


Gra Zakupowa Twój Plebiscyt Marek to akcja pro-sprzedażowa, w której udział 
biorą zarówno Klienci jak i Najemcy CH Karolinka w Opolu. 
 
Głównym celem Gry dla Klientów jest dobra zabawa, która zwieńczona jest 
odbieraniem nagród za dokonane zakupy. 
 
Najemcy natomiast biorąc udział w zabawie mają sznasę zwiększyć swoje 
obroty, zyskać dodatkowe miejsce reklamowe, pozyskać lojalnych Klientów 
oraz być może wygrać imprezę integracyjną dla swoich pracowników. 
 
Biorąc udział w Grze Twój Plebiscyt Marek możesz tylko zyskać! 
 

Ekran główny aplikacji mobilnych gOffline 
w naszych poprzednich akcjach 



Schemat akcji oczami Klienta 



Założenie konta SMS-em 

Jest błyskawiczne!  A Organizator nie pobiera żadnych 
dodatkowych opłat za SMS. 

 
 

WYŚLIJ SMS O 
TREŚCI:  

Karolinka 
 

Pod numer 
799 – 599 – 847 



Aktywny Najemca 

1. Tylko u uczestników Plebiscytu Marek będzie 
możliwość realizacji kart Pre-Paid, które są 
doładowane na łączną sumę ponad 15.000 PLN! 
(Nagrody Finałowe i Tygodniowe)  

2. Wydajemy budżet marketingowy o wartości 
12.000 PLN u Aktywnych Najemców (Ty dodajesz 
Prezenty – my kupujemy u Ciebie!) 

3. W ostatnim tygodniu Akcji u najbardziej 
Aktywnego Najemcy dokonamy zakupów do 
Katalogu Nagród o łącznej wartości 1.000 PLN. 

4. Pracownicy najaktywniejszego sklepu mogą wygrać 
nagrodę o łącznej wartości 1.000 PLN na imprezę 
integracyjną. 

500 PLN  
Karta Pre-Paid 

 

7.500 PLN 
[FINAŁ 

Karty Pre-Paid] 

12.000 PLN 
[budżet 
marketingowy] 

2.000 PLN 
[premia za 

zaangażowanie] 



Oznaczenie sklepów i typowanie Marek 
 

KLIENT – robi zakupy w 
sklepach na terenie CH 
Karolinki 

 
ZAKUPY  - każdy paragon o 
wartości powyżej 20 PLN bierze 
udział w akcji! 

 

SPRZEDAWCA – wręcza 
ulotkę i odsyła do Punktu 
Promocyjnego Akcji 

 

PARAGON – kwota z paragonu  
jest przeliczana na punkty 

 
HOSTESSA  

•podbija Klientowi 
paragon na odwrocie  

• zakłada konto w Grze i 
nalicza pierwsze punkty w 
Grze 

•informuje o zasadach Gry 
i nagrodach 

 

KLIENT MA WIELE 
MOŻLIWOŚCI DALSZEJ 
INTERAKCJI Z OFERTAMI:  

- Przegląda je na stoisku  

- Przeszukuje, typuje, głosuje 
na stronie www; 

- Zdobywa punkty i walczy o 
nagrody i prezenty z aplikacją 

mobilną…    

 
REJESTRACJA  w systemie jest 
jednorazowa. Następuje 
poprzez nadanie  
indywidualnego kodu za 
pomocą numeru telefonu 

Wirtualny portfel Gracza w 
Grze Zakupowej 

To tutaj Gracz zbiera e-Żetony 
(ZTN) 



Aby Gracz mógł odebrać Prezent, powinien: 
• Zgromadzić odpowiednią ilość e-Żetonów; 
• Oddać głos na swoją ulubioną Markę; 
• Wybrać i zamówić Prezent z Katalogu Nagród dostępnego na platformie gOffline, w aplikacji mobilnej i w 

Punkcie Promocyjnym Akcji; 
• Gracz otrzyma Klucz Do Odbioru Prezentu, który musi okazać przy odbiorze Prezentu w sklepie, który go 

sponsoruje; 
• Najemca po zweryfikowaniu Klucza wydaje Prezent; 
• Klucze Do Odbioru Prezentów Najemca może pobrać z Platformy gOffline lub u hostessy; 
• Instrukcja dodania Prezentów, jak i ich wydania dostępna jest na stronie www.goffline.pro/karolinka-

aktywny-najemca. 
  
Przy tworzeniu tej procedury, mieliśmy na celu skłonienie nowych potencjalnych Klientów, do odwiedzenia 
Państwa sklepu przy okazji odbioru Prezentów. 



12.000 PLN Pula na prezenty „natychmiastowe” – za zakupy i zaangażowanie 

500 PLN  Pula na Nagrody Specjalne  

(karta PP na zakupy u Zwycięzcy Plebiscytu Marek) 

7.500 PLN Nagrody Finałowe – dla najbardziej zaangażowanych i lojalnych 

(karty PP na zakupy w CH Karolinka) 

KATALOG NAGRÓD  

Pula nagród w Grze:  30.000 PLN 

7.000 PLN Pula na karty PP rozdane w trakcie Gry 

 



Wizualizacja Katalogu Nagród w innych Akcjach 



Oznaczenie sklepów i typowanie Marek 



Katalog Nagród jako forma reklamy 

Katalog Nagród jest dla Państwa szansą na dodatkowe rozreklamowanie się zarówno na terenie Centrum, jak i poza 
nim. Badania przeprowadzone w trakcie pierwszej edycji Gry wykazały, że nasza aplikacja, jak i platforma internetowa, 
osiąga sporą aktywność po zamknięciu Centrum! Wtedy właśnie Klienci po ciężkim dniu pracy znajdują chwilę czasu, 
aby przyjrzeć się jakie Prezenty mogą odebrać z Katalogu Nagród. Jest to więc dla Państwa szansa na 
spersonalizowaną reklamę.  
 
Dodając Prezenty do Katalogu Nagród są Państwo widoczni za każdym razem, gdy Klienci przeglądają Katalog. 
Dodatkowo opracowane przez nasz zespół infografiki związane z Katalogiem Nagród, widoczne będą na Facebooku 
CH Karolinki. 



Program „Aktywny Najemca” 

Harmonogram wydania budżetu marketingowego 
oraz dodatkowa  

promocja w akcji pro-sprzedażowej 

Zaloguj się do Gry już dziś i bądź 
widoczny dla  

Klientów, gdy ruszy Gra Zakupowa! 
 

http://partner.goffline.pl  

http://partner.goffline.pl/


Skontaktuj się z nami! 
Konsultanci gOffline chętnie 

Doradzą, co się sprawdza i z czego najchętniej 
korzystają Klienci podczas Gry Zakupowej!  


