
ONTDEK  
ONZE WEBSITE

NIEUWSBRIEF
MEI 2019

NIEUWSBRIEF 0419-10  MEI 2019

Alvorens de volgende bestemming voor Path to Paradise 2019 voor te stellen, blikken we met twee deelnemers kort 
terug op de reis naar Los Cabos in 2018. Op 2 december vlogen 41 leden van het Partners Incentive Program uit Fran-
krijk, België en Italië voor een week naar Los Cabos in Mexico. In het hotel Hyatt Ziva Los Cabos konden ze genieten 
van kilometerslange zandstranden, zich onderdompelen in azuurblauw water en de prachtige rotsformaties bewonde-
ren die oprijzen uit de zee. 

Tussen zalig nietsdoen, activiteiten, concerten en shows door hadden ze de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, er-
varingen uit te wisselen en een praatje te slaan met het team van Pentair Europa en hun Amerikaanse tegenhangers.

LOS CABOS 2018, EEN BUITENGEWONE REIS

41  
leden gingen  
mee op reis

250  
leden profiteerden 

van de prepaid  
Visa-kaart 

350  
actieve  
leden

2.000  
professionals 
ingeschreven

HET EUROPESE PIP-PROGRAMMA IN ENKELE CIJFERS

http://www.pentairpooleurope.com/
https://www.pentairaquaeurope.com/files/Pentair_pool/IB/0419-11/PENP_IB_041911_Path_paradise_PIP_dealers_2019_NL.pdf
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Pentair Aquatic Systems

Marketing Team Europa 

Met vriendelijke groeten, 

Virginie Fernandes (Azur Piscines - 81) 

“Het was een buitengewone reis met 
prachtig weer en met elke avond een klein 
geschenk en een fantastisch concert. 
Het was onze eerste reis en we waren on-
der de indruk van alle kleine attenties van 
Pentair voor zijn dealers. We werden echt 
goed onthaald.”. 

Thierry Clément (Les Idées Bleues - 33) 
 
“Ik was enorm blij met de reis. Alles verliep 
zeer goed. We logeerden in een prachtig 
hotel met een schitterend zicht op de zee 
van Cortes, in een zeer rustig Mexicaans 
dorpje. We hadden de gelegenheid om 
andere dorpen in de buurt van Los Cabos 
te bezoeken, waaronder hotel California 
uit het gelijknamige lied. Tal van activitei-
ten waren mogelijk, waaronder zwemmen 
met schildpadden. Het mooie eraan was 
dat de reis plaatsvond op een moment 
dat het niet altijd mooi weer is bij ons.”

“30.000 punten, dat zijn veel verkochte 
producten. Uit de gesprekken met onze 
collega’s tijdens de reis leerden we dat 
we pompen en filters aan onze webshop 
voor tuinmeubilair moeten toevoegen.”  

 
 
“Punten zijn almaar moeilijker te verza-
melen. We proberen ons te diversifië-
ren, maar we verkopen niet louter voor 
de reis.

“Voor de reis en de geschenken. We had-
den horen zeggen dat het iets fantas-
tisch is. Dat was het ook."
 
 

 
 

 
 
“Met Pentair kunnen we rekenen op een 
fabrikant van zeer hoogwaardig materi-
aal. Het voordeel bij de aankoop van hun 
materiaal is dat we PIP-punten kunnen 
sparen. En aangezien we veel zwemba-
den en producten in de winkel verkopen, 
hebben we heel wat punten... Daarmee 
kunnen we niet alleen naar bijzondere 
bestemmingen reizen, maar ook men-
sen uit heel Europa en zelfs uit de VS 
ontmoeten. Zo maken we kennis met 
professionals die soms anders werken, 
kunnen we ervaringen met hen uitwisse-
len en ook de teams van Pentair in een 
ander kader ontmoeten.»

WAT VONDEN ZE VAN 
DE REIS? 

WAS HET MOEILIJK OM DE NODIGE 
PUNTEN TE SPAREN VOOR DE REIS?

WAAROM NAMEN ZE DEEL 
AAN HET PIP-PROGRAMMA? 

De deelnemers getuigen

Die boodschap wordt gehoord en die vaststelling wordt gedeeld door Pentair, dat zijn deelnameregels aanpast. 

Het doel? Twee keer zoveel zwembadprofessionals meenemen op reis!

http://www.pentairpooleurope.com/

