
Програма лояльності 
«VENTMONEY»

ventmoney.com.ua

Гарантовано отримуйте бонуси 
та подарунки за реалізовані проекти!



Компанія «Акліма» пропонує реальну винагороду за виконання своїх професійних  
обов’язків спеціалістами-проектувальниками.

Спеціально розроблена програма лояльності  «VENTMONEY» для інженерів-           
проектувальників систем вентиляції, кондиціювання й опалення відкриває нові                 
приємні можливості отримувати бонуси за звичну роботу. 

За допомогою картки «VENTMONEY» реєструйте ваш об’єкт на сайті, прикріплюйте 
специфікацію із нашим обладнанням і отримуйте справедливу винагороду за реалізовані 
проекти.

Про «VENTMONEY»  

ventmoney.com.ua

http://aclima.ua/
ventmoney.com.ua


Картка з унікальним кодом – ключ до Особистого кабінету на сайті ventmoney.com.ua 

Про «VENTMONEY»  

ventmoney.com.ua

ventmoney.com.ua


Вам буде відкрито доступ до актуальної технічної інформації на ринку, останніх новинок 
галузі для розвитку ваших професійних знань і навичок.

Зможете постійно брати участь у бонусних програмах і акціях як діючих,                                            
так і в перспективі.

Маєте можливість користуватись спеціальними умовами відвідування                                                    
навчальних семінарів і тренінгів, виставок і тематичних заходів, зокрема іноземних. 

Отримаєте необхідну допомогу в розробці концептуального технічного рішення,                       
а також детальне техніко-економічне обґрунтування.

Переваги програми «VENTMONEY:

ventmoney.com.ua



Крок 1. На головній сторінці ventmoney.com.ua пройдіть реєстрацію,                                         
вказавши свої контактні дані та обов’язково зазначивши свій шестизначний код картки.

Етапи участі у «VENTMONEY:
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Компанія «Акліма» пропонує реальну винагороду за виконання своїх професійних  
обов’язків спеціалістами-проектувальниками.

Спеціально розроблена програма лояльності  «VENTMONEY» для інженерів-           
проектувальників систем вентиляції, кондиціювання й опалення відкриває нові                 
приємні можливості отримувати бонуси за звичну роботу. 

За допомогою картки «VENTMONEY» реєструйте ваш об’єкт на сайті, прикріплюйте 
специфікацію із нашим обладнанням і отримуйте справедливу винагороду за реалізовані 
проекти.

Крок 2. Після внесення усіх даних активуйте свою картку, натиснувши на відповідну кнопку, 
та ввійдіть в Особистий кабінет.

Етапи участі у «VENTMONEY:
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Крок 3. Ознайомтесь детальніше із умовами співробітництва та перевагами, які пропонує 
програма лояльності.

Етапи участі у «VENTMONEY:

ventmoney.com.ua



Вам буде відкрито доступ до актуальної технічної інформації на ринку, останніх новинок 
галузі для розвитку ваших професійних знань і навичок.

Зможете постійно брати участь у бонусних програмах і акціях як діючих,                                            
так і в перспективі.

Маєте можливість користуватись спеціальними умовами відвідування                                                    
навчальних семінарів і тренінгів, виставок і тематичних заходів, зокрема іноземних. 

Отримаєте необхідну допомогу в розробці концептуального технічного рішення,                       
а також детальне техніко-економічне обґрунтування.

Крок 4. Зареєструйте свій об’єкт і введіть максимальні дані та обов’язково прикріпіть                  
специфікацію на нього, в якій буде зазначено обладнання наших брендів.

Етапи участі у «VENTMONEY:
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Крок 5.  Реалізуйте проект і миттєво отримайте бонус від 0,5-2 % від суми проданого                       
обладнання.

Крок 6. Зв’яжіться із персональним менеджером компанії «Акліма» для отримання                    
подарунка, своїх бонусів і привітань, а також подальшої співпраці  

Етапи участі у «VENTMONEY:

ventmoney.com.ua



ventmoney.com.ua

Реалізуйте з нами найцікавіші 
та найперспективніші об’єкти 
кліматичного ринку!

 Контакти

                       Наші представництва:

Київ: +38 (044) 500 00 59

Львів: +38 (032) 232 00 59 

Дніпро: +38 (056) 766 07 59

Харків: +38 (057) 784 00 59 

Одеса: +38 (048) 710 03 15

info@aclima.com.ua
aclima.ua

Детальнішу інформацію про програму та бонуси
ви можете отримати в свого регіонального 
представника або за телефоном: 
+38 (044) 500 00 59

http://aclima.ua/

