Poznań, dnia 3 marca 2022 r.

Wygraj elektryczny rower w Posnanii!
4 marca startuje nowa Eko Loteria Posnanii, podczas której klienci za zakupy powyżej 50 zł będą
mogli wziąć udział w losowaniu nagród o łącznej wartości ponad 70 000 zł!
W puli nagród czeka 7 voucherów na zakup roweru elektrycznego marki Less.Bike, 570 kart
podarunkowych o wartości 50 zł każda oraz voucher o wartości 4 000 zł na wypożyczenie
elektrycznego BMW na weekend.
Po ogromnym sukcesie zeszłorocznej Smart Loterii Posnania organizuje kolejną edycję emocjonującej
zabawy. Zachęca wszystkich Klientów do przywitania wiosny z nagrodami idealnymi na weekendowe
wycieczki po Poznaniu i poza miastem.
Aby wziąć udział w Eko Loterii, należy w dniach 4-26.03.2022 r. zrobić zakupy za minimum 50 zł. Jeden
ważny paragon jest równoznaczny z jednym kuponem umożliwiającym rejestrację do loterii. W przypadku
wielokrotności kwoty 50 zł na jednym paragonie klientowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba
kuponów, lecz nie większa niż 3 kupony na jeden dowód zakupu.
– Smart Loteria, którą zorganizowaliśmy z początkiem roku szkolnego 2021 roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

naszych Klientów. Eko Loteria to wspaniała zabawa będąca miłym dodatkiem do zakupów w Posnanii. Na naszym stoisku
loteryjnym do wygrania są rowery elektryczne, które umożliwią szybkie przemieszczenie się do pracy, szkoły, czy na
spotkanie z przyjaciółmi w duchu eko. Szczęśliwy zwycięzca voucheru na wypożyczenie samochodu BMW na weekend będzie
mógł z kolei doświadczyć jazdy elektrycznym pojazdem, który jest nie tylko bezpieczny, ale przede wszystkim przyjazny dla
środowiska naturalnego. Zapraszamy do spróbowania swojego szczęścia! – mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka
marketingu Posnanii.
Nagrody zostały dostarczone przez firmy Less.Bike – producenta rowerów elektrycznych– oraz BMW
Smorawiński – wieloletniego dealera BMW w Polsce.
Akcja skierowana jest do wszystkich Klientów Posnanii. Osoby posiadające Kartę Stałego Klienta zyskują
podwójnie. Po jej okazaniu mogą jednorazowo otrzymać dodatkowy kupon, który upoważnia do wzięcia
udziału w Eko Loterii.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do rejestracji kuponów na stoisku loteryjnym zlokalizowanym w
Atrium (wejście od ul. Kórnickiej). Od razu po rejestracji kuponu na ekranie pojawi się informacja, czy
udało się wygrać jedną z nagród. Każdy Klient biorący udział w zabawie może wygrać jedną nagrodę
dziennie oraz nie więcej niż trzy nagrody podczas trwania całej loterii.
Akcja rozpoczyna się w piątek 4.03.2022 r. i kończy w sobotę 26.03.2022 r. Stoisko loteryjne otwarte jest
w godzinach 12:00-20:00 (w sobotę do 26.03.2022 do 19:45) z wyłączeniem niedziel niehandlowych.
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