Zákazníci Jednoty, OD Tábor
získali odměny za své nákupy
Ředitel družstva Vít Sechovec
předal v supermarketu COOP TIP
RENTA Soběslav jednu z hlavních cen Velké letní soutěže - zahradní houpačku paní Janě Havlíčkové z Mezné.
Zákazníci všech 55-ti prodejen
Jednoty v okrese Tábor, kteří se
zapojili do Velké letní soutěže,
měli možnost vyhrát a získat zdarma 10 zajímavých cen.
Hlavní cenou byla benzinová
sekačka od firmy Mountfield, dále
plynový gril, zahradní houpačka,
sady nářadí pro barmany, a další.
Dle sdělení Ing. Sechovce má
Jednota velmi pozitivní ohlasy od
zákazníků na to, že je odměňuje
za jejich věrnost a za jejich nákupy ve svých prodejnách. Zajímavostí a novinkou je od června
2016 zavedený věrnostní program, který spočívá v načítání
bodů při nákupech na věrnostní
karty a následný výběr dárku zdarma dle předem daných pravidel.
Věrnostní kartu a přihlášku může
získat každý zdarma na kterékoli
prodejně Jednoty, OD Tábor.
Věrnostní program funguje tak,

že si zákazník vyzvedne zdarma
na prodejně věrnostní kartu a 3
malé tzv. klíčenkové verze této
karty, vyplní přihlašovací formulář který nechá na prodejně.
Tzn. že má 1 kartu pro sebe a
další 3 karty, které může dát svým
dětem nebo dalším příbuzným a
známým. Při nákupech v kterékoli prodejně Jednoty OD Tábor si
nechává na některou ze 4 karet
načítat body za své nákupy, které
se sčítají do jednoho konta.
Z plakátů nebo letáčků, které
jsou dostupné na prodejně, si zákazník vybere některou z více jak
70-ti odměn, kterou získá zdarma
při dosažení určené bodové hranice. Odměny zdarma jsou vybrané tak, aby si vybral každý. Mezi
odměny jsou zařazeny například
hračky pro děti, volnočasové a
sportovní potřeby, zahradnické
pomůcky nebo zboží do domácnosti. Některé z dárků jsou vystaveny ve vitrínách na větších prodejnách Jednoty. Výběr a předání
dárku probíhá také na prodejně.
Pokud není odměna ihned skladem, domluví se vedoucí prodej-
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ny se zákazníkem, odměnu objedná a do týdne je na prodejně k dispozici, kde je pak zákazníkovi předána.
Ing. Sechovec dodává, že nápad na zavedení tohoto věrnostního programu s odměnami vzni-

kl proto, že Jednota chce poděkovat svým zákazníkům za jejich
přízeň a odměnit je za jejich věrnost. Zákazníků si vážíme, snažíme se dělat vše proto, aby u nás
byli spokojeni a aby se příště opět
vrátili k dalšímu nákupu.
-PI-
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