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Elga Ace: de nieuwe norm in hybride warmtepompen

Kies voor Elga Ace én 
‘be a hybrid hero’!

Waarom zou je wachten 
met vooruitgang? 
In de strijd bij het 
terugdringen van de CO2-
uitstoot krijgen hybride 
warmtepompen meer en 
meer aandacht en dat 
neemt in 2020 alleen maar 
toe. Remeha investeert 
op grote schaal in deze 
categorie.
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1. Hybride: een slimme optie

Die aandacht voor hybride systemen is meer 
dan terecht, want als het gaat om verwarming 
en warm watervoorziening bieden ze het beste 
van twee werelden, te weten: een cv-ketel 
op gas en een warmtepomp op elektriciteit. 
Wooncomfort gegarandeerd. 

Het is een slimme optie voor mensen die 
bewust omgaan met klimaat en portemonnee. 
Een hybride warmtepomp is een haalbare, 
betaalbare en realistische (eerste) stap op weg 
naar verduurzaming van woningen. 
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2. Next step: Elga Ace

Remeha levert de vooruitgang 
met de Elga Ace. Zonder valse 
bescheidenheid kunnen we 
zeggen dat we de nieuwe norm 
in hybride warmtepompen 
introduceren. Het is namelijk de 
hybride warmtepomp met de 
beste prijs/prestatie verhouding. 
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3. Zakelijke voordelen

Met de Elga Ace bied je je relaties echt iets nieuws én je profiteert zelf ook. 
Dit zijn de zakelijke voordelen van de Elga Ace:

•   Duurzaam verdienen: hogere omzet per woning tegen 
betere marges. 

•   Extra verkoopkans: want ook als consumenten geen 
nieuwe cv-ketel nodig hebben, is de aanschaf van 
een hybride warmtepomp een goede investering. In 
bestaande woningen is de Elga Ace namelijk ook prima 
toepasbaar. 

•   Continuïteit in bedrijfsvoering: een toekomstbestendige 
oplossing die met alle duurzame energiebronnen- en 
dragers kan samenwerken zoals zonne-energie en 
waterstof.
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4. Hybrid hero verovert de markt

Dit najaar lanceren we de 
consumentencampagne ‘Be a hybrid 
hero’ om de nieuwe norm in hybride 
warmtepompen te promoten. Wij 
zijn ervan overtuigd dat we de markt 
veroveren met deze campagne. 

De campagne kent twee richtingen. 
Ook installateurs kunnen zich profileren 
als hybrid hero. Om installateurs 
optimaal te ondersteunen heeft 
Remeha het hybrid hero programma 
ontwikkeld. Op die manier bouwen we 
aan een netwerk waar consumenten 
terecht kunnen voor hun hybride 
warmtepomp, waaronder de Elga Ace.

Als installateur ben je een hero 
als je hybride warmtepompen in 
je assortiment opneemt en als 
je je klanten optimaal informeert 
over de voordelen van hybride 
warmtepompen. 

We helpen je graag op weg om een 
erkende Remeha hybride 
warmtepomp installateur te 
worden. En dat is dus precies waar 
consumenten behoefte aan hebben. Je 
bent hun hybrid hero én je participeert 
in ons exclusieve hybrid hero 
programma. 
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5. Hoe word je hybrid hero?

Een hybrid hero profiteert van exclusieve voordelen. Remeha’s 
hybrid heroes voldoen aan de volgende voorwaarden. 

Een hybrid hero installateur heeft de product training 
Elga Ace gevolgd, ervaring met waterzijdig inregelen 
en is F-gassen gecertificeerd (of werkt hiervoor samen 
met een vaste partij).

 Hij/zij neemt Remeha warmtepompen op in het  
assortiment.

Hij/zij zet zich in voor promotie en activatie van 
warmtepompen. Hij/zij voert acties onder het eigen 
klantenbestand en/of treedt op als ambassadeur tijdens 
wijkgerichte acties.

F-gassen 
gecertificeerd

TR
A

IN
IN

G



BDR THERMEA GROUP 8

6. We ondersteunen je bij het worden van hybrid hero

Als je de ambitie hebt om hybrid hero 
te worden, verzorgen we speciale 
trainingen voor je. Je wordt optimaal 
ondersteund om consumenten goed 
te adviseren omtrent een hybride 
warmtepomp en om hybride installaties 
perfect te installeren. Voordat je wordt 
erkend begeleiden we je onder andere 
met je eerste inbedrijfstelling van een 
hybride warmtepomp. 

Voldoe je aan onze voorwaarden, dan 
ben je hybrid hero en kun je meedoen 
aan ons unieke hybrid hero-programma 
en profiteren van de voordelen.
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7. De zes voordelen van het hybrid hero programma
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1. Tools en ondersteuning! €€

Je maakt gebruik van onze selectie- 
en bespaartool, offertesjabloon en 
een advies-check. We ondersteunen 
je bij het advies- en installatietraject 
zodat je een kwalitatief hoogwaardige 
installatie oplevert. 

7. De zes voordelen van het hybrid hero programma
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2. Leads

Je ontvangt leads uit onze campagnes en vanuit onze website. Hoe werkt 
dat? Als hybrid hero wordt je opgenomen in de tool  ‘Vind een installateur in 
je regio / Zoek een installateur’ op onze site en krijg je een toppositie in die 
tool. Met onze marketing toolkit kun je zelf snel en makkelijk acties opzetten 
om meer uit je eigen klantenbestand te halen. Daarbij ondersteunen we je met 
het verspreiden van DM’s en het mailen van ons klantenbestand om nieuwe en 
bestaande klanten te informeren over je services.

! €€

7. De zes voordelen van het hybrid hero programma
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3. Eigen bespaartool

Onze bespaartool geeft je klanten 
direct inzicht in de te behalen 
besparing en terugverdientijd van 
een hybride warmtepomp. Je kunt 
deze bespaartool op je eigen website 
plaatsen.

! €€

7. De zes voordelen van het hybrid hero programma
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4. Altijd op de hoogte

We brengen je als eerste op de 
hoogte over nieuwe producten 
en ontwikkelingen van onze 
warmtepompen. Je krijgt 
voorrang bij het inschrijven voor 
trainingen en bijeenkomsten.

! €€

NIEUW

7. De zes voordelen van het hybrid hero programma
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5. Verder verbeteren

Je krijgt de mogelijkheid 
om mee te denken in 
brainstormsessies, die 
we organiseren om onze 
producten en processen 
verder te verbeteren. 

! €€

7. De zes voordelen van het hybrid hero programma
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6. Korting op trainingen 

Als hybrid hero ontvang 
je 20% korting op onze 
betaalde trainingen zoals 
Klantgericht adviseren 
warmtepompen. 

! €€

7. De zes voordelen van het hybrid hero programma
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Waar wacht je nog op?
Wat vind je van het programma? Heb 
je interesse om hybrid hero te worden, 
duurzaam te verdienen en te profiteren 
van alle voordelen? Ga dan snel naar 
remeha.nl/hybridhero om je aan te 
melden. 

8. Hybrid hero worden?

https://remeha.nl/hybridhero
https://remeha.nl/hybridhero
https://remeha.nl/hybridhero
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