Маркетингова програма “Smart Innovation program” ( SIP)
15% отстъпка са смарт продукти
Тази програма е предвидена за нови иновативни , продукти и технологии
предлагани от нас .
В тази програма могат да се включат наши клиенти на дребно ( физически и
юридически лица) готови да споделят информация относно качеството на
продукта , удобства и проблеми при монтаж и инсталация, удобства и
проблеми при експлоатация, снимки и видео клипове. Тази информация ,
ние ще може да използваме за подобряване качествата на продукти и
нашите услуги към него, като и да я споделяме от името на участниците в
програмата без личните им данни.
Какво ще получи клиента в замяна :
Гаранция „Plus” - персонална поддръжка по телефон, Viber, WhatsApp, email по време на монтаж, инсталация, експлоатация.
Отстъпка в цената на продукти “Smart” : 15%
10% глобална отсъпка за пазаруване в нашия електронен магазин .
Тъй като в процеса вие ще придобиете знания и умения за тези продукти ,
при желание имате опцията да станете член на нашия “SIP” клуб , да
напишете статия за нашия блог https://blog.asdbg.com/ и да получите
търговска отстъпка за тези продукти започваща от 20% , която можете да
използвате за следващи ваши поръчки или да я монетаризирате с агентски
продажби.
Какво е нужно:
1. Регистрация в нашия електронен магазин с Тип потребител “ Клиент
на дребно” https://eshop.asdbg.com/register/ .
2. След логване направете поръчка от категории : Смарт брави ASD

3. В полето- „Допълнителни бележки относно поръчката” пишете
„ Участвам в SIP”
4. Администратор ще промени вашия Тип потребител на “SIP” и вашата
поръчка ще поевтинее с 15 % от цената в магазина. Ще получите
съобщение в профила си и по имейл както и споделено с нас облачно
пространство за вашите снимки , видео клипове, и документи.
Ако това ви е досадно просто се свържете с нас по телефон, Viber,
WhatsApp и ние ще направим тази регистрация вместо вас. Номера е
0878 900401, но може да използвате всички контактни телефони и
форми. Ние ще ви консултираме подробно за да изберете найподходящия за вас смарт продукт , ще получите 15% отстъпка , и ще ви
помогнем за инсталацията при нужда. Ако се появи проблем , дори ще
можете да върнете продукта.

Целта на Програмата е изследване на тези нови продукти по няколко
критерия :
1. Инструкцията за инсталация – достатъчно ясна ли е ? Срещани
проблеми при инсталацията.
2. Функционалност – какво ви хареса и какво да се подобри.
3. Експлоатационни качества – стабилност ,надеждност, живот на
батериите, срещнати проблеми и препоръки.

Благодарим предварително на всички участници в програмата!

