
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Κέρδισε
πόντους & μοναδικά

δώρα!



Ανακάλυψε…

...κατέβασε τώρα την εφαρμογή  

στο κινητό σου και επωφελήσου  

από τα προνόμια άμεσα!

...προϊοντικά έντυπα,  
βοηθητικά εργαλεία, τον τεχνικό οδηγό εξωτερικής Θερμομόνωσης 

BIOCLIMA με πλήρεις οδηγίες & εξειδικευμένες πληροφορίες, αλλά  

και έντυπο για το σύστημα θερμοϋγρομόνωσης δωμάτων Climaroof.

...τις βεντάλιες 
Kraft Inspired Collection, Kraft Reflective Collection  

& την παλέτα Kraft Colors of Greece Collection για  

να επιλέξεις απόχρωση εσύ και οι πελάτες σου.

...όλα τα δώρα και τους πόντους.

...τα προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,  
τα χαρακτηριστικά & οδηγίες εφαρμογής τους καθώς  

και ενημερώσεις για όλα τα επαγγελματικά  

προϊόντα της KRAFT PAINTS.



Ζήσε τη ΝΕΑ 
εμπειρία του  
KRAFT Pro App 



Σάρωσε  
& κέρδισε δώρα
Σε καλωσορίζουμε στην νέα εφαρμογή της 
KRAFTS PAINTS που δημιουργήθηκε αποκλειστικά  
για ελαιοχρωματιστές, εφαρμοστές, συνεργεία, και όλους  
τους επαγγελματίες του χώρου, επιβραβεύοντας  
τις αγορές σου με μοναδικά δώρα.

Συγκεντρώνοντας πόντους, μπορείς να τους εξαργυρώνεις 
κερδίζοντας μοναδικά δώρα, ειδικά επιλεγμένα για σένα,  
αλλά και να συμμετέχεις παράλληλα στην μεγάλη  
κλήρωση για ένα αυτοκίνητο και όχι μόνο!

Το πρόγραμμα ισχύει ΜΟΝΟ για αγορές σε επιλεγμένα προϊόντα 
μέσω χρωματοπωλείων του δικτύου της KRAFT PAINTS.

Η εφαρμογή είναι διαδραστική και πολύ απλή,  
ενώ η διαδικασία συλλογής πόντων είναι πανεύκολη 
και θα σου πάρει λίγα δευτερόλεπτα.



Κατέβασε την εφαρμογή Kraft Pro App  
στο smartphone.

Άνοιξε την εφαρμογή, συμπλήρωσε  
τα στοιχεία σου & πάτα «Υποβολή». 

Θα λάβεις άμεσα στο κινητό σου  
έναν 4ψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Πληκτρολόγησε τον  
4ψήφιο κωδικό.

Πως μπορώ 
να την αποκτήσω;

Ποια προϊόντα συμμετέχουν  
στο πρόγραμμα επιβράβευσης;

Πλαστικό Χρώμα Λευκό 10Lt  
και 3Lt, όπως επίσης και οι 
βάσεις P 9,7Lt & P 2,91Lt. 

100% Ακρυλικό Χρώμα Λευκό 
10Lt και 3Lt, καθώς και οι 
βάσεις P 9,7Lt & P 2,91Lt. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να λειτουργήσει η εφαρμογή χρειάζεται Wi-Fi ή δεδομένα  
κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης και να είναι ενεργή η τοποθεσία συσκευής.
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Τόσο απλά δημιουργείς  
το προφίλ σου στο  Kraft Pro App.

Σύντομα η εφαρμογή θα  
εμπλουτιστεί & με επιπλέον προϊόντα. 



Πώς συγκεντρώνω  
πόντους;
Με κάθε αγορά των προϊόντων 
επιβράβευσης, μέσω των καταστημάτων 
που συμμετέχουν στο KRAFT Pro App,  
το μόνο που έχεις να κάνεις είναι:

Να επιλέξεις το  
κατάστημα αγοράς.

Να σκανάρεις κάθε ειδικό 
αυτοκόλλητο με την κάμερα  
του κινητού σου μέσα σε  
ελάχιστα δευτερόλεπτα  
και να πατήσεις υποβολή.

Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο,  
το κατάστημα πιστώνει τους πόντους 
στον λογαριασμό σου.

Πώς εξαργυρώνω  
τους πόντους μου;
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Πανεύκολα!
Από τα εικονίδια στο κάτω μέρος  
της οθόνης, επιλέγεις το κουμπί  
με το σύμβολο + και στη συνέχεια  
το κουμπί με το προφίλ.

Βρες το δώρο που σε ενδιαφέρει, 
επίλεξε εξαργύρωση και ακολούθησε  
τις απλές οδηγίες στην οθόνη βήμα-
βήμα για να το αποκτήσεις!



EXTRA BONUS

Οι πόντοι σου 
μετατρέπονται 
σε απίθανα 
δώρα!

Συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση!

Aνάλογα με τους πόντους που συγκεντρώνεις,  
παίρνεις μέρος και στην μεγάλη κλήρωση  
για να είσαι εσύ ο τυχερός!

Έχεις απορίες 
ή χρειάζεσαι 
βοήθεια;
Επικοινώνησε 
μαζί μας!



800 111 7700 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 500 AΠO KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ,  
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

info@kraftpaints.gr

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε
Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, Ασπρόπυργος, 19300 | www.druckfarben.gr


