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KUPUJ PRODUKTY I ZGARNIJ NAGRODĘ!

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
dla Twojego warsztatu

komplety narzędzi
warsztatowych

Przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody, dzięki którym zapewnisz swoim
Klientom najwyższej jakości usługi, a Twój warsztat zyska prestiż.
Na zwycięskie warsztaty czekają samochody zastępcze – Volkswagen up!
z klimatyzacją oraz zestawy narzędzi niezbędnych w codziennej pracy.
Każdy warsztat, mały czy duży, znajdzie dla siebie atrakcyjną nagrodę.

Jak przystąpić do konkursu?
n W
 ejdź na stronę www.promocjaLuKINAFAG.pl
n Kliknij w link „Zarejestruj swój warsztat >>” na dole strony.
n Wpisz dane warsztatu oraz dane przedstawiciela potrzebne do uczestnictwa
w konkursie.
n Podaj swój login na platformie RepXperta – jeśli nie jesteś tam jeszcze zarejestrowany,
zrób to już dziś. Rejestracja na www.RepXpert.pl jest całkowicie bezpłatna.
n Wybierz firmę BHMD lub jej oddział/oddziały, u których dokonujesz zakupów.
Po rejestracji otrzymasz link z potwierdzeniem rejestracji na podany przez siebie adres
e-mail oraz NICK i hasło potrzebne do zalogowania się na stronie konkursowej.
Na Twoją rejestrację czekamy do końca marca 2013 r.

Jak zdobyć nagrody?
n W
 ystarczy, że podczas trwania konkursu będziesz kupował produkty
LuK INA FAG w oddziałach sieci BHMD.
n Co miesiąc na stronie konkursowej będą publikowane rankingi warsztatów
– sprawdzaj, czy to właśnie Twój warsztat ma szansę na zdobycie nagrody!
n O pojawieniu się nowego rankingu powiadomimy Cię SMS-em.

Jak zyskać więcej?
n D
 la uczestników naszej akcji przygotowaliśmy 7 konkursów wiedzy, w których możesz
zdobyć cenne nagrody dla swojego warsztatu.
n Konkursy będą się odbywać co miesiąc i będą dotyczyć wiedzy na temat produktów
LuK INA FAG. W każdym z nich wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań.
n Odpowiedzi na pytania do konkursów wiedzy znajdziesz na platformie RepXpert.
n Pierwszy konkurs wiedzy już w połowie kwietnia! Zawiadomimy Cię o nim,
wysyłając SMS.
Promocja trwa od 1 marca 2013 r. do 31 października 2013 r.

