DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA

Wybieram:
Wyjazd PLATINUM
Wyjazd GOLD         Voucher produktowy
            Floryda lub Wietnam        Oman

OGÓLNE ZASADY

		

Kod kontrahenta:
Imię i nazwisko:
Nazwa podmiotu:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Ulica:

1

Program lojalnościowy obejmuje transakcje zrealizowane w okresie od 1 listopada
2016 r. do 31 października 2017 r.

2

Program lojalnościowy dotyczy gospodarstw sadowniczych, warzywniczych i rolniczych.  

3

Uczestnikiem programu jest osoba prowadzącą gospodarstwo. Nie akceptowalne
są odsprzedaże miejsc, bądź przekazanie nagrody osobom nie związanym
z gospodarstwem, które uzyskało prawo do wyjazdu.

4

Uczestnikiem wyjazdu musi być osoba pełnoletnia.

5

Nagrodą za spełnienie warunków programu jest wycieczka lub produkty z gamy
PLATINUM i GOLD firmy Agrosimex.

6

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zadeklarowania, którą nagrodę wybiera (wyjazd
GOLD, wyjazd PLATINUM czy nagroda w produktach Agrosimex) w terminie do 30
kwietnia 2017 r.

7

Program lojalnościowy obejmuje 2 rodzaje wyjazdów, wyjazd GOLD oraz wyjazd
PLATINUM.

8

Wyjazd GOLD:
• planowany na koniec roku 2017 (po zamknięciu programu)
• kierunek wyjazdu: OMAN

9

Wyjazd PLATINUM:
• planowany na koniec roku 2017 (po zamknięciu programu)
• kierunek FLORYDA lub WIETNAM (kierunek wybrany będzie przez uczestników
programu drogą głosowania)

10

Uczestnik może nie otrzymać nagrody w wypadku, gdy na 30 dni roboczych przed jej
wręczeniem, stwierdzi się zaległości płatnicze wobec Agrosimex Sp. z o.o.

11

Przystępując do programu, Uczestnik podaje swoje dane osobowe niezbędne
do prawidłowej realizacji usług doradczych, wyrażając jednocześnie zgodę na ich
przetwarzanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie przez Agrosimex Sp. z o.o., w
celach związanych z realizacją programu oraz innych celach marketingowych.

12

Agrosimex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym będzie
realizowana wycieczka.

13

Regulamin do wglądu w siedzibie Organizatora.

Nr domu:

Tel. stacjonarny:

Tel. komórkowy:

E-mail:
Uprawy w gospodarstwie (pow. w ha)
Pszenica

Kukurydza

Użytki zielone

Jęczmień

Buraki

Warzywa

Pszenżyto

Rzepak

Sady

Żyto

Ziemniaki

Inne

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Powierzchnia całkowita gospodarstwa w ha:
Produkcja zwierzęca:
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie udostępnionych powyżej danych osobowych, przez firmę Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach
43, 06-620 Błędów, w celach marketingowych, a w szczególności do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego (w tym korespondencji drogą
elektroniczną: e-mail lub SMS) w celu przekazania informacji handlowych dotyczących Agrosimex sp. z o.o., oraz promocji produktów i usług będących
przedmiotem działalności firmy. Wyrażam zgodę na aktualizację przekazanych przeze mnie danych osobowych przez Agrosimex sp. z o.o. Oświadczam,
że podałem moje dane osobowe dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania.
Oświadczam, że zapoznałem się regulaminem Programu Lojalnościowego dla gospodarstw 2017 i akceptuję jego postanowienia.

              Data i podpis Klienta

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

1

Wypełnij załączony formularz i odeślij go na adres: Agrosimex Goliany 43, 05-620
Błędów lub przekaż przedstawicielowi firmy Agrosimex.

2

Rób zakupy i rezerwuj czas na niezapomniany wyjazd!

Masz pytania - napisz do nas: Program2017@agrosimex.com.pl

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
DLA GOSPODARSTW  

2017

WYJAZD GOLD

WYJAZD PLATINUM

Produkty kupowane w poszczególnych gamach PLATINUM, GOLD, SILVER, będą wliczane
do programu lojalnościowego. Wartość każdego segmentu, będzie pomnożona przez
określone punkty tak jak poniżej.

Produkty kupowane w poszczególnych gamach Platinum, Gold, Silver, będą wliczane
do programu lojalnościowego. Wartość każdego segmentu, będzie pomnożona przez
określone punkty tak jak poniżej.

75.000 punktów jest równoważne z jednym miejscem wyjazdowym w pakiecie GOLD,
bądź wymianą na produkty z gamy PLATINUM/GOLD o wartości 4000 PLN brutto.

150.000 punktów jest równoważne z jednym miejscem wyjazdowym w pakiecie
PLATINUM, bądź wymianą na produkty z gamy PLATINUM/GOLD o wartości 8000 PLN
brutto.

Szanowni Partnerzy!
Jak co roku wychodzimy do Was z propozycją wyjazdu, podczas którego miło spędzamy czas
i poznajemy się nawzajem, tworząc jednocześnie zgraną paczkę, która staje się coraz liczniejsza.
Za każdym razem staramy się wyszukać ciekawe miejsca docelowe, co nie jest już takie proste :-)
Jednak szczerze mówiąc, atmosfera jaką wspólnie udaje nam się stworzyć, zdecydowanie bierze
górę nad miejscem, w którym wypoczywamy. Nie wyobrażacie sobie, jak bardzo nas to motywuje
do kontynuacji tego typu eventów.
Tym razem, chcielibyśmy Was „porwać” tam gdzie jeszcze razem nie byliśmy… Jednym kierunkiem
będzie Oman, natomiast drugim, o którym zadecydujecie sami w wewnętrznym głosowaniu, będzie
Floryda bądź Wietnam. Tym razem tę trudną decyzję pozostawiamy Wam…
Na koniec nie pozostaje mi nic więcej, jak zapewnić naszych dotychczasowych uczestników
wyjazdów, że ta wycieczka będzie kolejnym nowym i fascynującym odkryciem, natomiast przyszłym
uczestnikom, powiem tak: serdecznie zapraszamy do naszej paczki!

Dotyczy wyjazdu GOLD (kierunek OMAN). Gospodarstwa, które osiągną minimum
38.000 punktów, będą miały możliwość skorzystania z opcji dopłacenia 1/2 wartości
wycieczki, pod warunkiem złożenia takiej deklaracji do dnia 30 czerwca 2017 r.

75 000

150 000

punktów

Gama
PLATINUM

1 PLN = 1 pkt

PS. Głosowanie dotyczące wyboru kierunku Floryda czy Wietnam, przeprowadzimy wśród osób
deklarujących się na wyjazd w miesiącu kwietniu 2017 r., poprzez zebranie Waszych opinii, które
należy wysłać na adres mailowy agrosimex@agrosimex.com.pl.

Gama
GOLD

1 PLN = 0,6 pkt

punktów

Gama
SILVER

1 PLN = 0,3 pkt
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PLATINUM
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GOLD
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SILVER

1 PLN = 0,3 pkt

