
WYGRYWAJ SUPER NAGRODY

kupuj I ZBIERAJ PUNKTY
03.09.-14.12.2018

stolarze
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Uczestnikowi Clubu Belmeb 
kupującemu wybrane 
produkty przyznawane są 
punkty, które po zakończeniu 
programu może wymienić na 
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Specjalnie na potrzeby Clubu 
Belmeb została przygotowana 
dedykowana strona 
internetowa 
www.belmeb.pl/club, 
na której znajduje się również 
Regulamin Clubu Belmeb.

Termin:
03.09.-14.12.2018

Zapraszamy do 4. edycji 
programu lojalnościowego 
Clubu Belmeb.

każde wydane
1 zł netto
= 1 punkt

ZASADY
PROGRAMU
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REJESTRUJ SIĘ. TO PROSTE!
1. Jeśli posiadasz już konto 

w sklepie internetowym 
belmeb.pl - zaloguj się na 
swój profil i kliknij przycisk 
„dołącz do Clubu Belmeb”.

2. Jeżeli nie posiadasz konta na 
belmeb.pl możesz wypełnić 
formularz zgłoszeniowy 
dostępny online na 
www.belmeb.pl/club, 
a potwierdzenie rejestracji 
otrzymasz w postaci linku 
aktywacyjnego na podany 
adres mailowy. Klikając go 
potwierdzasz swój udział.

3. Możesz również zarejestrować 
się wypełniając formularz 
dostępny do pobrania na 
www.belmeb.pl/club 
i uzupełniony: 

• złożyć w siedzibie firmy 
Belmeb Sp. z o.o. 
Izdebnik 542, 34-144 Izdebnik 
(Dział Marketingu), 

• wysłać na adres e-mail: 
marketing@belmeb.pl, 

• przekazać Przedstawicielowi 
Handlowemu Belmeb.

punktacja
Punkty przyznawane są tylko 
przy zakupie na fakturę VAT. 
Podczas trwania programu 
Uczestnicy mogą sprawdzać 
ilość zebranych punktów na 
stronie www.belmeb.pl/club 
(po zalogowaniu się 
w zakładce „moje konto” 
dostępne są wszystkie 
informacje).

nagrody
Po ogłoszeniu ostatecznego 
Rankingu Clubu Belmeb 
08.01.2019 r., każdy Uczestnik 
może wybierać nagrody. 
Formularz odbioru nagród 
dostępny jest na stronie 
www.belmeb.pl/club.

udział 
Wypełnij formularz dostępny 
na stronie www.belmeb.pl/
club i przystąp do Clubu. 
W programie mogą 
uczestniczyć tylko firmy 
prowadzące działalność 
gospodarczą.

ZASADY
PROGRAMU

rejestracja
w clubie
belmeb 4
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belmeb.pl/club
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ważne daty

03.09.2018  start Programu 

14.12.2018 KONIEC ZBIERANIA PUNKTÓW

08.01.-31.01.2019 wybieranie  nagród 

rzeczowych  przez  Uczestników

01.02.-28.02.2019 wydawanie  nagród 

rzeczowych

II kwartał 2019 wyjazdy  do  Portugalii i  Czech

7

strategiczni

Produkty punktowane z oferty firmy Pfleiderer to: 
laminaty HPL, blaty robocze oraz płyty PrimeBoard

partnerzy programu

wspierający

uzupełniający
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RODZAJE NAGRÓD
W Programie Club Belmeb 4 przewidziane są różne rodzaje 
nagród w zależności od stopnia zaangażowania Uczestników 
w Clubie.

NAGRODA „PAKIET START”
Warunek konieczny: aby dostać nagrodę, zakupiony musi 
zostać co najmniej jeden produkt Partnera Programu.

Za jednorazowe zakupy za min. 1500 zł netto:
• przez sklep internetowy (belmeb.pl), otrzymasz: 

kubek termiczny i spodnie stolarskie* 
 

• w salonie firmy Belmeb, otrzymasz: 
kubek termiczny* 

* Ilość nagród „PAKIET START” jest ograniczona.

NAGRODY GŁÓWNE
Uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów 
otrzymają nagrody:
• wyjazd do Portugalii, na 4 dni z pakietem pełnym atrakcji, 

dla Uczestników, którzy zbiorą największą ilość punktów 
w okresie od 03.09.2018 do 14.12.2018 i znajdą się co 
najmniej na 11. pozycji Rankingu Głównego;

• wyjazd do Czech na 3 dni z pakietem pełnym atrakcji, 
dla Uczestników, którzy zbiorą największą ilość punktów 
w okresie od 03.09.2018 do 14.12.2018 i znajdą się 
o najmniej na 12. do 27. pozycji Rankingu Głównego.

NAGRODY RZECZOWE
Uczestnicy, zbierają punkty za zakupy. Wymiana punktów 
na nagrody następuje od 08.01.2019 r.

NAGRODY RZECZOWE
6 rankingów PARTNERÓW
Nagrody gwarantowane dla pierwszych 5 Uczestników 
programu, którzy zbiorą największą ilość punktów wyłącznie 
za zakupy produktów danego PARTNERA RANKINGU.

Partnerzy rankingów:

Organizator może zmienić nagrody rzeczowe na podobne (uwzględniające zbliżoną cenę i jakość) w przypadku braku 
dostępności ich zakupu. W przypadku zmian prawnych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród.
Uczestnik nabywa prawo zakupu nagrody rzeczowej za 1 zł netto, jeśli posiada na swoim koncie wymaganą liczbę punktów.

Produkty punktowane z oferty firmy Pfleiderer to: 
laminaty HPL, blaty robocze oraz płyty PrimeBoard.
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nagrodA
GŁÓWNA
LIZBONA
PORTUGALIA

4-dniowy wyjazd do Lizbony, 
podczas którego Uczestnicy 
mają zapewnioną pełną 
opiekę i zaplanowany pakiet 
atrakcji na miejscu.
Wyjazd do Lizbony wygrywa 
11 Uczestników, którzy zebrali 
największą ilość punktów 
w Rankingu Głównym. 

Warunkiem koniecznym 
odbioru tej nagrody jest 
uzbieranie minimum 
15 000 punktów.

Ilość miejsc: 11
Termin wyjazdu: II kwartał 
2019 r.

WAŻNE: Przy tej nagrodzie 
automatycznie zostają odjęte 
wszystkie punkty z Rankingu
Głównego.

WYCIECZKA VIP

1110
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nagrodA
GŁÓWNA
praga
czechy

WYCIECZKA top

1312

3-dniowy wyjazd do Pragi, 
podczas którego Uczestnicy 
mają zapewnioną pełną 
opiekę i zaplanowany pakiet 
atrakcji na miejscu.
Wyjazd do Pragi wygrywa
16 Uczestników, którzy zajęli 
miejsca od 12. do 27. 
w Rankingu Głównym.

Ilość: 16
Termin wyjazdu: II kwartał 
2019 r.

WAŻNE: Przy tej nagrodzie 
automatycznie zostaje odjęte 
15 000 punktów z Rankingu 
Głównego.
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nagrody
rzeczowe
ZA ZGROMADZONE PUNKTY 
w trakcie trwania 
Programu Club BELMEB

DESKOROLKA
ELEKTRYCZNA

30 000 PKT

KAMERA/
WIDEO-

-REJESTRATOR
XBLITZ

20 000 PKT

DMUCHAWA
DO LIŚCI

STIGA

30 000 PKT

TELEWIZOR
LG

85 000 PKT

RADIO
BUDOWLANE

MAKITA

27 000 PKTTABLET
LENOVO

43 000 PKT

KONSOLA DO 
GIER SONY PS4

60 000 PKT

PODKASZARKA
STIGA

34 000 PKT

MYJKA
CIŚNIENIOWA

KARCHER

13 500 PKT

WIERTARKO 
–WKRĘTARKA

MAKITA

15 000 PKT

DALMIERZ
MAKITA

19 000 PKT

LODÓWKA
TURYSTYCZNA

13 000 PKT

SZLIFIERKA
OSCYLACYJNA

MAKITA

17 500 PKT

APARAT
FOTOGRAFICZNY

16 000  PKT

MYJKA DO OKIEN
KARCHER

13 000 PKT

KARTY
PODARUNKOWE 
o wartości 300 zł 

Bonarka City Center
Kraków

Silesia City Center
Katowice

Millenium Hall
Rzeszów

17 000 PKT

BONY ZNIŻKOWE
o wartości

250 zł i 300 zł

bony o wartości 
300 zł na zakupy 

asortymentu 
poszczególnych 

Partnerów Programu 
w salonach 

Belmeb oraz bony 
o wartości 250 zł 
na zakupy całego 

asortymentu 
w salonach Belmeb

15 000 PKT

Organizator może zmienić nagrody rzeczowe na 
podobne (uwzględniające zbliżoną cenę i jakość) 
w przypadku braku dostępności ich zakupu. 
W przypadku zmian prawnych organizator 
zastrzega sobie możliwość zmiany nagród. 
Przedstawione w katalogu zdjęcia produktów są 
tylko poglądowe i mogą różnić się od produktów 
w rzeczywistości. Uczestnik nabywa prawo zakupu 
nagrody rzeczowej za 1 zł netto, jeśli posiada na 
swoim koncie wymaganą liczbę punktów.

1514

CZAJNIK
ELEKTRYCZNY

15 000 PKT

Bon 250 zł

data ważności bonu: 31.08.2019 r.

bon zniżkowy o wartości 250 zł brutto

uprawnia do zakupów WSZYSTKICH produktów w ofercie BELMEB.

zniżkowy

belmeb.pl/club

Bon 300 zł

data ważności bonu: 31.08.2019 r.

bon zniżkowy o wartości 300 zł brutto

uprawnia do zakupów WYŁĄCZNIE produktów firmy Hettich.

zniżkowy

belmeb.pl/club
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RADIO
KLASYCZNE

MIEJSCE 5.

nagrody rzeczowe
RANKING FIRMY GTV

Nagrody gwarantowane dla pierwszych 5 Uczestników programu, 
którzy zbiorą największą ilość punktów wyłącznie za zakupy 
produktów firmy GTV.

MIKROFALÓWKA
SAMSUNG

MIEJSCE 3.

TELEWIZOR
SAMSUNG 40’

MIEJSCE 1.

Organizator może zmienić nagrody rzeczowe na podobne (uwzględniające zbliżoną cenę i jakość) w przypadku braku 
dostępności ich zakupu. W przypadku zmian prawnych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród. 
Uczestnik nabywa prawo zakupu nagrody rzeczowej za 1 zł netto, jeśli posiada na swoim koncie wymaganą liczbę punktów.

POWER
BANK

MIEJSCE 4.

nagrody rzeczowe
RANKING FIRMY HETTICH

Nagrody gwarantowane dla pierwszych 5 Uczestników programu, 
którzy zbiorą największą ilość punktów wyłącznie za zakupy
produktów firmy Hettich.

OPIEKACZ
/TOSTER

TEFAL

MIEJSCE 5.

EKSPRES
DO KAWY

DE LONGHI

MIEJSCE 1.

GŁOŚNIK
BEZPRZEWO-

DOWY JBL

MIEJSCE 4.

MONITOR
ACER FULL HD

MIEJSCE 3.

ODKURZACZ
PHILIPS

MIEJSCE 2.

OCZYSZCZACZ
POWIETRZA 

WEBBER

MIEJSCE 2.

Organizator może zmienić nagrody rzeczowe na podobne (uwzględniające zbliżoną cenę i jakość) w przypadku braku 
dostępności ich zakupu. W przypadku zmian prawnych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród.
Uczestnik nabywa prawo zakupu nagrody rzeczowej za 1 zł netto, jeśli posiada na swoim koncie wymaganą liczbę punktów.



1918

nagrody rzeczowe
RANKING FIRMY laguna

Nagrody gwarantowane dla pierwszych 5 Uczestników programu, 
którzy zbiorą największą ilość punktów wyłącznie za zakupy 
produktów firmy Laguna.

nagrody rzeczowe
RANKING FIRMY nomet

Nagrody gwarantowane dla pierwszych 5 Uczestników programu, 
którzy zbiorą największą ilość punktów wyłącznie za zakupy 
produktów firmy Nomet.

ZEGAR
ŚCIENNY

MIEJSCE 5.

OPIEKACZ
/TOSTER

RUSSEL HOBBS

MIEJSCE 4.

KAMERA
SPORTOWA 4K

MIEJSCE 3.

PIEKARNIK
DO ZABUDOWY

SAMSUNG

MIEJSCE 1.

WYCISKARKA
PHILIPS

MIEJSCE 3.

STEPER
KLASYCZNY

MIEJSCE 5.

BEZPRZEWODOWY
WYKRYWACZ

METALI
BOSCH

MIEJSCE 4.

ZMYWARKA
DO ZABUDOWY

INDESIT

MIEJSCE 1.

ROWER
DAMSKI

MIEJSCE 2.

ROWER
MĘSKI

MIEJSCE 2.

Organizator może zmienić nagrody rzeczowe na podobne (uwzględniające zbliżoną cenę i jakość) w przypadku braku 
dostępności ich zakupu. W przypadku zmian prawnych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród.
Uczestnik nabywa prawo zakupu nagrody rzeczowej za 1 zł netto, jeśli posiada na swoim koncie wymaganą liczbę punktów.

Organizator może zmienić nagrody rzeczowe na podobne (uwzględniające zbliżoną cenę i jakość) w przypadku braku 
dostępności ich zakupu. W przypadku zmian prawnych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród.
Uczestnik nabywa prawo zakupu nagrody rzeczowej za 1 zł netto, jeśli posiada na swoim koncie wymaganą liczbę punktów.
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nagrody rzeczowe
RANKING FIRMY PFLEIDERER

Nagrody gwarantowane dla pierwszych 5 Uczestników programu, 
którzy zbiorą największą ilość punktów wyłącznie za zakupy 
produktów firmy Pfleiderer.

nagrody rzeczowe
RANKING FIRMY REHAU

Nagrody gwarantowane dla pierwszych 5 Uczestników programu, 
którzy zbiorą największą ilość punktów wyłącznie za zakupy 
produktów firmy Rehau.

WALIZKA
WITTCHEN

MIEJSCE 3.

MULTITOOL
LEATHERMAN

MIEJSCE 4.

KINO
DOMOWE

SONY

MIEJSCE 1.

BLENDER
BOSCH

MIEJSCE 5.

PŁYTA
INDUKCYJNA

SAMSUNG

MIEJSCE 1.

KRAJALNICA
SEVERIN

MIEJSCE 3.

WKRĘTARKA
BOSCH

MIEJSCE 4.

KOSA SPALINOWA 
5,2 KM

MIEJSCE 5.

LAPTOP
LENOVO

MIEJSCE 2.

ZESTAW
KARCHER K4

MIEJSCE 2.

Produkty punktowane z oferty firmy Pfleiderer to: 
laminaty HPL, blaty robocze oraz płyty PrimeBoard.

Organizator może zmienić nagrody rzeczowe na podobne (uwzględniające zbliżoną cenę i jakość) w przypadku braku 
dostępności ich zakupu. W przypadku zmian prawnych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród.
Uczestnik nabywa prawo zakupu nagrody rzeczowej za 1 zł netto, jeśli posiada na swoim koncie wymaganą liczbę punktów.

Organizator może zmienić nagrody rzeczowe na podobne (uwzględniające zbliżoną cenę i jakość) w przypadku braku 
dostępności ich zakupu. W przypadku zmian prawnych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród.
Uczestnik nabywa prawo zakupu nagrody rzeczowej za 1 zł netto, jeśli posiada na swoim koncie wymaganą liczbę punktów.
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NOWOCZESNY SYSTEM SZUFLAD
AXIS
¤¤ Pełny wysuw     
¤¤ Obciążenie do 40 kg     
¤¤ Pełna regulacja     
¤¤ Długość od 450 mm do 500 mm    
¤¤ Cichy domyk
¤¤ Kolor biały i szary

¤¤ ULTRACIENKI PŁASZCZ BOCZNY

Profil GLAX półkowy, mini 

PROFILE 
DO TAŚM LED

Profil GLAX kątowy, 
nabijany, jednostronny

Profil GLAX kątowy,  
nabijany, dwustronny 
(do wypełnienia obrzeżem)
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InspIratIons 
close to you

Grupa pfleiderer to wiodący producent materiałów i rozwiązań dla przemysłu 
meblarskiego oraz budownictwa. Pfleiderer posiada dziewięć zakładów produkcyjnych 
na terenie Niemiec i Polski. Firma oferuje szeroki asortyment produktów oraz 
kompleksową obsługę firm reprezentujących przemysł meblarski, handel materiałami 
drewnopochodnymi, a także firm zajmujących się wykończeniem wnętrz 
i budownictwem szkieletowym.

W aranżacji użyto dekoru:  S60002 FG Belmont Beż

W portfolio produktowym Pfleiderer znajdują się 

m.in. blaty, ścianki przyblatowe i laminaty HPL. 

Każdy z tych produktów charakteryzuje szeroka 

gama wzorów inspirowanych trendami co pozwala 

na stworzenie ponadczasowego wnętrza. 

Pfleiderer jako jedna z nielicznych firm na 

rynku oferuję produkty komplementarne 

wzorniczo w ramach systemu DST, który 

umożliwia łączenie ze sobą dowolnych 

struktur, dekorów i materiałów nośnych. 

Oferowane przez Pfleiderer rozwiązania 

produktowe sprawdzają się pod względem 

funkcjonalnym, jakościowym 

oraz estetycznym.

S63009 (R6303)  
Marmur Carrara 

www.pfleiderer.pl

W aranżacji użyto dekoru:  S63009 Marmur Carrara 

W aranżacji użyto dekoru:  S63003 TC Marmur Jasny 

W aranżacji użyto dekorów:  U17271 Czerwień Tlenkowa oraz
R48005 Glamour Wood Jasny



3332

 

3332



3534

Jesteśmy liderem 
w dziedzinie akcesoriów do mebli kuchennych, 
garderobianych i łazienkowych.
Chcemy inspirować klientów, aby projektowali 
wygodne, dobrze zorganizowane wnętrza.

Warszawa, CH Panorama
Al. Wincentego Witosa 31, lokal 11

Salony pokazowe:

Swarzędz
Jasin, ul. Wrzesińska 183

Gdynia
ul. Legionów 112, lokal 8

www.peka.pl

Wygoda i ergonomia w Twojej kuchni



36

Organizator:

Belmeb Sp. z o.o.
Izdebnik 542, 34-144 Izdebnik
tel.: 12 273 22 24
e-mail: belmeb@belmeb.pl

www.belmeb.pl


