ZAPEWNIJ SOBIE PRZYWILEJE PBC

PRZYWILEJE KLUBOWE 2012

PIONEER
BUSINESS CLUB

WYŁĄCZNIE DLA
CZŁONKÓW KLUBU:
Już za zakup min.
7 jednostek kukurydzy
wkrętarka akumulatorowa
Pioneer'a.

ROŚNIEMY RAZEM

Tylko do
15.03. 2012!

PIONEER
BUSINESS CLUB
Czego możesz oczekiwać
jako członek klubu
• Aktualnych informacji o produktach i
technologiach
Otrzymasz ekskluzywne informacje o
nowościach z firmy Pioneer.

• Konferencje i szkolenia
Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i
weź udział w konferencjach oraz szkoleniach
organizowanych dla członków klubu.

• Status VIP podczas spotkań i szkoleń
Ciesz się statusem VIP i specjalnym
traktowaniem podczas organizowanych
przez Pioneer’a spotkań i szkoleń.

Dodatkowe korzyści dla członków PBC
Wkrętarka akumulatorowa PIONEER’a
Stacja ładowania baterii ze zintegrowanymi końcówkami
Wydajnośc: 3,6V / 180 obr/min
Waga 300 g
Wbudowana lampka oświetlajcą obszar roboczy
Otrzymasz 1 wkrętarkę akumulatorową
PIONEER’a za zakup
już od 7 jednostek
kukurydzy
do 15.3.2012
u jednego z komisantów firmy Pioneer.
Urządzenie zostanie wysłane bezpośrednio do członków
klubu po zakończeniu sezonu kukurydzy w sierpniu/
wrześniu.
Można otrzymać wyłącznie jedną wkrętarkę,
bez względu na wielkość zamówienia.
* Produkt dostarczony do Państwa może nieznacznie różnić się
od tego na zdjęciu.
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Brand Bonus

Bonus za zakup produktów Pioneer

Łączny bonus za zakup wszystkich
produktów Pioneer, takich jak:
kukurydzy
• Nasiona
rzepaku
• Nasiona
do
• Inokulanty
zakiszania

Już za zakup na łączną sumę 10.000 PLN wszystkich
produktów Pioneer’a w sezonie 2012, członkowie
Pioneer Business Club otrzymają atrakcyjną premię.
Zapewniamy Państwu tę premię za wszystkie zakupy
dokonane w sezonie 2012.
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®, TM Znak prawnie zastrzežony we wszystkich krajach świata dla firmy Pioneer Hi-Bred International Inc., Des Moines, Iowa, USA

Obrót

Bonus
1,0
2,5
4,0
5,5
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10,0

Od 10.000,00 PLN
Od 20.000,00 PLN
Od 40.000,00 PLN
Od 60.000,00 PLN
Od 75.000,00 PLN
Od 90.000,00 PLN
Od 110.000,00 PLN
Od 145.000,00 PLN
Od 180.000,00 PLN
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PIONEER przeleje wyliczoną wartość bonusa za zakup nasion
kukurydzy na Państwa konto w lipcu/sierpniu. Ostateczne
wyrównanie dla innych produktów Pioneer nastąpi na koniec
roku. Warunkiem otrzymania bonusa jest uregulowanie
należności wobec firmy Pioneer.
Obrót to należność netto (bez podatku vat), pomniejszona o
rabat za wczesne zamówienie. Rabat za termin
płatności nie wpływa na podstawę obliczenia bonusa.
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Specjalna oferta na kiszonkę

Analizujemy Twoją kiszonkę – gratis
Zakup min. 60 jednostek kukurydzy i/lub
min. 60 butelek inokulantów (500 ml) oraz przystąpienie do
Pioneer Business Club uprawnia do bezpłatnej
analizy kiszonki w mobilnym laboratorium SILAB.
W sprawie analiz skontaktuj się z promotorem lub
komisantem firmy Pioneer.
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Zostań członkiem
PIONEER BUSINESS CLUB!

Rekomendowane
odmiany
w sezonie 2012
P8000 – rewelacyjny mieszaniec na
ziarno, kiszonkę, skrobię
PR39F58 – odmiana uniwersalna na
ziarno i kiszonkę
PR38A79 – mieszaniec bardzo wysoko
plonujący i szybko dojrzewający

Pioneer Hi-Bred Northern Europe
Sales Division GmbH, Oddział w Polsce
Al. Solidarności 46 • 61-696 Poznań
tel: 61 8162068, fax: 61 6571951
www.pioneer.com/poland

®, ™ Znak prawnie zastrzežony we wszystkich krajach świata dla firmy Pioneer Hi-Bred International Inc., Des Moines, Iowa, USA

Zarejestruj się:
Wypełnij ten formularz rejestracyjny, by korzystać z
wszystkich przywilejów. Członkostwo jest bezpłatne.

Dane do rejestracji

Dane gospodarstwa

Imię

Pow. gospodarstwa w ha

Nazwisko

Pow. kukurydzy na ziarno w ha

Miejscowość, ulica, nr
domu/mieszkania

Pow. kukurydzy na kiszonkę w ha

Kod pocztowy

Pow. łąk w ha

Poczta

Pow. rzepaku w ha

Powiat

Krowy mleczne szt.

Telefon

Bydło mięsne szt.

Fax

Trzoda chlewna szt.

Tel. Komórkowy

Data/Podpis

E-mail
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu e-mail przez firmę Pioneer
do celów marketingowych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Pioneer wiadomości sms na podany
przeze mnie numer telefonu komórkowego.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych przez firmę Pioneer na potrzeby PIONEER BUSINESS CLUB.

Pioneer Hi-Bred Northern Europe
Sales Division GmbH, Oddział w Polsce

Al. Solidarności 46 • 61-696 Poznań
tel: 61 8162068,10
fax: 61 6571951
www.pioneer.com/poland

NIP

Bank

Nr konta

Potrzebujemy Państwa numeru konta
bankowego, w celu wypłacania dodatkowych premii, związanych z Państwa
członkostwem w Pioneer Business
Club.

Tak, chcę zostać członkiem
PIONEER BUSINESS CLUB

Zarejestruj się

®, ™ Znak prawnie zastrzežony we wszystkich krajach świata dla firmy Pioneer Hi-Bred International Inc., Des Moines, Iowa, USA

Al. Solidarności 46
61-696 Poznań

PIONEER Hi-Bred
Northern Europe
Sales Division GmbH
Oddział w Polsce

ZNACZEK

NAKLEJ

