Szanowni Państwo,
Firma HURT-PAP zaprasza Państwa do udziału w projekcie
pn. AKCJA SZKOŁA
skierowanym do placówek oświatowych.

Rozpoczęcie 19 czerwca br.
Zasady AKCJI SZKOŁA są bardzo proste i przebiegają dwutorowo:
DLA SZKÓŁ i innych placówek oświatowych (przedszkola, biblioteki itp.)
oraz DLA UCZNIÓW i klientów indywidualnych.

DLA SZKÓŁ
AKCJA SZKOŁA rozpoczęła się 19 czerwca i zakończy się 31 grudnia 2017 r.
Każda szkoła, dokonując w tym czasie zakupów w firmie 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 80 zł brutto szkoła otrzymuje 1 punkt.

DLA UCZNIÓW i klientów indywidualnych
Akcja SZKOŁA rozpoczęła się 19 czerwca i zakończy się 30 września 2017 r.
Klienci indywidualni (uczniowie i rodzice lub opiekunowie uczniów oraz przedszkolaków), którzy dokonają zakupu w Salonie Sprzedaży ŁĘCZYCKA 8 z asortymentu szkolno-biurowego, wezmą udział w losowaniu nagród.
Za każde wydane przez klienta indywidualnego 80 zł brutto
szkoła (przedszkole) otrzymuje 1 punkt.

PUNKTUJ Z NAMI Z NAGRODAMI!
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PUNKTY i NAGRODY


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



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:

- oczyszczacz powietrza IDEAL AP30
o wartości ok. 2000 zł brutto - NAGRODA GŁÓWNA

- urządzenie wielofunkcyjne PANTUM M6600NW - II NAGRODA
- zestaw tablic suchościeralnych - III NAGRODA
oraz gilotyna, laminator, tablice korkowe
i nagrody pocieszenia.
PUNKTUJ Z NAMI Z NAGRODAMI!
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AKCJĘ SZKOŁA organizujemy po raz trzeci. Dotychczas cieszyła się dużą
popularnością i uznaniem wśród placówek szkolnych oraz przedszkolnych.
Chcielibyśmy tą kolejną edycją akcji zyskać Państwa uznanie i stać się dla
Państwa partnerem 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.

Organizatorem AKCJI SZKOŁA jest firma HURT-PAP
działająca w Kutnie przy ul. Łęczyckiej 8
tel. 24 254 79 11, 24 253 89 92; e-mail: biuro@hurtpap.pl

WWW.HURTPAP.PL
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NAGRODY w AKCJI SZKOŁA

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP30 - NAGRODA GŁÓWNA
IDEAL AP30 to nowoczesny oczyszczacz wykorzystujący zaawansowany bo
aż 6-stopniowy system oczyszczania powietrza. Cechuje go prawie 100%
skuteczność w usuwaniu najmniejszych cząsteczek i patogenicznych
zarodków. Dodatkowo, czyste powietrze może być wzbogacone o ujemne jony. Oczyszczone i zjonizowane powietrze jest prostym i naturalnym
sposobem zachowania zdrowia i świeżości.
IDEAL AP30 wyposażono w inteligentny czujnik jakości powietrza,
który pozwala na dopasowanie w trybie automatycznym pracy
urządzenia do aktualnego poziomu zanieczyszczenia. Preferowany
poziom pracy można również ustawić samemu za pomocą podświetlanego panelu sterowania lub pilota.
Oczyszczacz AP30 może wydajnie pracować również w nocy. Dzięki
zaawansowanemu czujnikowi oświetlenia po zapadnięciu zmroku
spowolni swoją pracę pozwalając na komfortowy wypoczynek.
Dlaczego czujemy, że powietrze w lesie, nad morzem lub w górach jest niezwykle świeże i czyste?
Ponieważ nigdzie indziej stężenie jonów nie jest tak wysokie. Ten naturalny stan powietrza jest
odtwarzany przez innowacyjną technologię AEON Blue®: wysokowydajne, wielostopniowe filtry
oczyszczają powietrze w prawie 100% z niebezpiecznych dla naszego zdrowia i samopoczucia
substancji.
Najważniejsze cechu urządzenia:
 cicha praca (min 26 dB)
 wysoka wydajność oczyszczania
 6-stopniowe oczyszczanie powietrza
 jonizacja powietrza
 usuwa wirusy i bakterie, pyłki, sierść zwierzęcą, opary chemiczne, kurz, zapachy, dym papierosowy,
zarodniki pleśni, aerozole, drobny pył, chemię budowlaną, spaliny oraz smog
 inteligentny czujnik jakości powietrza
 tryb automatyczny
 tryb nocny
 energooszczędny
 zdalnie sterowanie pilotem
 nie wymaga instalacji
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NAGRODY w AKCJI SZKOŁA

Urządzenie wielofunkcyjne PANTUM M6600NW
- II NAGRODA
Wielofunkcyjne urządzenie, które nadaje się świetnie zarówno
do biur jak i do zastosowań domowych. Wyposażone zostało
w drukarkę laserową, kopiarkę oraz skaner, możliwość
wykorzystania wielu rodzajów papieru. Przy kopiowaniu
dokumentów można zastosować różne parametry, takie
jak jasność czy rozmiar. Urządzenie miesięcznie jest w stanie
wydrukować nawet do 12 000 kartek papieru. Każda strona
wydostaje się z drukarki już po niecałych 8 sekundach.

SPONSORZY i PARTNERZY AKCJI SZKOŁA
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