
Szanowni Państwo,

Firma HURT-PAP zaprasza Państwa do udziału w tegorocznej edycji projektu 
pn.  AKCJA SZKOŁA

skierowanego do placówek oświatowych.

Rozpoczęcie 8 czerwca 2016 r. 

Zasady AKCJI SZKOŁA są bardzo proste i przebiegają dwutorowo:

DLA SZKÓŁ i innych placówek oświatowych (przedszkola itp.)

oraz DLA UCZNIÓW i klientów indywidualnych.

DLA SZKÓŁ

AKCJA SZKOŁA trwa od 8 czerwca do 31 grudnia 2016 r. 

Każda szkoła, dokonując w tym czasie zakupów w fi rmie HURT-PAP, zbiera 
PUNKTY PROMOCYJNE,  które  pozwolą  nam  na  wyłonienie  zwycięzcy 
spośród  placówek  oświatowych biorących udział w akcji i przyznanie im 
nagród.

PUNKTACJA jest prosta:
za każde wydane 65 zł brutto szkoła otrzymuje 1 punkt.

DLA UCZNIÓW i klientów indywidualnych

AKCJA SZKOŁA trwa od 8 czerwca do 30 września 2016 r.

Klienci indywidualni (uczniowie i rodzice lub opiekunowie uczniów oraz przed-
szkolaków), którzy dokonają zakupu w Salonie Sprzedaży ŁĘCZYCKA 8 z asorty-
mentu szkolno-biurowego, wezmą udział w losowaniu nagród. 

Za każde wydane przez klienta indywidualnego 65 zł brutto

szkoła (przedszkole) otrzymuje 1 punkt.
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PUNKTUJ Z NAMI Z NAGRODAMI!



PUNKTY i NAGRODY

 Szkoła i inne placówki oświatowo-wychowawcze zbierają punkty na dwa
 sposoby: poprzez swoje zakupy i zakupy swoich uczniów (klientów indy-
 widualnych);

 HURT-PAP prowadzi na bieżąco statystykę zliczając Państwa punkty;

 raz w miesiącu poinformujemy Państwa o obecnym stanie konta (punktacji);
 wysyłając komunikat e-mailem, telefonicznie lub w inny sposób - wedle 
 Waszego uznania.

 Po zakończeniu akcji nastąpi uroczyste wręczenie nagród. Wygrają te szkoły
 (przedszkola), które zdobędą największą ilość punktów. 

 Przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne i praktyczne NAGRODY, które mogą
 stać się pomocne w pracy biurowej i dydaktycznej:     
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PUNKTUJ Z NAMI Z NAGRODAMI!

2. Zestaw tablic suchościeralnych o powierzchni białej, ceramicznej 

    ( zestaw = tryptyk +  tablica pojedyncza ) - II MIEJSCE.

3. Drukarka PANTUM plus toner - III MIEJSCE.

4. Nagrody dodatkowe: laminator, gilotyna, tablice korkowe.

1. Profesjonalna niszczarka na dokumenty IDEAL  2403 CC  o wartości 

    3900 zł  brutto - NAGRODA GŁÓWNA



 Podobne akcje jak nasza, organizowane przez naszych partnerów w in-
nych rejonach Polski, cieszą się dużą popularnością i uznaniem wśród placówek 
szkolnych oraz przedszkolnych.

Chcielibyśmy tą akcją zyskać Państwa uznanie i stać się dla Państwa partne-

rem godnym zaufania.

Chęć uczestnictwa w AKCJI SZKOŁA i wyrażenie na nią zgody jest dobrowolne - 
nie zobowiązuje Państwa do zakupów, ma jedynie je uprzyjemnić i uatrakcyjnić;  
my możemy tylko wskazać korzyści jakie wynikają z naszej akcji.

Jeśli wyrażają Państwo chęć uczestnictwa prosimy o informację w tej sprawie; 
jeśli jesteście Państwo na TAK, chcielibyśmy – za Państwa zgodą - umieścić na 
terenie Państwa szkoły (przedszkola) PLAKAT informujący o tym projekcie.
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WWW.HURTPAP.PL

Organizatorem AKCJI SZKOŁA jest fi rma HURT-PAP

działająca w Kutnie przy ul. Łęczyckiej 8
tel. 24 254 79 11,  24 253 89 92;  e-mail:  hurtpap@biuroklub.pl    


