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CAME și Aluterm 
ți-au pregătit o Dacia Dokker
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1
Contractul

 de distribuție

Semnezi CONTRACTUL DE 
DISTRIBUŢIE a produselor  
CAME cu reprezentantul 

Aluterm Group

4
Mai multe 

șanse

Intri în concurs cu una sau mai 
multe şanse, în funcţie de suma 

cumpărată (ex. pentru cumpărări 
de 4000 euro ai o şansă; pentru 

cumpărări de 12000 euro ai 3 
şanse de a câştiga 
marele premiu).

3
31 ianuarie

2017

Până la 31 ianuarie 
2017 vei afla cu câte 

şanse ai intrat în 
concurs

5
Februarie

2017

În luna februarie 2017 
se face extragerea

 şi se anunţă 
câştigătorul

2
Cumperi de 
4000 euro

Cumperi şi achiţi produse 
CAME în valoare de minim 

4000 euro până la 31 
decembrie 2016

Cum participi la concurs?                                                                                 

informații complete 
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Beneficiile contractului
                     de distribuție                                                                                    

52

3

41

6

Prețuri

Primeşti preţuri 
preferenţiale

Clienți

Primeşti toate solicitările 
beneficiarilor finali din 
zona ta, ajunse la 
cameromania.com

Showroom

Ai posibilitatea să 
achiziţionezi 2 kit-uri de 
automatizare/an cu un preţ 
special de showroom

Marketing

Primeşti suport pe 
marketing și ai acces 
la stoc de fotografii

Piese de schimb

Primeşti user şi parolă de 
acces pentru platforma cu 
informaţii complete 
despre piesele de schimb

Stoc

Ai prioritate la 
achiziţionarea 
produselor din stoc

CAME

Din 1972 CAME produce cea mai vastă 
gamă de automatizări pentru intrări 
rezidenţiale şi industriale, parcări şi control 
acces, inclusiv dezvoltarea de sisteme do-
motice şi antiefracţie.

CAME oferă o gamă variată de soluţii pen-
tru automatizarea căilor de acces: acasă, la 
birou, în centrele comerciale, publice sau 
în cazul clădirilor speciale care necesită 
soluţii unice.

În cei peste 40 de ani de existenţa CAME 
a adus o serie de inovaţii şi a constituit un 
model de urmat pentru alţi producători din 
domeniu.

ALUTERM GROUP

Aluterm Group este compania românească 
ce oferă soluţii din 1993 destinate pieţei 
construcţiilor prin 3 divizii: Siatec - soluţii 
pentru automatizarea căilor de acces; 
Makroplast - policarbonat, trape de fum, 
luminatoare; Parkomatic - parcări auto-
mate. Compania are sediul central în oraşul 
Cluj-Napoca şi dispune de o reţea
naţională de puncte de lucru: București, 
Timișoara, Bacău.
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ALUTERM GROUP | CAME

• Cluj-Napoca
   Str. Traian Vuia, nr. 208

• București
   Sos. Dudești-Pantelimon, nr.42

• Timișoara
   Calea Lugojului, nr.140/3

• Bacău
   Calea Romanului, nr. 5

Telefon: +0372 368 351
Email: office@cameromania.com
Web: www.cameromania.com

Came
Cancelli Automatici
S.p.A.

via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax (+39) 0422 4941
www.came.com - info@came.it


