
Що робити? Що одержуєте?

Крок 
№1

Проскануйте Вашу клубну 
картку монтажника на стенді 
Meibes

Відмічена на стенді Meibes картка надає відвідувачу наступні пере-
ваги:
1. Подарунковий сертифікат на суму 1000 грн кожному власнику відмі-
ченої картки «Я-монтажник»*
2. Безкоштовна доставка до 01.12.2018р. кожному власнику відміченої
картки «Я-монтажник»**
3. Можливість прийняти участь у всіх конкурсах з гарантованими пода-
рунками від Meibes.

* подарунковий сертифікат буде відправлений поштою власнику картки за адресою, яка 
вказувалася при реєстрації, зможе бути використаний через будь-якого дилера Meibes, 
при закупці обладнання Meibes на суму від 500 євро.
** безкоштовною доставкою можна скористатися при закупці обладнання Meibes на 
суму від 500 євро у будь-якого дилера Meibes, надавши номер Вашої особистої картки 
дилеру.

Крок 
№2

Прийміть участь у конкур-
сі «Інтерактивна Шпаргалка 
монтажника Meibes», під-
беріть правильне рішення 
обв’язки згідно поставленого 
завдання

За правильну відповідь одержуйте термостатичну головку Meibes, від-
мічайте Ваш часовий результат на дошці, беріть участь у наступному 
конкурсі.

Крок 
№3

Прийміть участь у конкурсі 
«Швидкий і компактний мон-
таж/демонтаж під настінним 
котлом спеціальної групи 
Thermix для теплих підлог»

За правильний монтаж/демонтаж групи Thermix одержуйте автоматич-
ний розповітрювач Flamco, відмічайте Ваш часовий результат на дошці, 
беріть участь у наступному конкурсі.

Крок 
№4

Прийміть участь у конкурсі 
«Швидкий і компактний мон-
таж/демонтаж обв’язки ко-
тельні до 85 кВт»

За правильний монтаж/демонтаж обв’язки котельні до 85 кВт одержуй-
те електронний манометр Flamco (для вимірювання тиску в розширю-
вальних бачках), відмічайте Ваш часовий результат на дошці, беріть 
участь у «Результаті Дня».

Ви-монтажник? 
Тоді Вам до Meibes за подарунками!

www.meibes.ua



Що робити? Що одержуєте?

Крок 
№5

Перевіряйте «Результат Дня» 
у нас на стенді (підведення 
підсумків дня відбувається 
щодня, за 40 хвилин до за-
криття виставки)*

*Якщо Ви займете 1-е місце «Ре-
зультату дня», але у Вас не буде 
змоги підійти до нас на стенд за 
подарунком – ми відправимо 
Вам його поштою після вистав-
ки.

1. За кращий час дня за конкурс «Монтаж/демонтаж групи 
Thermix» одержуйте «Чашу для вогнища Huch».

2. За кращий час дня за конкурс «Монтаж/демонтаж обв’яз-
ки котельні до 85 кВт» одержуйте комплект для відпочинку 
«Чаша для вогнища Huch + футболка + желетка».

Крок 
№6

Перевіряйте «Результат Чо-
тирьох Днів» у нас на стенді* 
(підведення підсумків чо-
тирьох днів відбудеться 18 
травня (п’ятниця) о 15-45*

*Якщо Ви займете 1-е або 2-е місце 
«Результату Чотирьох Днів», але 
у Вас не буде змоги підійти до нас 
на стенд за подарунком – ми від-
правимо Вам його поштою після 
виставки.

1. За 1-е та 2-е місце участі в конкурсі «Монтаж/демонтаж 
групи Thermix», за підсумками по часу всіх чотирьох днів, 
одержуйте в подарунок цю групу Thermix !

2. За 1-е та 2-е місце участі в конкурсі «Монтаж/демонтаж 
обв’язки котельні до 85 кВт», за підсумками по часу всіх чо-
тирьох днів, одержуйте в подарунок цю повну обв’язку !

Ви-монтажник? 
Тоді Вам до Meibes за подарунками!

www.meibes.ua
info@meibes.ua

Подарунки від Meibes на кожному кроці !


