REGULAMIN Karty KUPUJ LOKALNIE NA MŁYNOWIE

Karta rabatowabonusowa powstała z pomysłu przedsiębiorców, przy wsparciu Fundacji Na miejscu, jej
celem jest promocja lokalnych usług, ciekawych, unikatowych sklepów i zakładów, skierowanie uwagi
mieszkańców na to, jak ważne na co dzień są lokalne usługi. Akcja Kupuj Lokalnie na Młynowie jest
częścią projektu ODNOWA, którego celem jest poprawa jakości przestrzeni publicznych, szczególnie na
terenie tzw. serka wolskiego (okolice ulicy Wolskiej, Młynarskiej, al. Solidarności).

§ Gdzie ją znaleźć:

1.

Karta Kupuj Lokalnie na Młynowie (dalej KLnM) dostępna jest w wybranych sklepach
oznaczonych znaczkiem akcji. Pobrać ją może każdy klient po dokonaniu dowolnych zakupów,
od 10 października aż do wyczerpania zapasów. Dystrybucja karty jest bezpłatna.

2.

Karta dostępna jest również w Klubie Sąsiedzkim Młynarska 35a.

3.

Karty są numerowane  jest ich 5 tysięcy.
§ Jak działa:

1.

Karta uprawnia do 10 % zniżki w wybranych usługach na Młynowie oznaczonych (naklejka w
widocznym miejscu, plakat z mapą) znakiem KUPUJ LOKALNIE NA MŁYNOWIE lub odebrania
bonusu/upominku od Wolskiego Centrum Kultury (np.wejściówki, bilety, zniżki na karnety).
Aktualna lista przedsiębiorstw oraz proponowanych bonusów będzie dostępna na stronie
www.namiejscu.org/odnowa

2.

Za każdy dokonany jednorazowo zakup, klient otrzymuje jeden znaczek na kartę KLnM  po
uprzednim poinformowaniu sprzedawcy/usługodawcy, że posiada kartę.

3.

10% rabatu nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w danym czasie w danym
sklepie/usłudze

4.

Po zebraniu 10 znaczków i wymianie karty na rabat bądź bonus  klient zostawia kartę w
danym sklepie lub w Wolskim Centrum Kultury.

5.

Karta jest ważna do końca listopada 2016 roku.
§ Współpraca z przedsiębiorcami:

1.

Przedsiębiorcy, którzy chcą włączyć się do akcji, mogą to zrobić do 10 października, pisząc na adres:
fundacja@namiejscu.org lub dzwoniąc pod nr telefonu 600 259 419  codziennie w godzinach 8.00 
17.00

2.
3.

4.
5.

Do współpracy zapraszamy lokalne przedsiębiorstwa/usługi znajdujące się na Młynowie lub w bliskim
sąsiedztwie
Przedsiębiorstwa, które zgłoszą się do akcji, powinny mieć gotowość do rozdawania kart klientom
(wystawienia kart w widocznym miejscu), zawieszenia mapy lokalnych usług w widocznym miejscu i
naklejenie znaczka Kupuj lokalnie na Młynowie na witrynie
Przedsiębiorstwa, które włączą się do akcji mają gotowość do udzielenia 10% rabatu klientom którzy
zbiorą 10 naklejek, w różnych lokalnych usługach
Przedsiębiorstwa, które dołączą do naszej inicjatywy MIESIĄC LOKALNEGO KUPOWANIA NA
MŁYNOWIE otrzymają bezpłatnie:

●
●
●
●
●

miejsce na mapie KUPUJ LOKALNIE NA MŁYNOWIE
naklejkę na witrynę KUPUJ LOKALNIE NA MŁYNOWIE
karty rabatowoupominkowe dla klientów (min. 100 sztuk) i naklejki na karty (1000 sztuk)
plakat z mapą przedsiębiorstw, które dołączyły do programu i zasadami akcji
promocję akcji na portalach społecznościowych

6.

Przedsiębiorcy są zobligowani do wzięcia udziału w podsumowaniu akcji, 1 grudnia 2016 roku, lub do
przekazania uwag, wniosków, pomysłów po zakończeniu akcji drogą mailową fundacja@namiejscu.org
lub telefoniczną 600 259 419
Dołączenie do akcji po 10 października możliwe jest tylko wtedy, kiedy Fundacja dysponuje jeszcze
materiałami (karty, plakaty, mapy).

7.

