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re În numărul anterior, vă pro-
miteam detalii despre 

campania Purmo, “Alegerea Per-
fectă”. Fiindcă este un an compli-
cat, în care partenerii trebuie să-
şi unească forţele pentru a reuşi 
să reziste, Purmo a decis să vină 
cu ceva în plus în sprijinul comer-
cian ţilor de soluţii de încălzire şi al 
instalatorilor. Campania “Alegerea 
Perfectă” este în plină desfăşurare, 
lucru ce se poate observa în ma-
gazinele specializate. Postere, dis-
play-uri speciale, broşuri, semna-
lizatoare la raft anunţă promoţia 
de vânzări susţinută prin mesa-
jul campaniei „Alegerea Perfec-
tă“. Tot la distribuitorii de soluţii 
de încălzire, precum şi pe site-ul 
www.purmo.ro veţi găsi detalii 
despre aceasta campanie!

Pentru comercianţi, Purmo vine 
în sprijinul vânzărilor cu materiale 
promoţionale şi cu o promoţie de 
preţ care să încurajeze achiziţia 
produselor noastre de top. Pentru 
instalatori, Purmo oferă, pe lângă 
materialele pe care le pot procura 
prin intermediul distribuitorilor, şi 
oportunitatea pentru dezvolta-
re profesională, precum şi premii 
atractive. În completarea aces-
tui articol, atât comercian ţii, cât 
şi distribuitorii găsesc formulare 
de răspuns prin fax. Vă invităm să 
le completaţi, în funcţie de spe-
cificul activităţii pe care o desfă-
şuraţi, şi să vă înregistraţi astfel 
în partea interactivă a campani-
ei „Alegerea Perfectă”.

În ce constă această etapă in-
teractivă? Toate formularele com-
pletate vor fi analizate cu atenţie, 
iar solicitările pe care le transmi-
teţi prin intermediul lor, şi care 
constituie baza dialogului dintre 
dumneavoastră şi Purmo, vor fi 
luate în seamă. Cu siguranţă, veţi 

găsi foarte atractivă perspectiva participării la cur-
surile de vară Purmo Warm School. În momentul în 
care răspunsurile prin fax vor fi selectate, veţi fi anun-
ţaţi în ce oraşe şi la ce date se vor organiza aceste 
cursuri, pentru fiecare dintre regiunile importante 
ale României. Instalatorii au ocazia să primească un 
breloc aerisitor Purmo şi, încă mai important, un cer-
tificat de instalator recomandat Purmo. Cu siguranţă, 
pe lângă faptul că aceste cursuri reprezintă un prilej 
foarte bun de a ne întâlni şi de a discuta subiecte in-
teresante referitoare la soluţiile moderne de încălzi-
re Purmo, ele vor fi şi o ocazie de a va deconecta, de 
a va întâlni cu colegii de breaslă şi de a câştiga premii 
şi, bineînţeles, experienţă.

Urmăriţi începând din această primăvară produse-
le noastre de top şi participaţi la campania „Alege-
rea Perfectă”! Vedetele acestei campanii, în materie 
de radiatoare sunt: Compact, Ventil Compact, Plan 

Campanie Purmo: “Alegerea Perfectă” 

Compact, Plan Ventil Compact, Vertical, Santorini şi 
Santorini C, iar profesioniştii-vedete veţi fi dumnea-
voastră!!!

Ne dorim să participaţi în număr cât mai mare la 
campania pe care v-am pregătit-o special. Vă invi-
tăm să completaţi formularele de răspuns prin fax şi 
vă promitem că vă vom ţine la curent cu toate etape-
le campaniei „Alegerea Perfectă”, atât prin interme-
diul revistei „Tehnica Instalaţiilor”, cât şi prin reprezen-
tanţii noştri de vânzări şi pe site-ul companiei. 

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice întrebare le-
gată de campanie şi de produsele şi serviciile noas-
tre. Găsiţi toate detaliile de contact pe formularele de 
răspuns prin fax. Vă dorim mult succes!

Rettig SRL



Opteaz` pentru Alegerea Perfect`
pentru afacerea ta
Dac` dore[ti s` [tii mai multe despre cum poate campania Alegerea 
Perfect` s` \]i creasc` vånz`rile [i s` \]i asigure satisfac]ia clien]ilor, 
marcheaz` c`su]ele de mai jos:

Pentru informa]ii suplimentare despre Alegerea Perfect`

Da, doresc s` primesc informa]ii suplimentare despre modul \n 
care pot face Alegerea Perfect` pentru clien]ii mei

Pentru a stabili o \ntålnire cu unul dintre reprezentan]ii de vånz`ri 
Purmo

Da, doresc o \ntålnire cu un reprezentant Purmo

Pentru participarea la Purmo Warm School

Da, doresc s` particip la cursurile Purmo Warm School

Pentru actualizarea continu` a derul`rii campaniei Alegerea 
Perfect` [i a informa]iilor despre produsele Purmo

Da, doresc s` primesc informa]ii prin:

Po[t`

Email 

Expediat de:
Companie
Adres`
Cod po[tal  Ora[
Nume  Func]ie 
Telefon  Mobil
Email

V` rug`m s` transmite]i acest formular prin fax la num`rul 021.326.41.09 

Formular de r`spuns prin fax
Pentru COMERCIAN}I

Unicredit Bank Cluj - RO41BACX0000000431021310 Ro15236671 J12/471/2003 Capital social 1.521.240 RON

Pentru actualiz`ri
[i informa]ii suplimentare 

Rettig SRL, Romånia
407035 Apahida

Str. Libert`]ii nr. 7-15
Tel: +40 (0) 264-406771
Fax: +40 (0) 264-406770

office@purmo.ro
www.purmo.ro



Opteaz` pentru Alegerea Perfect`
\n meseria ta
Dac` dore[ti s` [tii mai multe despre cum poate campania 
Alegerea Perfect` s` te ajute \n meseria ta [i s` \]i asigure satisfac]ia 
clien]ilor, marcheaz` c`su]ele de mai jos.

Pentru informa]ii suplimentare despre Alegerea Perfect`

Da, doresc s` primesc informa]ii suplimentare despre modul \n 
care pot face Alegerea Perfect` pentru clien]ii mei

Pentru a stabili o \ntålnire cu unul dintre reprezentan]ii de vånz`ri 
Purmo

Da, doresc o \ntålnire cu un reprezentant Purmo

Pentru breloc-aerisitor Purmo

Da, doresc s` primesc un breloc-aerisitor Purmo

Pentru a deveni instalator recomandat Purmo [i pentru participarea 
la Purmo Warm School

Da, doresc s` particip la cursurile Purmo Warm School, pentru a 
deveni instalator recomandat Purmo

Pentru actualizarea continu` a derul`rii campaniei Alegerea 
Perfect` [i a informa]iilor despre produsele Purmo

Da, doresc s` primesc informa]ii prin:

Po[t`

Email 
Pentru actualiz`ri

[i informa]ii suplimentare 

Rettig SRL, Romånia
407035 Apahida

Str. Libert`]ii nr. 7-15
Tel: +40 (0) 264-406771
Fax: +40 (0) 264-406770

office@purmo.ro
www.purmo.ro

Expediat de:
Nume [i Prenume Instalator
Adres`
Cod po[tal  Ora[
Telefon  Mobil
Email

V` rug`m s` transmite]i acest formular prin fax la num`rul 021.326.41.09 

Unicredit Bank Cluj - RO41BACX0000000431021310 Ro15236671 J12/471/2003 Capital social 1.521.240 RON

Formular de r`spuns prin fax
Pentru INSTALATORI


