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Részvételi szabályzat 

PONT NEKED – Mapei Partnerprogram 

 

Ki vehet részt a PONT NEKED – MAPEI Partnerprogramban? 

A PONT NEKED – Mapei Partnerprogramban minden, Mapei termékeket használó, tevékenységét egyéni 

vállalkozói, vagy céges keretek között végző építőipari szakember részt vehet, aki tagja a Magyar Építőipari 

Szakemberek Közösségének. 

A programban egy személy csak egy e-mail címmel regisztrálhat, de céges társulások esetében minden dolgozó 

rendelkezhet külön regisztrációval (vagyis a részvételi feltételek személyenként értendőek). 

A PONT NEKED programban nem vehetnek részt  

• a Mapei Kft. szerződött nagy- és kiskereskedelmi partnerei, illetve azok alkalmazottai;  

• a Mapei Kft. nem szerződött viszonteladói, illetve azok alkalmazottai; 

• magánvásárlók;  

• a Mapei Kft. dolgozói és családtagjaik 

 

A PONT NEKED – Mapei Partnerprogram menete 

A https://pontneked.szakemberkozosseg.hu/ oldalon történt regisztráció után létrejön egy felhasználói fiók, a 

Magyar Építőipari Szakemberek Közösségének adatbázisával megegyező adatokkal. 

A felhasználói fiók felületén a felső sávban található sárga sávban kell jelölőpipa segítségével megerősíteni a 

belépési és részvételi szándékot. (Amennyiben a pipát kiveszi a résztvevő a jelölőnégyzetből, a fiókja inaktiválásra 

került, az addig gyűjtött pontjait pedig törli a rendszer.) 

Ezt követően minden, a programban szereplő aktivitás után meghatározott pontszámot ír jóvá a rendszer a 

felhasználói fiókban. 

A megszerzett pontszámokat a felhasználói adatlapon lehet nyomon követni.  

Az egyes aktivitásokért adható pontszámok az alábbiak (ugyanez a táblázat megtalálható a felhasználói adatlapon 

is): 

 

Aktivitás megnevezése Pontérték Részletek, információk 

Részvétel az Országos Szakember Találkozón  
4 

 Dátum: 2023.02.17. 

A jelenlét utólag is igazolható! 

Belépés a Magyar Építőipari Szakemberek 

Közösségébe 3 

Kizárólag a Pont Neked programba 

történt regisztrációval egyidejű belépés 

esetén 

https://pontneked.szakemberkozosseg.hu/
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Aktivitás megnevezése Pontérték Részletek 

Mapei által szervezett Mapei Akadémia 

oktatáson való személyes részvétel 
3 

A Mapei Akadémia keretei között 

tartott oktatás. 

Mapei által szervezett Mapei Akadémia 

oktatáson való on-line részvétel 
2 

A Mapei Akadémia keretei között 

tartott on-line oktatás. 

Részvétel a Mapei Mikulás Napi Szakmai 

rendezvényen 
2 

  

Közösségi média poszt a Mapei Mikulás Napi 

Szakmai rendezvényről  
2 

 A pontjóváírás feltétel: képpel ellátott 

poszt, megemlítve (#) a Mapei-t. A 

poszt linkjét kell a pontgyűjtő felületen 

rögzíteni. 

Indulás az Év Szakembere pályázaton 
2 

Év szakembere űrlap 

Mapei tartalmú poszt Facebookon vagy 

TikTokon 
1 

Termékeinket vagy szolgáltatásainkat 

bemutató poszt, megemlítve, vagy 

bejelölve a Mapei-t. A poszt linkjét kell 

a pontgyűjtő felületen rögzíteni. 

Mapei matrica kihelyezése autóra 1  Fényképpel igazolható 

A Mapei stand meglátogatása a Construma 

építőipari szakkiállításon  
1 

A standon történő regisztrációval 

igazolja a látogatást 

Ajánlás a Pont Neked Mapei 

Partnerprogramba 
1 

 

Részvétel a tagoknak szóló, megjelölt 

kampányokban 
1 

 Adott kampány leírása szerint 

igazolandó 

Szakemberajánlóban való részvétel  
1 

szakemberajanlo.hu 

Mapei TV-hez fűződő aktivitás  
1 

Like és komment a Mapei TV epizódja 

alatt (évente max. 1 alkalommal) 

Részvétel a Mapei szabadidős programjain  
1 

Sportrendezvényeken, Szakemberek 

részére szervezett családi nap, stb. 

A Mapei hírlevél rendszeres olvasása 1   

 

A résztvevő által elvégzett aktivitások rögzítése után a lap alján minden esetben a Mentés gombra kell 

kattintani, hogy a rendszer berögzítse azokat! 
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Pontbeváltás menete 

A felhasználó által megszerzett pontokat kétféle csomagra lehet beváltani, az összegyűjtött pontok számától 

függően: 

• 6 pont elérését követően: 1. csomag, melynek tartalma 1 db baseball sapka, 1 db póló, 1 db matrica 

• További 6 (összesen 12) pont elérését követően: 2. csomag, melynek tartalma 1 db Portwest 

munkanadrág, 1 db galléros póló, 1 db kötött sapka, 1 db zipzáras pulcsi; 1 db keverővödör,  

1 db fuga színminta 

Az elért pontokat havonta összesítjük, és a csomagra jogosultakat e-mailben értesítjük. 

Minden résztvevő típusonként egy csomagra, vagyis 1x6 és 1x12 pont beváltására jogosult, függetlenül attól, 

hogy a beváltást követően újra eléri a beváltási limitet, vagy sem. 

Az aktuálisan elért ponthatárhoz tartozó csomag megrendeléséhez a résztvevő egy kuponkódot kap e-mailen, 

melyet a www.mapeirepi.hu oldalon tud beváltani az elért pontok számának megfelelő ajándékcsomagra. 

A csomagokat a mapeirepi.hu oldalt is üzemeltető Tetőkomplett Kft. állítja össze és postázza. 

Ajándékcsomagok átvétele 

Az ajándékcsomagokat postai úton, vagy futárszolgálattal juttatjuk el a felhasználói adatbázisban szereplő címre. 

A kézbesítés díját a Mapei Kft. állja. Amennyiben másik címre kéri a kézbesítést, azt a pontbeváltási szándékkal 

egyidőben e-mailben kell jeleznie info@mapeirepi.hu címen. 

A csomag feladását követően a kézbesítéssel megbízott szolgáltató (Magyar Posta, Foxpost, DPD, stb.), szállítási 

feltételei irányadóak a címzettel való kommunikáció (beleértve az átvételre vonatkozó lehetőségek vagy 

esetleges módosítások) tekintetében. 

Amennyiben a kézbesítés meghiúsul, lehetőség van ismételt kézbesítésre, ám ennek a költségét már a címzett 

fél állja. A részletekről az info@mapeirepi.hu címen tájékozódhat. 

 

 

 

A Mapei Kft. fenntartja a jogot az aktivitások listájának, a pontjóváírás módjának; valamint az 

ajándékcsomagok összetételék módosítására. 

A Mapei PONT NEKED Partnerprogram 2023.02.17-től a visszavonásig érhető el. 
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