
THE OPEN
DOOR

+SIATEC ȘI RECORD TE INVITĂ ÎN ELVEȚIA
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Te invităm în Elveția, pentru 3 zile de 
neuitat. În 2018, Siatec și Record or-

ganizează în România Concursul The 
Open Door care are ca premii 5 excursii 
în Elveția. 

Concursul este foarte simplu, iar 
șansele de câștig sunt mari pentru că 
adresăm acest concurs unui număr res-
trâns de companii. 

Mai jos explicăm pe scurt cei 3 pași pe 
care trebuie să îi faci pentru a intra în 
concurs. 

Mai multe despre concurs poți afla în 
pagina oficială: record-romania.com. 
Organizatorii concursului sunt Siatec - 
siatec.ro și AGTA Record - record.global.

Devii partener Siatec / Record semnând contractul de distribuție.1

Concursul se adresează companiilor din România care cumpără în 2018 
uși automate Record. Pașii pentru inscrierea în concurs sunt următorii:+

Cumperi uși automate Record. Companiile care cumpără în 2018 un număr de 20 de uși automate 
- (glisante, batante, rotative) primesc automat o excursie în Elveția. Companiile care cumpără 5 uși 
primesc o șansă la extragerea celor 5 excursii pe care Siatec și Record le oferă.2
În 2019, în primul trimestru, “tragem linie”, toate companiile cu peste 20 de uși automate 
cumpărate, primesc automat o excursie, toate celelalte companii participă la extragere (fiecare 5 
uși cumpărate înseamnă o șansă de câștig a celor 5 excursii). 3
În 2019 vom merge în Elveția, pentru a descoperi ce înseamnă perfecțiunea în materie de uși au-

tomate și cum ia naștere ea, chiar “acasă” la unul dintre marii producători globali - AGTA Record. 4

PARTENER

RECORD

Premiile Concursului The Open Door:

• Excursii garantate în Elveția pentru companiile 
care achiziționează 20 de uși automate.

• 5 excursii în Elveția oferite prin tragere la 
sorți.

Partener Record

Pe lângă șansele de câștig în concurs, ai multe alte 
motive pentru a deveni partener Siatec/Record: 

• Beneficiezi de prețuri speciale
• Afli primul de discount-uri
• Ai acces la training-urile naționale
• Ai acces la documentații extinse și fișiere CAD, 

BIM

• Beneficiezi de suport extins cu deplasare la 
proiect

Pentru a deveni partener Record com-

pletează formularul online de pe site-ul 
record-romania.com/partener. Link-ul se 
poate accesa scanând qr-code-ul alaturat.
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INVITAȚIE ÎN ELVEȚIA
Cele 3 zile în Elveția vor fi de poveste. Vom descoperi natura ui-
mitoare și înălțimile albe, vom degusta ciocolată și brânzeturi chiar 
acolo unde se produc de către fermierii locali și vom vizita fabrica 
Record din Fehraltorf (Zurich). 



record-romania.com


