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Elit Polska ogłasza akcję promocyjną Letnia Liga Zakupowa, która potrwa od 1 lipca do 30
września 2020 r. Zebrane w tym czasie punkty za zakupy produktów z oferty Elit będzie
można wymienić na atrakcyjne nagrody. Uczestnicy – sklepy i warsztaty samochodowe –
będą mieli także możliwość zostania „Złotym Partnerem” akcji, z czym wiązać się będą
dodatkowe korzyści.
Specjalnie zaprojektowany system pokaże uczestnikowi akcji, ile punktów udało mu się dotychczas
zebrać, na którym progu nagród się znajduje i ile punktów musi zdobyć, aby „wspiąć się” na wyższy
poziom. Stopień zaawansowania prezentowany jest w formie graficznej i wyraźnie zaznaczony
poprzez podświetlenie na koncie klienta. Osiąganie kolejnych poziomów wiąże się również ze
zdobywaniem odznak Elit.
– Klienci na podstawie swoich zakupów z przeszłości oraz bazując na wyświetlonym w programie
zamówieniowym targecie, określają cel w postaci nagrody, jaką chcą zdobyć. Następnie przez trzy
miesiące zbierają punkty za zakupy. Po zakończeniu akcji mają możliwość odbioru tylko jednej
nagrody z odpowiedniego progu, na którym się znaleźli. Jeżeli uczestnik nie osiągnie zakładanego
celu, będzie mógł wybrać nagrodę z niższego pułapu – wyjaśnia Anna Cebeńko, marketing manager
w Elit Polska.
Nagrody uszeregowane są wg trzech progów: Starter, Pro i Deluxe. Do wygrania są m.in. weekend
w spa w Polsce, zestawy sportowe dla całej rodziny, gadżety i rowery. W każdym progu zakupowym
klient po zakończonej promocji ma do wyboru 1 z 4 nagród. Na wybór ma 7 dni roboczych – po tym
czasie nagroda jest wysyłana lub przekazywana klientowi przez jego opiekuna handlowego.
Dodatkowo, uczestnicy promocji mają możliwość zostania Złotym Partnerem akcji (łącznie trzech

uczestników). Tytuł ten wiąże się z przyznawaniem większej liczby punktów za zakupy,
umieszczeniem informacji o statusie Złotego Partnera w materiałach promocyjnych oraz dodatkową,
miesięczną akcją promocyjną przeznaczoną tylko na brand danego partnera.
Więcej informacji na temat akcji promocyjnej już niebawem na www.elitpolska.pl
i https://katalog.elitpolska.pl.
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