
Program Partnerski

„Przypadkowe szanse są często początkiem wielkich 
przedsięwzięć”



Drogi przedsiębiorco, 

Dziękuje za zainteresowanie Programem 
Partnerskim Agencji Ubezpieczeniowej Centrum. 

Szanując Twój czas a co za tym idzie- pieniądze, 
zachęcam do poświęcenia klilku minut oraz 
skorzystania z wyjątkowego rozwiązania b2b jakim 

jest Program Partnerski                                 

oraz przystąpienia do  Klubu Partnera Agencji 
Centrum. 

Na kolejnych stronach dowiesz się dlaczego jest on 
jedyny w swoim rodzaju.

Pozdrawiam
Tomasz Pietrzak

właściciel Agencji Centrum      

biznes NO LIMITS 



Po co mi program partnerski? 

Z powodu skomplikowanego przystąpienia do 
różnych programów lojalnościowych (oczekiwania, 
opłaty itp.) oraz nikłych korzyści jakie proponują, 
coraz mniej przedsiębiorców decyduje się na taką 
formę współpracy biznesowej. 

W odróżnieniu od innych programów partnerskich i 
lojalnościowych,  nasi Partnerzy mogą być 
pewni: 

-bezpieczeństwa danych, w tym danych 
prywatnych takich jak tel. komórkowy czy adres 
mailowy. Twoje dane nie wypłyną poza struktury 
agencji lub agenta z którym współpracujesz 

-braku zbędnych formalności, 1-kartkowy 
formularz przystąpienia do programu partnerskiego 
(do pobrania na stronie internetowej Agencji 
Centrum)

-braku jakichkolwiek zobowiązań. Nic od Ciebie 
nie oczekuję! Rewolucyjny system współpracy, 
który sam się sprawdza! Zobaczysz że, nasze 
kontakty przyniosą Twojej firmie same korzyści.



Jestem Partnerem Agencji 
Centrum i co dalej?
Dla naszych Partnerów przygotowałem atrakcyjne 
rozwiązania, szeroko wybiegające poza branżę 
ubezpieczeniową.  
Benefity Klubu Partnera Agencji Centrum:

źreklama usług lub produktów Twojej firmy na ulotkach 
oraz ich dystrybucja na terenie powiatu limanowskiego 
(możliwość wybrania lokalizacji dystrybucji)

ź specjalne zniżki i rabaty na każde ubezpieczenie dla 
Ciebie i Twojej firmy 

ź specjalne oferty na usługi telefonii komórkowej oraz 
stacjonarnej dla Ciebie i Twojej firmy 

ź specjalne oferty na usługi poligraficzne 
(ulotki,banery,wizytówki, projekty i wiele innych)

ź dedykowane serwisy internetowe o profilu handlowo 
usługowym oraz informacyjnym ,Dla Ciebie oraz jako 
benefit dla Twoich klientów 

ź bezpłatne konsultacje dotyczące optymalizacji kosztów 
Twojej firmy w zakresie dostępu do internetu, telefonii 
stacjonarnej, dostaw energii elektrycznej, usług oraz 
produktów finansowych i  innych- dla Ciebie i Twojej firmy

ź konsultacje biznesowe z zakresu: rozwoju 
przedsiębiorstwa, standardów wewnętrznych obsługi 
klienta, polityki ekspansji, marketingu lokalnego oraz 
globalnego, visual merchandising oraz wiele innych



Powyższa lista będzie na bieżąco aktualizowana o 
kolejne nowe rozwiązania i benefity dla Partnera 
Agencji Centrum. Zachęcam do odwiedzania naszej 
strony internetowej. Newsletter na www.uc24.com.pl 
z pewnością ułatwi śledzenie wszystkich naszych 
aktualności. 

-Ile to będzie mnie kosztować? 
-ABSOLUTNIE NIC. 

Dokładnie tak! 
 

To jest nasz czas!

Jak wszyscy przedsiębiorcy chcemy zbudować 
bezpieczny biznes dla siebie, swojej rodziny oraz 
naszych współpracowników. Dzięki Programowi 

Partnerskiemu   będziesz 

budował stabilne relacje i długofalową współpracę z 
własnymi Klientami ponieważ o całą resztę zadbamy 
WSPÓLNIE. 

Program Partnerski jest 
Rewolucyjny!

!!!!    BEZ OPŁAT    !!!    BEZ UMÓW    !!!!

biznes NO LIMITS



Stwórzmy wspólnie silną 
pozycję na lokalnym rynku 
biznesowym.

Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń lub napisz a 
chętnie odpowiem.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Pietrzak

właściciel Agencji Centrum
kom.730 177 175 

e-mail:partner@ubezpieczenia-centrum.com.pl 
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