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SPOLEČNĚ MŮŽEME DOSÁHNOUT ÚSPĚCH A VYTVOŘIT HEZČÍ ZÍTŘEK!

Připojením se do partnerského programu
a zahájením stálé spolupráce 

můžete se kdykoliv spolehnout na podporu osobního poradce, 

který poskytne doplňující informace o našich výrobcích, jejich 

dostupnosti a stavu realizace objednávek.

Náš přístup ke každému obchodnímu partnerovi
je individuální Spokojenost se spoluprací je pro nás
nejdůležitější.
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PŘIPOJTE SE
DO PARTNERSKÉHO PROGRAMU





Atraktívne slevy

TERRA KASKÁDY 

TERRA FORM

TERRA EASTER

TERRA CHRISTMAS

INÉ ZNAČKY 

30%

25%

20%

20%

1 5 %

Značka Sleva
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NABÍZÍME



2 V rámci spolupráce poskytneme Vám bezplatne výrobky pro 
expozici, které zvýší atraktivitu Vašich nabídek. Podmínkou je 
složení kauce v hodnotě 50% ceny výrobku. V případě
realizace objednávky na 5 kusů daného výrobku, kauci Vám 
vracíme.
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Dodáme Vám vše, co bude potřeba pro promoci našich 
výrobků: letáky, vzorky materiálů, katalogy, informátory, 
prezentace. Dostanete aktuální informace o nabídkách a 
akciových cenách rychleji než ostatní. Po celou dobu spo-
lupráce bude probíhat aktualizace informací a nabídek.
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4 Na konec roku - Bonus

≥ 1 100 000 KČ / 40 000 €

≥ 1 740 000 KČ / 65 000 €

≥ 2 700 000 KČ / 100 000 €

≥ 3 750 000 KČ / 140 OOO €

BONUS ZA ROČNÍ PRODEJ NETTO:

2 %

3 %

4 %

5 %
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 Informujeme Vás, že podmínky:

*Partnerského Programu neplatí pro účast a prodej ve veřejných zakázkách 

pro státní orgány: samosprávu, státní úřady a instituce, atd. Výjimka se może 

udělit na základě společné dohody.

Hodnotu Vaší provize můžete poskytnout koncovému klientowi ve formě 

slevy.

Náklady na dopravu jsou kalkulovány individuálně pro každou objednávku. 

Jejich hodnota je Vám představena v písemné nabídce. 

Slevy se nezapočítávají se slevami speciálních nabídek.

(akce, výprodej, atd.) ..

* Neplatí na základě společné dohody.
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terrachristmas.czterraformdesign.cz

https://terrachristmas.cz/
https://terraformdesign.cz/
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flowertower.cz terraeaster.com

https://terracity.pl/
https://www.flowertower.cz/cz
https://terraeaster.com/cz/
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