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Visa se spojila s Kauflandem, spustí
spotřebitelskou hru
V obchodech Kaufland bude až do zaátku listopadu probíhat spotebitelská akce, bhem níž zájemci pi

každé platb nad sto korun získají samolepku. Zaplatí-li kartou Visa, získají další samolepky navíc. Vizuální

podobu kampan pipravila agentura Saatchi & Saatchi.

23.7.2014 10:58

Kampa bude podpoena printovou, POS, online reklamou,na billboardech, plakátech, portamatech, na
webových stránkách vetn sociálních médií a v zákaznických novinách Kauflandu. Pro propagaci kampan
budou také využity spoty v instore rádiu. Informace mají také zákazníkm podávat zamstnanci u pokladen.

Samolepku, kterou zákazník dopstane, nalepí do speciální vrnostní karty a po dosažení požadovaného potu
nalepených samolepek mže hrací kartu vymnit za vybrané kuchyské zboží se slevou až 70 procent.

„Touto spotebitelskou akcí chceme u zákazník podpoit placení kartou pi jejich každodenních nákupech. Je
pravdou, že

eši

již nyní z celkové msíní

ástky,

kterou zaplatí kartou, utratí více než tetinu práv v

supermarketech,“ íká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro

eskou republiku a Slovensko. V

souasnosti je na eském trhu bezmála pt milion Visa karet a za celý loský rok utratili držitelé Visa karet v

eských obchodech zhruba 160 miliard korun, jak firma uvádí.
tte také:

Digitální penženka V.me by Visa má být od píštího roku také v esku
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Visa rozjela s pumpami Shell promo akci na slevu benzínu
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