
I slutet av januari arrangerade Bosch en resa till Finland för ett stort antal återför-
säljare och installatörer från hela Sverige. Syftet var att presentera nya produkter, 
utbilda och utbyta erfarenheter – och arrangemanget blev en fullträff.
   – Det var både roligt och intressant att se nyheter och samtidigt utbyta erfarenheter 
med andra i branschen. I och med att alla är samlade finns alla chanser att prata med 
både kollegor och representanter från Bosch, kommenterar Robert Einarsson på 
Knippla Rör från Hönö.

Under kryssningen offentliggjorde Bosch Värmepumpar sin satsning på certifierade 
VärmePartner. Detta innebär att Bosch Värmepumpar knyter till sig ett nätverk av 
återförsäljare, vilket bland annat ska leda till att ge slutkunden extra trygghet. 
   – För mitt företag är denna satsning mycket positiv. Att vara certifierad VärmePart-
ner stärker förtroendet hos kunderna och bara namnet Bosch ger extra tyngd, menar 
Robert Einarsson. 

Ett konkret exempel på ökad kundnytta är exempelvis att den som köper en värme-
pump från en certifierad Värmepartner får höjd garantitid; från tre till sex år. 
   – Vi stöttar också VärmePartners med ett utställningsmaterial, säljutbildning och 
inte minst ett attraktivt bonusprogram, säger Petter Karlberg, försäljningschef på 
Bosch Värmepumpar.

Cinderellakryssningen var ett exempel på aktivitet som Bosch VärmePartner kom-
mer att medverka på. Utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter är också 
planerade.
   – Vi har redan mycket bra produkter, genom att utbilda återförsäljare ser vi till att 
höja kvaliteten på installationen, kommenterar Petter Karlberg. 

De återförsäljare som är certifierade känns igen via symbolen ”certifierad  
VärmePartner”.

Premiär för Bosch VärmePartner 
på Cinderella

För mer information, kontakta: 
Sandra Bergqvist, marknadsansvarig på Bosch Värmepumpar,
tel 0140-38 45 36 eller sandra.bergqvist@se.bosch.com

Bosch Thermoteknik är marknadsledande 
inom värmeprodukter i Europa. Sortimentet 
omfattar allt från varmvattenberedare till 
kraftvärmeverk anpassade för industriella 
byggnader. Bosch Thermotekniks svenska 
huvudkontor ligger i Tranås. 

En Finlandskryssning med Cinderella var startskottet för Bosch Värmepum-
pars nya satsning på certifierade VärmePartner. Under ett dygn höll Bosch 
demonstrationer, produktvisningar och utbildningar för återförsäljare och 
installatörer från hela landet. Resultatet: ökad trygghet för slutkunden.
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Robert Einarsson på Knippla Rör, 
Hönö.

Petter Karlberg, försäljningschef 
på Bosch Värmepumpar, tillsam-
mans med kunder.
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