
HET DIGITALE TOEGANGSSYSTEEM 
VOOR UW KLANTEN

Als Nuki Pro Partner biedt u uw klanten professioneel advies bij de keuze voor de 
meest geschikte Nuki-toegangsoplossing. Desgewenst installeert en configureert 
u de Nuki-producten ook ter plaatse. Dat zorgt voor extra omzet.

ASSORTIMENTSUITBREIDING UITBREIDING SERVICE GROEIPOTENTIEEL

Er is steeds meer vraag naar 
elektronische toegangsoplossingen, 

deze worden steeds populairder.

Bied uw klanten meer service 
met de Nuki-installatieservices.

Groei met Nuki, de Europese 
marktleider op het gebied 

van Smart Locks.

NUKI PARTNERPROGRAMMA

Als Nuki Pro Partner krijgt u via de Nuki Pro Shop toegang tot exclusieve partnerprijzen, 
productbundels en reclamemateriaal. Bovendien biedt Nuki u, gebaseerd op uw jaaromzet, 
een aantrekkelijk bonusprogramma met extra kortingen en voordelen.

AANTREKKELIJKE 
VOORWAARDEN

Profiteer van exclusieve 
wederverkoopprijzen in 

de Nuki Pro Shop.

BONUSPROGRAMMA
MEER 

ZICHTBAARHEID TRAININGEN

Gebaseerd op uw jaaromzet 
krijgt u extra kortingen.

Vanaf de 1e bestelling
wordt u opgenomen

in onze dealerlijst.

Doe in enkele minuten 
productkennis op en u 
blijft altijd uitstekend 

geïnformeerd.

WORD NU NUKI PRO PARTNER



Als geregistreerde Nuki Pro Partner profiteert u vanaf de eerste bestelling van het Nuki Pro 
bonusprogramma. Uw bonusniveau wordt berekend op basis van uw jaaromzet. Daardoor kunt 
u tot wel 3% extra bij elke bestelling besparen. Profiteer ook van exclusieve wederverkoopprijzen 
en andere fantastische voordelen.

HET NUKI PRO BONUSPROGRAMMA IN ÉÉN OOGOPSLAG

BONUSNIVEAU 1  BONUSNIVEAU 2 BONUSNIVEAU 3

1,5% korting op elke bestelling 
in de Pro Shop 1

3% korting op elke bestelling 
in de Pro Shop 1--

--

-- 2 tickets voor de IFA in Berlijn 3 4 tickets voor de IFA in Berlijn 3

Basisvermelding op
de Nuki-dealerkaart 4

Uitgebreide vermelding op
de Nuki-dealerkaart 5

Uitgebreide vermelding op
de Nuki-dealerkaart 5

1. Extra korting op de al in prijs verlaagde productbundels in de Nuki Pro Shop.
2. De marketingbonus wordt als eenmalig tegoed toegekend en kan in de Nuki Pro Shop uitsluitend worden gebruikt 
 voor het bestellen van Nuki-reclamemateriaal. Speciale oplossingen zijn op aanvraag mogelijk.
3. Alleen geldig indien Nuki als exposant deelneemt aan IFA: U ontvangt de tickets in de vorm van een vouchercode. 
4. De basisvermelding bestaat uit: de bedrijfsnaam incl. adres, e-mailadres, telefooncontact.
5. De uitgebreide vermelding bestaat uit: de bedrijfsnaam incl. adres, e-mailadres, telefooncontact, link naar de 
 bedrijfswebsite.

NUKI PRO PARTNERS PROFITEREN 
VANAF DE EERSTE BESTELLING
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100 € marketingbonus 2 200 € marketingbonus 2


