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Dla kogo jest Klub Experta Bosch?

Dla właścicieli oraz pracowników warsztatów samochodowych.

• Chcesz znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania 

dotyczące prowadzenia warsztatu?

• Potrzebujesz poszerzyć wiedzę nt. diagnostyki 

i naprawy pojazdów?

• Poszukujesz wiedzy technicznej?

• Interesują Cię nowości produktowe?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na którekolwiek z pytań, to znaczy, że Klub Experta Bosch jest dla Ciebie!
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Klub Experta Bosch to: 

• Unikalna na polskim rynku motoryzacyjnym platforma wiedzowa

• Dostęp do fachowej wiedzy z zakresu m.in. zarządzania warsztatem, 

profesjonalnej obsługi klienta lub technologii motoryzacyjnych

• Porady ekspertów oraz bezpośrednio od mechaników

• Dostęp do najnowszych badań rynku, filmów i materiałów 

produktowych Boscha

• Newsletter wysyłany 2 razy w miesiącu, oddzielnie dla właścicieli i 

pracowników

Dołącz do Klubu! 

Korzystaj z doświadczenia ekspertów i innych mechaników.
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Konkursy Wiedzy w Klubie Experta Bosch

Lubisz poszerzać swoją wiedzę? Chcesz 

wygrywać nagrody? Dołącz do Klubu! 

Każdego roku na uczestników czekają:

• 2 edycje „Akademii Wiedzy” 

• 3 edycje „Podziel się wiedzą” 

• 2 – 4 Mini Konkursy Wiedzy

Łącznie prawie 800 nagród do wygrania!
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Jak zostać uczestnikiem Klubu Experta Bosch?

Jeżeli jesteś właścicielem warsztatu to…

• Zarejestruj się w Programie punktowym extra na www.extra-program.pl

• Wybierz max. 4 dystrybutorów, u których zamawiasz produkty Boscha

• Kup produkty Boscha za min. 1000 zł netto w ciągu 3 kolejnych miesięcy

• Odbierz zaproszenie, które otrzymasz pocztą i e-mailem oraz zarejestruj 

się do Klubu 

• Zaproś do Klubu swoich pracowników 

• Korzystaj z wiedzy z zarządzania warsztatem oraz diagnostyki i naprawy 

pojazdów 

• Bierz udział konkursach i wygrywaj nagrody
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Jak zostać uczestnikiem Klubu Experta Bosch?

Jeżeli jesteś pracownikiem warsztatu to…

• Poproś swojego pracodawcę, aby zapisał Cię 

do Klubu 

• Korzystaj z wiedzy z zakresu diagnostyki i 

naprawy pojazdów oraz obsługi klienta

• Bierz udział konkursach i wygrywaj nagrody
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