
Výrobce a provozovatel internetového 

obchodu (dále jen „výrobce“): 

Bamboolik s.r.o., se sídlem na 

Ječná 1321/29a, 62100 Brno - Řečkovice, 

Česká republika

IČ: 29318122
DIČ: CZ29318122

Pro platby v CZK v ČR
6028351002/5500
IBAN pro platby v CZK v ČR
CZ4755000000006028351002
BIC kód/SWIFT
RZBCCZPP
Adresa banky
Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 

140 78, Praha 4

Giveaway (soutěž o produkt) je propagační aktivita na
sociálních sítích, která má předem dohodnutou formu a obsah
Díky této aktivitě mohou prodejci a výrobci podpořit své
sledující a zákazníky, kteří soutěž sdílejí. Musí také probíhat po
určenou dobu, aby zákazníci měli šanci se zapojit a splnit
podmínky pro výhru produktu
Bamboolik musí být u soutěže označen, aby došlo k propojení
soutěže s naší značkou
Akce běží například týden a poté velkoobchodní partner
oficiálně vyhlásí výherce a zašle mu produkt, který byl
předmětem soutěže

GIVEAWAY S BAMBOOLIKEM
PLATNÉ  OD  1 .3 .2022

bamboolik

Bamboolik s.r.o.
Ječná 1321/29a
62100 Brno - Řečkovice
Česká republika
 

seveckova@bamboolik.cz
(+420) 725 527 089 Jste na trhu noví a chcete zpropagovat svůj obchod se

značkou, která je na trhu dobře zavedená  a má 10 let
zkušeností a úspěchů
Chcete představit náš nový produkt a rozšířit tak svou
nabídku
Představujeme novou kolekci nebo limitku a vy chcete
nabídnout svým klientům více vzorů, barev a možností
U příležitosti nějakého významného dne nebo svátku (TOP,

Týden respektu k porodu, Světový týden kojení, atd.)

Vaše firma má narozeniny! - Oslavme to spolu!

PŘÍLEŽITOST PRO USPOŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE?

CO JE GIVEAWAY?

KONTAKTY

TAKÉ NÁS NAJDETE

JAK USPOŘÁDAT SOUTĚŽ? 

V rámci České republiky budeme na soutěži spolupracovat
vždy s 1 obchodním partnerem měsíčně 

Jeden obchodní partner může získat dárek každých 6 měsíců
(s výjimkou speciálních velkých akcí - TOP a Vánoce)

Obchodnímu partnerovi je poskytnuta výherní cena - produkt
- a je mu umožněn přístup do fotogalerie s fotografiemi, na
podporu propagace
Akci lze naplánovat i na několik měsíců dopředu, aby bylo
možné se připravit a nastavit strategii
Budeme také velmi vděční, pokud jednou z vašich podmínek
pro zařazení do giveaway bude "like" Bamboolikově stránce -

tímto způsobem můžete jako velkoobchodní partner
profitovat ze všech našich sledujících - každou akci
propagujeme v našich stories, čímž vaši značku uvidí více lidí

https://www.linkedin.com/company/2931202/admin/
https://www.facebook.com/Bamboolik
https://www.instagram.com/bamboolik/
https://www.youtube.com/channel/UCsy7Zb6KBTERYxWywVm3dCw

