
Ważny od 1 czerwca 2021
PROGRAM PARTNERSKI:  MASZYNY 

Basic
Spełnienie statusu sprzedawcy, minimalne zamówienie wejściowe 2000 zł. Brak 
dodatkowych wymagań dotyczących stanów magazynowych w sklepie, najniższe 
rabaty.

15 %

Gold+
Wystawienie co najmniej 2 maszyn z grupy ST lub STE w sklepie. Prezentacja marki 
i materiałów promocyjnych w sklepie. Prezentacja maszyn i marek na stronie 
internetowej. Szacowany roczny obrót co najmniej 50 000 zł.

20 %

Platinum+
Wystawienie co najmniej 3 maszyn z grupy ST w sklepie. Prezentacja marki 
i materiałów promocyjnych w sklepie. Prezentacja maszyn i marek w sieci 
Szacowany roczny obrót co najmniej 100 000 zł.

23 %

Laguna 
Premium

Wystawienie przynajmniej 4 maszyn Laguna w sklepie. 
Prezentacja marki i materiałów reklamacyjnych w sklepie. 
Prezentacja maszyn i marki na stronie internetowej. 
Partner zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
W ramach gwarancji IGM dostarcza cześci zamienne ZA DARMO.
Szacowany roczny obrót co najmniej 100 000 zł. .

27%

Požadavky pro jednotlivé stupně partnerského programu:
Maksymalna wysokość rabatu

www.igmtools.pl
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Polska

1. Prezentacja w 
sklepie:

1 raz w roku kalendarzowym partner może zamówić maszyny ze specjalną zniżką z 
ceny katalogowej. Maszyny zakupione w ramach tego programu przeznaczone są 
do ekspozycji lub prezentacji w sklepie. Zamówienie nie może zawierać więcej niż 
jednej maszyny z jednego modelu (kod zamówienia). Musi być częścią transportu 
razem z zamówieniem powyżej 9000 zł. 
Nie można łączyć z rabatem i stosować do cen promocyjnych i wyprzedażowych. 

Nie

30 %* 30 %* 30 %*

23 %** 23 %** 23 %**

2. Akcje specjalne
w sklepie:

2 razy w roku kalendarzowym IGM wesprze sprzedaż z rabatem 10% w 
sklepie partnera przez maksymalną długość 1 tygodnia poprzez zapewnienie 
dodatkowego 5% rabatu na wszystkie maszyny sprzedane podczas tej 
wyprzedaży. Rabat zostanie doliczony za jedno zamówienie otrzymane nie 
wcześniej niż 10 dni przed wydarzeniem, za zamówienia w trakcie wydarzenia i 
jedno dodatkowe zamówienie po wydarzeniu w ciągu 10 dni. Promocja nie jest 
przeznaczona do sprzedaży internetowej. 
Nie można stosować do cen promocyjnych i wyprzedażowych.

Nie + 5% + 5% + 5%

3. Akcje specjalne 
IGM:

W ciągu roku IGM publikuje specjalne oferty internetowe na wybrane maszyny 
dla klientów końcowych. W ramach tych promocji partnerzy mogą składać 
zamówienia w czasie trwania promocji i uzyskiwać dodatkowy rabat, który mogą 
udzielić klientowi. 
To znaczy. że do rabatu dodawana jest jeszcze taka sama specjalna zniżka, jak 
klientowi.

Tak Tak Tak Tak

Specjalne programy i rabaty na maszyny stolarskie i przenośne:
Basic Gold+ Platinum+ Laguna Premium

   *dotyczy grupy ST, STE
    **dotyczy grupy STI

Basic Gold+ Platinum+ Laguna Premium

Wytwarzanie cen: Podstawą jest Cennik lub aktualna Cena specjalna bez VAT. Tak Tak Tak Tak

Rabaty:
Rabaty na maszyny stolarskie i przenośne (grupa ST, STE). 15 % 20 % 23 % 27%

Rabaty na inne maszyny przemysłowe i specjalne (grupa STI). 12 % 15 % 18 % 22%

Inne korzyści:
Rabaty na elektronarzędzia (grupa EL). 15 % 25 % 28 % 28%

Rabaty na narzędzia i akcesoria. aż 25 % aż 35 % aż 40 % aż 40 %

Ceny i rabaty:



Wsparcie: Wsparcie techniczne i sprzedaży w języku polskim (tel., e-mail, osobiście) w dni 
powszednie 7:30 - 17:30. Tak Tak Tak Tak

Program 
marketingowy:

Ogólnopolska reklama online produktów w Google i jego partnerskich stronach, 
Facebook i YouTube. Tak Tak Tak Tak

Umieszczenie firmy na mapie partnerów biznesowych na stronie IGM. Tylko 
wtedy, gdy spełniony jest warunek „prezentacja w sieci”. Nie Tak Tak EXTRA

Przedstawienie firmy jako autoryzowanego sprzedawcy maszyn LAGUNA na 
stronie producenta www.lagunatools.com Nie Nie Nie TAK 

Regularne comiesięczne promocje po obniżonych cenach zakupu, zakupy z 
rabatem dotyczą również partnerów. Tak Tak Tak Tak

Portal internetowy B2B dla partnerów. Tak Tak Tak Tak

Katalogi ogólne w formie drukowanej i PDF. Za darmo Za darmo Za darmo Za darmo

Katalogi marek w formie drukowanej i PDF. Za darmo Za darmo Za darmo Za darmo

Łatwy import produktów do Twojego e-sklepu (plik XML - strukturyzowane dane). Tak Tak Tak Tak

Aktualne stany magazynowe (dostępny plik XML). Tak Tak Tak Tak

Zdjęcia produktów, opisy, instrukcje. Tak Tak Tak Tak

Indywidualna obróbka graficzna banerów, plakatów itp. Nie Tak Tak Tak

Gwarancja:

IGM zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sprzedaż części 
zamiennych. Wszystkie maszyny objęte są przedłużoną 2-letnią gwarancją od daty 
sprzedaży użytkownikowi końcowemu. Jednak nie później niż 3 lata od zakupu 
przez partnera biznesowego. Szczegółowe informacje i wyjątki znajdują się na 
stronie / Warunki gwarancji.

Tak Tak Tak Tak/ serwis 
własny

Wsparcie sprzedaży:
Basic Gold+ Platinum+ Laguna Premium
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Uwagi:
• IGM wymaga odpowiedniej wyceny produktów, etykietowania i opisów produktów z marką i nazwą na stronie internetowej partnera i w sklepach. 
• Aby zapewnić specjalne rabaty, wymagane jest udokumentowanie prezentacji w sklepie i na specjalnych akcjach wyprzedażowych poprzez przesłanie zdjęć. 

Polska

www.igmtools.pl

Zasady płatności: Termin płatności faktury za zamówienia do sklepu lub bezpośrednio do klienta 
(zamówienia typu Drop-Ship).

z góry/14 
dni 21 dni 30 dni 37 dni

Transport paczek do 
30 kg:

Zamówienia o łącznej wartości do 1000 zł bez VAT wysyłane są odpłatnie. 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł

Zamówienia o łącznej wartości ponad 1000 zł bez VAT. Za darmo Za darmo Za darmo Za darmo

Transport minipalet 
30-50 kg:

Zamówienia o łącznej wartości do 5000 zł bez VAT wysyłane są odpłatnie. 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł

Zamówienia o łącznej wartości ponad 5 000 zł bez VAT. Za darmo Za darmo Za darmo Za darmo

Transport palet 
powyżej 50 kg:

Zamówienia o łącznej wartości do 10 000 zł bez VAT wysyłane są odpłatnie. 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

Zamówienia o łącznej wartości ponad 10 000 zł bez VAT. Za darmo Za darmo Za darmo Za darmo

Transport i 
uszkodzenia podczas 
transportu:

IGM zajmuje się wszystkimi szkodami spowodowanymi podczas transportu. 
Jeśli produkt dotrze uszkodzony, nie przyjmuj przesyłki lub przyjmij z zapisem 
anliście przewozowym. 
Upewnij się, że na liście przewozowym zostały zapisane Twoje uwagi dotyczące 
uszkodzeń. Wyślij kopię listu przewozowego z adnotacjami i zdjęcia uszkodzeń do 
działu sprzedaży IGM. 
Warunki transportu obowiązują tylko na terenie PL. Obowiązują pewne wyjątki.

Tak Tak Tak Tak 

Basic Gold+ Platinum+ Laguna Premium

Warunki płatności i wysyłki:

Ceny podane są bez VAT


