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Nå lanserer Bosch Termoteknikk et partnerprogram. Dette  
partnerprogrammet er felles for hele Europa. Som medlem får du 
flere muligheter for kurs/utdanning, support, markedsføring og 
nye verktøy. Og fremfor alt, flere kunder. 

Bonuspoeng på hver pumpe
Som Bosch ClimatePartner vil du få bonuspoeng for hver varmepumpe du 
installerer og registrerer. Poengene kan brukes i Bosch Partner Shop og byttes inn i 
ny bekledning, markedsføring, verktøy, kurs og andre varer. 

Basis, Sølv og Gull gir fordeler
Som ClimatePartner kan du fremover rangeres på tre nivåe; Basis, Sølv og Gull. Jo 
bedre du er på å gjennomføre kurs, behandle kunder, installere varmepumper og 
håndtere leads, jo høyere nivåer kan du nå. Gull er vårt høyeste nivå som gir deg 
prioritet til leads og flest fordeler i arbeidet ditt.

Bosch EasyPartner blir ditt nye verktøy
Alle sertifiserte Bosch ClimatePartnere i Europa bruker appen Bosch EasyPartner. 
Via mobiltelefonen kommer du til å registrere hver installerte varmepumpe slik at 
bonuspoengene automatisk føres over på din konto. Som installatør har du full 
tilgang til support for å komme i gang.

Det lønner seg å være  
ClimatePartner





Bli belønnet:
Bosch ClimatePartner Shop

Som sertifisert Bosch ClimatePartner får du bonuspoeng for hver 
installerte varmepumpe. Fra og med din første installasjon kan du 
begynne å handle i vår gunstige Partner Shop.

 Enkel registrering med Bosch EasyPartner
 Få tilgang til Partner Shop for ClimatePartnere
 Bli promotert og få flere fordeler





Som sertifisert Bosch ClimatePartner får du 
flere fordeler og hjelp til å vokse.

 Nye kundekontakter og varme leads
 Anbefales som installatør på bosch-climate.no
 Salgsstøtte i forbindelse med kundearrangementer

Øk salget: 
Salgssupport 



Styrk markedsføringen din:
Markedsføringsstøtte

Med riktig marknedsføring beholder du dine nåværende 
kunder og får samtidig nye leads. Som ClimatePartner kan du 
velge blandt Bosch brede markedsføringsmeteriell.

Analog markedsføring
 Skilt
 Arbeidsklær
 Dekaler for biler
 Lokale messer

Digital markedsføring 
  Varmepumpeguiden for din  

hjemmeside
 Søkeordsopptimering
 Bosch Nyhetsbrev

Individuell markedssupport
 Annonser 
 Innhold for sosiale medier
 Nyhetsbrev
 Materiell til dine  kund eventer
 Utlån av messehenger







Et skritt foran
Kurs & utdanning

Kunnskap styrker din tilliten din blandt kundene. 
Som Bosch ClimatePartner hjelper vi deg med kurser 
og utdanninger for å holde deg oppdatert.

 Bosch Academy - digitale og personlige kurs og utdanning 
 Stort utvalg av tekniske kurs for alle produkter.
 Alltid tillgang til tekniske håndbøker.



Få svar direkte:
Teknisk support

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Som Bosch  
ClimatePartner får du raskere support. 

 Teknisk diskusjonsplattform hvor du kan dele erfaringer og spørsmål med  
 andre ClimatePartnere.
 Betal for fjernovervåking på HomeCom Pro med dine bonuspoeng.
 Support for beregning av varmepumper/prosjektering.





Oversikt over fordeler for  
basis-, sølv- og gullnivåer

          Salgssupport

Leads Tredjevalg Andrevalg Førstevalg

Sertifisert som Bosch ClimatePartner x x

          Markedsføringsstøtte

Bosch ClimatePartner-logotype x x

Analog markedsføring

Skilt x x

Arbeidsklær x x

Dekaler for biler x x

Lokale messer x x

Digital markedsføring

Innlegg til sosiale medier x x x

Varmepumpeguiden for din hjemmeside x x x

Individuel markedssupport

Marknadsføring mot sluttkunder  
(f.eks. web, print, sociala medier)

x x

Godtgjørelse for felles markedsføring 20 %
(tilbakebetales i poeng)

30 %
(tilbakebetales i poeng)

Materiell for kundevent x x

Lån av messehenger x x
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          Kurser og utdanninger

Tekniske utdanninger og sertifisering x
Standardkurs

x
Sertifiseringsplan II

x
Sertifiseringsplan III

Kurser online x x x

Teknisk veiledning x x

          Teknisk support

Teknisk diskussionsplattform x x x

Exklusiv ClimatePartner-support i felt x x

Fjernövervåkning (betales med poeng) x
30 % rabatt

x
40 % rabatt

Tilbuds-support x x

Exklusiv reservdelssupport x

         Bosch ClimatePartner Bonusshop

Bonus-shop x x x

Poeng for produktregistrering x
f.eks.10 poeng

x
f.eks. 30 poeng

x
f.eks.40 poeng

Bosch EasyPartner App x x x

Eksklusive kampanjer x x

Event (f.eks. fabrikkbesøk og gruppreiser) x x
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Robert Bosch AS avd Termoteknikk
Postboks 474
1411 Kolbotn
Tlf. 62 82 88 00
E-post: climate.partner@no.bosch.com 
www.boschclimate.no
 
© Robert Bosch AS avd Termoteknikk, 2022. Rett til endringer forbeholdes.

Bosch ClimatePartner
Bosch ClimatePartner er Bosch Termoteknikk sitt kvalitetsstempel på deg som 
installatør og en trygghet for våre felles kunder. Når du sertifiserer deg som 
Bosch ClimatePartner kan kunden føle seg trygg på at Bosch står bak deg og 
garanterer kvalitet i både produkt og installasjon. I tillegg til kundens tillit, gir 
rollen som ClimatePartner deg mange andre fordeler som kurs, support, mar-
kedsføringsstøtte og ikke minst et gunstig bonusprogram med poeng på hver 
varmepumpe du installerer.

Kom i gang med en gang
1. Opprett en Bosch ID 

boschnohome.thernovo.com/home 
2. Logg inn

3. Last ned Bosch EasyPartner


