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A program célja

 Fellendíteni a város és vonzáskörzetük gazdasági

életét

 Kiemelt cél: a városi közösségek szorosabbá fűzése,

az együvé tartozás érzésének fokozása, a jó értelembe

vett lokálpatriótizmus megteremtése

 A vásárlók, a kereskedők és szolgáltatók lehetőségeinek

kiszélesítése

 2011.márciustól él



Röviden a kezdeményezésről

 Ötletgazdái magyar állampolgárok

 A rendszerbe bekapcsolódók közül mindenki csak

nyerhet, mivel a vásárlói-, illetve a kereskedői- és

szolgáltatói oldalon egyaránt bővülhetnek a lehetőségek.

 A fogyasztók kedvezményeket érhetnek el, a portékáikat

és szolgáltatásaikat kínáló vállalkozások pedig vásárlókat

szerezhetnek, miközben a várható forgalomnövekedés

bevételhez juttathatja a települést is.



A rendszer működése

 25 és 50 lapból álló bónfüzetek felhasználása során a

füzetek tulajdonosai a programban résztvevő

üzleteknél/szolgáltatóknál minden alkalommal 10 %-os

kedvezményre jogosultak, amennyiben legalább 5 ezer

forint összértékben vásárolnak

 A bónfüzetek beszerzése: Dózsa Gy. u. Lendítsekk

Pontban, vagy üzletkötőknél

 A kedvezmények felhasználásáról és idejéről, az

összmegtakarítás mértékéről a tulajdonosa dönt!

 Önálló fizetőeszközként nem szolgál, csak kedvezmény

igénybevételére jogosít!



Folyt.

 A rendszerben résztvevő üzletekben nem jogosít

árengedményes termék vagy szolgáltatás

igénybevételére.

 Más kedvezményekkel nem vonható össze!

 Hasznos minden fogyasztónak, de hasznos a rendszerben

résztvevőknek is!

 A felkínált állandó kedvezmény gyorsabb forgási

sebességet biztosíthat a kereskedők boltjaiban,

nagyobb látogatottságot a szolgáltatóknál.

 Több mint 100 kereskedelmi elfogadóhely

 Lendítsekk újság létrehozása (12.500 példány!)



Bónfüzetek

 25 db-os – 3.490 Ft

 50 db-os – 4.990 Ft darabja kb. 100 Ft, 5.001 Ft-os

vásárlásnál 10% kedvezmény, tehát min. 500 Ft

 Felhasználása: a rajta feltüntetett dátumig és helyeken

 Kiegészíteni készpénzzel kell a vásárlási összeget

 Nem fizetőeszköz, csupán kedvezmény igénybevételére

jogosító eszköz

 Vásárláskor a bónfüzetet is be kell mutatni

 A bónfüzet átruházható, korlátlan mennyiségben

megvásárolható



Nem vásárolható termékek

 hatósági áras termékek, illetve szolgáltatások

 különösen, de nem kizárólagosan:

 autópálya-matrica,

 dohányáru,

 gyógyszer,

 menetjegy, 

 mobilegyenleg-feltöltés, illetve feltöltőkártya, 

 PB gáz, újság 

 Kivéve, ha azt maga az Elfogadó Partner teszi lehetővé! 



Vásárlás

 Ugyanazon napon a Vásárló több alkalommal is jogosult

vásárolni egy Elfogadó Partnernél, azonban egy vásárlás

alkalmával legfeljebb egyetlen szelvény vehető igénybe

 A Vásárló köteles a vásárláskor a Lendítsekk Vásárlási

Bónfüzet egy szelvényét aláírásával ellátni és az Elfogadó

Partner részére így átadni.

 Az Elfogadó Partner a Vásárló által átadott szelvényt

köteles cégszerű pecséttel és aláírással ellátni és

ezzel a szelvény elfogadását igazolni.



Elfogadóhelyek

 Egészség, életmód

 Élelmiszer kereskedelem

 Kézműves termék

 Lakberendezés

 Műszaki

 Ruházat, virág-ajándék, játék, könyv

 Szolgáltatás

 Vendéglátás

 Egyéb, hobby



2013

 Nem hozta meg az elvárt sikert

 Nem kerültek nyomtatásra

csekkfüzetek, hanem az újság

hátoldalán található kuponokat

lehet levásárolni

 Mik lehetnek az okok???



Köszönöm a figyelmet!


