
Kto da więcej niż GOTIE...?

  

 

Śledząc trendy rynkowe, zachowania firm, pomysły marketingowe od dawna nie zauważamy nic co przykuwa uwagę. Firmy prześcigają się  
w wizualnych  i czysto marketingowych pomysłach. Większość reklam jest podobna do siebie, produkty są zbliżone do siebie funkcjonalnością, można  
by powiedzieć NUDA.  Dystrybutor marki Gotie, firma Better Product podjęła odważną decyzję, o której chcielibyśmy Państwa poinformować.

Marka GOTIE w 2018 roku rozpoczyna piąty rok aktywności na polskim rynku. Z tej 
okazji przygotowała dla klientów niepowtarzalny program, w ramach którego udzielana 
jest aż 5-letnia pełna gwarancja na wszystkie produkty Gotie zakupione w 2018 roku.

Gotie to rosnąca w siłę polska marka sektora B małego AGD skupiająca się głownie na 
urządzeniach kuchennych (blendery, wyciskarki wolnoobrotowe, czajniki, miksery) oraz 
urządzeniach ochrony zdrowia (oczyszczacze, nawilżacze powietrza i koce elektryczna). 
Sukcesywnie rozwija się też linia produktów beauty. Gotie tworzy produkty łączące w so-
bie zarówno wysoką jakość, jak i funkcjonalność. Ich mottem przewodnim jest “To nie 
pro¬dukt, a klient jest dla nas najważniejszy”. Produkty marki Gotie wyróżniają się na 
rynku przede wszystkim NOWOCZESNYM WZORNICTWEM (który idealnie wpasuje się 
do każdego współczesnego wnętrza), JAKOŚCIĄ (produkty są indywidualnie testowane), 
sprawnym i wygodnym i SKUTECZNYM SERWISEM (door-to door).

Rosnąca w siłę marka sektora B małego AGD 

Niewielu producentów obecnych na rynku decyduje się na 
tak zaskakujący ruch. Gotie jednak jest pewna jakości swoich  
produktów, która od zawsze stoi na najwyższym poziomie. 
Potwierdzają to dane z ostatnich 4 lat, które wskazują na  
wyjątkowo niski odsetek awaryjności.

Odwaga szansą na sukces

Czysta, prawdziwa zasada: pełne 5 lat gwarancji
Kupując sprzęt AGD, zazwyczaj spotykamy się z 2-letnią gwarancją udzielaną przez 
producenta. W wielu przypadkach można dokonać jej przedłużenia o kolejne lata,  
co jednak często wiąże się z dużymi, dodatkowymi kosztami lub niekorzystnymi dla 
konsumenta warunkami. Gotie nie ma nic do ukrycia i oferuje aż 5 lat gwarancji bez 
żadnych dodatkowych kruczków. Każdy produkt zakupiony w 2018 roku jest objęty 
bezpłatną, 5-letnią gwarancją door-to-door. 

Marka GOTIE postarała się aby rejestracja produktu była  
łatwa i dla wszystkich. Wystarczy zarejestrować zakup na stro-
nie gwarancja5lat.pl, a zwrotnie klient otrzyma  indywidualny  
certyfikat uprawnijący do 5 lat gwrancji. Dla osób które nie  
mają możliwości rejestracji internetowej, istnieje możliwość  
rejestracji telefonicznej. 
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Co zrobić aby otrzymać 5 letnią gwarancję? 

... aż 5 lat gwarancji ?

Tak, jesteśmy przygotowani do 
przedłużenia gwarancji. Nasz serwis,  

funkcjonujący na zasadach  
DOOR-TO-DOOR świetnie się sprawdził.

Mirosław Kocot  
prezes zarządu firmy Better Product  

właściciel marki GOTIEwww.gwarancja5lat.pl

Klienci są zadowoleni z szybkiej i bezproblemowej  
obsługi. Dzięki komunikacji klient-serwis, sklepy 
mają mniej obowiązków. Bardzo niska awaryjność 
naszych produktów skłoniła nas do rozszerze-
nia okresu gwarancji, z czego jesteśmy bardzo 
zadowoleni. Wyznaczanie nowych trendów na 
rynku małego AGD to w końcu misja naszej fir-
my. Program „5 lat gwarancji na 5 lat Gotie”  jest 
potwierdzeniem tezy, że to właśnie klient jest dla 
nas najważniejszy.


