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ДОДАТОК до
Офіційних правил проведення маркетингової акції програми лояльності
«Золотий Фонд» серед клієнтів групи компаній:
ТОВ «ПОШТОРГ-ГРУП», ТОВ «ПЕРШИЙ ІНДЕКС»,
ТОВ «БЛАГО-ГРУПП»
З метою підвищення іміджу компаній та сприяння збільшенню обсягів продажу товарів
Організатори маркетинговій акції «ЗОЛОТИЙ ФОНД» серед клієнтів компаній ТОВ «ПОШТОРГГРУП», ТОВ «ПЕРШИЙ ІНДЕКС», ТОВ «БЛАГО-ГРУПП» проводять додаткову Акцію на
наступних умовах:
Від Організатора Акції «Золотий Фонд» - ТОВ «БЛАГО-ГРУПП» буде вручено:
• Грошовий приз у розмірі 7 000,00 гривень (сім тисяч гривень 00 коп.). Визначення власника
призу проводиться 30.11.2017 року серед клієнтів, що зробили замовлення товарів за телефоном
«гарячої лінії» Організатора на суму від 259 (двісті п’ятдесят дев’ять грн., 00 коп.) гривень однією
посилкою, оплатили та оплата за замовлення яких надійшла в повному обсязі у період із
01.10.2017 року по 29.11.2017 року включно.
Від Організатора Акції «Золотий Фонд» - ТОВ «ПОШТОРГ-ГРУП» буде вручено:
• Грошовий приз у розмірі 6 500,00 гривень (шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.). Визначення
власника призу проводиться 30.11.2017 року серед клієнтів, що зробили замовлення товарів за
телефоном «гарячої лінії» Організатора на суму від 235 (двісті тридцять п’ять грн., 00 коп.)
гривень однією посилкою, оплатили та оплата за замовлення яких надійшла в повному обсязі у
період із 01.10.2017 року по 29.11.2017 року включно.
Від Організатора Акції «Золотий Фонд» - ТОВ «ПЕРШИЙ ІНДЕКС» буде вручено:
• Грошовий приз у розмірі 6 500,00 гривень (шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.). Визначення
власника призу проводиться 30.11.2017 року серед клієнтів, що зробили замовлення товарів за
телефоном «гарячої лінії» Організатора на суму від 220 (двісті двадцять грн., 00 коп.) гривень
однією посилкою, оплатили та оплата за замовлення яких надійшла в повному обсязі у період із
01.10.2017 року по 29.11.2017 року включно.
Інші умови вищевказаних Офіційних правил, не порушені даним додатком, залишаються
незмінними і Організатори підтверджують по них свої зобов’язання.
Даний додаток вступає в силу з моменту його опублікування на сайтах компаній
ТОВ «ПОШТОРГ-ГРУП»: www.poshtorg.com.ua,
ТОВ «ПЕРШИЙ ІНДЕКС»: www.imageclub.com.ua,
ТОВ «БЛАГО-ГРУПП»: www.rodynna.com

