NEJOCEŇOVANĚJŠÍ KRMIVA SVĚTA

PROGRAM PRO KYNOLOGICKÉ ORGANIZACE
Podmínky členství:
Kdo se může stát členem Programu „Kynologická organizace“?
- každé registrovaná Základní kynologická organizace

Jak se stát členem Programu „Kynologická organizace“?
-

vyplnit dotazník na druhé straně tohoto dokumentu
doložit kopii potvrzení o registraci kynologické organizace

Co mi členství v Programu „Kynologická organizace“ přinese?
 15% slevu na vybrané zboží (vždy 2 největší možné balení v dané kategorii, při vlastnictví
pejsků malých plemen možno i 2 kg balení)
 věrnostní slevy
 možnost prezentace na webových stránkách www.weber-mlyn.cz. a na propagačních
předmětech

 pravidelné informace o prodejních akcích
 pravidelné informace o produktech
 možnost sponzorských darů
 možnost nákupu propagačních předmětů za zvýhodněnou cenu.

Co dostanu, při první registraci?

- členskou kartu na 15% slevu vybraných balení.
 při nákupu 20 ks dvou největších balení ACANA/ORIJEN jednorázová sleva 25%

Jakou slevu a za co?
 15% slevu na 2 největší možné balení v dané kategorii ACANA / ORIJEN
 15% slevu na 2 kg balení v dané kategorii ACANA / ORIJEN při výciku malých
plemen

Slevy se nesčítají s jinými programy a prodejními akcemi značek ACANA a ORIJEN!

Kde nakupovat pro Program „Kynologická organizace“?
 přímo v sídle dovozce Weber – mlýn, Masarykova 159, Hořovice 26801, acana@orijen.cz
 na mezinárodních a národních výstavách, kde bude stánek ACANA/ ORIJEN
 ve firemních prodejnách dovozce Weber-mlýn

Jak nakupovat pro Program „Kynologická organizace“?
 každé kynologické organizaci bude vydána jedna členská karta
 určený zástupce kynologické organizace bude zboží objednávat centrálně dle dodaných
informací v dotazníku. Možno objednávat i individuálně na základě prokázání příslušnosti
k dané ZKO.
Upozornění:
Slevy na odebrané zboží ZKO je podmíněno propagací značek ACANA/ORIJEN na
webových stránkách a cvičištích jednotlivých ZKO.
Zbouží zakoupené na členskou kartu „Programu pro kynologické oraganizace“ není
určeno k dalšímu prodeji třetím osobám.
Vyplněním dotazníku vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Poznámka:
Žádost o spolupráci je vždy lepší domlouvat osobně ve firmě weber-mlýn
v Hořovicích. Pokud máte zájem dostavte se spolu s vyplněným dotazníkem.

DOTAZNÍK PRO ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÉ ORGANIZACE
1. Název a sídlo ZKO
Název ZKO, Obec

2. Číslo registrace
Registrační číslo

3. Kontaktní osoba ZKO
Titul, jméno a příjmení

4. Počet členů ZKO

Počet registrovaných k 1.1. 2014

5. Preferovaný způsob doručení

přepravní služba

6. Způsob platby

hotově

Obchodní zástupce, přepravní služba, vlastní
Faktura, hotově při převzetí.

VÝHRADNÍ DOVOZCE FIRMY CHAMPION PETFOODS PRO ČR A SR:
WEBER-MLÝN, MASARYKOVA 159, HOŘOVICE 26801–CZ

TEL.: +420 311 514 300
MAIL.: ACANA@ORIJEN.CZ
WWW.WEBER-MLYN.CZ

