
 

 
 
 

V Opavě  31.3.2014 
 

 
 
 

Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, 
 
pro maximální podporu Rychlého nákupu jsme i pro Vás připravili SOUTĚŽ.  
 
Ten/ta z Vás, který/á odešle největší počet zákazníků (kteří nakoupí nad 500Kč do 
4.4.) za hosteskou, která eviduje paragony a soutěžní kupóny, obdrží dárkový 
poukaz v hodnotě 5.000Kč. 
 
Jak na to?  
Jakmile zákazník nakoupí ve Vaší jednotce nad 500Kč, je potřeba: 

- Informovat ho, že může vyhrát nákup za 100.000Kč a čím častěji nakoupí, tím 
vyšší šanci na výhru má 

- Předáte mu letáček, na kterém jsou informace o soutěži a pošlete jej za 

hosteskou (podlaží „0“, PO-PÁ 14-19h, SO-NE 12-19h) 

- Zákazníkovi řeknete své jméno (pro jistotu jej napište i na letáček, ať jej 

zákazník nezapomene nebo nesplete) a hostesce musí zákazník oznámit, kdo 

ho poslal a z které jednotky 

Hosteska bude zaznamenávat Vaše jména a ten/ta, který/á odešle za hosteskou 

nejvíce zákazníků s nákupem nad 500Kč, získá poukázku na nákup v hodnotě 

5.000Kč. 

RYCHLÝ NÁKUP – dále bychom chtěli upozornit, že po vyhlášení výherce nákupu 

za 100.000 (v sobotu 5.4. v 15h) půjde okamžitě výherce do jednotek utrácet svou 

výhru. Mezi cca 15:30 a 17:30 tedy může Vaši prodejnu navštívit výherce 

s bezpečnostní agenturou, která bude za výherce nákup platit a také 

s kameramanem, který bude nákup natáčet. Prosíme, abyste v případě více 

zákazníků přednostně obsloužili výherce. 

NIGHTSHOPPING – od 19h do 22h proběhne večerní nakupování se slevou. Do 

tohoto nightshoppingu jste téměř všichni zapojeni. Po loňském úspěchu a náporu 

zákazníků buďte tedy připraveni. 

Interní sdělení 6/14 – SPOLUPRÁCE – SOUTĚŽ PRO 

ZAMĚSTNANCE – BRUSLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE                                                        



 

IN-LINE BRUSLENÍ – na úterý 8.4. jsme pro Vás (zaměstnance OC Breda & 

Weinstein) a Vaše rodinné příslušníky či přátele připravili večerní in-line bruslení od 

20:00 do 22:00. V garážích (podlaží -2) bude připravena dráha a zástupci klubu 

Sportovní kurzy.cz se Vám či Vašim dětem budou věnovat. Přijďte si zabruslit, naučit 

se bruslit, nebo se jen pobavit.  

 

Děkujeme za spolupráci, Váš aktivní přístup a přejeme co nejvíce zákazníků.  

S pozdravem 
 
Jaroslav Václavík 
Centre Manager 

 

Mob: +420 734 314 706 

Email: jvaclavik@mintpm.cz   
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