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Program lojalnościowy  

KNAUF PROFIT 

 

1.09.2015 – 30.09.2016 
 

 

 

Program skierowany do wykonawców 

stosujących produkty z systemów: 
 

• glazurniczego 

• ocieplenia 

• podłogowych 

• tynków i gładzi 
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STRONA INTERNETOWA PROGRAMU 

 

www.profit.knauf.pl 
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PRODUKTY za Punkty 
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NAGRODY za Punkty 
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Zgłoszenie udziału w programie  

Wykonawca wypełnia formularz rejestracyjny 

dostępny na stronie internetowej 

www.profit.knauf.pl 
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Wykonawca 

mailem otrzymuje  

hasło dostępu do  

www.profit.knauf.pl 
  

Wykonawca  wypełnia formularz znajdujący się na końcowych 

stronach katalogu i przekazuje przedstawicielowi KNAUF lub 

wysyła na adres: 

KNAUF PROFIT, ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa 

Zgłoszenie udziału w programie  
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• Produkty pakowane w workach posiadają nadrukowane etykiety z punktami na workach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Produkty pakowane w wiaderka posiadają naklejoną etykietę z punktami na deklu 

 

 

 

 

JAK ZBIERAĆ PUNKTY 

 

UWAGA:  PUNKTY ZA ZAKUP PRODUKTÓW Z SYSTEMU GLAZURNICZEGO BĘDĄ NALICZANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA 

PODSTAWIE WYCIĘTYCH ETYKIET Z PUNKTAMI ! 
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Etykiety z punktami należy wyciąć z worka lub odkleić z wiaderka. 

JAK ZBIERAĆ PUNKTY 

 

PRODUKTY Z SYSTEMU GLAZURNICZEGO 

 

Zebrane etykiety wraz z wybranym formularzem należy wysłać listem poleconym 

na adres programu: 
 

KNAUF PROFIT, ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa 

  

Zebrane etykiety z punktami należy przesyłać do 31.10.2016 r. 

Uwaga: Formularze dostępne na końcu katalogu lub do pobrania i wydrukowania na stronie programu www.profit.knauf.pl.   
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JAK ZBIERAĆ PUNKTY 

 

 

• zdjęcie dowodu zakupu zrobione telefonem komórkowym wysłane  

   MMS-em na nr 661 000 802 

 
• skan dowodu zakupu przesłany mailem na adres faktury@profit.knauf.pl  

   lub bezpośrednio załączony po zalogowaniu na konto na stronie programu  

   www.profit.knauf.pl  

 

• kserokopie dowodu zakupu przekazana DT KNAUF  

  lub wysłana listem poleconym na adres programu  

  KNAUF PROFIT, ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa. 

 

 

Punkty naliczane i wprowadzane są na konto wykonawcy przez pracownika 

Biura Obsługi Programu KNAUF PROFIT 

w terminie 3 dni roboczych od otrzymania dowodu zakupu 

PRODUKTY Z SYSTEMÓW: 

OCIEPLENIA, PODŁOGOWE, TYNKARSKIE, WYKOŃCZENIOWE  

 
Punkty zbierane są na podstawie dowodu zakupu: faktura lub paragon 

 
Aby otrzymać punkty należy dostarczyć: 

 

UWAGA: PUNKTY ZA ZAKUP PRODUKTÓW Z SYSTEMU GLAZURNICZEGO NIE BĘDĄ NALICZANE Z DOWODU ZAKUPU ! 

mailto:faktury@profit.knauf.pl
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Aby sprawdzić, ilość zdobytych 

punktów – Wykonawca powinien 

zalogować się na stronie programu 

www.profit.knauf.pl  
(wpisując swój NIP lub PESEL oraz otrzymane 

hasło). 

 

 
Można sumować punkty zdobyte  

na podstawie dowodu zakupu z punktami 

wyciętymi z opakowań produktów z systemów 

glazurniczych.  

W tym celu należy przesłać wycięte naklejki 

wraz formularzem  „Dopisania punktów”  

na adres programu:  
 

KNAUF PROFIT, ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa 

 

 

SPRAWDZANIE ILOŚCI ZDOBYTYCH PUNKTÓW! 
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  Nagrody można zamówić: 

 

• bezpośrednio ze swojego konta na stronie    

   www.profit.knauf.pl  

 

• Wysyłając listem poleconym formularz  

   zamówienia nagrody wraz z wymaganą 

   liczbą wyciętych punktów z produktów KNAUF! 

 

Zamówione nagrody, w zależności od kategorii, zostaną dostarczone będą do wybranego 

dystrybutora lub poprzez firmę kurierską lub za pośrednictwem DT KNAUF. 

WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY! 

Nagrody można zamawiać w dowolnym momencie trwania 

programu jednak nie później  niż do 31.10.2016 r.  
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WSPARCIE MARKETINGOWE PROGRAMU 

Katalog dostępny w hurtowniach budowlanych  

oraz u Doradców Technicznych Knauf 

 

 


