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18. Toruń za pół ceny

[1]
18. edycja akcji Toruń za pół ceny odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2020 r.
Pierwszy weekend kwietnia w Toruniu upłynie pod znakiem rabatów. Obniżki cen o 50 procent można
spodziewać się w klubach, kawiarniach, restauracjach, instytucjach kultury i nauki, hotelach,
ośrodkach sportowych oraz sklepach, salonach piękności i wielu innych punktach usługowych na
terenie całego Torunia. W gronie partnerów akcji można znaleźć nie tylko przedsiębiorców ze
starówki. Chętnie dołączają do niej także właściciele osiedlowych lokali i sklepów.
Zgodnie z regulaminem, oferta promocyjna partnerów akcji, musi obejmować co najmniej 3 produkty
bądź usługi, których ceny muszą być obniżone o 50 procent przez cały weekend akcji, w godzinach
otwarcia punktów.
Trwa nabór zgłoszeń. Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w kwietniowej odsłonie TZPC muszą
dostarczyć organizatorom:
1. Podpisany Regulamin współpracy w ramach akcji „Toruń za pół ceny”,
2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu zawierający
m.in.:
- ofertę TZPC określającą usługi / produkty , które będą obniżone o 50% w stosunku do ceny
standardowej, zgodnie z paragrafem 4 ust. 1-5.
- dane teleadresowe na potrzeby publikacji na stronie internetowej akcji i materiałach
informacyjnych (pełna nazwa, adres, telefon, strona www, e-mail),
- krótkiego opisu reprezentowanego obiektu;
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3. Podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją akcji „Toruń za
pół ceny”,
4. Zdjęcie lokalu o rozdzielczości min. 300 dpi,
5. Logo w wersji wektorowej oraz JPG.
Kompletne zgłoszenie należy przesłać pod adres torunzapolceny@eurozet [2].pl. Termin
przyjmowania zgłoszeń mija 6 marca 2020 roku.
Informacje szczegółowe: koordynatorka zgłoszeń do akcji Monika Dejnecka
e-mail: monika.dejnecka@meloradio.pl [3], tel. 505 157 826.
Organizatorami akcji Toruń za pół ceny jest Gmina Miasta Toruń i Eurozet.
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej akcji: http://torunzapolceny.pl/przystap_do_akcji/
[4]
Po pobrania:
Regulamin współpracy w ramach akcji "Toruń za pół ceny" [5],
Formularz zgłoszeniowy. [6]
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