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ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПЕРЕВАГИ АКЦІЇ
√ Повномасштабний запуск на ринку оновлених лінійок мансардних
вікон Стандарт та Стандарт Плюс
√ Промотування таких особливостей і переваг Стандарт і Стандарт
Плюс як ТермоТехнологія і найвищий 4-й клас щільності (екстра контур
ущільнення)
√ Допомогти нашим партнерам продавати мансардні вікна VELUX


За умови участі в акції, партнери мають можливість продавати мансардні вікна
Стандарт та Стандарт Плюс, та отримувати додатковий заробіток на більш дорогій
продукції



За умови участі в акції, партнери отримують додатковий інструмент залучення
кінцевого споживача до купівлі мансардних вікон безпосередньо у партнера:
•
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Реклама партнера на промо-сторінці акції* в розділі «Дилери, що мають мансардні вікна
на складі» - розміщення контактної інформації ( лого, сайт, адреса та контакті телефони).

ГОЛОВНЕ
√Період акції
З 16.04.18 до 30.06.18

√Учасники
 Усі дилери та субдилери ТОВ “ВЕЛЮКС Україна ”
 Кінцеві споживачі: покупці, що придбали мансардні вікна у компаній, які мають дилерські угоди з ТОВ “ВЕЛЮКС Україна ” та/або продають мансардні
вікна TM VELUX

√ Механіка

Ваучер

Покупці купують
мансардні вікна Cтандарт
та Стандарт Плюс ТМ
VELUX зі стікером акція у
партнерів
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Реєструють придбану
продукцію на промосторінці акції на сайті
www.velux.ua

За кожну реєстрацію
приймають учать в розіграші
цінних подарунків, а саме:
1. Комлект електрокерування
вікном
2. Ковдра
3. Футболка

За кожну реєстрацію покупки
вікон у партнерів-гарантовано
отримують ваучер на знижку 15%
на придбання сонцезахисних
аксесуарів в он-лай магазині
штор ВЕЛЮКС

ЯКІ МОДЕЛІ МАНСАРДНИХ ВІКОН БЕРУТЬ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ:
В акції приймають участь мансардні вікна моделей:
GZL 1051, GZL 1051B, GLU 0051
GLL 1061, GLL 1061B, GLU 0061, GLU 0061B

Особливості:
В акції приймають участь мансардні вікна Стандарт та Стандарт Плюс, що були замовлені
партнером( дилером) в період з 10.04 до 31.05.18 та мають наклейку на коробці вікна
АКЦІЯ! Отримуй більше з вікнами VELUX
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УЧАСТЬ ПАРТНЕРІВ В АКЦІЇ


В акції приймають участь всі дилери та субдилери компанії ВЕЛЮКС-Україна.



Замовляти мансардні вікна Стандарт та Стандарт Плюс
Протягом акції для партнерів діють спеціальні умови:

+3% до торгівельних умов за замовлення від 5 одиниць, продукції, що бере участь в акції
При замовленні від 5 одиниць- реклама на промо-сторінці в блоці « Дилер має продукцію в наявності»- розміщення лого, лінк перехід на сайт дилера, контактні данні
дилера
 Якщо у дилера є субдилери, що мають бажання рекламуватися на промо-сторінці в блоці « Дилер має продукцію в наявності»- дилеру необхідно замовити та
придбати продукції, що бере участь в акції за формулою: OR=5*n, де OR-1-е замовлення, n- кількість дилерів, які мають бажання бути присутні в блоці «дилер має
продукцію на складі»
 Якщо у дилера є філії з продажу, і дилер хоче відобразити рекламу різних філій в блоці « Дилер має продукцію в наявності»- дилеру необхідно замовити та
придбати продукції, що бере участь в акції за формулою: OR=5*n, де OR-1-е замовлення, n-кількість філій, які дилер хоче відобразити в блоці «дилер має продукцію
на складі»
Інформування потенційних покупців про умови акції



Розміщення рекламних матеріалів в місцях продажів ( постер та лифлет)
Вербальне згадування про акцію

Примітка:
Вигода для потенційного споживача:
 Головна вигода: Отримати найкраще співвідношення характеристики – ціна, купивши вікна Стандарт і Стандарт Плюс, зокрема модель GZL з ТермоТехнологією та
найвищим 4-м класом щільності вікна (екстра контур ущільнення)
 Екстра вигода: При купівлі мансардних вікон моделі GZL, GLL, GLU – участь в розіграші
 Комлект електрокерування вікном ( KMG+KUX)
 Ковдра
 Футболка

 Екстра вигода: За кожну реєстрацію покупки вікон у партнерів-гарантовано отримують ваучер на знижку 15% на придбання сонцезахисних аксесуарів в он-лайн
магазині штор ВЕЛЮКС
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МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
 Слоган:
Отримуй більше з вікнами VELUX
 Медіа:
On-line реклама в інтернеті: розміщення анімованих баннерів на сайтах


o

Провідні новинні, розважальні масові інтернет ресурси

Реклама в Facebook, youtube.com
Розміщення постерів в місцях продажу
Розміщення стікера на упаковці
 Подарунковий фонд:
 Подарунки на розіграш серед всіх зараєстрованних покупців






Ваучер на знижку 15% на купівлю сонцезахисних аксесуарів у он-лайн магазині штор ВЕЛЮКС
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FIND US HERE
twitter.com/VELUX
CONTACT INFO

facebook.com/VELUX
youtube.com/user/VELUX
linkedin.com/company/VELUX
pinterest.com/VELUXGroup/

