
NÁŠ PARTNERSKÝ PROGRAM

PARTNERSKÝ PROGRAM ZAMBELLI

Počátky firmy Zambelli spočívají v klempířském řemesle. Známe jeho povahu. Týmový duch je pevně zakotven 
v naší firemní filozofii. Od roku 2015 proto existuje partnerský program Zambelli, pomocí kterého nabízíme 
řemeslníkům a profesionálům v oboru aktivní a trvalou podporu.

Přidejte se k našemu týmu!
Našim partnerům poskytujeme efektivní výbavu a zařazujeme je do nabídky Zambelli.  Rádi Vás doprovodíme na 
vrchol!

BEZPLATNÁ  
TECHNICKÁ  
PODPORA

Náš mistr v 
klempířském řemesle 

Vám rád odpoví na 
Vaše dotazy ohledně 

montáže a výběru 
správného produktu. 
Jednoduše zavolejte 
nebo napište e-mail.

ZÁPIS DO NAŠEHO 
INTERNETOVÉHO 

REJSTŘÍKU

Zviditelněním na našich 
internetových strán-
kách můžete snadno 

získat zakázky. Rádi Vás 
doporučíme.

Rádi Vám dáme k 
dispozici obsah našich 

stránek nebo nás 
pomocí linku propojíte 
jako značkového výrob-
ce, abyste ukázali svůj 

vysoký nárok na kvalitu.

ÚČAST NA  
PRAKTICKÝCH 
SEMINÁŘÍCH

Našim patnerům 
na workshopech 

předáváme tipy a triky 
ohledně montáže, plá-

nování stavebních prací 
a obchodních jednání. 
Jako partner se dozvíte 

první, když ve Vašem 
kraji budeme pořádat 
seminář, na který pro 
Vás budou vždy rezer-

vovaná místa.

★★★

VIP

POZVÁNÍ K EVENTŮM A 
SPECIÁLNÍM AKCÍM

 Jako dárek na uvítanou 
k Vaší přihlášce od nás 
dostanete balíček pro 

řemeslníky.
Jako náš partner 

budete průběžně těžit 
z různých atraktivních 

akcí Zambelli.

REKLAMNÍ MATERIÁL 
ZDARMA

Abyste vystupovali 
profesionálně, obdržíte 

od nás kvalitně zpra-
cované průvodce a 
atraktivní brožury.

Spojte se kdykoliv s 
naším marketingovým 

oddělením:
Zde Vám budeme vždy 

naslouchat!

Přihlaste se 

nyní a ihned 

se vydejte 

dobývat!

Dobyvatel vrcholů



WWW.ZAMBELLI.COM MADE IN GERMANY

Ano, chci po boku Zambelli dobývat vrcholy!

Tímto uděluji společnosti Zambelli GmbH & Co. KG souhlas ke zveřejnění mé společnosti s následujícími kontaktními 
údaji jako odborného partnera v médiích používaných společností Zambelli. 
Tato data smí firma Zambelli ukládat, zpracovávat a používat podle zásad ochrany osobních údajů.
Samozřejmě mohu svůj souhlas kdykoliv písemnou formou odvolat.

Chtěl bych uvedený jako řemeslný partner pro

  Zambelli střešní odvodňovací systém   RIB-ROOF kovové střešní systémy

  
 Chtěl bych zřídit link - propojení na www.zambelli.com na mých webových stránkách. 
Prosím dejte mi k dispozici logo Zambelli.

  
 Chtěl bych pravidelně dostávat novinky formou elektronického newsletteru.

FIRMA

ODPOVĚDNÝ PARTNER

ULICE

PSČ, MĚSTO

TELEFON

FAX

E-MAIL  INTERNETOVÉ STRÁNKY

MÍSTO, DATUM

PODPIS, FIREMNÍ RAZÍTKO

Prosím odešlete e-mailem, poštou nebo faxem:
Zambelli Dienstleistungs GmbH & Co. KG
Passauer Straße 3 + 5, 94481 Grafenau
E-Mail marketing@zambelli.de
Fax +49 8592 89-9963


