Formularz zgłoszeniowy
Pracownik		 Właściciel
Imię					Nazwisko
Data urodzenia

BENEFIT

Dane do korespondencji
Miasto						Kod
Ulica						

Nr		

Lokal

Telefon komórkowy
E-mail
Dane firmy
NIP
Nazwa
Miasto						Kod
Ulica						 Nr		 Lokal
Przedstawiciel handlowy z ramienia ADOB
Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania
1. Na jakim areale uprawiają Państwo:
Zboża			ha

Ziemniaki		ha

Rzepak			ha

Buraki			ha

Kukurydza		ha

Inne			ha

Jakie?

2. Czy znają Państwo nawozy dolistne firmy ADOB?
Tak
Nie
3. Gdzie zaopatrują się Państwo w środki produkcji rolnej?
Nazwa Punktu dystrybucji
Miejscowość
Wyrażam zgodę na udział pracownika w Programie ADOB BENEFIT.
czytelny podpis Właściciela

1. Wyrażam zgodę na to, że:
a) moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).
b) administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Organizator. Moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach
marketingowych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp. k.
c) wypełnienie i przekazanie niniejszego formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Programie ADOB BENEFIT, zawartych w Regulaminie
Programu. Uczestnikom Programu przysługuje prawo do wglądu w uprzednio udostępnione treści, także w celu ich weryfikacji.
Oświadczam, że nie biorę udziału w Programie BASF BeneFito.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie informacji związanych z Programem.

podpis Uczestnika

data

www.adob.com.pl

Karta informacyjna

BENEFIT
Premiujemy profesjonalistów
www.adobbenefit.com.pl
WITAMY W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM ADOB BENEFIT
ADOB BENEFIT to Program, w którym premiujemy wysokiej klasy profesjonalistów, przyczyniających się do rozwoju marki ADOB.
Na potrzeby Programu przygotowaliśmy specjalny serwis internetowy: www.adobbenefit.com.pl, pozwalający na zbieranie
Punktów i wymienianie ich na atrakcyjne Nagrody!
Uczestnicy Programu to wyjątkowi klienci firmy ADOB, którzy jako pierwsi będą wiedzieli o promocjach, nowościach, będą mieli
dostęp do materiałów szkoleniowych, a także atrakcyjnych konkursów.
W Programie ADOB BENEFIT nie mogą brać udziału uczestnicy Programu BeneFito.
JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?
Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy:
a) przekazać przedstawicielowi handlowemu firmy ADOB,
b) wysłać na adres ABOB BENEFIT ul. Kołodzieja 11, 61-070 Poznań lub przesłać faksem pod nr: 61 624 77 35 lub skan formularza
drogą mailową na adres: adobbenefit@tradeam.pl,
c) można też zarejestrować się na stronie www.adobbenefit.com.pl.
Po zgłoszeniu na podany w Formularzu adres e-mail zostanie przesłana informacja z Loginem i hasłem, umożliwiającym korzystanie z konta Punktowego Programu.
JAK ZBIERAĆ PUNKTY?
Uczestnik Programu kupujący produkty ADOB wymienione w Regulaminie, za każde wydane 2 zł netto dostaje 1 Punkt.
Przy pomocy Loginu i hasła loguje się na stronę www.adobbenefit.com.pl i wprowadza kwotę netto z faktury.
Każda kwota wpisana na stronie WWW zamienia się w odpowiednią liczbę Punktów na Koncie Punktowym.
Uczestnik wysyła do Organizatora kserokopię faktur pod numer tel.: 61 624 77 35 lub skan faktur, potwierdzający zakup
produktów na adres: adobbenefit@tradeam.pl.
JAK WYMIENIĆ PUNKTY NA NAGRODY?
Po zalogowaniu na www.adobbenefit.com.pl należy wybrać Nagrodę z Listy Nagród.
W przypadku wystarczającej liczby Punktów na Koncie należy jedynie zamówić Nagrodę.
Nagroda zostanie wysłana na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia.
Koszty przesyłki ponosi Organizator.
ADOB BENEFIT TO WYGODA I JASNE ZASADY!
By zalogować się do Programu wystarczy dostęp do internetu!
Na Koncie Punktowym w jasny i przejrzysty sposób można zweryfikować stan posiadanych Punktów.
Nasz Program umożliwia zdobycie Nagród każdemu, nawet najmniejszemu odbiorcy.
PYTANIA?
W celu skontaktowania się z Organizatorem należy zadzwonić pod numer tel.: 519 598 618
lub napisać do nas na adres: adobbenefit@tradeam.pl

www.adob.com.pl

