
Tree of Life, Lázeňská 531, CZ 507 81 Lázně Bělohrad

Soutěžte s Cadurou 
a vyhrajte ŠVÝCARSKÉ HODINKY CERTINA, 
SPA VÍKEND PRO 2 OSOBY v hotelu TREE OF LIFE ****
nebo luxusní koupelnový set SanSwiss!

SOUTĚŽ PRO PRODEJCE
o atraktivní ceny

BOHEMIA sekt 
za každých 5 prodaných sprchových zástěn CADURA!



RADOST ZE SPRCHOVÁNÍ      Již 20 let na českém trhu!

Společnost SanSwiss s.r.o. vyhlašuje motivační soutěž v prodeji sprchových koutů CADURA. 
Soutěž je určena pro všechny prodejce sprchových koutů SanSwiss, kteří splní veškerá pravidla 
soutěže. Vítězem se stane vždy konkrétní zaměstnanec dané firmy, tedy jednotlivec. 
Soutěž trvá od 1.9.2019 do 30.11.2019. 

Hlavní výhrou jsou švýcarské hodinky CERTINA DS-8 Moon Phase v hodnotě 14.000 Kč (pánské 
nebo dámské). Druhou výhrou je víkendový pobyt pro dvě osoby v moderním čtyřhvězdičkovém 
hotelu Tree of Life v městečku Lázně Bělohrad v hodnotě 12.000 Kč (termín dle představ výherce). 
Třetí výhrou je luxusní koupelnový set SanSwiss v hodnotě 5.000 Kč. 

Tyto výhry obdrží 3 prodejci s největším počtem prodaných sprchových zástěn CADURA 
v období od 1.září 2019 do 30. listopadu 2019 (rozhodující je datum na dodacím listu). 
Za každých 5 ks prodaných produktů CADURA obdrží prodejce sekt BOHEMIA.
Navíc ze všech zúčastněných prodejců náhodně vylosujeme 20 osob, kteří obdrží 
5 l soudek piva Pilsner Urquell 12° a upomínkové předměty CADURA. Šanci má každý!

Registraci prodaných produktů CADURA lze provádět výhradně přes e-mail soutez@sanswiss.cz 
(předmět „Soutěž CADURA“, obsah e-mailu: firma, jméno prodejce, počet prodaných kusů a číslo 
dodacího listu/číslo zakázky). Do soutěže budou zařazeni prodejci s minimálním objednaným 
množstvím 5 ks.

Výherce vyhlásíme a zveřejníme na webových stránkách společnosti 4.12.2019.
Podrobná pravidla soutěže naleznete na www.sanswiss.cz/cz/akce/soutez-cadura.

Přejeme úspěšný prodej sprchových zástěn CADURA!
CADURA byla inspirována přírodou, tvarována vodou a udělá radost právě Vám!

SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123, CZ  506 01 Jičín

TIP pro úspěšný prodej:
Sledujte náš Instagram a YouTube. Nechte se inspirovat „příběhem CADURA“. 

www.sanswiss.cz


