U BENT ONZE PRIORITEIT.

U BENT
ONZE PRIORITEIT.
Omdat we geloven dat installateurs de drijvende kracht
vormen achter ons bedrijf, is het voor ons van uiterst belang
om ze de nodige ondersteuning te bieden. De nieuwe BT
Certified & Expert formule biedt de mogelijkheid om u,
als installateur, tegemoet te komen met de best mogelijke
voordelen. Ontdek ze snel in deze brochure.

10 REDENEN OM LID TE WORDEN
1. U wordt steeds als eerste op de hoogte gehouden van alle nieuwigheden en krijgt automatisch onze nieuwe
documenten en catalogi toegestuurd.
2. U krijgt een jaarlijks bezoek van onze specialisten voor meer updates, evaluaties en dergelijke.
3. U krijgt minstens 2 jaar extra garantie op de producten.
4. U kan ons rechtstreeks contacteren via een specifiek emailadres
(btcertified@legrandgroup.be, btexpert@legrandgroup.be) en telefoonnummer (+32 (0)2 719 54 00)
5. Als lid hebt u recht op minstens 2 gratis interventies per jaar.
6. U mag onze Concept Store gebruiken als showroom. Zo kan u uw eindklant laten kennis maken met het volledige
gamma schakelaars en kan onze domotica en videofonie live getest worden. Ook uw eindklant geniet dus van de
voordelen. Zij krijgen van ons een VIP behandeling.
7. U kan al onze opleidingen gratis volgen.
8. Uw gegevens worden op de website van BTicino vermeld.
9. U ontvangt een startpakket met onze catalogen en een BT Certified of Expert sticker en werfpaneel.
10. U kan genieten van minstens twee gratis toegangskaarten op één van de beurzen waar BTicino aan deelneemt.
Bent u BT Expert, dan ontvangt u nog extra voordelen.
- Ondersteuning met demomateriaal
- Gepersonaliseerde flyers met het logo van het bedrijf
- Certificaat van BT Expert
- 24/7 Service voor interventies videoparlofonie

DE VOORDELEN
INSTALLATEUR

NIET-LID

BT CERTIFIED

BT EXPERT

Garantie op onze producten

2 jaar

4 jaar

5 jaar

Gegevens op BTicino.be

Neen

Ja

Ja

Sticker, werfpaneel en gadgets

Neen

Ja

Ja

Nieuwsbrief en nieuwe documentatie

Neen

Ja

Ja

/

2

4

Neen

Ja

Ja

/

1x

2x

Duoticket voor een beurs (BTicino)
Gebruik Concept Store
Jaarlijks bezoek van specialist
VIP behandeling eindklant
Bticino opleidingen

Neen

Ja

Ja

€65/opleiding

Gratis

Gratis

Gratis interventies/jaar

Geen

2

5

24/7 Service videoparlofonie

Neen

Neen

Ja

Demomateriaal

Neen

Neen

Ja

Gepersonaliseerde flyer met logo

Neen

Neen

Ja

Diploma expert

Neen

Neen

Ja

Speciale condities programmatiekoffer

Neen

Neen

Ja

BENT U OVERTUIGD VAN DE VOORDELEN?

DAN BENT U VAST BENIEUWD NAAR DE VOORWAARDEN.

- U bent gespecialiseerd in de BTicino producten op
1 of meerdere domeinen
- U gebruikt BTicino als A of B merk in al uw offertes
- U gebruikt BTicino als A of B merk bij uw installaties
- U voorziet een bepaald aantal werven van BTicino
materiaal
- Voor MyHOME moet U de opleiding gevolgd hebben en
het examen hebben afgelegd
- Voor MyHOME biedt U op zelfstandige basis installaties
aan en werkt ze af

- U bent gespecialiseerd in de BTicino producten op alle
domeinen
- U gebruikt BTicino als A merk in al uw offertes
- U gebruikt BTicino als A merk bij uw installaties
- U voorziet een bepaald aantal werven van BTicino
materiaal
- Voor MyHOME moet U de opleiding gevolgd hebben en
het examen hebben afgelegd
- Voor MyHOME biedt U op zelfstandige basis installaties
aan en werkt ze af

OPLEIDINGEN
BT Certified of Expert leden kunnen gratis opleidingen volgen in de Legrand Group Academy (kostprijs voor niet-leden is €65
per opleiding). Naast onze cursussen videoparlofonie, kan u dankzij MyHOME opleidingen met gemak ons domoticasysteem
installeren. Na het succesvol afronden van één van onze opleidingen zal uw naam vermeld worden op BTcino.be.

24/7 SERVICE VOOR DE BT EXPERT
Indien u een interventie wenst aan te vragen, kan dit op elk uur van de dag (geen technische vragen). Het servicenummer is steeds
bereikbaar voor interventies videoparlofonie tijdens en na de kantooruren. Zo geniet u binnen de 24 uur van de beste service.

BENT U BENIEUWD NAAR MEER
CONCRETE INFORMATIE ROND
BT CERTIFIED EN BT EXPERT?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij
informeren u graag verder en hebben zeker
een antwoord op maat voor u.
We hopen snel van u te horen!
Met vriendelijke groeten,
Het BTicino/Legrand team

Legrand Group Belgium
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
T.: +32 (0)2 719 54 00
E-mail: btcertified@legrandgroup.be
btexpert@legrandgroup.be
Concept Store
Steenkoolkaai 10
1000 Brussel
T.: +32 (0)2 719 54 81
www.conceptstore.be
Open van dinsdag tot zaterdag

