
 

Указания за Националната кампания 

„Летни изкушения“ 
За всеки продукт, който е закупен по Код 2 съгласно условията на 

Кампанията, клиентът получава талон, който му гарантира подарък. 

Видът на подаръка се установява при изтриване на талона, където е 

посочен номер, съответстващ на един от подаръците, посочен на 

последната страница на текущата брошура. Това означава, че всеки 

клиент, закупил продукт по Код 2 задължително печели подарък. 

На гърба на всеки талон има място за посочване на VIP номер. На това 

място се попълва номерът на VIP клиента, който е поръчал продукта, 

без значение за кой клиент. Всички талони, които са върнати в 

Централен офис до 30.08.2019г. участват в томбола с много награди, 

като наградите са определени за VIP клиентите, поръчали съответния 

продукт без значение от това за кой клиент. 

Как се поръчват подаръците по талоните от кампанията? 

1. През Регионален партньор 

Всеки Регионален партньор поръчва съответните подаръци с 

текуща заявка в отделна бланка „Подаръци“. В тази бланка се 

заявяват единствено и само подаръци, спечелени по талоните. 

Подаръкът се заявява само след като Регионалният партньор 

получи от VIP клиента талона даващ право на съответнтия 

подарък. Задължително е неизтрит талон да достига до Клиента 

и след това обратно да се върне през VIP клиента към 

Регионалния партньор. Това за някой може да е тромава 

процедура, но тя преди всичко доказва на клиента, че няма 

манипулации с подаръците и наред с това е прекрасен повод за 

нова среща - нещо изключително важно в нашия бизнес модел.  

Всеки клиент има право срещу предоставения печеливш талон 

да получи своя подарък лично в Централен офис на Компанията 

– София, ул Пиротска 151. 

Регионалният партньор задължително съхранява всички талони 

и при приемането им обратно следи на гърба да е отразен VIP 

номера на съответния сътрудник.  

До 30.08.2019г Регионалният партньор изпраща към Централен 

офис абсолютно всички талони, по които е поръчал подаръци.  



Всички изпратени талони участват в лотария с много награди и 

изненади за VIP клиентите, които са направили съответнтите 

поръчки. 

2. При поръчка онлайн/ през сайта или на ел. поща 

sales@green-master.eu 

Всеки VIP клиент при поръчка съгласно условията, на продукт 

по Код 2 получава талон, който задължително печели награда. 

При изтриване на маркираната част се установява вида на 

спечеления подарък. Възможностите за получаване на подаръка, 

когато талонът е получен при онлайн поръчка са следните: 

- VIP клиентът или Клиентът да получат лично 

спечеления подарък при предоставяне на талона в 

Централен офис, София, ул Пиротска 151 

- Получаване на награди заедно с поръчки на продукти 

o За спечелени награди с номера от 10 до 20, VIP 

клиентът заявява подаръка със съответния код, 

посочен в края на брошурата, със следваща своя 

поръчка. 

o За спечелени награди с номера от 1 до 9, VIP 

клиентът задължитено  изпраща сниман талон на 

поща sales@green-master.eu и със следваща 

поръчка заявява подаръка, който печели със 

съответния код. 

o Ако Клиентът(VIP клиентът) иска да получи 

подаръка без да е нправил следваща поръчка, 

заплаща транспортните разходи за доставка на 

подаръка. 

- Връщане на талони в Централен офис: За участие в 

томболата с много награди и изненади, всеки VIP 

клиент, който е получил талон при поръчка онлайн е 

необходимо да изпрати талона с попълнен на указаното 

място VIP номер не по-късно от 30.08.2019г на адрес: 

София, ул Пиротска 151. Изпращането на талон/и е за 

сметка на подателя 

За въпроси и уточнения при онлайн поръчки: 

 sales@green-master.eu , 028022641, 028022642 
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