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INFORMATOR 
Roadshow 2021

Narzędzia spełniające najwyższe wymagania

Konkurs “Bijemy rekord z szyną FS
- razem możemy dalej”

Konkurs 
“Pod właściwym kątem“

 › Konkurs dla klientów i Dytrybutorów! Każdy z przystanków Roadshow 2021, 
bierze udział w konkursie na najdłuższe połączenie szyn Festool. W dniu 
Roadshow, każdy uczestnik konkursu, który przyniesie szynę FS otrzyma 
prezent: czapkę lub okulary Festool. Po zakończeniu całej trasy i wyłonie-
niu zwycięskiego miasta, uczestnicy, którzy utworzyli najdłuższe połączenie 
wygrywają bluzy z kapturem Festool. Dystrybutor, u którego klienci utworzą  
najdłuższe połączenie szyn wygra szyny prowadzące FS 1400/2-KP, FS 
1900/2-KP oraz zestaw wyposażenia FS-SYS/2,  
nagrody o wartości ponad 2 500 zł!

 › W każdym z miast odbędzie się konkurs na najbardziej 
precyzyjne ustawienie nowej szyny prowadzącej FS.  
Liczy się dobre oko i odrobina szczęścia! Nagroda główna 
to zestaw energii SYS3 ENG 18V 2x5,2/TLC6 o wartości po-
nad 1500 zł, drugie miejsce otrzyma lampkę roboczą SYS-
LITE UNI, trzecie miejsce otrzyma zestaw gadżetów.



Wszystkie informacje niezbędne do organizacji 
udanego Roadshow.

ROADSHOW 
HISTORIA SUKCESU:
Roadshow Festool ma więcej niż 
5 lat! Tylko w 2020, ugościliśmy 
ponad 1 500 osób, na trasie 
liczącej 11 miast w Polsce.

Co zapewniamy:

 › Stanowiska robocze/pokazowe, namioty
 › Specjalistów Festool (Doradcy Techniczni) oraz obsługę na 

miejscu wydarzenia
 › Konkursy: 

 1. Dla Klientów podczas spotkania, odbędzie się konkurs 
na umieszczenie nowej szyny FS do powierzchni roboczej 
pod odpowiednim kątem. Klient będzie losował wartość kąta 
i bez użycia przyrządów pomiarowych, będzie ją umieszczał 
względem wyznaczonej linii. Główną nagrodą będzie Zestaw 
energii SYS3 ENG 18V 2x5,2/TLC6 (576810). Drugie miejsce 
otrzyma lampkę roboczą SYSLITE UNI (769079), trzecie mie-
jsce otrzyma zestaw gadżetów
 2. Dla Klientów i Dystrybutorów- “Bijemy rekord z szyną 
FS- razem możemy dalej”. Główną nagrodą dla Dystrybuto-
ra będzie szyna prowadząca FS 1400/2-KP (577043), szyna 
prowadząca FS 1900/2-KP (577044) oraz zestaw wyposażenia 
FS-SYS/2 (497657)
Zasady konkursu opisane poniżej
 › Powitalny prezent dla Klientów: Termokubek  (203065)
 › Gadżety na stanowiskach dla klientów
 › Szeroki zakres promocji wydarzenia:

 ›  www.festool.pl
 › Facebook/Instagram: wydarzenia, posty, relacje
 › Grypy FB/Influencerzy: wydarzenia, posty, relacje
 › Portale branżowe: banery oraz notatki prasowe
 › Prasa branżowa: reklama oraz notatki prasowe
 › Newslettery wysyłane do KK
 › Kampania SMS’owa

 › Wsparcie marketingowe:
 › Plakaty i zaproszenia w formie drukowanej
 › Zaproszenia w formie e-mail

 › Środki ochrony bezpieczeństwa: maseczki  
i płyny dezynfekujące

Zadania gospodarza spotkania:

 › Przygotować swoich Klientów do konkursu: Bijemy rekord 
z szyną FS - razem możemy dalej!

 › Zaprosić klientów (pisemnie i osobiście)
 › Zapewnić opiekę i catering gościom w trakcie  

wydarzenia
 › Zapewnić zespół sprzedażowy oraz dostępność towaru
 › Stworzyć własne działania promujące wydarzenie
 › Wypełnić warunki uczestnictwa: zamówienie i frekwencja

Plan spotkania:

8.00  Przyjazd i rozpakowanie ok. 1,5 godziny.
9.30  Organizacja zespołu sprzedażowego  
   i specialistów Festool.
10.00  Rozpoczęcie wydarzenia.
11:30  I Pokaz TKS 80 SawStopAIM
12:30   II Pokaz TKS 80 SawStopAIM
10:00 – 13:30  Konkurs „Pod właściwym kątem”
   13:00 Finał, w którym weźmie udział 5  
   najlepszych uczestników. 
   13:30  Wręczenie nagród.
10:00 – 13:45  Konkurs „Bijemy rekord z szyną FS –  
   razem możemy dalej” 
   13:30 Finał - ogłoszenie długości trasy  
   oraz wspólne zdjęcie.
14:00  Zakończenie i sprzątanie ok. 1,5 godziny.

Na nasze wspólne wydarzenie 
z klientami końcowymi.

Razem zainspirujmy naszych klientów 
końcowych ciekawymi prezentacjami  
nowych produktów.  

Festool Roadshow 2021!

Głównym punktem programu jest pokaz elektronarzędzi Festool 
prowadzony przez Doradców Technicznych, którzy odpowiedzą 
naszym wspólnym klientom na wszystkie pytania. Na miejscu będą 
rozstawione stanowiska pokazowe gdzie uczestnicy wydarzenia 
będą mogli przetestować szeroką gamę produktów Festool.

Przedstawimy także wszystkie nasze nowe rozwiązania 
akumulatorowe i wyjaśnimy jak mogą pomóc w codziennej pracy. 
Pokażemy między innymi nową zagłębiarkę TSC 55 K, zakrętarkę 
udarową TID 18 wraz z akumulatorem 4.0 Ah Li-HighPower 
Compact gwarantujące komfortową pracę!

Nie zabraknie SYS-PowerStation, przenośnego modułu gniazda 
wtykowego, szlifierki przegubowej Planex, nowej frezarki 
górnowrzecoonej OF1010R, systemu szyn i wielu innych rozwiązań 
ułatwiających codzienną pracę fachowców.

Jedną z atrakcji naszego wydarzenia będzie demonstracja na 
żywo nowej stolikowej pilarki tarczowej TKS 80  ze zintegrowaną 
technologią SawStop. Każdy będzie mógł zobaczyć w jaki sposób 
działa i jakie daje możliwości redukcji ryzyka najpoważniejszych 
wypadków podczas cięcia.

Niewątpliwie atrakcją będą przygotowane konkursy i 
możliwość wygrania wielu cennych nagród, również dla naszych 
Dystrybutorów!

Do zobaczenia na Festool Roadshow 2021!
Razem zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo!

Gotowi.

Zapisz datę
w swoim
kalendarzu!

KONKURS  
“Bijemy rekord z szyną FS – razem 
możemy dalej”

1. Konkurs polega na rywalizacji 
pomiędzy miastami, które biorą 
udział w całym Roadshow.

2. Klienci z danego miasta 
przychodzą na spotkanie z szyną 
prowadzącą Festool (dowolną, mogą 
przynieść więcej niż jedną) i budują 
najdłuższe połączenie szyn (tworzą 
wspólną trasę).

3. Miasto, w którym powstanie 
najdłuższe połączenie wygrywa.

4. Nagrody:
W dniu Roadshow, każdy uczestnik 
konkursu otrzyma prezent: czapkę 
lub okulary Festool. Po zakończeniu 
całej trasy i wyłonieniu zwycięskiego 
miasta, uczestnicy, którzy utworzyli 
najdłuższe połączenie wygrywają 
bluzy z kapturem Festool.


