


 Dostęp do wiedzy:
▶ rabaty do 20% na szkolenia techniczne Bosch
▶ platforma edukacyjna
▶ doradztwo techniczne
▶ szkolenia marketingowe, np. z zakresu Facebooka,  
 Google Ads czy Instagrama
▶ szkolenia dla doradców serwisowych i z zarządzania firmą.

 Wsparcie marketingowe:
▶ ogólnopolskie kampanie wizerunkowe w mediach
▶ promocja w mediach społecznościowych
▶ sezonowe akcje marketingowe
▶ bezpłatne personalizowane projekty reklam
▶ bezpłatne wsparcie w lokalnej promocji serwisu, 
 w tym możliwość wypożyczenia materiałów wystawienniczych
▶ materiały marketingowe wspierające działania  
 reklamowe dla klientów
▶ konkursy sprzedażowe
▶ programy lojalnościowe
▶ bezpłatna strona WWW i adres e-mail w domenie bosch-service.pl
▶ wpis do wyszukiwarki serwisów na centralnej 
 stronie bosch-service.pl
▶ bezpłatna obsługa wizytówki w Google Moja Firma
▶ spójne oznakowanie serwisu.

 Bonus:
▶ wypłata prowizji
▶ pakiet materiałów marketingowych o wartości ok. 3000 zł na start
▶ bezpłatne audyty jakościowe, w tym testy tajemniczego klienta
▶ doradztwo w zarządzaniu serwisem
▶ dostęp do narzędzi pomiaru jakości dla właściciela
▶ doradztwo w reorganizacji, rozbudowie serwisu  
 oraz Punkt Obsługi Klienta
▶ atrakcyjne dofinansowanie oznakowania serwisu.

Przynależność do sieci 
Bosch Car Service to:



jest największą na świecie siecią autoryzowanych 
serwisów samochodowych, działających 
na motoryzacyjnym rynku wtórnym (IAM) od 1921 r.

 

W Polsce sieć Bosch Car Service 
działa od 1991 r. i zrzesza ponad 
400 serwisów samochodowych.

Bosch Car Service to:

▶ najbardziej rozpoznawalna marka na polskim   
 rynku niezależnych warsztatów samochodowych 
 (wg badań MKS, ARC i Moto Data) 

▶ nowoczesna marka sieci serwisowej, 
 znana i ceniona na całym świecie 

▶ brand utożsamiany z wysokim standardem  
 i kompleksowymi usługami 

▶ marka podnosząca prestiż warsztatu, 
 będąca świadectwem wysokiej jakości.

Nasze warsztaty oferują kompleksowe 
usługi dla pojazdów wszystkich marek, 
także w okresie gwarancji producenta oraz 
flot samochodowych. Dzięki temu stanowią 
wiarygodną i konkurencyjną alternatywę 
dla serwisów autoryzowanych przez 
producentów samochodów.

Czy wiesz, że
Bosch Car Service: 



Dołącz do sieci Bosch Car Service 
Prowadzisz serwis samochodowy z min. 3 stanowiskami  
i chciałbyś dołączyć do naszej sieci warsztatów?  

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie warsztatybosch.pl,  
wyślij zapytanie na adres: bcs@pl.bosch.com lub skontaktuj się  
z jednym z regionalnych opiekunów naszej sieci:

1. Bartosz Jankowski 
  506 794 024

4. Arkadiusz Marciniak
  692 469 593

3. Marcin Kużawa
  602 279 672

6. Bartosz Wójcik
  500 213 029

2. Mateusz Góralski
  602 417 164

5. Witold Jurga
  602 417 165


