Esselte Sales S.R.L.
Str. Gheorghe Țițeica, nr. 121 C,
Mezanin, Sector 2,
020295, București

ALEGEREA CORECTĂ
Te-ai gândit macar o dată ce anume este atragator la persoana sau persoanele de lânga tine? Totul ține
de calitățile lor. Produsele Esselte funcționează excelent împreună, optimizându-ți volumul de muncă. Produsele noastre te pun mereu în evidența și îți subliniază calitățile care contează. Esselte este ALEGEREA
CORECTĂ!						
.
COLECTEZI INSERTURILE ȘI CODURILE DE BARE (EAN) ȘI REVENDICI PREMIUL!
Mecanismul promoției este simplu! După ce ai achiziționat produsele promoționale, intri pe pagina
promoțională www.esselte.com/qualities și te înregistrezi. După înregistrare, trebuie să încarci dovada de
achiziție, să completezi fișa de colectare și cam atât! Ai la dispoziție 30 de zile, ținând cont de data primei
facturi încărcate pe website-ul promoțional, să trimiți către Esselte inserturile colectate alături de copie
după factura de achiziție și fișa de colectare. Data limită a promoției este de 31 Decembrie 2020. Spor la
revendicat de premii!					

Date personale*:
Nume, Prenume:		
Companie:		
Profesia:		
Stradă, Nr. Nr. Bloc / Sc. / Ap.:		
Cod poștal / Oras:		
Județ / Sector:		
E-mail:		

CUMPERI

Telefon:		

ȘI PRIMEȘTI

ID web:
Leitz TruSens Z-1000
Set Derwent AcademyTM

= 90 de Bibliorafturi și 10 folii de protecție
= 30 de bibliorafturi sau doar 20 Folii de protecție

Informații importante despre campanie
Campania ESSELTE ALEGEREA CORECTĂ se desfășoară în perioada 01.09.2020 - 31.12. 2020 pe întreg teritoriul Romaniei, cu posibilitatea
de a revendica premiile până pe 31.01.2021. Produsele participante la campanie sunt Bibliorafturile Esselte No.1 și Foliile de Protecție Esselte
(cod: 56066, 259760, 56113, 56093, 627493, 627502 ). Prin înscriere, participanții își exprimă acordul de a comunica direct cu Esselte Romania.
Această promoție se supune Termenilor și Condițiilor. Pentru mai multe detalii despre campanie și Regulamentul de participare vă rugăm să
accesați www.esselte.com/qualities. ATENȚIE, pentru revendicarea premiilor, Esselte colectează date personale necesare pentru achitarea
taxelor aferente !

Data
* Toate câmpurile sunt obligatorii

Semnătura
www.esselte.com/qualities

