
REGULAMIN PROMOCJI „PODRÓŻ Z SEWERĄ  2021”

§1

Promocja jest organizowana przez firmę Sewera Polska Chemia Ireneusz Wolak z siedzibą w Katowicach przy ul. 

Kościuszki 326 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej  przez Prezydenta Miasta 

Katowice pod numerem 1156 zwaną dalej Organizatorem

§2

Założenia ogólne

1. Udział w Promocji jest dobrowolny

2. Promocja organizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. skierowana jest do przedsiębiorców 

mających siedzibę na terytorium Polski

3. Promocja skierowana jest do przedsiębiorców zajmujących się dystrybucją produktów znajdujących się w ofercie 

Organizatora ze szczególnym uwzględnieniem produktów firmy Atlas

4. Promocja polega na tym, że przedsiębiorca, który w czasie jej trwania zakupi produkty znajdujące się w ofercie 

Organizatora za określoną kwotę będzie miał prawo nabyć od Organizatora w promocyjnej cenie 1 zł netto 

przewidziany zasadami promocji Towar Promocyjny nagrodę – tygodniowy wyjazd (letni lub narciarski).

5. Pakiety są limitowane, każdy przedsiębiorca może w związku z promocją nabyć maksymalnie 2 sztuki Towaru 

Promocyjnego.

6. Szczegółowe zasady Promocji są następujące:

ZASADY DOTYCZĄCE CAŁEGO ASORTYMENTU

- uczestnicy: firmy wykonawcze 

- okres bazowy: 1 X 2019  – 30 IX 2020 

- okres realizacji: 1 X 2020  – 30 IX 2021

- produkty objęte akcją – cały asortyment z oferty Sewery

- nagroda – tygodniowy wyjazd do wyboru:

  wyjazd „letni” (wyspa Kos)  –  X 2021 

  Alpy / Dolomity              –   marzec  2022

- wymóg na jedno miejsce: obrót min. 250 000 zł na całym asortymencie i dynamika sprzedaży min.  110%  

- wymóg na drugie miejsce: kolejne 250 000 zł

- maksymalnie można wypracować 2 miejsca

- firmy, które zrealizują obrót 500 000 oraz mają spełniony warunek dynamiki sprzedaży 110%  mają 2 miejsca

ZASADY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW FIRMY ATLAS

- uczestnicy: firmy wykonawcze 

- okres bazowy: 1 X 2019  – 30 IX 2020 

- okres realizacji: 1 X 2020  – 30 IX 2021

- produkty objęte akcją – asortyment firmy Atlas (bez Doliny Nidy i Optyzara)

- nagroda – tygodniowy wyjazd do wyboru:

  wyjazd „letni” (wyspa Kos) –  X 2021 

  Alpy / Dolomity              –   marzec  2022

- wymóg na jedno miejsce: obrót min. 100 000 zł na asortymencie Atlas i dynamika sprzedaży min.  110%  

- wymóg na drugie miejsce: kolejne 100 000 zł

- maksymalnie można wypracować 2 miejsca



- firmy, które zrealizują obrót 300 000 oraz mają spełniony warunek dynamiki sprzedaży 110%  mają 2 miejsca

Klienci, którzy zrealizowali min. połowę planu oraz wymaganą dynamikę mogą otrzymać część nagrody 

proporcjonalnie do wypracowanego obrotu. W takim przypadku aby skorzystać z wyjazdu zobowiązani są do zapłaty 

za pozostałą część miejsca bezpośrednio w biurze podróży.

Ilość sztuk nagród na na fakturze będzie proporcjonalna do wypracowanej części nagrody:

pełne miejsce na wyjeździe – ilość 1 

0,5 miejsca na wyjeździe – ilość 0,5

0,7 miejsca na wyjeździe – ilość 0,7 itd.

Klienci mogą łącznie wypracować maksymalnie 2 miejsca  (sumując miejsca za Atlas i pozostały asortyment)

- dodatkowym warunkiem  skorzystania z promocji jest rzetelność płatnicza w całym okresie promocji 



Zasady wycieczki dla wykonawców 2021

ATLAS

- uczestnicy: firmy wykonawcze 

- okres bazowy: 16 X 2019  – 30 IX 2020 

- okres realizacji: 16 X 2020  – 30 IX 2021

- produkty objęte akcją – asortyment firmy Atlas (bez Doliny Nidy i Optyzara)

- nagroda – tygodniowy wyjazd do wyboru:

 wyjazd „letni” ( miejsce do ustalenia) –  październik 2021 

 Alpy / Dolomity              –   marzec  2022

- wymóg na jedno miejsce: obrót min. 50 000 zł na całym asortymencie i odpowiednia dynamika:

110%  dla firm o bazie > 100 000 zł

120%  dla firm o bazie 60 000 – 100 000 zł

125%  dla firm o bazie < 60 000 zł

- wymóg na drugie miejsce: kolejne 50 000 zł

- firmy, które zrealizują obrót 150 000 + dynamika 110%  mają 2 miejsca

- maksymalnie można wypracować 2 miejsca

- zasady dopłat

Klienci, którzy zrealizowali min. 50% planu oraz wymaganą dynamikę mogą dopłacić do wycieczki - wysokość dopłat 

obliczana proporcjonalnie. Dopłaty do 2 miejsca również proporcjonalnie.

Mogą też wykorzystać wypracowaną kwotę do zmniejszenia dopłaty za wycieczkę wypracowaną na pozostałym 

asortymencie Sewery.

- dodatkowym warunkiem jest rzetelność płatnicza w całym okresie promocji oraz brak 

przeterminowanych zobowiązań na 31 V, 31 VII i 15 X 2021.

DODATKOWE INFORMACJE

- klienci mogą łącznie wypracować maksymalnie 2 miejsca  (sumując miejsca za Atlas i pozostały asortyment)

- akcje wycieczkowe się nie sumują, tj. jeżeli klient zrealizuje miejsce na Atlasie zakupy te odejmujemy od jego 

realizacji ogólnej, zarówno z bazy  jak i realizacji.

Z powodu indywidualnej umowy z Atlasem wycieczki nie proponujemy firmie Everest Brzeszcze.


