Firma Smartie Solutions Sp. z o.o. o zasięgu ogólnopolskim, importer i producent oświetlenia LED poszukuje
BUSINESS PARTNERÓW na terenie całego kraju.
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Szukasz pomysłu na biznes, a może chcesz zwiększyć swój obecny dochód, nie rezygnując z obecnych
zadań i obowiązków? Jesteś we właściwym miejscu i pozwolimy Ci pogodzić Twoje możliwości z oczekiwaniami!
Program Partnerski Smartie Solutions oferuje Ci możliwość zarabiania, niezależnie od tego czym zajmujesz się
obecnie w życiu. Wybierz swoją drogę zarabiabnia z nami, zostań Business Partnerem i zarabiaj na prowizjach –
to proste i zacznij już dziś!
Zarabianie w programie partnerskim polega na polecaniu rozwiązań oświetleniowych Smartie
Solutions podczas spotkań z Twoimi obecnymi lub nowymi klientami, lub osobami, które znasz, a uznasz że
mogą być zainteresowane. Każdy sprzedany produkt lub zrealizowany projekt to prowizja bezpośrednio dla
Ciebie. Czyż nie jest to proste?
JAK ZARABIASZ?
Zarabiasz na prowizjach od sprzedanych produktów i rozwiązań Smartie Solutions wg prostych i ustalonych
zasad. Dołożylismy wszelkich starań, aby stworzyć model, który zapewni Ci bezpieczeństwo transakcji,
zaczynając od poufności wszelkich danych, a kończąc na rozliczeniu transakcji z Tobą. Jeśli zależy Tobie na
dyskrecji – gwarantujemy, że żadne dane nie zostaną wykorzystane bez Twojej zgody. Ważne jest dla nas aby
Business Partner miał poczucie bezpieczeństwa i koncentrował się jedynie na zarabianiu dla siebie pieniędzy.
Czy nie brzmi to dla Ciebie zachęcająco?
KORZYŚCI:
 proste zarabianie, które umożliwia Ci uzyskanie dodatkowych dochodów, bez konieczności rezygnacji z
obecnej pracy,
 proste i przejrzyste zasady rozliczania,
 pełne i profesjonalne wsparcie firmy od momentu przekazania kontaktu,
 zapewniamy pełną anonimowość i poufność podczas transakcji.
OFERTĘ BUSINESS PARTNER POLECAMY W SZCZEGÓLNOŚCI:
 przedstawicielom handlowym z każdej branży,
 osobom i przedsiębiorstwom na co dzień zajmującym się sprawami związanymi z elektryką i nie tylko,
 zarządcom nieruchomości, którzy dodatkowo chcą zwiększyć przychody,
 przedsiębiorcom zajmującym się audytem energetycznym lub rozwiązaniami mającymi na celu
oferowanie rozwiązań energooszczędnych,
 osobom i przedsiębiorcom, którzy dzięki kreatywności i zaradności chcą dodatkowo uzyskać źródło
dochodów i zbudować solidne fundamenty biznesu.
Bez względu na to, czy chcesz z nami zbudować biznes oparty na solidnych fundamentach, czy tylko dorobić do
obecnego wynagrodzenia, będziemy Cie wspierać ekspercką wiedzą, unikalnymi narzędziami i wieloletnim
doświadczeniem - Twój i nasz sukces idą ze sobą w parze.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyrażających chęć udziału w programie BUSINESS
PARTNER na adres praca@smartie.com.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego
projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
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