Programul Genuine Xerox Rewards in România
De acum, Xerox iți aduce și mai multe de avantaje!

Câștigă puncte de fiecare dată când cumperi consumabile originale Xerox!

Beneficii pentru clienți
Câștigă puncte de fiecare dată când cumperi consumabile
originale Xerox pentru imprimanta ta Xerox sau non-Xerox.
Transformă punctele în premii atractive indiferent cât cheltuiești
pe consumabile.
E ușor: Înregistrează-te în programul Genuine Xerox Rewards
și adaugă echipamentul tău de imprimare – câștigi din start
1000 de puncte doar pentru înregistrarea în program.
Punctele primite nu expira niciodată atât timp cât rămâi activ în
program.

Câștigă în plus pentru ceea ce deja ai cumpărat!
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Cum intri în program
Sunt două modalități simple prin care te
poți înscrie în programul Genuine Xerox
Rewards:
1.
2.

Direct de pe site-ul Xerox.com accesând
www.xerox.com/rewards
Prin procesul de instalare a unui produs nou
Xerox

Te poți înregistra atât personal, cât și ca
organizație (persoana juridică)
•
•

Asigură-te că ai verificat politica companiei
tale și că ai dreptul să te înrolezi în program
Dacă urmează să înregistrezi mai mult de
2 echipamente, va trebui să alegi profilul
Business

Câștigă Puncte Extra
1,000 de puncte doar pentru
înregistrare
500 de puncte pentru primele 3
echipamente de imprimare Xerox
înregistrate în program si 100 de
puncte pentru urmatoarele

Ce premii sunt disponibile?
Programul Genuine Xerox Rewards Program are mii
de premii din care poți alege și, în plus, îți oferă acces
la milioane de download-uri.
De la orice sumă de puncte acumulate ai o selecție
vastă de produse și premii.
Punctele primite pot fi transformate în echipamente
Xerox, muzică, jocuri, vouchere cadou, excursii sau
chiar și donații.

Toată lumea câștigă!
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Înregistrează un echipament
Poți transforma punctele în premii doar dacă ai înregistrat
consumabilele pentru echipamentul pe care îl deții personal sau pe
care îl administrezi și care a fost adăugat în program.
Prima dată când te înregistrezi în program va trebui să introduci seria
echipamentului tău Xerox.

Dacă ai cumpărat consumabile Xerox pentru echipamente de
imprimare non-Xerox nu va trebui să introduci seria acestora.
Când te înrolezi în program, alege corect tipul de consumabile pe care le vei
adaugă și mai ales să fie marcată căsuța pentru consumabile marca Xerox
pentru echipamente non-Xerox (HP, Brother, etc)

Dacă deții sau
administrezi o
imprimantă poți primi
puncte pentru ea

Caută eticheta de autentificare de pe consumabil
Atunci când achiziționați un consumabil Xerox pentru un echipament
Xerox, asigurați-vă că eticheta de autentificare este lizibilă – Codul ce
trebuie introdus este pe hologramă și este format din 12 caractere
alfanumerice (așa cum se poate vedea și în eticheta din dreapta).
Consumabilele Xerox pentru echipamentele non Xerox conțin o etichetă
galbenă în interiorul cutiei (pe punga neagră în care vine învelit
consumabilul), iar codul este format din 11 caractere alfa numerice (așa
cum se poate vedea și în eticheta din dreapta).

Eticheta pentru
consumabile aferente
echipamentelor Xerox

Pentru a acumula puncte în programul Genuine Xerox Rewards trebuie
introdus întregul cod de pe eticheta de autentificare fără spații

În curând!
Xerox pregătește o aplicație de mobil care va permite scanarea etichetei direct de
pe cutie și înregistrarea în program pentru alocarea de puncte. Este suficient să
scanezi codurile, iar aplicația Xerox va face toți pașii ulteriori.

Eticheta pentru
consumabile aferente
echipamentelor
non- Xerox

Transformă punctele tale

19 categorii de produse
Vouchere
Parfumuri, Cosmetice, DVD-uri, Electronice si
Electrocasnice

Transformă punctele tale
Pana in 5000 de puncte

5.000 - 10.000 de puncte

10.000 - 20.000 de puncte

Peste 20.000 de puncte

Donații
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Transformă punctele tale
Nu există costuri adiacente
Costurile de transport sunt incluse în valoarea premiilor
În cazul în care există taxe care se aplică, acestea vor fi
incluse înainte de confirmarea comenzii de premii
Catalogul de premii este disponibil doar în limba engleză

Fără costuri suplimentare!
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Cereti aici kitul de marketing pe care il puteti folosi in comunicarea
programului Genuine Xerox Rewards catre clientii dumneavoastra.
In plus, doar pentru acesti clienti am creat un cod promotional
SRVRB18, valabil pana la 30 iunie 2018, in valoare de 1000 extrapuncte cadou.

Foarte important! Instituțiile administrației publice centrale și ale
administrației publice locale nu beneficiază de acest program.
Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati direct, regasiti
datele de contact mai jos:
Raluca Boncea
Sales&Marketing Specialist
Xerox Romania
raluca.boncea@xerox.com
tel: 0731 494 009
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