Drodzy!

„Jeśli możesz kłaść się spać każdej nocy ze świadomością, że w ciągu dnia dałeś z siebie
wszystko, sukces Cię znajdzie.” - Russell L. Mason

Już 1 listopada 2017 ruszamy z kolejnym konkursem organizowanym przez April Polska Sp.
z o. o. – „Wygraj z APRIL.” Tym razem możesz wygrać co tylko zechcesz!
Warto powalczyć o BONY SODEXO Pass i zrobić super prezenty sobie i swoim bliskim na
Święta Bożego Narodzenia.
Nagrodami w konkursie są BONY SODEXO PASS o łącznej wartości 5000 PLN!!! Bony
można zrealizować w ponad 50 000 punktów w całej Polsce. Są akceptowane przez hiper- i
supermarkety, sklepy RTV i AGD, perfumerie, sklepy typu dom i ogród, salony jubilerskie,
odzieżowe i sportowe, stacje benzynowe, agentów turystycznych , mniejsze sklepy
spożywcze, restauracje, pizzerie, apteki i wiele innych.

Głównymi nagrodami w konkursie są:

I MIEJSCE - bony Sodexo pass o wartości 1500 PLN
II MIEJSCE - bony Sodexo pass o wartości 1 000 PLN
III MIEJSCE - bony Sodexo pass o wartości 500 PLN
*Minimalna ilość sprzedanych polis, uprawniająca do wzięcia udziału w rywalizacji o jedną z
trzech głównych nagród to 10 polis sprzedanych w okresie trwania konkursu.(1.11.2017r.) –
10.12.2017r.)

Ale to nie wszystko!
Każdy może wygrać codziennie BON SODEXO PASS o wartości 50 PLN. Nowy dzień daje
każdemu nową szansę wygranej!
W myśl powiedzenia „KTO PIERWSZY TEN LEPSZY”, wygrywa ten Agent, który danego
dnia, jako pierwszy sprzeda polisę GRAND VOYAGER. (tu nie ma limitów sprzedaży)

Reguły gry są proste, nagrody dopasowane do indywidualnych potrzeb, 1 listopada
zaczynamy WYŚCIG! KONKURS TRWA DO 10.12.2017r.

Aby wziąć udział i mieć realną szansę wygranej prosimy o wypełnienie załączonego
oświadczenia i wysłania na adres: partnerzy@pl.april.com
*Szczegóły konkursu oraz regulamin przesyłamy w załączniku.

Pozdrawiam

Dorota DZIUBAŁKO
Business Development Manager
UWAGA!!!
Oświadczenie Uczestnika Konkursu Wygraj z April:
http://komunikaty.voyager.pl/Polisa/Oświadczenie Uczestnika Konkursu Wygraj z April.pdf
Regulamin konkursu Wygraj z April 01-11-2017: http://komunikaty.voyager.pl/Polisa/Regulamin
konkursu Wygraj z April 01-11-2017.pdf

