
Katalog Nagród



JAZDA PO NAGRODY!



Drogi Partnerze,

W ramach podziękowania za współpracę przygotowaliśmy 
dla Ciebie Zimowy Katalog Nagród składający się z trzech 
części. W każdej z nich znajdziesz odpowiedź na inne 
potrzeby.
 
      Obecnie najbardziej stawiasz na wizerunek marketingowy? 
Tutaj znajdziesz wizytówki, banery, słupki i wiele innych 
materiałów przydatnych w promocji Twojego Biznesu.

 Szukasz prostych sposobów na utrzymywanie placu 
w dobrym stanie? Tutaj znajdziesz różne urządzenia, które Ci 
w tym pomogą o każdej porze roku, bez względu na pogodę.

    Chciałbyś mieć nowoczesny sprzęt, który urozmaici wolny 
czas Tobie i Twojej rodzinie? Tutaj znajdziesz extra gadżety, 
które zapewnią Wam dużo zabawy i będą budzić zazdrość 
u innych. Od tableta, przez smartfon po mini dron. Spełniaj 
marzenia swoje i bliskich! 

.

.
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Jaki jest Twój wymarzony program lojalnościowy?
Za każdym razem, gdy sprzedasz samochód z Gwarancją oszczędzasz na reklamacjach od Klientów z tytułu rękojmi 

i przestajesz dawać upusty.  Rabat cenowy to bezpowrotnie stracone pieniądze. A Gwarancja to Twój spokój.

Z każdym sprzedanym autem z Gwarancją zyskujesz też punkty (Helpery), które zamieniasz na nagrody. Od małych , ale 

praktycznych  - zawieszek na lusterka, dywaników do aut czy tablic rejestracyjnych reprezentujących samochody 

z Gwarancją, po artykuły do biura pomagające Tobie w codziennej pracy  - ekspres do kawy, liczarka do banknotów  

czy niszczarka.

CCzy to już wszystko? Oczywiście, że nie.

Myślisz o profejsonalnych wizytówkach, banerach i roll-upach? To w tej chwili przestań myśleć i po prostu działaj! 

Dzięki współpracy opartej na partnerskich zasadach otrzymasz od nas potrzebne materiały marketingowe 

z darmowym indywidualnym projektem graficznym. Stworzymy też logo, jeśli jeszcze go nie masz. Jakie są tego 

plusy?

1. Przestajesz przepłacać za swoją reklamę.
2. Wszystkie materiały marketingowe są zebrane w jednym miejscu.
3. Jesteśmy w stałym kontakcie, dzięki czemu znamy Twoje potrzeby i styl.
4. Masz możliwość wyboru różnorodnych materiałów, których wciąż przybywa.



Program Partnerski GetHelp.pl jest dla tych, 
którzy nie lubią ograniczeń.

Nie oszukujmy się, dzisiaj każdy lubi mieć wybór i nie lubi się ograniczać. My tym bardziej nie chcemy tego robić 

naszym Partnerom Biznesowym i chcemy, aby zawsze byli zadowoleni. Dlatego odpowiednią ilość punktów możesz 

przeznaczyć na to, co sobie wymarzysz  - podróż, SPA, a może telewizor? Jedynie co Cię ogranicza to tylko Twoja 

wyobraźnia.

Promocje w GetHelp.pl 

Wspierają one dodatkowo Twój Program Partnerski, oferując wyjątkowe rabaty na Gwarancje np. wydłużenie 

okresu ochrony dla Klienta oznaczającego dłuższy spokój dla Ciebie lub promocyjną cenę na wprowadzane nagrody. 

Zawsze informujemy wszystkich naszych Partnerów Biznesowych o promocjach za pomocą smsów i newslettera, 

dzięki czemu będziesz mógł wyłapywać najlepsze dla siebie okazje i podwajać zyski z Programu Partnerskiego. 

1. Podwajasz zyski z Programu Partnerskiego.
2. Promocje są różnorodne - sprawdzasz optymalne rozwiązanie dla biznesu.
3. Dzięki promocjom zarabiasz więcej na autach sprzedanych z Gwarancją.
4. Im więcej samochodów z Gwarancją sprzedajesz, tym promocje są większe 
     - prawdziwe perełki są w zasięgu ręki.



Wygoda na pierwszym miejscu

Nowoczesność to między innymi automatyzacja i upraszczanie procesów, co zapewnia swobodę naszym Partnerom 

Biznesowym i Klientom.

Za pomocą systemu GetHelp.pl wystawiasz Gwarancje, dokonujesz płatności, monitorujesz Program Partnerski, 

obserwujesz promocje, wydarzenia (np. konkursy) i sprawdzasz aktualności (zmiany prawne, nowości w systemie). 

Dzięki temu załatwiasz formalności ze swojego biura 24/7, jednocześnie mogąc w każdej chwili do nas zadzwonić 

lub napisać na Facebooku.

Podpisując umowę, otrzymujesz dostęp do Systemu GetHelp.pl, który jest Twoim 
„centrum dowodzenia”.



Zasady działania Programu Parnerskiego

Za każdą aktywowaną Gwarancję, Partner GetHelp.pl otrzymuje punkty (Helpery). 
Warunkiem otrzymania Helperów jest:



Twój marketing
Chcesz wypromować swój biznes
jeszcze skuteczniej?

Tutaj znajdziesz nagrody, które Ci w tym pomogą.



Zawieszki suchościeralne

Helpe
rów

99

Zawieszki są niezastąpione na 
każdym placu. Sprawią, że 
Twoje samochody będą 
prezentować się jeszcze lepiej 
dzięki czemu sprzedasz je 
szybciej i prościej. Łatwe 
ww użyciu, proste, przejrzyste 
oraz wielokrotnego użytku. 
Wykonane z bardzo trwałego 
materiału będą służyły Ci przez 
długi czas. Dają Klientom jasny 
komunikat ponieważ są bardzo 
widoczne.

25 sztuk



Profesjonalne wizytówki

Helperów

99

Twoja super reklama zawsze pod 
ręką. Bardzo personalna forma 
promocji, wpływająca na 
zzapamiętanie Ciebie przez Klienta. 
Jako sprzedawca wiesz, że szanse 
na pozyskanie Klientów istnieją 
wszędzie, gdzie się pojawisz. 
Dzięki uściskowi dłoni i wręczeniu 
wiwizytówki pozostawisz po sobie 
dobre wrażenia i rozszerzysz sieć 
kontaktów oraz przyciągniesz 
potencjalnych Klientów. Na 
drugiej stronie są zaprezentowane 
korzyści płynące z Gwarancji 
GetHelp.pl

1000 sztuk





Dywaniki samochodowe

Helperów

199

Dywaniki pozwalają zabezpieczyć wnętrze 
samochodu  przed różnymi zabrudzeniami. 
PPozwala to w łatwy sposób utrzymywać samochody 
w czystości i przeznaczać więcej czasu na inne 
ważne rzeczy dotyczące Twojego Biznesu. Okres 
jesienno / zimowy jest bardziej wymagający pod 
względem utrzymywania czystości. Dywaniki 
papierowe są idealnym rozwiązaniem na 
nadchodzącą porę roku. Dlatego dywaniki z 
właswłasnym logo to dobry pomysł, ponieważ oprócz 
ochrony wnętrz aut pełnią też funkcję reklamową.

1000 sztuk



Własne ulotki A5

Helpe
rów

199

Twoja Firma jest wyjątkowa, 
zatem musi mieć takie 
wyróżnienia! Ulotki są jedną z 
najbardziej popularnych form 
reklamy. Mogą nie tylko 
prprzyciągać uwagę atrakcyjnym 
wyglądem, ale też przekazać 
za jednym razem wiele 
informacji oraz zachęcić 
KlieKlientów do podjęcia różnego 
rodzaju działań.  Na pierwszej 
stronie ulotki możesz umieścić 
swoje logo lub zdjęcie placu, 
a poniżej inne ważne informacje.

1000 sztuk





Indywidualny roll-up

Helpe
rów

199

Wyjątkotkowy jak Twoja 
firma. Świetnie prezentuje się 
w biurze, jako nowoczesny 
materiał reklamowy. Możesz 
umieścić na nim swoje logo 
oraz kolory, które przeważają 
ww Twoim biznesie. Roll-up ma 
stabilną konstrukcję, można 
go łatwo przestawiać, a w 
słonecznąsłoneczną pogodę wystawiać 
na zewnątrz. Mogą na nim 
widnieć najważniejsze dla 
Klientów informacje, np. dane 
adresowe Twojego Biznesu 
oraz że znajdą u Ciebie auta 
Gwarancją GetHelp.pl.

1 sztuka



Dostępne rozmiary (w metrach)

Indywidualny baner
Prosta i skuteczna metoda na promocję Twojego Biznesu. Baner z logo jest widoczny 
z dużej odległości i tym samym zwiększa szanse na nowych Klientów. Dodatkowo możesz 
wybrać rozmiar odpowiedni dla Ciebie. Baner możesz powiesić zarówno na płocie, 
ścianie, budynku lub innym miejscu widocznym z ulicy. Dzięki temu, że są na nim dane 
Twojej firmy, możesz go powiesić w dowolnym punkcie w Twojej miejscowości 
i promować swój biznes jeszcze skuteczniej. Baner może być zarówno pionowy, 
jak i pjak i poziomy.







Słupki reklamowe

Helpe
rów

799

To bardzo charakterystyczny
elemeelement wyposażenia profesjonalnych 
salonów sprzedaży aut, aby 
miejsca te były widoczne. Słupki 
od razu dają do zrozumienia 
czym zajmuje się dana firma. 
Widoczne z dużego dystansu, 
przyciągają wzrok i tym samym 
więcejwięcej Klientów. Indywidualne 
słupki z logo wyglądają bardziej 
profesjonalnie i zmacniają efekt 
WOW. Jak widać po lewej 
stronie, możesz otrzymać słupki 
oryginalne, dopasowane do 
Twojego Biznesu. 

10 sztuk



Teczki z własnym logo

Helperów

999

Praktyczne i zawsze na czasie. 
Możesz przechowywać w nich 
dokumenty firmowe lub dawać 
je Klientom i jednocześnie 
ppromować swój biznes. Są one 
na tyle uniwersalne, że pasują 
do każdej sytuacji i wyglądaja 
niezwykle profesjonalnie, gdy 
prezentujesz Klientom swoją 
ofertę. Teczki możesz rozdawać  
znajomym, rodzinie, ale też 
kokontrahentom i tym samym 
pokazywać, że poza sprzedażą 
masz profesjonalny marketing. 

500 sztuk



Twój czas wolny

Poszukujesz nowych pomysłów na spędzanie
 wolnego czasu? 

Tutaj znajdziesz gadżety, które zapewnią Tobie i Twoim 
bliskim najlepszą rozrywkę.





Samsung Galaxy 
Watch 3

Ten zegarek z pewnością znalazłby się w czołówce z serii 
urządzeń dla każdego. Jest niezbędnikiem, gdy chcesz 
mieć ciągłą komunikację ze światem nie zabierając ze 
sobą smartfonu. Umożliwia stały dostęp do Internetu 
i otrzymywanie powiadomień z Facebooka, a nawet 
odbieranie połączeń. Dzięki zewnętrznym aplikacjom 
zabierzeszzabierzesz swoje ulubione muzyczne playlisty na mocny 
trening.

Helperów
1849

Samsung S21
Niewybredny design i eleganckie, metaliczne wykończenie 
podkreśla wysoką jakość funkcjonowania telefonu. Duża 
matryca i dodatkowe funkcje w aparacie pozwalają 
uchwycić najdrobniejsze detale o każdej porze dnia, bez 
straty na wyrazistości i jakości. Oczywiście przy takich 
parametrach filmy kręcisz w jakości 8K i powracasz 
z radością do ważnych momentów, oglądanych nawet 
w ostrym słońcu. w ostrym słońcu. 

Helperów
3999



GoPro Hero 9
Najbardziej zaawansowana i ulepszona wersja jaką GoPro 
oferuje. Nienaganna jakość zdjęć, filmów i wyrazisty 
dźwięk sprawi, że Twoja twórczość będzie jeszcze 
przyjemniejsza, a satysfakcja z niej jeszcze większa. 
Wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrze sprawia, 
że możesz zabrać ten aparat do 10 m pod powierzchnię 
wody!

Helperów
1999 Yanosik S-clusive 

by GTR
Oferuje dożywotnią transmisję danych, co umożliwia stałe 
korzystanie z systemu powiadomień Yanosik. Co więcej, 
nie potrzebne jest połączenie z telefonem, ponieważ 
urządzenie jest połączone z bazą Yanosika za pomocą 
wbudowanej karty SIM. Bądź stale informowany 
o aktualnych zdarzeniach drogowych, kontrolach służb czy 
fotoradarach.

Helperów
999



Dron DJI Mini 2

Kompaktowy i lekki, najlepszy towarzysz podróży, 
wyjazdów czy codziennych spacerów. Wyposażony 
w wysokiej jakości aparat fotograficzny i kamerę, pozwoli 
uwiecznić Ci najważniejsze momenty. Choć krajobrazy 
z lotu ptaka wyglądają zjawiskowo, to dron może też 
pomóc w oryginalnej prezentacji placu samochodowego.

Helperów
2229

Hulajnoga Xiaomi 
Mi Pro 2

Hulajnoga elektryczna jest coraz popularniejszym 
środkiem transportu. Doskonale sprawdza się w godzinach 
szczytu w mieście, na mniejsze i większe odległości. 
Kupując ją pozbywasz się problemów z ciągłym 
wypożyczaniemwypożyczaniem i znajdywaniem jej w okolicy, a stabilna 
konstrukcja i opony pochłaniające wstrząsy, gwarantują 
wygodę oraz komfort podczas jazdy.

Helperów
2249





JBL Partybox 310
Głośnik JBL zastąpi nagłośnienie podczas domowej lub 
plenerowej imprezy, wykorzystując moc 240 W. Nie 
potrzebujesz skomplikowanego nagłośnienia, aby cieszyć 
się każdym dźwiękiem, basem i drganiem. Połączenie 
dobrych dźwięków z dynamicznym, rytmicznym 
oświetleniem nada klimatu każdemu przyjęciu i nie da 
ciała przez 18 godzin użytkowania.

Helperów
2199

Tablet Samsung 
Galaxy Tab S7

To wszechstronne urządzenie będzie towarzyszyć Ci 
w ulubionej grze, serialu czy notowaniu ważnych rzeczy. 
Doświadczenia z użytkowania są spotęgowane przez 
krystalicznie czysty obraz oraz dźwięki czterech głośników, 
dzięki którym możesz skutecznie oderwać się od 
rzeczywistości i przenieść w inny wymiar. Niezawodny 
ii przygotowany na długie noce, ponieważ emituje możliwie 
najmniej światła niebieskiego.

Helperów
3749



Sony ZV1
Szczególnie polecany vlogerom i twórcom na youtube 
oraz początkującym w tej dziedzinie. Przeznaczony do 
uchwycenia produktów w jak najlepszym świetle, 
z przystępną obsługą menu i prostotą w kręceniu filmów 
nawet dla laików. Umożliwia podglądanie siebie w czasie 
nagrywek bez dodatkowych sprzętów, a kierunkowy 
mikrofon gwarantuje doskonały dźwięk w każdych 
warunkach.warunkach.

Helperów
3299

Helperów
6799



Canon 90D 
18-135 mm

Aparat dla perfekcjonistów i tych, którzy nie chcą dźwigać 
ciężkiego sprzętu, aby zrobić idealne ujęcie. Wyposażony 
w systemy pomagające zrobić nieskazitelne zdjęcie 
w ruchu, nawet bez wcześniejszego przygotowania. Wraz 
z obiektywem tworzą lekki i poręczny zestaw, który 
zabierzesz gdziekolwiek chcesz. Fotografuj i nagrywaj 
filmy w jakości 4K i dziel się pięknem otaczającego świata.

Helperów
6799



Onewheel+ XR

Samsung Galaxy 
Z Flip 3

Oprócz parametrów zadowalających nawet najbardziej 
wymagających, ten model składa się niczym kanapka! 
Dzięki temu, zmieści się w nawet najmniejszą kieszeń 
i zawsze możesz mieć go przy sobie. Model ten doskonale 
sprawdzi się na firmowych spotkaniach lub eleganckich 
wydarzeniach, gdzie dodatkowe gadżety w postaci torby 
lub plecaka mogą być nie na miejscu. 

Helperów
4899







Onewheel+ XR
Dzięki temu urządzeniu spełnisz marzenia o niezakłóconej, 
idealnej jeździe – niczym deska snowboardowa po 
śnieżnym puchu. Kołom zapewniającym amortyzację nie 
straszne są nierówności chodników ani żwirowe czy 
piaszczystepiaszczyste powierzchnie. Dzięki technologii zastosowanej 
w silniku, możesz rozpędzić się do 30km/h, a sam silnik 
pracuje wydajnie. Onewheel jest na tyle lekki, że można 
bez trudu zabrać go ze sobą na różne wycieczki.

Helperów
9299 Samsung Galaxy 

Z Flip 3



Tablet Samsung 
Galaxy Tab S7

To wszechstronne urządzenie będzie towarzyszyć Ci 
w ulubionej grze, serialu czy notowaniu ważnych rzeczy. 
Doświadczenia z użytkowania są spotęgowane przez 
krystalicznie czysty obraz oraz dźwięki czterech głośników, 
dzięki którym możesz skutecznie oderwać się od 
rzeczywistości i przenieść w inny wymiar. Niezawodny 
ii przygotowany na długie noce, ponieważ emituje możliwie 
najmniej światła niebieskiego.

Helperów
3749



Potrzebujesz rzeczy do sprawniejszego 
prowadzenia firmy?

Tutaj znajdziesz nagrody, które Ci w tym pomogą.

Twoja
firma





Zestaw narzędzi 
Makita P-90532

Niezbędnik wielu prac, ale też podróży, gdyż w tej walizce 
znajdziesz aż 227 elementów! Od nasadek, po różne 
rodzaje kluczy, przedłużek przez przeguby po adaptery, 
zapadkową grzechotkę i inne. Ten mistrzowski zestaw 
będzie Ci służyć przez lata! Opakowany w wytrzymały 
plastik. Zestaw jest zawsze gotowy do użycia.

Helperów
599

Wiertatko - wkrętarka
Makita DHP453RFE

Niezbędna przy wszelkich naprawach i przede wszystkim 
bezprzewodowa, co ułatwia korzystanie i jest bardziej 
praktyczne. Multi-funkcjonalność powoduje zwiększony 
zakres materiałów, z którymi możesz pracować. 
Niezastąpiona na placach budowy oraz w pracach 
warsztatowych.

Helperów
949



Helperów
999

Karcher SE 
4001 Special

Gdyby wszystko było tak funkcjonalne jak ten odkurzacz to 
życie byłoby dużo łatwiejsze. Zbieraj zanieczyszczenia 
i przy okazji dbaj o wygląd tapicerek, wykładzin czy 
dywanów. Odkurzaj i pierz za jednym zamachem, a nawet 
zbieraj wodę i błoto za pomocą odpowiedniej ssawki

Przedłużacz 
wodoodporny

Znacznie zwiększający zasięg sieci elektrycznej. 
Doskonale sprawdza się tam, gdzie występują zagrożenia 
uszkodzeń mechanicznych – tarcie, ścieranie, kontakt 
z benzyną czy olejem. Niezawodny i wytrzymały - zrobiony 
w taki sposób, aby zapobiegać wnikaniu brudu, piasku 
czy wody.

Helperów
399





Zamiatarka do liści
Karcher

Utrzymuj podjazd i plac w pełnej okazałości! Nie tylko 
jesienią, ponieważ zamiatarka ta zbiera także żwir, kapsle 
czy papierki w ekspresowym tempie. Wyposażona 
w boczne szczotki gwarantuje dokładność i precyzję, 
a szeroki walec zbierze zanieczyszenia do dużego 
zbiornika o pojemności 20l.

Helperów
599

Akumulator 
rozruchowy Telwin
Umożliwia rozruch samochodów osobowych dostawczych 
i innych pojazdów lub źródeł energii. Wyposażony 
w automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa nie 
uszkodzi elektroniki pojazdu i pozwoli na dużą liczbę 
operacji rozpoczynających ponowne naładowanie. 

Helperów
1299





Rampa najazdowa 
z podnośnikiem

Rampa z funkcją podnoszenia - podnośnik hydrauliczny 
słupkowy 2T. Posiada 4 stopniową blokadę wysokości 
oraz kąt najazdu 20°. Maksymalne dopuszczalne 
obciążenieobciążenie rampy to 2000 kg, a szerokość opony wynosi 
max. 230 mm. Wymiary najazdu to 780 (długość) x 270 
mm (szerokość), a wysokość mieści się w przedziale (240 
mm x 350 mm). Parametry rampy 1120 (długość) x 320 
mm (szerokość). Wymiary opakowania: 116 x 38 x 30 cm.

Helperów
499

Podnośnik 
samochodowy

Podnośnik wykonany jest z poliuretanu, dzięki czemu 
możesz używać go na delikatnych powierzchniach, 
np. płytki. Posiada podwójną pompę oznaczającą dwukrotnie 
szybszą pracę. Urządzenie waży 33 kg, co świadczy 
o wysokiej jakości wykonania. Wzmocniona, szeroka rama 
gwarantuje bezpieczną pracę podnośnika, a cztery koła 
zapewniają dużą mobilność.

Helperów
699



Skutecznie poradzi sobie nawet z najgłębszym śniegiem 
i na wymagających terenach. Posiada mechanizmy 
zapobiegające uszkodzeniu podłoża pod śniegiem oraz 
porusza się w 4 kierunkach z regulowaną prędkością. 
Dzięki niej żadne śnieżyce nie będą Ci straszne, a plac 
zawsze będzie przystępny dla samochodów i dostępny 
dla gości.dla gości.

Helperów
2199

Odśenieżarka 
Hecht 9555

Twoje Nagrody czekają 
na Ciebie!

 Wystarczy jedno
kliknięcie!



Zamów mailowo
nagrody@GetHelp.pl
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