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ЖШС
атауын көрсетіңіз»

«компанияның

«Magnum Cash&Carry» ЖШС
Маркетинг
және
жарнама
департаменті

ПРОМО-ШАРА ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӨТІНІШ-РҰҚСАТ
Сізден «Magnum Cash&Carry» ЖШС сауда объектісінің аумағында келесідей промо-шараларды
өткізуге рұқсат етуіңізді сұраймыз:
Кеңес беру
☐
Семплинг
☐
Үндеу хаттар тарату

☐

Дегустация

☐

Сатып алу үшін сыйлық

☐

Ұтыс ойын

☐

Сауалнама

☐

Келесі сауда объектілерінде:
Алматы қаласы

№1 Алматылық филиал (Абай)
№2 Алматылық филиал (Рысқұлов)
№3 Алматылық филиал (АДЕМ)
№4 Алматылық филиал (Думан)
№5Алматылық филиал (CITY PLUS)
№6 Алматылық филиал (MAXIMA)
№7 Алматылық филиал (Момышұлы
Райымбектен төмен)
№8 Алматылық филиал (Қапшағай)
№9 Алматылық филиал (СПУТНИК)
№10
Алматылық
филиал
(Гагарин/Есқараев)
№11 Алматылық филиал (Алматы МОЛ)
№12
Алматылық
филиал
(Мәскеу,
Абай/Алтынсарин)

Аймақтар

Астана қ. №1 филиал
Қарағанды қ. №1 филиал
Шымкент қ. №1 филиал
Шымкент қ. №2 филиал
Талдықорған қ. №1 филиал

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

1-бет 2-ден

1.
Науқан өткізу мерзімі мен уақыты:
Күні енгізелетін жер
Басталу күні:
Аяқталу күні:

Күні енгізелетін жер

Басталу уақыты:
Аяқталу уақыты:

Апта күндері:
Сағаттар саны:
Механикасы: (промоутерлердің іс-әрекеті мен олардың қандай сауда маркасын (СМ)
жарнамалайтынын сипаттау)
2.

3.

СК-дегі промоорын:

Сауда залында өнім орналасқан сөре жанында
Кассалық зона артында
Промо бағанасы жанында кассалық зона артында (жабдық болған
жағдайда)
Сауда кешенінің автотұрағында
4.

☐
☐
☐
☐

Сипаты:
Промоутерлер саны

Жабдық өлшемі

Электр энергиясының
қажеттілігі (ия/жоқ)

Келісілген қызметтік хаттың күні мен нөмірі ______________________________
(Өтініш-рұқсат келісілгеннен кейін «Magnum Cash&Carry» ЖШС Маркетинг және жарнама
департаментінің маманымен толтырылады)

Үндеухаттарды тарату шыға берісте немесе промо-үстел жанында жүзеге асырылады.
Промоутерлер сауда залына сынаспаптармен кіруге тыйым салынғандығы жайлы ескертеді.
«___________________» Компаниясы өз кезегінде промоутерлерде промо-шара өткізуге өтінішрұқсаттың көшірмелерінің болуына кепілдік береді.
«Magnum» логотипі бар пакеттерді пайдаланбауға міндеттенеміз, промо топты өз қоқыс
себеттерімен және пакеттерімен қамтамасыз етеміз.
Сонымен қатар науқан өткізу кезінде «___________________» компаниясы уәкілетті өкілдерінің
промо орындарды суретке түсіруілеріне рұқсат беруіңізді сұраймыз.

Сұрақтар туындаған жағдайда компания өкіліне хабарласуыңызға болады:
ТАӘ, Лауазымы

Байланыс телефоны

2-бет 2-ден

