Hem alırken, hem satarken kazandıran Dizayn Puan sistemine hoş geldiniz!
Dizayn Grup’un sektöründe bir ilki gerçekleştirerek müşterilerine sunduğu Dizayn Puan
sistemi ile siz de hemen kazanmaya başlayın.

Dizayn Puan Nedir?
Dizayn Puan, Dizayn Teknik Boru ve Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dizayn Grup)‘nin müşterilerine
sunduğu ve Dizayn Grup ürünlerini Dizayn Grup’un kendisinden ya da yetkili Dizayn Grup satış
noktalarından satın alırken puan kazandıran; bu puanlar karşılığında Dizayn Puan dijital sistemi
üzerinden binlerce çeşit ürün arasından anında hediye alımı sağlayan sadakat sisteminin adıdır.
Kazandığınız puanları, Dizayn Puan sisteminden erişebileceğiniz “dizayn-hediye” sitesi ve Dizayn Grup
tarafından daha sonra açıklanacak siteler üzerinde harcayabilir, binlerce ürün içerisinden dilediğinizi
seçerek kargo dâhil çok kısa süreler içinde size gönderilecek şekilde bu hediyelere sahip olabilirsiniz.
Dizayn Puan sisteminde kazanılan puanlar, cep telefonundan bilgisayara, yurt dışı tatilden elektronik ev
eşyalarına kadar binlerce seçenek arasından seçim yapılarak değerlendirilebilir.
* Dizayn Puan Sistemi’ne kaydolan kullanıcılar burada, Dizayn Puan üye sayfasında ve
dizayngrup.com web sitesinde açıklanan şartları kabul etmiş sayılırlar.

Nasıl Üye Olabilirim?
Dizayn Puan sistemine kayıt olabilmek için http://www.dizayngrup.com web sitesindeki Dizayn Puan
logosunun altında bulunan Üye Ol linkini tıklamak ve bu linkte açılan Ön Kayıt Formu’nu doldurup
oradaki yönergelere göre gerekli bilgileri sağlamak yeterlidir.
Ön Kayıt Formu doldurulduğunda bu formda verilen cep telefonu numarasına bir adet SMS (kısa mesaj)
ile sisteme giriş için gerekli bilgiler iletilecektir. Bu bilgilerle form doldurulduktan sonra açılan sitede
(https://dizayn.veribase.com) önce şifre değişikliği yapıp sonrasında ise Kayıt Formu’nda istenen
bilgiler girilip form kaydedilmelidir. Kayıt işlemi gerçekleştiğinde Dizayn Puan kazanmaya
başlayabilirsiniz. Bu puanları harcayabilmek için Kayıt Formu’ndaki bilgilerinizin ilgili Bölge Satış Müdürü
tarafından onaylanması gerekmektedir. Onay işlemi gerçekleştiğinde formda verilen cep telefonu
numarasına bir onay SMS’i gönderilecektir. Onay SMS’i sonrasında Dizayn Puan’larınızı
http://www.dizayn-hediye.com hediye sitesinde ya da ileride açıklanabilecek diğer sitelerde dilediğiniz
gibi harcayabilirsiniz. Kayıt Formu onaylanmayan kullanıcılar puan kazansalar dahi kazandıkları puanları
harcayamazlar ve sistemden çıkarılırlar. Bu nedenle Kayıt Formu’ndaki bilgilerin doğruluğu çok
önemlidir.
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18 yaşından küçükler sisteme üye olamazlar. Bu durumun tespiti halinde ilgili kişilerin üyeliği
sonlandırılacak ve varsa sistemden elde edilen tüm hakları iptal edilecektir. Sisteme girilen bilgilerin
doğruluğu kullanıcıların sorumluluğundadır. Verilen yanlış bilgilerden dolayı oluşabilecek hata ya da hak
kayıplarından Dizayn Grup sorumlu tutulamaz.

Nasıl Puan Kazanabilirim?
Dizayn Puan sisteminde puan kazanmak çok kolaydır. Farklı kullanıcı tipleri için üyelik ve puan kazanımı
farklı şartlara tabi olarak mümkündür:
1. Dizayn Grup bayileri: Doğrudan Dizayn Grup’tan ürün alıp bu ürünlerin alt noktalara satışını
gerçekleştiren sözleşmeli (yetkili) distribütör firmalar, yaptıkları bağlantılar karşılığında pasif puan
kazanırlar. Yapılan bağlantı karşılığında verilen, gerçekleşen her sipariş miktarı için siparişin
yaklaşık %10’u kadar Dizayn Puan firma hesabına yüklenir. Farklı kampanyalarda puan yüzdesi
değişebilir.
2. Bayi çalışanı: Dizayn Grup yetkili bayilerinde çalışanlar, sisteme üye olup çalıştıkları firmaların
sunduğu şartlar dâhilinde ve bu firmaların onlara aktaracağı puanlarla sistemden
faydalanabilirler.
3. Dizayn Grup alt bayileri: Yetkili Dizayn Grup bayilerinden ürün satın alıp toptan ya da
perakende satan, uygulamasını yaptığı projelerde bu ürünleri kullanan firmalar, yaptıkları alım
karşılığında bu alım tutarının yaklaşık %10’u kadar Dizayn Puan kazanırlar. Farklı kampanyalarda
puan yüzdesi değişebilir. Bu puanların dağıtımı Dizayn Grup bayilerinin sorumluluğundadır ve alt
bayilerin sisteme kayıt ve puan kazanımı için Dizayn Grup bayileri ile görüşüp Dizayn Grup’un
bilgisi dâhilinde anlaşmaları gerekmektedir.
4. Alt bayi çalışanı: Dizayn Grup alt bayilerinde çalışanlar, sisteme üye olup çalıştıkları firmaların
sunduğu şartlar dâhilinde ve bu firmaların onlara aktaracağı puanlarla sistemden
faydalanabilirler.
5. Dizayn Puan ustası: Dizayn Grup ürünlerini yetkili Dizayn Grup satış noktalarından satın alan
tesisat ustaları, alım tutarının karşılığında tutarın yaklaşık %20’si kadar Dizayn Puan kazanırlar.
Farklı kampanyalarda puan yüzdesi değişebilir. Dizayn ürünlerinin alındığı firmanın Dizayn Puan
hizmeti veren yetkili Dizayn Grup satış noktası olması gerekmektedir. Aksi halde puan
kazanılamaz.
Ustalarımız, Dizayn Puan hizmeti veren noktalardan Dizayn Puan kazanımı için şifre içeren kartlar
alacaktır. Bu kartlar üzerinde yazan şifreler Dizayn Puan dijital sistemi içindeki ilgili yere girilerek
ya da DIZAYN PUAN (burada yazılan şekilde) yazıp boşluk bıraktıktan sonra kart üzerindeki
şifreleri 3848’e SMS şeklinde göndererek Dizayn Puan kazanılabilir. Puan şifreleri için gönderilen
Sayfa | 2

her SMS, kullanıcının kendi GSM operatörünün kullanıcıya ait tarife ve diğer şartlarına göre
ücrete tabidir ve bir SMS değerindedir. SMS ücretleri ile ilgili kullanıcı, kendi GSM operatörü ile
iletişime geçmelidir. Dizayn Grup gönderilen SMS’ler için ek bir ücret talep etmemektedir.
Dizayn Grup, şifrelerin Dizayn Puan’a dönüşümü için ileride farklı yöntemler de açıklayabilir.
6. Dizayn yetkili tesisatçı: Dizayn Puan Sistemi'ne dâhil olan ve Dizayn Grup’tan sisteme özel
yetki belgesi almış, özel haklara sahip tesisat ustaları, Dizayn Puan ustaları gibi puan
kazanacaktır. Ancak, Dizayn Yetkili Tesisatçıları, diğer ustalardan farklı olarak bir sözleşme
karşılığında Dizayn Grup ile çeşitli alanlarda iş birliği yapmaya başlayacak, bu sözleşmedeki
taahhütlerini gerçekleştirdikleri sürece Dizayn Grup Yetkili Tesisatçısı olarak kalabilecektir.
Dizayn Grup, yetkili tesisatçılarına Dizayn Puan kapsamında ve dışında çok farklı ve çeşitli
fırsatlar sunmaktadır. Ayrıntılar için Dizayn Grup yetkililerinden ya da info@dizayngrup.com’a email gönderilerek bilgi alınabilir.
Önemli: Dizayn Usta Puanı, 50 TL ve katlarındaki alışverişler için geçerlidir. 50 TL’nin altı
için Dizayn Usta Puanı verilmez. Her 50 TL’lik alışveriş karşılığında 10 Dizayn Usta Puanı
verilir.
Örnek: 50 TL’lik alışveriş = 10 puan; 149 TL’lik alışveriş = 20 puan; 499 TL’lik alışveriş = 90
puan vb.
7. Perakendeci (Nalbur): Dizayn Grup Bayi ya da Alt Bayileri'nden ürün satın alıp bu ürünleri
perakende satan, inşaat malzemeleri ve hırdavat ürünleri satışı yapan firmalar, yaptıkları alım
karşılığında gerçekleşen her siparişleri için siparişin yaklaşık %10’u kadar Dizayn Puan
kazanırlar. Farklı kampanyalarda puan yüzdesi değişebilir. Bu puanların dağıtımı Dizayn Grup
bayilerinin sorumluluğundadır ve alt bayilerin sisteme kayıt ve puan kazanımı için Dizayn Grup
bayileri ile görüşüp Dizayn Grup’un bilgisi dâhilinde anlaşmaları gerekmektedir.
8. Perakendeci (Nalbur) çalışanı: Dizayn Grup ürünlerini satan perakendeci (nalbur) firmalarda
çalışan kişiler sisteme üye olup çalıştıkları firmaların sunduğu şartlar dâhilinde ve bu firmaların
onlara vereceği puanlarla sistemden faydalanabilirler.
9. Proje müşterisi: Proje bazlı olarak Dizayn Grup’tan, Dizayn Grup yetkili bayi ve alt bayilerinden
ürün satın alan firmalar/kişiler yaptıkları alım karşılığında gerçekleşen her siparişleri için siparişin
yaklaşık %10’u kadar Dizayn Puan kazanırlar. Farklı kampanyalarda puan yüzdesi değişebilir. Bu
puanların kazanılması ile ilgili Dizayn Grup ve/veya Dizayn Grup bayileri ile önceden görüşülüp
anlaşılması gerekmektedir.
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Önemli: Önemli: Alım miktarı karşılığı kazanılan puanlar, sayısal karşılığına denk gelen TL değeri ile aynı
değere sahip olmayabilir. Puan karşılıkları, “dizayn-hediye” gibi Dizayn Puan Sistemi hediyelerinin
dağıtıldığı web sitelerinde ya da Dizayn Puan hediye kataloglarında ürün ya da hizmet olarak görülebilir.
Dizayn Puan ≠ TL

Bilgilerim Nasıl Kullanılacak?
Dizayn Puan sistemine kayıt için verilen bilgiler, Dizayn Puan sistemine kayıt, puan kazanımı ve
puanların hediyeye dönüştürülmesi gibi sistem içi işlemlerde kullanılacaktır. Bunların dışındaki kullanım
aşağıdaki şartlara tabidir.
Üyelerin bilgileri, Dizayn Grup tarafından saklanacak ve 3. kişilerle üyelerin isteği dışında aşağıdaki
şartlar haricinde paylaşılmayacaktır. Sisteme kayıt olan kişi ve firmalar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
-

Dizayn Grup ve bağlı olduğu Mir Holding ile bu holdinge bağlı diğer şirketler, üyelerin bilgilerini
bu üyelere tanıtım yapmak amaçlı kullanabilir.

-

Dizayn Grup, Dizayn Puan sistemini işletebilmek (web sitesi yapımı, üye kaydı, puan kazanımı
vb.) için birlikte çalıştığı 3. firmalara üye bilgilerini vermek zorunda kalabilir. Ancak, bu firmalar
üyelerin bilgilerini Dizayn Grup’tan ve üyelerin kendilerinden izin almadan Dizayn Puan sistemi
dışında hiçbir yerde kullanamaz, Dizayn Puan sistemi dâhil hiçbir yerde diğer kişi ve firmaların
görebileceği ve kullanabileceği şekilde paylaşamazlar. Dizayn Puan sistemi içinde tutulan bilgiler
diğer üyelere gösterilmez.

-

Dizayn Puan sistemindeki üyelerin bilgileri, üyelerin bireysel bilgileri açıklanmadan istatistiki veri
üretmek ve bunları 3. kişi ve firmalarla paylaşmak amacı ile kullanılabilir.

Dizayn Puan ile al kazan, sat kazan; hemen kazan!
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