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Hai să îl 
cunoşti pe 
Horia!

Horia iubeşte gadgeturile. 
Horia face alegeri smart.

Are prieteni cool, ca el, şi toţi sunt la curent 
cu cele mai noi trenduri în tehnologie.
Toţi sunt invadaţi de oferte şi promoţii.
Cu toate astea, puţini le apreciază 
fidelitatea.
 
Aşa a aflat Horia de HP Bonus Club, 
locul unde fidelitatea lui este răsplătită.

Pe scurt: orice produs HP cumpărat îi 
aduce puncte cu care îşi achiziţionează 
produsele disponibile în catalog.

Mai mult decât atât, Horia primeşte extra 
puncte în funcţie de ocaziile speciale 
comunicate în program.



Cum a apărut 
HP Bonus 
Club?

Pentru oameni ca Horia, ca tine, ca noi toţi.
 

Ce şi-a propus HP pentru cei ca Horia:

Promovarea celor mai noi produse

Comunicare directă şi întărirea 
legăturii cu consumatorii

Cross-sell şi upsell cunoscând şi 
înţelegând achiziţiile consumatorilor



Din magazinele partenere:

de la oamenii de vânzări care vor să îşi 
recompenseze clienţii

prin flyere sau postere care îi explică 
beneficiile

fiind atras de bulinele promoţionale 
lipite pe produsele participante

din cataloagele partenerilor

Şi nu în ultimul rând, de la radio, sau de la 
prietenii care sunt deja în program.

De pe net:

accesând www.hpbonusclub.ro

prin postările sau reclamele 
promovate de pe Facebook

citind emailurile cu noutăţi

Cum a aflat 
Horia de
cel mai tare 
program de 
recompensare?



Horia e mereu pe fugă, tocmai de aceea accesul în HP Bonus Club nu îi dă bătăi de cap.
 

Cu punctele acumulate, îşi ia pentru el produsele HP care îi fac cu ochiul sau le poate face 
cadou prietenilor.

Cumpără un 
produs HP

îl înregistrează pe 
www.hpbonusclub.ro

primeşte automat 
puncte Bonus.

Cât de uşor 
i-a fost lui 
Horia să 
intre în 
HP Bonus 
Club?

Cumperi Înregistrezi Câștigi



Cum intră 
Horia în 
posesia 
punctelor 
Bonus?

Pentru consumabile sau accesorii nu este necesară completarea serial number-ului.

După ce şi-a făcut cont pe www.hpbonusclub.ro, Horia trebuie să completeze numărul 
de achiziţie al produsului HP cumpărat. 

Din datele de identificare nu trebuie să lipsească: data facturii, product şi serial 
number-ul aflat pe cutia produsului.



Ce premii 
am pregătit 
pentru 
Horia?

Punctajul produselor se poate consulta aici: http://www.hpbonusclub.ro/products.

În funcţie de punctele acumulate, am pregătit o mare varietate de premii. Durează câteva 
secunde să-ţi transformi punctele în premii.

Punctele acumulate sunt disponibile în orice moment, având valabilitate un an de la data 
acordării.



Ce premii 
am pregătit 
pentru 
Horia?

Laptop-uri 
&Tablete

Consumabile

Desktop PC 
& Monitoare

Accesorii 
& Periferice PC

Imprimante 
& Multifuncționale

Lista completă a premiilor o poţi consulta aici: http://www.hpbonusclub.ro/store.



Recapitulare Ce trebuie să ai în vedere când vorbeşti cu cei ca Horia?
 
De fiecare dată când cumpără un produs HP primește puncte Bonus.

Punctele Bonus sunt disponibile oricând, având o valabilitate de un an de la data 
acordării.

Punctele se acordă de fiecare dată când este înscrisă o nouă factură.

În orice moment punctele se pot transforma în premii disponibile în catalogul de pe site.

Premiile sunt livrate gratuit.

Lunar sunt pregătite promoţii care pot mări valoarea punctelor Bonus. 

Programul este dedicat doar persoanelor fizice.

În cazul în care punctele acumulate nu sunt suficiente pentru achiziţia unui produs din 
catalog, participanţii îşi pot achiziţiona puncte pentru completarea preţului.

Invită-ți şi tu clienţii în cel mai tare program de fidelizare!




