A házépítés tudománya

A Porotherm épít a hűségére.
Legyen az Ön vállalkozása
is Porotherm Partner!

Vegyen részt a Porotherm Kivitelezői Partnerprogramban,
és nyerje meg cégének a vadonatúj Renault Master
duplakabinos-platós kisteherautót!
2021 tavaszán a Wienerberger Zrt. - a Porotherm falazóelemek gyártójaként Kivitelező Partnerei számára új hűségprogramot hirdetett.
A programban részt vevők negyedévente értékes nyereményekkel
lehetnek gazdagabbak!
Az éves nyereményjáték végén a feltételeket teljesítő vállalkozások között
egy Renault Master duplakabinos-platós kisteherautót sorsolunk ki!

A házépítés tudománya
NEGYEDÉVES NYEREMÉNYEK:
I. negyedév:
Ha jó zene szól, a munka is könnyeben megy az építkezésen. Nyerje meg a szuper
hangminőségű és designos JBL Boombox 2 Bluetooth hangszórók egyikét az első
negyedévben!

II. negyedév:
Legyen modern és fitt az Apple Watch Series 3 okosórával! Intelligens személyi edző,
továbbfejlesztett pulzusszám applikáció, kedvenc lejátszási listák, beépített magasságmérő –
mindez a csuklóján. Mostantól aktívabb, motiváltabb és elérhetőbb lehet, mint valaha! Vigye haza
ezt az ajándékot a második negyedévben!

III. negyedév:
A modern Xiaomi Mi Electric Scooter Essential roller egy praktikus jármű, amely nemcsak
gyors utazást tesz lehetővé a városban, de rendkívül szórakoztatóvá is teszi az utazást.
A repülőgépiparban használatos alumíniumból készült masszív, tartós konstrukciónak
köszönhetően kényelmes utazást biztosít még az egyenetlen felületeken is, sőt a kisebb
esőzések sem tesznek benne kárt. Érjen célba gyorsabban, vigye el az Ön vállalkozása
ezt a praktikus eszközt a harmadik negyedévben!

IV. negyedév:
Lepje meg családját egy iRobot Roomba robotporszívóval! Nincs olyan háztartás,
ahol ne tenne jó szolgálatot ez a csendes, okos kis készülék, amely kitakarít Ön helyett.
Ez a nyeremény vár Önre a negyedik negyedév végén.

IDŐZÍTÉS:
A Kivitelezői Program négy negyedévre tagolódik. Partnereinknek
minden negyedévben meghatározott téglamennyiséget kell „ös�szegyűjtenie” azzal, hogy feltöltik a program oldalára a szállítóleveleket. Ezzel részt vesznek a Partnerprogramban, és indulhatnak
a 30 db értékes nyeremény egyikéért.

És ez még nem minden! Vegyen részt éves
nyereményjátékunkon is, és nyerjen egy új Renault
Master duplakabinos-platós kisteherautót!
Éves nyereményjáték teljes időszaka:
2021.04.01 – 2022.03.31
Az éves nyereményjátékban a Tetőfedő Partnereink
is részt vehetnek. Ha Ön Tetőfedő Partnerünk,
kérjük, hogy a részletekért látogasson el
a wienerberger.hu/tetofedo-program weboldalra!

Az ajándékok képe illusztráció.

I. negyedév

2021.04.01

2021.06.30

II. negyedév

2021.07.01

2021.09.30

III. negyedév

2021.10.01

2021.12.31

IV. negyedév

2022.01.01

2022.03.31

MIT KELL TENNIE, HOGY PROGRAMUNK TAGJA LEHESSEN?
Azok a kivitelezők/kőműves vállalkozók, akik Porotherm téglákkal dolgoznak, az általuk beépített termékekről szóló
szállítólevelet egy nagyon egyszerű felhasználói felületre tölthetik fel.
 
Fotózza le azt a szállítólevelet, szállítóleveleket (minden oldalt), amin az Önök cége által beépített Porotherm
termékek vannak feltüntetve;
 látogasson el Partnerprogramunk weboldalára;
 adja meg telefonszámát;
 töltse fel fényképként a dokumentum minden oldalát!
 
M inden egyes szállítólevelet külön-külön, új elemként kell az oldalra feltöltenie. Több fotót csak akkor lehet
egyszerre feltölteni, ha a képek egy szállítólevél több oldalát mutatják be.
Ezzel a pár egyszerű lépéssel máris megkezdte a Porotherm téglák „gyűjtögetését”.
Fontos, hogy a negyedéves nyereményekre az első 30 feltöltő jogosult, tehát a gyorsaság is számít! A Wienerberger
az ajándékokat a szállítólevelek feltöltésének időpontja szerint osztja ki. A sorrendben annak a szállítólevélnek
az időpontja a döntő, amivel a résztvevő a minimum mennyiséget adott negyedévben eléri.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

A programra kizárólag olyan építkezési munkálatokat végző kivitelező cégek, vállalkozások, egyéni vállalkozók
jelentkezhetnek, akiknél a promóciós negyedévet megelőző üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma
maximum 25 fő volt, és a 2020. évi nettó árbevétele nem haladta meg az 1,5 milliárd Ft összeget.
 
A programban magánszemély nem vehet részt.
 
A feltöltött érvényes szállítólevelek által igazolt téglamennyiségnek el kell érnie az adott negyedévre
meghatározott minimum mennyiséget.
 
M inden egyes negyedéves játékban 30 db nyeremény talál gazdára. Az időrendi sorrendet a résztvevők
által utoljára feltöltött szállítólevél feltöltési időpontja határozza meg, mellyel a meghatározott minimum
téglamennyiséget elérték.
 
M ind a negyedéves nyereményeket, mind a fődíjat a vállalkozás ügyvezetője veheti át a Wienerberger
képviselőjétől. A nyeremények nem magánszemélynek, hanem a cég részére kerülnek átadásra.
 
A résztvevők körét a program Részvételi Szabályzata határozza meg, tehát a programban csak az a kivitelező
cég vehet részt, amely a szabályzat minden pontjának megfelel.
Részletek a kivitelezoprogram.hu weboldalon.
Az éves nyereményjátékban a Tetőfedő Partnereink is részt vehetnek. Ha Ön Tetőfedő Partnerünk, kérjük, hogy
a részletekért látogasson el a wienerberger.hu/tetofedo-program weboldalra


A PROGRAMBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK A RENAULT HUNGÁRIA:
A Renault bemutatja a Mastert, az optimális választást vállalkozásoknak. Sokoldalúságának köszönhetően irányt
mutat mindenkinek, hiszen több mint 250 verzióban érhető el, ennek köszönhetően pedig szinte minden igényt ki
tud elégíteni. A széles választékban az alábbi változókat variálhatjuk, hogy a nekünk leginkább megfelelő modellt
kapjuk: különböző hossz és magasság, első és hátsó ill. 4x4 meghajtás, dobozos vagy duplakabinos furgon, platók,
szimpla- vagy duplakabinos alvázak, dobozos vagy akár billenőplatós verziók. Ráadásul az Renault Master már
elektromos hajtással is elérhető!
Megjelenése és teljesítménye együtt teszi ideális partnerré vállalkozása számára az Új Mastert: a nyers erő
kifinomult külsővel párosul.
A Renault segít Önnek az igényeinek leginkább megfelelő jármű összeállításában a kiválasztástól kezdve a raktér
kialakításig, hogy az Ön szakértelméhez és üzleti tevékenységéhez leginkább illő járművet kapjon.
Részletekért látogasson el az alábbi weboldalra, és keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault márkakereskedést!
https://business.renault.hu/haszonjarmuvek/master-furgon.html
https://www.renault.hu/kereskedes-keresese.html
A részt vevő vállalkozásnak meg kell ismernie és el kell fogadnia a kivitelezoprogram.hu weboldalon lévő érvényes Részvételi Szabályzat
és a hozzá kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató minden pontját. A nyereményjáték lebonyolításában a Részvételi Szabályzat az irányadó.

MEGÉRKEZETT A TÉGLÁK X GENERÁCIÓJA!
Ismerje meg a Porotherm X-therm termékcsaládot!
Ahogy az életünk minden területe folyamatosan változik, úgy fejlődnek az építőanyagok és az építtetők igényei is.
Éppen ezért a Wienerbergernél arra törekszünk, hogy olyan építőanyagot gyártsunk, amely a kor igényeinek minden
szempontból megfelel.
Legújabb fejlesztésünk eredménye a Porotherm X-therm falazóelem.
A termék, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti
Tanszékével együttműködésben született meg.
További információ: wienerberger.hu/x-therm

Porotherm 30 X-therm Rapid
Porotherm 30 X-therm
Porotherm 38 X-therm Rapid
Porotherm 38 X-therm

Porotherm 44 X-therm Rapid
Porotherm 44 X-therm

POROTHERM RAPID FALAZÁSI TECHNOLÓGIA
2021. március 25-től Porotherm Profi termékeink nevet
váltottak: a termékek új neve Porotherm Rapid lett.
Csak a név változott, a termék nem! Porotherm Rapid
termékeinkkel könnyen és gyorsan falazhat.
Ez a névváltás minden olyan síkra csiszolt terméket érint, melyet
a Wienerberger vékony falazóhabarccsal vagy Dryfix extra
ragasztóhabbal szállít ki. A névváltás nincs befolyással a termékek
műszaki adataira, azok alkalmazástechnikai előírásaira és a műszaki
adatok, a beépítési, alkalmazási szabályok, előírások, valamint
a termékek cikkszámai is változatlanok maradnak.
Az első sor lerakásához a Wienerberger ingyenesen biztosít
alkalmazástechnikai szaktanácsadást az építkezés helyszínén.
Amennyiben szeretné ezt igénybe venni, kérjük, jelezze ezt
az elsosor@wienerberger.hu email címen.

Wienerberger Zrt.
H-1119 Budapest, Bartfai u. 34.
(1) 464-7030
info@wienerberger.hu
shop.wienerberger.hu

wienerberger.hu

Porotherm 50 X-therm Rapid

További információ:
wienerberger.hu/rapid

