ПРОГРАМА
ЛОЯЛЬНОСТІ
НУНЕМС

ПIДТРИМКА АГРАРІЇВ,
ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА
ВИРОЩУВАННІ ЦИБУЛІ
Ми і надалі постачатимемо нашим клієнтам високоякісні й
інноваційні товари, створені для того, щоб задовольняти їхні
потреби. Ми продовжуємо роботу в тих самих місцях, з тими
самими людьми для якісного збору врожаю, обміну інформацією
та надання клієнтам тих послуг, які збільшуватимуть
ефективність їх діяльності”
ЙОАХИМ ШНАЙДЕР

Керівник підрозділу Vegetable Seeds
холдингу Bayer Crop Science
Програма лояльності
розроблена для українських
аграріїв, що спеціалізуються
на вирощуванні цибулі.
Компанія «БАЙЄР»,
акумулювала багаторічний
досвід роботи на ринках
розвинутих країн,
проаналізувала потреби
аграрного сектору України і
створила багаторівневий і
водночас простий механізм
підтримки вітчизняних
виробників цибулі.
Дана програма орієнтована
на довготривалу співпрацю з
аграріями і забезпечує своїх
партнерів відчутними
конкурентними перевагами у
сфері доступу до фінансових
інструментів, ринку знань, а
також технологічних новацій.
Кінцевою місією програми є
оптимізація ризиків на
вітчизняному ринку,

розвиток фермерських
господарств в Україні і, як
наслідок, закріплення за
державою репутації
конкурентоспроможного
гравця міжнародного
агросектору.
Партнерство у програмі є
відкритим для будь-якої
юридичної чи фізичної
особи, що спеціалізується
на вирощуванні цибулі та
демонструє стабільний
річний обіг.
Агровиробники, які стали
партнерами програми,
отримують пакет
конкурентних переваг, що
нададуть стратегічного
поштовху для розвитку їх
підприємств.
Основними принципами
програми, що орієнтована
на учасників ринку цибулі в
Україні, є простота та

доступність. Участь не
передбачає додаткових дій
чи зусиль і лише потребує
від партнерів стабільного
об’єму закупівель насіння
цибулі селекції Нунемс. Про
все інше подбають
спеціалісти компанії.
Наріжним каменем політики
компанії «БАЙЄР» було і
лишається довгострокове
співробітництво з
представниками аграрної
спільноти в Україні, надання
своїм партнерам дієвих
інструментів, покликаних
оптимізувати ризики для
бізнесу в умовах цінових
коливань на ринку.
Програма для виробників
цибулі є своєрідною
подякою аграріям за
багаторічну співпрацю та
лояльне ставлення до
пропозицій компанії «БАЙЄР».

ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ
Участь у програмі лояльності Нунемс є відкритою для будь-яких юридичних чи
фізичних осіб – фермерів, переробників, виробників розсади - які
використовують насіння цибулі для кінцевого використання.
Відповідно до умов, партнер набуває статусу Платинум, якщо його річний обіг
протягом двох останніх років складає 20 000 євро, або Платинум Плюс, якщо обіг
протягом двох останніх років складає 40 000 євро щороку.
Під «обігом» слід розуміти суму, на яку було придбано насіння цибулі селекції
Нунемс компанії «БАЙЄР» протягом одного року.

CХЕМА
НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

Це просто: ви купуєте – ми нараховуємо вам
цінні бали.

Бали нараховуються партнерам програми до 20 грудня кожного року.

Платинум
(Pt)

Платинум Плюс
(Pt+)

1 бал за кожні 20 000 євро річного

2 бали за кожні 40 000 євро річного

1 бал за проведення демо-поля

2 бали за проведення демо-поля чи

обігу

чи семінару

3 бали за отримання статусу

обігу

семінару

Платинум Плюс (за умови
забезпечення річного
обігу більше 40 000 євро)

Подвійні бали: Усім партнерам які вперше стають учасниками програми
нараховується подвійна кількість балів.

У випадку надання кредитної лінії партнерам категорії Платинум та
Платинум Плюс можуть бути нараховані бали за наступних умов:

Pt+
30% передплати

0

Pt

30% передплати

+ 20000 євро додатково

0

1

30% передплати

+ 40000 євро додатково

2

2

30% передплати

4

0

30% передплати

+ 120000 євро додатково

5

0

30% передплати

+ 160000 євро додатково

6

0

30% передплати

7

0

+ 80000 євро додатково

+ 200000 євро додатково

0

ПРИКЛАД: Загальна сума закупівлі 40 000 євро. Ви робите передплату 30% від
суми (12 000 євро). Якщо ви додаєте до передплати 20 000 євро, ви отримаєте 1 бал.
У момент отримання статусу Платинум або Платинум Плюс компанія «БАЙЄР»
може одноразово подвоїти бали, які дорівнюють кількості балів за товарообіг.
Дані бали можна використати для отримання товарного кредиту за умови,
якщо середньоринкова ціна на готову продукцію цибулі в Україні буде складати
менше або дорівнювати 10 євроцентам за 1 кілограм. Дані про ціну на готову
продукцію надає «АПК-Iнформ».
Клієнт, який отримав статус Платинум Плюс, має право у наступному році
використати всі нараховані бали за попередній рік та додатково може
використати ще 20% від нарахованих у попередньому році.

ПОРЯДОК
ВИКОРИСТАННЯ БАЛІВ
Партнери програми можуть використати бали наступним чином:

Pt+

Pt

Додаткова знижка на товар 1000 Євро (за
умови, що знижка не перевищує 10% вартості
замовлення)

1

1

Кредитна лінія строком на 180 днів, за кожні
20000 євро без ПДВ

1

1

Зарубіжна навчальна поїздка
(Європа-Туреччина) 3 доби

1

2

Зарубіжна навчальна поїздка в США 3 доби

3

0

Навчальний тренінг для агрономів

1

2

ЦІННОСТІ
«ПРОГРАМИ
ЛОЯЛЬНОСТІ
НУНЕМС»
Серед найбільших ризиків українські
аграрії відзначають цінові та валютні
коливання. Дана програма підтримки
та сприяння розвитку агробізнесу в
Україні створена з метою не залишити
агровиробників сам на сам із
проблемами нестачі
матеріально-технічних ресурсів та
допомогти їм оптимізувати ризики.
Цінність програми полягає у наданні
партнерам відчутних переваг, які
можна розділити на два напрямки:
фінансово-матеріальні та науковотехнічні. Останні полягають в підвищенні
рівня знань через участь в освітніх
семінарах з міжнародними фахівцями з
питань цибулі селекції Нунемс.
Фінансово-матеріальні:
- надання товарних кредитів на
прозорих та доступних умовах;
- вексельна програма;
- відстрочка платежів;
- гнучка система знижок на придбання
товарів;
- спеціальні додаткові знижки для
партнерів зі статусом Платинум та
Платинум плюс.
Науково-технічні:
- навчальні програми та освітні

семінари в США та Європі із
залученням міжнародних фахівців;
- участь у спеціалізованих семінарах,
конференціях та круглих столах;
- тренінги для агрономів, де
учасники матимуть змогу перейняти
практичний досвід вирішення питань
стосовно підвищення ефективності
вирощування цибулі.
У підсумку учасник отримує
оптимальний пакет
фінансово-матеріальних та
науково-технічних інструментів, що
стануть дієвими перевагами та
допоможуть встояти в умовах
жорсткої конкуренції та
несприятливої ринкової
кон'юнктури.
Детальніше про програму ви можете
дізнатись за телефоном

+38 (044)220-33-03
Кількість партнерських місць у
програмі обмежено.
Надсилайте свої запитання та
пропозиції на електрону адресу
bvs.ukraine@bayer.com

www.nunhems.com.ua

Рекомендації з практичного вирощування: Інформація надається компанією «БАЙЄР» без будь-яких зобов’язань
незалежно від форми. Описи, рекомендації та ілюстрації в буклетах, брошурах і на веб-сайті базуються наскільки
можливо на досвіді випробувань і практиці. Компанія «БАЙЄР» не несе ніякої відповідальності, якщо на основі цієї
інформації при вирощуванні отримані результати відрізняються за якістю, урожайністю або іншим характеристиками.
Покупець сам визначає, чи підходить і чи може бути використаний товар та інформація для його конкретних умов.
Ілюстрації: Всі зображені сорти й гібриди показано в найбільш сприятливих умовах для їхнього вирощування.
Однакові результати не гарантовані для всіх умов вирощування.
© Нунемс БВ, 2015. Усі права на інформацію або зображення належать Нунемс БВ або ії філіям.

