
hasłem automatycznie wygenerowanym przez system. 

REJESTRACJA W PROGRAMIE 



Rejestracja zakupów 

W zależności od wybranej metody rejestracji faktur używaj konta  
na www.grundfospremium.pl lub aplikacji mobilnej,  
aby rejestrować zakupy w programie Grundfos Premium. 
 
UWAGA! Uczestnik może rejestrować zakupy tylko jedną wybraną metodą rejestracji faktur. 

REJESTRUJ ZAKUPY 

http://www.grundfospremium.pl/


Rejestracja zakupów – rejestracja uczestnictwa przez www 

REJESTRACJA W PROGRAMIE POPRZEZ 
WWW.GRUNDFOSPREMIUM.PL  01 

REJESTRACJA FAKTUR 02 

ZA POMOCĄ WWW (SKAN) LUB APLIKACJI 
MOBILNEJ (ZDJĘCIE FAKTURY) 03 

WWW FV WWW  
i APP 

Możliwa zmiana metody  
rejestracji zakupów! 

1 2 3 

http://www.grundfospremium.pl/


01 

02 04 

UŻYJ EDYTORA  
DO ZAMAZANIA 
WRAŻLIWYCH 

DANYCH 

Rejestracja zakupów – rejestracja FAKTUR przez www 

03 



01 

02 

Rejestracja zakupów – rejestracja FAKTUR przez aplikację 

03 

UŻYJ EDYTORA  
DO ZAMAZANIA 
WRAŻLIWYCH 

DANYCH 

A może zmiana  
metody rejestracji faktury? 



Rejestracja zakupów – zmiana metody rejestracji faktur 

WWW 
(moje konto) 

FV 

APLIKACJA MOBILNA 
(komunikat) 



Rejestracja zakupów – rejestracja uczestnictwa przez aplikację 

REJESTRACJA W PROGRAMIE POPRZEZ APLIKACJĘ 
MOBILNĄ GRUNDFOS PREMIUM 01 

REJESTRACJA ZAINSTALOWANEJ POMPY (FOTO) 02 

WYSYŁKA ZDJĘCIA ZA POMOCĄ APLIKACJI  
(Z POZIOMU APLIKACJI) 03 

MOB 
APP 

FOTO APP 

Nie można zmienić metody  
rejestracji zakupów! 

1 2 3 



01 

02 

Rejestracja zakupów – rejestracja zdjęcia przez aplikację 

03 



ZDOBYWAJ PUNKTY STATUSOWE 

Umożliwiają przejście na wyższy status i dostęp do szerszej oraz atrakcyjniejszej oferty 
przywilejów. Do punktów statusowych zaliczają się wszystkie punkty zdobyte przez uczestnika 
w programie – zarówno wynikające z rejestracji zakupów jak i podejmowanych w ramach 
programu aktywności. 
 

PUNKTY STATUSOWE 



ZDOBYWAJ PUNKTY STATUSOWE 

Krótkie aktywności takie jak quizy, ankiety, podzielenie się opinią lub zarekomendowanie 
instalatora, który zostanie zaproszony do programu. 

WYZWANIA 

Pierwsze wyzwanie: Ankieta „10 punktów na start”  



ZDOBYWAJ PUNKTY STATUSOWE 

Uczestnicy, którzy wezmą udział w ww. aktywnościach  mogą otrzymać punkty statusowe, 
jeżeli zgłoszą swój udział wysyłając SMS do organizatora z odpowiednim kodem. 

SZKOLENIA, ŚNIADANIA, TARGI 

Jak to działa? 

Podczas  wydarzenia, 
prowadzący wysyła SMS 
uruchamiający naliczanie 
punktów do organizatora. 

Prowadzący przekazuje 
informację uczestnikom  
odnośnie kodu – prezentuje  
go wszystkim uczestnikom. 

Uczestnicy odsyłają  
na numer 664 072 600 
zaprezentowany przez 
prowadzącego kod. 

Po wysyłce SMS-a w 
określonym czasie, uczestnikowi 
zostaje naliczona odpowiednia 
liczba punktów statusowych. 



Śniadania, szkolenia, targi – punkty statusowe – przykład: 

Prelegent prezentuje kod uczestnikom oraz aktywuje go wysyłając na numer 
664 072 600 SMS o treści „szkolenie.kod”, np. „szkolenie.y657a” 

SZKOLENIE 

Wysyłają ten sam kod z numeru telefonu, który mają zarejestrowany w 
programie (tylko po nim jesteśmy w stanie skorelować kod z uczestnikiem)  
w ciągu 48h, w przykładzie o treści: „y657a” 

UCZESTNICY SZKOLENIA 

Na koncie uczestnika zostają naliczone punkty za udział w danej aktywności  
oraz otrzymuje SMS-em potwierdzenie o przyjęciu jego zgłoszenia (co potwierdza, 
że kod został wcześniej aktywowany i, że uczestnik podesłał go w odpowiednim 
czasie). 

NALICZENIE PUNKTÓW STATUSOWYCH 



Śniadania, szkolenia, targi – punktacja: 

  
punkty  
bazowe 

blue silver 
gold 

/ambasador 
Czas na wysyłkę 

SMS 
SMS aktywujący  

(wysyłany przez prelegenta) 
SMS wysłany  

przez uczestnika 
szkolenie 25 25 30 50 48h szkolenie.kod1 kod1 
śniadanie 10 10 12 20 48h sniadanie.kod2 kod2 

targi 10 10 12 20 120h (5 dni) targi.kod3 kod3 

x1 x1,2 x2 



Akcje specjalne 

To dodatkowe aktywności – konkursy, rywalizacje, które umożliwiają uczestnikowi zdobycie 
punktów specjalnych i wymienienie ich na nagrodę. 
Po zakończeniu akcji specjalnej, punkty specjalne zostają wyzerowane. 

AKCJE SPECJALNE 



Komunikacja 

Podstawowym narzędziem komunikacji z uczestnikami jest numer telefonu,  
na który będą wysyłane wiadomości od nadawcy: GRUNDFOS 

SMS 

Użytkownicy aplikacji mobilnej, nie mający założonych blokad na otrzymywanie 
notyfikacji, będą automatycznie informowani o ważnych wydarzeniach  
w programie za pomocą tzw. notyfikacji, czyli wiadomości pojawiających się  
na ekranie smartphona, które będą wysyłane bezpośrednio z aplikacji mobilnej. 

NOTYFIKACJE W MOBILNEJ APLIKACJI 

Stanowi fakultatywny kanał komunikacji. Nie jest to dana obligatoryjna  
w formularzu rejestracyjnym. Uczestnik, który zgodzi się na otrzymywanie 
wiadomości za pomocą e-mail zostanie dodatkowo poproszony o autoryzację 
adresu e-mail poprzez klikniecie w link aktywujący wysłany na podanego maila. 

E-MAIL 



Rozliczenia 

Pracownik otrzyma na koniec programu rozliczenie PIT 11 – wystawiane  
przez organizatora i dostarczone uczestnikowi na początku kolejnego roku 
kalendarzowego. 

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

Rozlicza otrzymany przychód w ramach programu Grundfos Premium jako  
część przychodu swojej działalności i rozlicza go zgodnie z przyjętymi przez  
siebie zasadami. 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

Dla rozliczeń podatkowym nadrzędnym są dane uczestnika, który wypełnił 
formularz rejestracyjny. Przekazywanie danych do logowania innym osobom jest 
czynione na odpowiedzialność uczestnika. Oznacza to, że w sytuacji, jeżeli nie on 
bezpośrednio będzie odpowiedzialny za zamówienie/odbiór nagrody, to mimo to, 
rozliczenie podatkowe zostanie przygotowane na niego.  

Wielu uczestników korzystających z jednego konta 



Raporty 

Wszystkie dane zbierane podczas wypełniania formularza rejestracyjnego: imię, 
nazwisko, NIP (swojej firmy lub swojego pracodawcy), numer telefonu, adres e-
mail 

Dane uczestników - podstawowe 

Dane dotyczące prowadzonej działalności lub w firmie swojego pracodawcy 
(liczba pracowników, specjalizacja itd.) 

Dane uczestników - rozszerzone 

Informacja na temat liczby i wartości zakupów, informacja o aktywności 
uczestników. 

Dane dotyczące zakupów i aktywności w programie 



Ważne informacje 

W programie rozróżniamy dwa rodzaje punktów: punkty statusowe (na które 
wpływają wszystkie punkty zdobyte w programie i które podlegają wyższemu 
przelicznikowi dla statusów: silver, gold/ambasador oraz punkty specjalne, które 
są gromadzone wyłącznie w ramach akcji specjalnej, nie podlegają przelicznikowi 
i są usuwane po zakończeniu akcji specjalnej. 

PUNKTACJA 

Może to być zarówno właściciel firmy jak i „zwykły” pracownik, który powinien 
posiadać zgodę swojego pracodawcy na udział w programie. Z ramienia jednej 
firmy, w programie może brać udział wielu pracowników – wówczas każdy z nich 
działa indywidualnie i na własny rachunek. 

TYP UCZESTNIKA PROGRAMU 

To podstawowy i bazowy element programu. Uczestnicy zdobywają punkty 
statusowe, by zdobyć wyższy status i tym samym dostęp do szerszej i 
atrakcyjniejszej oferty przywilejów. 

STATUSY I PRZYWILEJE 



Infolinia Programu 

info@grundfospremium.pl 881 334 819 (9.00 – 16.00) POZNAŃ 




