
Campanie de marketing pentru stimularea vanzarilor 
- regulament -  

 
 
1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  
 
Organizatorul concursului “Denumire concurs” este Media Rom International S.R.L., persoană juridică română cu sediul 
social în Ilfov, Sos Bucuresti-Ploiesti nr.190A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului J23/3416/2008, CUI 477264, 
atribut fiscal RO, având contul nr.RO10BTRLRONCRT0V40501701 , deschis la Banca Transilavania, reprezentată de dl. / 
dna George Udriste in calitate de Director de Vanzari, denumita in continuare si Organizator. 
 
2.  DURATA CONCURSULUI 
 
Concursul “Denumire concurs” se desfasoara in perioada .01.05.2019 – 31.05.2019, in reteaua de benzinarii Mol cu 
posibilitatea de prelungire pana la data de ...............................  
 
3. CONDITII DE PARTICIPARE 
 
La aceasta campanie de marketing pentru stimularea vanzarilor serviciilor Organizatorului prin intermediul concursului pot 
participa toate persoanele fizice care au relatii comerciale cu Organizatorul in perioada mai sus mentionata. 
 
4. CRITERII DE ACORDARE A PREMIILOR 
 
Criteriile pe baza carora se vor acorda premiile vor fi: 

- Inscrierea Participantului la concursul.............; 
- Achizitia minima a ......................................................; 
- << alte crterii de selectie.....>> 

 
5. MECANISMUL CONCURSULUI 
 
5.1. Promovarea concursului se va face prin intermediul reprezentantilor Organizatorului, prin intermediul 

instrumentelor de e-mailing, mailing direct si / sau alte canale publicitare de promovare catre toate persoanele 
potentiale ce pot participa la acest concurs.   

 
5.2. Persoanele fizice ce vor indeplini criteriile de clasificare in concurs, pot castiga un premiu constand in tichete 

cadou Ticket Cadou cu o valoare de aproximativ 315 lei (ron). 
Vor fi considerate castigatoare primele sase statii  in ordinea descrescatoare a performantelor atinse si a criteriilor 
implinite. 

 
5.3.2. Persoanele fizice ce vor indeplini criteriile de clasificare in concurs, pot castiga un premiu constand in 
tichete Ticket Cadou cu o valoare de aproximativ 315 lei (ron) ca bonificare a performantelor extraordinare 
realizate.  
Vor fi considerate castigatoare primele sase statii  in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute. 

 
5.3. Tichetele cadou se vor livra la sediul Organizatorului in vederea distribuirii acestora catre participantii ce au 

castigat premiile in temen de maxim 15 zile de la data castigarii premiului. 
 

6. DESCRIEREA PREMIILOR 
 
Ticket Cadou este un bon valoric, foarte usor de folosit, care ofera participantilor libertatea de alegere a premiului dorit 
dintr-o retea de peste 60.000 de magazine afiliate din intreaga tara. 
 
Cu el se pot achizitiona: 
Imbracaminte * Incaltaminte * Marochinarie * Artizanat * Cosmetice, Parfumuri * Flori * Bijuterii * Carti, Manuale* 
Papetarie, Rechizite * Jucarii, Articole copii * Fitness, Aerobic * Cosmetica, Coafor, Solar* audio-vide* telefoane mobile* 
abonamente * Cartele Internet * Computere, Componente, Software * Articole sportive * Mobilier * Decoratiuni interioare 
* Articole de uz casnic * Cadouri de afaceri * Electronice, Electrocasnice * Piese de schimb * Spalatorii * Agentii de turism 
* Hoteluri si restaurante * Fastfood * Dulciuri, Produse alimentare * Altele... 
 



Pentru o lista completa a magazinelor si centrelor afiliate Ticket Cadou, acceseaza www.edenred.ro . 
 
7. VALIDAREA ACTIVITATILOR 
 
La sfarsitul perioadei de desfasurare a concursului va fi realizat un raport ce va contine urmatoarele elemente: 

• O lista cu numele si prenumele participantilor la concurs; 
• O lista cu numele si prenumele participantilor castigatori, premiul castigat (valoare in tichete Ticket 

Cadou). 
 
8. INTRERUPEREA CONCURSULUI 
 
Concursul poate fi intrerupt doar in caz de forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului. 
 
Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a 
prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de 
raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si 
Industrie a Romaniei. 
 
9. DIVERSE 
 
Prin participarea la concursul „Denumire concurs”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.  
Castigatorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani, sau in alte obiecte a acestora si nici nu pot solicita 
modificarea parametrilor premiilor. 
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