
WARUNKI  
WSPÓŁPRACY  
DLA DYSTRYBUTORÓW



Jesteśmy wiodącym projektantem i producentem kompozytowych rozwiązań 
oświetleniowych. Dostarczając produkty najwyższej jakości sprawiamy, że idea 
bezpieczeństwa biernego staje się powszechna i dostępna. Wierzymy, że dzięki temu 
jesteśmy coraz bliżej realizacji „Wizji Zero”, czyli świata, w którym wszyscy pomyślnie 
docierają do celu.

www.alumast.eu

Design 
a safer world



O firmie

Jesteśmy producentem 
kompozytowych słupów 
oświetleniowych oraz 
masztów flagowych.

www.alumast.eu

Działamy od 2000 roku, a odbiorcami naszych produktów są klienci z ponad 40 

krajów na całym świecie 

W 2008 roku uruchomiona została pierwsza w Polsce i w tej części Europy linia 

produkcyjna słupów oświetleniowych z kompozytów polimerowych 

W  2008 roku Alumast zadebiutował na rynku alternatywnego systemu obrotu 

NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

Tworząc innowacyjne rozwiązania współpracujemy m.in.: z Politechniką Śląską 

w Gliwicach, Instytutem Lotnictwa w Warszawie, Instytutem Kolejnictwa w 

Warszawie oraz z profesjonalnymi projektantami i designerami



Nasze  
wartości

Nie pozostawiamy niczego 
przypadkowi. Każdy dzień 
traktujemy jako 
niepowtarzalną szansę do 
kreowania lepszego 
bezpieczniejszego świata. 

www.alumast.eu

Chcemy być przyjaznym miejscem pracy, gdzie niewyobrażalne stanie się 

możliwe i każdy będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania i pasje. 

Chcemy projektować wysokiej jakości produkty kompozytowe, które wyprzedzają 

trendy i zaspokajają realne potrzeby klientów,  

Chcemy budować partnerskie relacje w oparciu o uczciwość i rzetelność. 

Chcemy być odpowiedzialną firmą, dbająca o naturalne środowisko. 

Chcemy zapewnić inwestorom atrakcyjny zysk dzięki zrównoważonemu 

globalnemu wzrostowi. 



Proponowane 
warunki  
współpracy

www.alumast.eu



Proponujemy

długoletnią i  stabilną 
współpracę w zakresie 
sprzedaży kompozytowych 
słupów oświetleniowych

innowacyjny produkt atrakcyjne  warunki finansowe

wsparcie  eksperckie

wsparcie marketingowe

branding punktu sprzedażowego

dostęp do platformy B2B

indywidualne warunki współpracy

www.alumast.eu

Dla naszych Dystrybutorów przygotowaliśmy:



Innowacyjny 
produkt

www.alumast.eu



Innowacyjny 
produkt

wysoka odporność  
mechaniczna

odporność  
na UV

ekologia bezpieczeństwo  
bierne

brak przewodnictwa  
prądu

szeroki wybór  
kolorów

trudno palny łatwy montaż i 
demontaż

brak zakłóceń  
fal radiowych

Cechy produktu kompozytowego

BASICPOLE 
słup kompozytowy podstawowy 

DESIGNPOLE 
słup podświetlany ze wzorem 

EASYPOLE 
słup kompozytowy łamany 

TWIXPOLE 
słup kompozytowo-aluminiowy 

www.alumast.eu

Nasze produkty znajdują 
zastosowanie w wielu branżach, 
min.: energetycznej, kolejowej, 
infrastruktury drogowej, 
parkach i obiektach 
rekreacyjnych.

SMARTPOLE MULTI 
multimedialny słup kompozytowy 

SMARTPOLE TRAFFIC 
inteligentny słup na przejścia dla pieszych 

DECORPOLE 
słup stylizowany 

STORMPOLE 
maszt kompozytowy z instalacją odgromową



doboru indywidualnej kolorystyki słupów 

projektowania spersonalizowanych wzorów odpowiednich do projektowanej 

przestrzeni  miejskiej 

tworzenia produktów dedykowanych oraz możliwość wykonania prototypów 

pełne wsparcie techniczne na każdym etapie, od projektowania do montażu

wyposażenie słupa w nowoczesne technologie / rozwiązania SMART CITY

Ponad 20 letnie doświadczenie  oraz ciągłe obserwacje trendów rynkowych, a 
przede wszystkim potrzeb naszych Klientów skłoniły nas do zaoferowania szeregu 
usługi:

www.alumast.eu

Zaspokajamy indywidualne 
oczekiwania klientów

Innowacyjny 
produkt



Warunki 
finansowe

www.alumast.eu



Warunki 
finansowe

www.alumast.eu

30-dniowy termin płatności 

atrakcyjne warunki rabatowania oraz specjalne bonusy (kwartalny i roczny)  

płatności na podstawie uzyskanego ubezpieczenia (z możliwością 

wydłużenia terminu do 60 lub 90 dni w zależności od wygenerowanych 

obrotów) 

Naszym Dystrybutorom proponujemy:



Dodatkowe  
wsparcie

www.alumast.eu



Wsparcie 
eksperckie

www.alumast.eu

szkolenia techniczne i sprzedażowe dla pracowników  i współpracowników 

wsparcie eksperckie podczas spotkań z potencjalnymi klientami

W ramach współpracy proponujemy naszym Dystrybutorom:



Wsparcie 
marketingowe

www.alumast.eu

materiały reklamowe: katalogi, ulotki 

wspólny udział w konferencjach, wydarzeniach branżowych 

kampanie internetowe 

umieszczenie danych dystrybutora na stronie internetowej Alumast  

branding zewnętrzny i wewnętrzny hurtowni jako Autoryzowanego 

Partnera Alumast  

profesjonalnie zorganizowaną ekspozycję 

Rozpoczynając współpracę Dystrybutor otrzymuje wsparcie marketingowe ze 
strony Alumast w postaci:



Zapraszamy do kontaktu z nami  
w celu poznania szczegółów współpracy:
Elżbieta Sidorowicz 
Specjalista ds. klientów kluczowych 
mob. 605 417 484 
email: ela.sidorowicz@alumast.eu 

mailto:ela.sidorowicz@alumast.eu

