Товариство з обмеженою відповідальністю «Вересень плюс»
(надалі – ТОВ «Вересень плюс», Товариство)

Наказ № _

м. Кропивницький								«11» лютий 2022р.

Про проведення акції
«Купуй в Файно маркет на 200 грн!» (надалі – Акція)

З метою стимулювання збуту товарів, збільшення обсягів продажу та додаткового залучення покупців у магазини «Файно маркет» на підставі наданих мені повноважень,
НАКАЗУЮ:
1. На умовах, розроблених управлінням маркетингу Товариства у період з 14.02.2022 року до 07.03.2022 року включно в мережі магазинів ТОВ «Вересень плюс» - а саме «Файно маркет» розташованих за адресами (надалі – Магазини):

№ п/п
Адреса магазину
1
Вул. Яновського
2
с.Нове, вул. Металургів
3
Знаменка, ул. Привокзальная, 2г
4
Светловодск, ул. Чайковсько
5
п. Горный, ул. Линия 1, д.1А, к
6
Светловодск, ул. Ленина
7
ул. Металлургов 17Б
8
г. Кировоград, ул. Микитенка, 25
9
г. Кировоград  вул. Волкова,11
10
Преображенская,4а
11
ул Пацаева ост.ДЖЕРЕЛЬ
12
вул.Бєлінського 4А
13
пгт. Александровка, ул.Гагарина 39-б
14
Можайского 43
15
Горный 6 Линия 25А
16
Александрия, вул. Першотравнева 139А
17
Новый, в.Металургів 5
18
м. Кропивницький, вул. Дніпровська, 64
19
пгт Побугское, Первом
20
ул.Московская 202
21
м.Благовіщенське, вул.Заводська 4А
22
с.Созоновка, ул.Центральная 1
23
Светловодск улЛенина29
24
вул.Волкова,11 к.1
25
Добровеличківка ул. Центральна, 104
26
ул. Родимцева, 98 к.1
27
Субботцы, Центральная 16
28
г.Новоархангельск, ул.Славы 59/35
29
г.Кировоград, ул.Беляева, 9
30
смт. Вільшанка, вул. Центральна 9
31
смт. Компаніївка, вул. Паркова 12-а
32
м. Бобринець, вул. Вознесенська, 45
33
м. Кропивницький, вул. Василя Нікітіна, 17
34
м. Кропивницький, вул. Полтавська, 83
35
смт. Новгородка вул.Дружби, 72-а
36
г.Знаменка, ул.Привокзальная, 1-е
37
 г. Новоукраинка ул. Ленина, 86
38
пгт. Завалье, ул. Октябрьская, 18
39
г. Бобринец, ул. Ленина, 11-а
40
г. Новоукраинка, ул. К. Маркса, 57
41
г. Гайворон, ул. Василия Стуса, 29
42
г. М. Виска, ул. Шевченка, 1-б
43
г. Кировоград,  ул. Хабаровская, 3
44
г. Знаменка, ул. Ленина, 35
45
смт.Олександрівка,Нез. України 96
46
Компаниевка, ул. Перемоги, 136
47
м.Мала Виска, вул.Містечкова, 49
48
с. Соколовское, пр. Комсомольский, 8-а
49
м.Благовіщенське вул.Героїв України 21/17
50
м. Кіровоград, вул. Архангельська 2
51
м. Знам'янка, вул.  Грушевського, 14-г
52
г. Кировоград, ул. Пляжевая, 1
53
г. Кировоград, ул. Шевченко 27
54
г. Кропивницкий, ул. Волкова 6в
55
м. Кропивницький, вул. Ушакова 2б
56
м. Кропивницький, вул. Добролюбова, 38 
57
с. Богданівка вул. Миру 3
58
м. Кропивницький, вул. Андріївська 12
59
м. Кропивницький,  Героїв України, 34
60
м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 4 
61
м. Кропивницький вул.  Паученка 36
62
с. Торговиця вул. Щорса 1-б
63
смт. Нова Прага, вул. Центральна 21
64
м. Кропивницький, вул. Павла Сніцара, 40
65
м. Кропивницький вул. В. Пермська, 67А
66
м. Кропивницький, вул. Садова, 81А
67
с. Дмитрівка вул. Нечаєва 57-в
68
м. Помічна вул. Перемоги 92-б
69
с. Велика Виска, вул. Центральна 68
70
г Кропивницкий вул. Короленка 38
71
г Кропивницкий вул.Івана Олінського 30
72
м. Кропивницький, вул. Холодноярська, 2а
73
смт. Голованівськ вул. Ринкова, 1
74
м. Кроп., вул. Чайковського, 71
75
м. Новоукраїнка, вул. М.Вороного, 82
76
 г Кропивницкий вул.Вокзальная  20 кор.1
77
м. Кропивницький вул. Межовий Б-р 9-А
78
м. Кропивницький вул. Попова, 15/18
79
смт. Помічна вул перемоги 85
80
г. Кировоград Жадовский
81
г. Кропивницкий проспект У 
82
м. Кропивницький, вул. Ю. Коваленка, 5-а
83
м. Кропивницький, вул. Холодноярська, 72а
84
м. Кропивницький, вул.В. Перспективна
85
м. Кропивницький, пров.Великовис, 1/1
86
м. Новомиргород вул. М.Зерова, 17/79
87
м.Кропивницький вул.Кравчинського,32
88
м.Кропивницький вул Короленка 34 А
89
м. Кропивницький пр. Університетський 21а
90
м. Новоукраїнка вул Курчатова 14-Б
91
м. Кропивницький вул. В. Перспективна 8
92
с.Трепівка,  вул. Київська 30а
93
смт. Знам'янка вул. Перспективна 80а
94
с. Рівне, вул. Кірова 104
95
м.Шпола  Шполянський район, м. 
96
м.Кам'янка, вул. Перемоги 15
97
м Гайворон. Вул. Куйбишева 201.
98
с.Суботці вул. Центральна, буд.18
99
м. Черкаси, вул. Симиренківська, 25
100
с. Дубіївка, вул. Б. Хмельницького 27а
101
м. Черкаси, вул. Нарбутівська 175
102
м. Черкаси, вул. Менделєєва 5
103
с. Білозір'я, вул. Незалежності 146
104
м. Черкаси, вул. Руставі 13
105
 м. Черкаси, вул. Одеська, буд. 20
106
с. Будище, вул. 30 років Перемоги, 25/5
107
м. Кропивницький, вул Ак. Тамма 3б
108
м. Черкаси вул. Гагаріна 35
109
м. Черкаси, вул. Максима Залізняка 7
110
м Черкаси вул. 30 років Перемоги 40/1
111
м. Черкаси, вул. Чехова 110
112
м. Черкаси, вул. Чехова 9 а
113
м. Черкаси, вул. Чорновола  122/41
114
м.Кропивницький вул.Березняка 38А
115
м. Камянка вул Шевченко 2А
116
с. Руська Поляна вул. Шраменка 53/1
117
с. Свидівок вул. Партизанська 3
118
м. черкаси вул. Кобзарська ,9
119
с. Матусів вул. Заводська,57 
120
С. Катеренопыль. Вул. Чорновола в ,2
121
м. Черкаси, вул. Генерала Момота, 17
122
С. Вергуни, вул. Свято Троїцька, 93/3
122
м. Черкаси, вул. Десантників,1 

1.1. Провести маркетингову Акцію «Купуй в Файно маркет на 200 грн!» (надалі – Акція)
згідно інструкції і офіційних правил вказаних в додатку №2, №3.
1.2. Довести до відома регіоналів, управляючим, старших касирів та касирів Магазинів, інформацію про умови маркетингової Акції «Купуй в Файно маркет на 200 грн!»
1.3. Відділу маркетингу ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС» - довести умови Акції до відома покупців ФАЙНО МАРКЕТ шляхом вжиття інформаційних заходів.

2. Управляючим Магазинів:
2.1. Розмістити рекламні матеріали в торгових залах Магазинів не пізніше  20.12.2022 року.
2.2. Довести умови Акції до відома старших касирів та торгового персоналу Магазинів.
2.3. Контролювати роботу персоналу, який задіяний в Акції.
2.4. Розмістити офіційні правила Акції в куточках покупця у кожному з Магазинів.

3. Старшим касирам Магазинів:
3.1. Довести умови Акції до відома касирів.
3.2. Перевіряти знання касирами основних умов Акції.

4. Касирам Магазинів:
4.1. У випадку виникнення питань зі сторони покупців стосовно умов Акції - стисло пояснювати умови, і давати рекомендації, де можна ознайомитись з детальними правилами проведення Акції.


5. Відповідальність за проведення Акції покласти на менеджера з маркетингу Протопопову І. В.

6. Відповідальність за організацію та контроль перебігу Акції покласти на менеджера з маркетингу Протопопову І. В.

9. Відповідальність за друк та доставку на Магазини інформаційних матеріалів, покласти на Котенко Є.

10. Відповідальність за проведення Акції в магазинах Файно Маркет покласти на управляючих Магазинів.

11. Затвердити Рекламну підтримку (Додаток № 1), інструкцію Акції (Додаток № 2), офіційні правила Акції (Додаток № 3).

Додатки:

Додаток №1 «Рекламна підтримка» - 1 аркуш.
Додаток №2 «Інструкція до Акції» - 2 аркуші.
Додаток №3 «Офіційні правила Акції» - 3 аркуші.

Директор ТОВ «Вересень плюс»					Є.В. Тертишний

Узгоджено: 
юрисконсульт		 __________________________			


Додаток № 1 до Наказу про проведення акції 
«Купуй в Файно маркет на 200 грн!»
від 11 лютого 2022 р.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ТОВ «Вересень плюс»
____________________ Є.В. Тертишний
________________________ 2022 року



Рекламна підтримка:

	Плакати А1 на фасадах Магазинів (130 шт).
	Картки для видачі покупцям  -60 000 шт. надає безкоштовно компанія партнер
	Інформація на сторінках у соціальних мережах Файно маркет. 

Аудіо реклама в торгових залах Магазинів.
Розміщення умов Акції на інтернет-сайті https://fayno.market/





	
Узгоджено: 
Директором з
маркетингу							                     Миргородський О.В.


Підготував: 
Менеджер з маркетингу					                      Протопопова І. В.

Додаток № 2 до Наказу про проведення акції
«Купуй в Файно маркет на 200 грн!»
 від 10 лютого  2022 р.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ТОВ «Вересень плюс»
____________________ Є.В. Тертишний
________________________ 2022 року

Інструкція до акції 
«Купуй в файно маркет на 200 грн!»



Період дії акції – з 14.02.2022. – 07.03.2022.
Покриття акції - вся мережа магазинів Файно маркет (Кропивницький, та Черкаси та область)
Механіка акції: З 14.02.2022. – 07.03.2022.Прийди в Файно маркет, зроби покупку від 200,00 грн. та гарантовано отримай акційний купон з вигодою на покупку на сайті https://www.moyo.ua/ (при її наявності на магазині Файно маркет)
Акційний купон: це купон з QR кодом, який веде на сторінку https://www.moyo.ua/ . На якій треба вести інформацію ПІБ та номер телефону. Упродовж 5 днів бонуси будуть зараховані до власного кабінету на сайті https://www.moyo.ua/
200 бонусів: . Умова акції: придбавши в мережі магазинів «ФАЙНО МАРКЕТ» товари на суму від 200 грн. одним чеком, отримай знижку 200 грн. на покупки товарів в інтернет-магазині мережі «MOYO». Знижку можна використати наступним чином: при купівлі товару на 400 грн. та більше – отримай знижку 200 грн.; при купівлі товарів вартістю до 400 грн. – діє знижка у розмірі 50% вартості товару.  Акція діє з 14.02.2022. – 07.03.2022.

Деталізація проведення акції
1. Завітати у перiод з 14.02.2022. – 07.03.2022. у будь-який магазин Файно маркет, зробити покупку вiд 200,00 гривень одним чеком та отримати акційний купон (при його наявності в магазині).
3. Зберегти чек покупки та акційний купон для здійснення реєстрації в Акції.
4. Зареєструватися в Акції за посиланням по QR-коду на акційній картці ЛБ Людмила Бойченко  Реєстрація на сайті  на сайті www.moyo.ua. 
5. Отримати 200 бонусів протягом 5 днiв вiд дати реєстрації в Акції.
6. Витратити бонуси протягом періоду дії акції з дати нарахування бонусних гривень в власному кабінеті на сайті www.moyo.ua на товари своє мрiї в інтернет-магазинах www.moyo.ua. 


Рекламна підтримка на маркетах:
Плакат для клік-системи А1 (зовнішній) – 1 шт. (не на всіх магазинах)
Внутрішнє радіо – вся мережа
Інтернет-реклама:
Facebook, Instagram – 18 000 охоплення
Сайт – 2 000 відвідувачів 
Доставка рекламних матеріалів згідно вставленої процедури.
При виникненні запитань по акції звертатись до Спеціаліста по рекламі та маркетингу Протопопової Ірини тел.: (050)6581905
Узгоджено: 
Директором з
маркетингу							                     Миргородський О.В.



Додаток № 3 до Наказу про проведення акції 
«Купуй в Файно маркет на 200 грн!»
від 11 лютого 2022 р.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ТОВ «Вересень плюс»
____________________ Є.В. Тертишний
________________________ 2022 року

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Купуй в файно маркет на 200 грн!»
(надалі за текстом – Офіційні правила)

1. Організатор Акції.
1.1. Організатором акції «Купуй в файно маркет на 200 грн!»
(надалі - Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Вересень плюс» (надалі за текстом –або Організатор).

2. Територія проведення і тривалість Акції.
2.1. Акція проводиться на території Кіровоградської і Черкаської областей в мережі магазинів ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС» - ФАЙНО МАРКЕТ.

2.2. Період проведення Акції (для Учасників):
Початок: о 07:00 годині 14.02.2022 року.
Закінчення: 22:00 год. 07.03.2022, точний час закінчення визначається згідно з режимом роботи Магазинів ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС» ФАЙНО МАРКЕТ.
2.3. Інформаційна підтримка Акції: на сайті https://fayno.market/
2.4. Ці Офіційні правила розроблені та затверджені Організатором Акції. Оприлюднення Офіційних правил Акції здійснюється на сайті www. https://fayno.market/ (надалі – Офіційний сайт Організатора) та у куточках покупця у кожному з Магазинів ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС» ФАЙНО МАРКЕТ 
2.5. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Заохочувальний фонд Акції не формується з внесків Учасників Акції.

3. Право на участь в Акції, Учасники Акції.
3.1. В Акції можуть брати участь будь-які громадяни України, особи які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту – «Учасники» або «Учасники Акції»).
УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній неповнолітні (особи до 18 років), обмежено дієздатні і недієздатні особи. При цьому Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. В Акції можуть брати участь, власники та працівники Організатора, та співробітники компанії «Файно маркет» та члени їх родин. Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Організатора Акції. 

4. Права Учасників Акції.
4.1. Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням та громадянською позицією Учасників.
4.2. Учасники Акції мають право на отримання інформації про хід реалізації Акції на Офіційному сайті Організатора.
4.3. Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в будь-який спосіб, включно з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв’язку.
4.4. Учасники Акції мають право заохочувати до участі в Акції своїх рідних, близьких та знайомих.
4.5. Учасники Акції мають право на визначення власної міри їх активності в Акції.


5. Порядок участі в Акції
Для отримання права на участь в Акції Учаснику необхідно:
Здійснити в Період проведення Акції покупку в будь-якому магазині мережі «ФАЙНО МАРКЕТ» на загальну суму не менше 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ)  перiод з 14.02.2022 по 07.03.2022. та отримати акційний купон.
Зберегти чек покупки та акційний купон для здійснення реєстрації в Акції.
Зареєструватися в Акції за посиланням по QR-коду на картці на сайті www.moyo.ua, 
Отримати 200 бонусів протягом 5 днiв вiд дати реєстрації в Акції.
       Витратити бонуси протягом періода дії акції з дати нарахування     бонусних гривень в власному кабінеті на сайті www.moyo.ua на товари своє мрiї в інтернет-магазинах www.moyo.ua. 


6. Акційні купони:
6.1. Заміна акційних купонів грошовим еквівалентом не допускається. 
6.2. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання акційних купонів Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим купоном з будь-яких причин, а також за будь-які можливі наслідки використання таких купонів.
6.3. Відповідальність Організатора обмежується видачою акційних купонів (за їх наявності у магазині) згідно умов акції, передбаченими цими Правилами.
6.4. Отримання акційних купонів передбачено тільки Учасниками Акції, які будуть мати на це право, виконавши всі умови Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання.
6.6. На Учасника Акції покладається повна відповідальність за будь-який збиток, який може бути нанесений його здоров'ю внаслідок особистої необережності, недбалості, неуважності, зайвої самовпевненості, навмисного або ненавмисного порушення правил поведінки внаслідок використання акційного купону.


8. Прикінцеві положення.
8.1. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акції обставини.
8.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних правил, і/або питань, не урегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. Організатор залишає за собою право не вступати у листування та інші контакти з Учасниками Акції.
8.3. Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті https://fayno.market/. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних правил.
8.4. Приймаючи участь в Акції Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими  Офіційними правилами Акції «Купуй в файно маркет на 200 грн!», і свою повну та безумовну згоду з ними. Участь в Акції не дає права на одержання від Організатора будь-якої компенсації. Організатор має право відмовити Учаснику Акції в наданні акційного купону, якщо Учасник Акції будь-яким чином порушив ці Офіційні правила Акції. 
8.6. Учасники Акції в силу беззастережного та безвідкличного дозволу, наданого на умовах цих Офіційних Правил, не мають права в майбутньому заперечувати та/або оскаржувати використання та обробку наданих ними персональних даних, інформації та матеріалів Організатору Акції.


Директор ТОВ «Вересень плюс»							Є.В. Тертишний



