
GROHE SMART



WELKOM BIJ 
GROHE SMART!
WEES ‘SMART’ En nEEM dEEL AAn HET GROOTSTE 
LOyALITEITS- En cAdEAupROGRAMMA BInnEn dE 
SAnITAIRBRAncHE.

GROHE SMART is specifiek aangepast aan uw behoeften op het gebied van sanitaire 
installatie is: Als GROHE SMART partner krijgt u meer voor uw geld - meer SMARTS  
voor elk gekocht GROHE product uit het gehele assortiment en meer keuze aan  
cadeaus. Maar ook meer informatie over voor u relevante zaken voor uw dagelijkse 
werkzaamheden.

Overigens kunt niet alleen u SMARTS sparen, maar kunt u uw medewerkers 
aanmelden en zo gezamenlijk punten, de SMARTS, sparen voor uw bedrijf.







WELKE VOORDELEN BIEDT 
GROHE SMART U?

SpAAR nu SMARTS  
En cAdEAuS
Ons assortiment bevat meer dan 2.500 
producten te installeren vóór en achter  
de muur – en van elk van deze producten 
kunt u SMARTS verzamelen en inwisselen 
tegen aantrekkelijke cadeaus!  
Het registreren van aangekochte 
producten is eenvoudig. Bij gebruik van  
de SMART Reader app kunt u de QR code 
scannen of de UPI code invoeren, te 
vinden op de verpakking van het GROHE 
product. De SMART Reader app is gratis 
te downloaden van de Apple en Android 
store. U kunt de UPI code ook invoeren  
op onze website.

1. GRATIS En FLEXIBEL 
LIdMAATScHAp 
Uw GROHE SMART lidmaatschap is  
volledig kosteloos. Profiteer van de 
voordelen, cadeaus en informatie:  
des te meer SMARTS u verzamelt,  
des te meer voordelen u heeft.

2.

BLIJF Op 
dE HOOGTE
Dankzij GROHE SMART bent u altijd optimaal 
geïnformeerd. U ontvangt regelmatig informatie 
over producten, technische tips, interessante 
trainingen en E-learningmodules, relevante 
vakbeurzen en speciale acties of aanbiedingen.

3.

Verzamel SMARTS  
via 2.500 producten



ZO WERKT HET!
OnLInE OF VIA SMART REAdER App AAnMELdEn
Meldt u zich eenvoudig online aan via www.grohesmart.nl of download de 
SMART Reader App voor uw Smartphone voor directe toegang. Na de eerste 
registratie zijn uw toegangsgegevens in de app opgeslagen.

ScAn QR cOdE OF VOER upI cOdE In
Op elke GROHE verpakking vindt u een unieke QR code en UPI code. Scan de QR code 
simpelweg met de SMART Reader app of voer de UPI code in, dit kan ook via onze 
website. De SMARTS zullen onmiddellijk aan uw saldo worden toegevoegd.

SMARTS InWISSELEn En nOG MEER pROFITEREn
Uw SMARTS kunt u direct online inwisselen in onze cadeauwinkel op www.grohesmart.nl. 
Profiteer hier van nog meer voordelen: dankzij GROHE SMART krijgt u als eerste informatie 
over nieuwe producten en blijft u op de hoogte van o.a. installatie- en producttrainingen en 
seminars. 



QR CODE:

Uiteraard kunt u uw UPI-code ook 
heel comfortabel op kantoor of thuis 
op de computer invoeren.

Misschien nog wel eenvoudiger: scan 
de QR-code die op de GROHE verpakking 
staat met de SMART Reader app.



CADEAU TOPPERS
WORD WINNAAR MET GROHE SMART!
VIND HET COMPLETE CADEAU-OVERZICHT OP GROHESMART.NL
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MET GROHE SMART 
WORdT u WInnAAR
Verzamel met elke aankoop SMARTS voor nuttige cadeaus en voor de kans op het 
winnen van aantrekkelijke prijzen: via de SMART Reader app en via onze website kunt 
u op elke gewenst moment uw SMARTS status bekijken en de GROHE SMARTS  
inwisselen in de cadeauwinkel. Op hetzelfde moment heeft u de kans om bij elke UPI 
registratie of QR code aantrekkelijke prijzen te winnen voor uzelf en uw gehele bedrijf! 

Verzamel nu uw eerste 25 SMARTS - voer de 
UPI code in, of scan de QR code met de 

SMART Reader app! Op de achterkant van de 
brochure vindt u nog eens 25 gratis SMARTS!
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ZO WORDT 
U GROHE 
SMART PARTNER 

1. MELDT U ZICH ONLINE AAN
Meldt u zich vandaag nog eenvoudig via 
www.grohesmart.nl aan. Zodra u onze  
registratie e-mail hebt ontvangen, kunt u 
beginnen met het verzamelen van de SMARTS.



2. DOWNLOAD DE SMART READER APP
Download de SMART Reader app voor een 
comfortabele mobiele toegang, voor Apple of 
Android Smartphone, tot uw GROHE SMARTS 
saldo.

3. BEKIJK UW SMARTS SALDO
U kunt op elk gewenst moment online uw 
huidige SMARTS saldo bekijken. En dus kunt u 
op elk gewenst moment bekijken of u voldoende 
SMARTS heeft voor de aanschaf van een 
aantrekkelijk cadeau. 

4. WISSEL UW SMARTS IN VOOR 
AANTREKKELIJKE CADEAUS
In onze GROHE SMART cadeauwinkel kunt  
u uw SMARTS inwisselen voor een breed scala 
aan aantrekkelijke en nuttige cadeaus - nuttig  
voor op het werk en voor thuis.

Hier kunt u de SMART 
Reader app downloaden:



MELDT U ZICH NOG VANDAAG 
AAN EN VERZEKER U VAN UW 50 
SMARTS ALS WELKOMSTBONUS!

Typ eenvoudig de UPI code online of via de SMART 
Reader app in, of scan de QR code met de SMART 
Reader app. De SMARTS worden direct aan uw 
saldo toegevoegd. (in deze brochure zijn nog  
25 SMARTS voor u verstopt!)

GROHE Smart – het grootste loyaliteitsprogramm in de sanitairbranche!

EC-ISHSMART1
GROHE SMART
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer

Tel: 079-8080164
Fax: 079-8080165
Mail: smart.nl@grohe.com


