
Vážení partneři,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast v projektu ELLE FASHION SHOPPING WEEKEND (dále jen EFSW), který 
pořádá česká edice ELLE, nejprodávanějšího módního časopisu na světě.

• termín EFSW: 17.–19. 5. 2013
• projektu se účastní více než 1000 stylových obchodů
• akce je určena exkluzivně pro čtenářky ELLE (slevové kupony v ELLE 5/2013)
• ELLE LOVES VISAČKY od týmu stylistů ELLE – ke zvýšení prodejů ve vybraných obchodech v PALLADIU

   FASHION  SHOPPING WEEKEND 17.–19. 5. 2013

Kupující má nárok na slevu, případně na dárek,
pouze v případě, že odevzdá slevový kupon EFSW. 
Tyto slevové kupony získají čtenářky v květnové ELLE 
(vychází 17.  4. 2013). Prodávající je povinen poskytnout 
kupujícímu slevu uvedenou na tomto kuponu. Musí se vždy 
jednat o originál, ne o kopii kuponu – kupon je vytištěn na  
tvrdém černém papíře, potištěný z obou stran, z jedné strany 
je detail slevy a název obchodu a na straně druhé logo EFSW. 

Obchody, které se do akce zapojily pouze 
s prodejnou v PALLADIU, mají kupon 
viditelně označený logem PALLADIA 
a textem, který upozorňuje na to, že  
tento kupon je možné využít pouze 
v PALLADIU.
Slevové kupony, které Vám byly ode-
vzdány při nákupu pro uplatnění slevy, 
prosím uschovejte, po ukončení akce 
spočítejte a výsledek zapište nejpozději 
do 31. 5. 2013 na www.elle.cz/efsw2013. 
Počet kuponů využijeme k vyhodnocení 
úspěšnosti této akce. Za zaslání této infor-
mace Vám předem děkujeme.

Nejpozději do 5.  5. 2013 obdržíte na všechny
prodejny uvedené v adresáři EFSW vytištěné
plakáty, které slouží jako promomateriál k EFSW.
Tento plakát prosím vylepte ve své prodejně nejpozději
6. 5. 2013, a to na dobře viditelném místě (vchod do  
prodejny). Takto umístěné je prosím ponechte až do  

skončení EFSW, tzn. 
do 19. 5. 2013. Umístění  
fólie budeme průběžně  
kontrolovat. Po skončení 
akce můžete fólie  
zlikvidovat.

V období 7. 5.–13. 5. 2013 obdržíte pro vybrané značky 
speciální propagační tašky ELLE FASHION SHOPPING 
WEEKEND.  
Tyto tašky Vám budou doručeny na sídlo centrály Vaší 
společnosti, prosím rozdělte je do prodejen zapojených (tzn. 
těch, které jsou v adresáři EFSW) v přiměřeném počtu (podle 
předpokládaných prodejů) tak, aby do nich již od 17. 5. 2013 
mohlo být baleno zboží zakoupené v rámci EFSW. Používejte 
je prosím výhradně na zboží zakoupené v rámci akce EFSW.  
Pokud Vám během akce tyto tašky dojdou, používejte dále taš-
ky své prodejny. V případě, že Vám po skončení akce nějaké 

tašky zbudou,  
zašlete nám je  
prosím na adresu:
Mail Step,  
Do Čertous 2760/10, 
Praha 9, k rukám 
Terezy Špačkové.

1. Slevové kupony 2. Propagační materiál
– plakát (samolepicí fólie)

3. Propagační materiál
– nákupní tašky

NECHTE SE HÝČKAT EXKLUZIVNÍMI BENEFITY, KTERÉ PRO VÁS PŘIPRAVILA 

SPOLEČNOST MASTERCARD. VÍCE NA WWW.MASTERCARD.CZ

Slevové kupony najdete 

v květnové ELLE
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Tolik informace k akci ELLE FASHION SHOPPING WEEKEND.
Ještě jednou Vám děkujeme za podporu a partnerství a těšíme se na další spolupráci.
S přátelským pozdravem marketing časopisů ELLE a ELLE DECORATION
Kontakt pro případné další dotazy: Kateřina Vencová, tel. 221 589 115, 604 227 221, katerina.vencova@burdamedia.cz,
BURDA Media 2000 s. r. o., Na Zátorce 1, 160 00 Praha 6
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Držitelé Platinové, Zlaté nebo World platební
karty MasterCard mají nárok na speciální  
slevu/dárek. Tato sleva/dárek je uvedena na  
slevovém kuponu.
Při platbě Platinovou, Zlatou nebo World platební
kartou MasterCard je kupující povinen předložit
identifikační kartu Elite Program od MasterCard.
Pokud se kupující neprokáže identifikační kartou Elite
Program od MasterCard, nemá nárok na slevu pro
držitele těchto karet.

Tým stylistů ELLE 
bude 16. 5. 2013  
navštěvovat  
vybrané obchody  
v PALLADIU  
a označovat oblečení, 
které by podle jejich 
názoru nemělo chybět 
v jarním/letním šatníku 
čtenářek ELLE.
O obchodech, které tým 
stylistů navštíví, Vás bu-

deme předem informovat (abyste měli možnost upozornit 
personál prodejny). Stylista vybere dané oblečení a označí 
je visačkou. U pokladny nechá náhradní visačky, které 
by personál prodejny doplňoval po zakoupení vybraného 
oblečení. Tato aktivita je u čtenářek a nakupujících velmi 
oblíbená a výrazně zvyšuje v obchodech prodeje, proto 
doporučujeme, aby visačky byly po dobu trvání EFSW 
personálem prodejny opravdu doplňovány.

• kupující si vybere zboží

• u pokladny při placení zboží předá
 obsluze prodejny slevový kupon

• obsluha poskytne kupující slevu,
 případně dárek (dle specifikace na kuponu)

• obsluha vloží zakoupené zboží  
 do tašky ELLE

4. Sleva pro držitele 
karet Elite Program 
od MasterCard

5. ELLE loves visačky vybra-
né týmem stylistů ELLE

6. Shrnutí – jak bude tedy
nákup probíhat
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