
 

KAISAI LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 
MARKETING KAMPÁNY 

A KAMPÁNY CÉLJA 

A 2021-ben induló, családokat támogató lakásfelújítási program várhatóan jelentős keresletet eredményez 
majd a klíma- és hőszivattyú piacon is. Arra törekszünk, hogy ezt a megnövekedett igényt KAISAI partnereink 
felé továbbítsuk egy online marketing kampány segítségével. 

A kampány keretében egységes, “standard” szerelési csomagokat ajánlunk ki a leendő KAISAI felhasználóknak, 
partnereinktől pedig azt kérjük, hogy ezt a csomagárat alkalmazzák az általunk továbbított felhasználók 
esetében, figyelembe véve természetesen azt, hogy minden szerelés egyedi, így amennyiben az adott 
munkának komoly többlet igényei vannak, úgy ez az ajánlatban is érvényesíthető. 

A kampányt a KAISAI Magyarország Facebook oldalán, Google Ads hirdetéseken keresztül, valamint a külön erre 
a célra készített weboldalunkon kommunikáljuk majd. A weboldal fejlesztés alatt van, az a www.lakasfelujitas-
klima.hu, www.otthonfelujitas-klima.hu és a www.otthonfelujitas-hoszivattyu.hu oldalon lesz majd elérhető. 

Fontos, hogy a Soós és Társa Zrt. a végfelhasználók felé kereskedelmi tevékenységet nem végez, a kampány 
célja a partnereink összekötése a potenciális ügyfelekkel! 

A kampányhoz viszonteladó partnerként csatlakozni az üzleteinkben, vagy az ide kattintva 
megnyíló űrlap kitöltésével lehetséges. 

STANDARD SZERELÉSI FELTÉTELEK 

• 3 méter kalorikus csövezés 
• 1 faláttörés 
• max. 3 méter elektromos bekötés 
• gravitációs cseppvízelvezetés a kültéri egység alá 

 

 

 

http://www.lakasfelujitas-klima.hu/
http://www.lakasfelujitas-klima.hu/
http://www.otthonfelujitas-klima.hu/
http://www.otthonfelujitas-hoszivattyu.hu/
https://forms.gle/EeUq7mqRb6px4wHD8
https://forms.gle/EeUq7mqRb6px4wHD8


 

CSOMAGAJÁNLATOK 

KAISAI ECO – A TAKARÉKOS VÁLASZTÁS 

Teljesítmény Javasolt helyiségméret Akciós bruttó ár szereléssel 

2,6 kW 25 m2                                190 000 Ft  

3,5 kW 35 m2                                200 000 Ft  

5,3 kW 50 m2                                310 000 Ft  

7 kW 70 m2                                380 000 Ft  

 
• Opcionális WiFi vezérlés 
• Follow Me, öntisztítás, 8 °C-os temperáló fűtés és időzítés funkciók 
• A++/A+ energia hatékonyság 

Kinek ajánljuk? 

Akik alacsony árfekvésű, de megbízható készüléket szeretnének főleg a nyári és átmeneti időszakokra. 

KAISAI FLY – MODERN MEGJELENÉS ÉS INNOVATÍV FUNKCIÓK 

Teljesítmény Javasolt helyiségméret Akciós bruttó ár szereléssel 

2,6 kW 25 m2  210 000 Ft  

3,5 kW 35 m2  230 000 Ft  

5,3 kW 50 m2  350 000 Ft  

7 kW 70 m2  420 000 Ft  

• WiFi vezérlés 
• Follow Me, öntisztítás, 8 °C-os temperáló fűtés és időzítés funkciók 
• A++/A+ energia hatékonyság 

Kinek ajánljuk? 

Akik modern megjelenésű, kiemelkedő ár/érték arányú berendezést szeretnének főleg a nyári és átmeneti 
időszakokra. 



 
KAISAI ONE – KÖNNYŰ HASZNÁLAT ÉS TISZTÍTHATÓSÁG  

 

Teljesítmény Javasolt helyiségméret Akciós bruttó ár szereléssel 

2,6 kW 25 m2  220 000 Ft  

3,5 kW 35 m2  250 000 Ft  

5,3 kW 50 m2  370 000 Ft  

7 kW 70 m2  450 000 Ft  

• WiFi vezérlés 
• Exkluzív megjelenés 
• 3D légterelés 
• Könnyű használat, szerelés és karbantartás 
• Follow Me, öntisztítás, 8 °C-os temperáló fűtés és időzítés funkciók 
• A++/A+ energia hatékonyság 

Kinek ajánljuk? 

Akiknek a formatervezett megjelenésen és a komfort funkciókon túl az is fontos, hogy a készülék könnyen 
használható és tisztítható legyen. 

KAISAI PRO+ – PRÉMIUM KÉSZÜLÉK FŰTÉSRE  

Teljesítmény Javasolt helyiségméret Akciós bruttó ár szereléssel 

3,5 kW 35 m2  330 000 Ft  

 

• WiFi vezérlés 
• Kiemelkedő hatékonysági értékek (SCOP 4,6) 
• 3D légterelés, levegő ionizátor 
• Fűtés akár -30 °C-os külső hőmérsékletig 
• Follow Me, öntisztítás, 8 °C-os temperáló fűtés és időzítés funkciók 
• ECO mód az akár 70%-os energia megtakarításért 



 
Kinek ajánljuk? 

Akik egész éves üzemre szeretnének egy megbízható, nagy hatásfokú klímakészüléket prémium funkciókkal. 

KAISAI CARE – KLÍMAKÉSZÜLÉK ÉS LÉGTISZTÍTÓ AZ EGÉSZSÉGES LEVEGŐÉRT  

 

Teljesítmény Javasolt helyiségméret Akciós bruttó ár szereléssel 

3,5 kW 35 m2  280 000 Ft  

 

• WiFi vezérlés 
• Kiemelkedő hatékonysági értékek (SCOP 4,6) 
• 3D légterelés, levegő ionizátor 
• I-Clean öntisztítás 
• Follow Me, öntisztítás, 8 °C-os temperáló fűtés és időzítés funkciók 
• ECO mód az akár 70%-os energia megtakarításért 
• Nagy sűrűségű és aktív szenes szűrő 

Kinek ajánljuk? 

Akik szeretnék, hogy a klímakészülékük ne csak a komfortos hőmérsékletet biztosítsa, de hozzájáruljon a levegő 
minőségéhez, tisztaságához is. 

MULTI SPLIT RENDSZEREK 

A multi split rendszerekre nem készítünk csomagajánlatokat, ennek megajánlása minden esetben egyedileg, a 
szerelő által történik. 

HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK  

A hőszivattyús rendszerekre nem készítünk csomagajánlatokat, ennek megajánlása minden esetben egyedileg, 
a szerelő által történik. 

HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK 

A hővisszanyerős szellőztető rendszerekre nem készítünk csomagajánlatokat, ennek megajánlása minden 
esetben egyedileg, a szerelő által történik. 

Budapest, 2020.12.16 
                                                                                                                                                                  Csernák Attila 

energetikai mérnök 


	A kampány célja
	Standard szerelési feltételek
	Csomagajánlatok
	KAISAI ECO – a takarékos választás
	KAISAI FLY – modern megjelenés és innovatív funkciók
	KAISAI ONE – könnyű használat és tisztíthatóság
	KAISAI PRO+ – prémium készülék fűtésre
	KAISAI CARE – Klímakészülék és légtisztító az egészséges levegőért
	Multi split rendszerek
	Hőszivattyús rendszerek
	Hővisszanyerős szellőztető rendszerek


