ПРОПОЗИЦІЯ
до співпраці в рамках проекту "Клуб ЕВЕРЕСТ"
"Клуб ЕВЕРЕСТ" — програма лояльності для абонентів "ЕВЕРЕСТ™", що дає можливість отримати
Подарункові Сертифікати* на товари та послуги від Партнерів програми.

* Надання знижки, яка частково або повністю компенсує вартість товару/послуги.

Місія програми: взаємна популяризація
діяльності та збільшення доходу
Партнерів завдяки участі в програмі.

Переваги партнерства:
 Розширення клієнтської бази за рахунок залучення аудиторії
платоспроможних абонентів;
 Формування кола постійних, лояльно налаштованих споживачів;
 Систематична рекламно-маркетингова підтримка;
 Просування бренду та компанії на ринку.

Що отримує Партнер?
VIP

Premium

Classic

Що отримає Партнер?

Орієнтовна кількість сертифікатів/загальна вартість
сертифікатів (в місяць)
від 50 шт/від 3
тис. грн

від 30 до 50
шт/від 1 до 3 тис.
грн

Реклама

до 30 шт/до 1 тис.
грн

Стань партнером
evercard
Реклама в мережі Інтернет

постійно

постійно

постійно

Логотип+банер з посиланням на сайт (сторінку) Партнера на сайті
club.everest24.com.ua в тематичній рубриці розділу "Магазин"

на старті та
1раз/2 місяці в
подальшому

на старті та
1раз/2 місяці в
подальшому

на старті та
1раз/2місяці в
подальшому

1раз/2-3 місяці

1раз/2-3 місяці

-

Публікація про Партнера на місцевих новинних сайтах

постійно

-

-

Контекстна реклама в пошуковій системі Google з посиланням на
інформацію про Партнера на сайті Клубу Еверест

Публікація про Партнера на сайті everest24.com.ua, на корпоративній
сторінці ЕВЕРЕСТ у Facebook та Instagram

Реклама в інфоцентрах** «ЕВЕРЕСТ»
постійно

постійно

постійно

Флаєр «Клуб ЕВЕРЕСТ»

постійно

постійно

постійно

Відеоролик про бонусну програму та Партнера

1раз/4місяці

-

-

Плакат з логотипом Партнера

** ТРЦ Квартал, ТЦ Магігранд, ТРК Поділля-сіті, Головний офіс (Данила Галицького, 6 Б)

VIP

Premium

Classic

Орієнтовна кількість сертифікатів/загальна вартість
сертифікатів (в місяць)
від 50 шт/від 3
тис. грн

від 30-50 шт/1-3
тис. грн

Реклама

до 30 шт/до 1 тис.
грн

Стань партнером
evercard
Реклама на зовнішніх носіях

постійно

постійно

1раз/3місяці

-

-

Відеоролик в маршрутних таксі (у вигляді блоку 50 разів/день). Задіяно
145 автомобілі
Флаєр «Клуб ЕВЕРЕСТ» — розповсюджується поквартирно бригадами
підключення
Логотип Партнера у ліфтах міста в рамках рекламної кампанії «Клубу
ЕВЕРЕСТ»

постійно

1раз/4місяці

-

-

постійно

-

-

Реклама в громадському транспорті з інформацією про бонусну
програму з логотипом Партнера

Індивідуальне інформування абонентів
постійно

постійно

постійно

Вхідна лінія call-центру ( загальна інформація)

1 раз/2 місяці

1раз/4місяці

-

Viber/e-mail/SMS-розсилка, PUSH-повідомлення

1раз/2місяці

-

-

Вихідна лінія call-центру – інформування про Партнера та бонусну
програму (до 3 тис. абонентів в місяць)

В чому полягає суть участі в Програмі?
Партнер програми надає Сертифікат *** на товар/послугу Організатору (компанії "ЕВЕРЕСТ"), які будуть
виставленні на сайті club.everest24.com.ua в розділі "Магазин" для придбання за бонуси.

Хто може придбати сертифікат?
Всі абоненти компанії "ЕВЕРЕСТ", які мають достатню кількість бонусів на своєму рахунку.

Що розуміється під Подарунковим Сертифікатом?
Подарунковий Сертифікат — це фірмовий бланк компанії "ЕВЕРЕСТ" із зазначенням всієї необхідної
інформації про товар/послугу, умови отримання і терміни використання (якщо вони передбаченні
умовами Партнера).
Подарункові Сертифікати можуть бути двох видів та надавати абонентам наступні переваги:
 можливість отримання послуги/товару на безоплатній основі (за замовчуванням або за відповідних
умов, заздалегідь узгоджених з Партнером);
 можливість придбання товару/послуги зі знижкою (розмір знижки має перевищувати існуючі базові
знижки по аналогічним та/чи внутрішнім програмам Партнера).
Організація друку Сертифікатів та витрати, пов’язані зі створенням макетів, поліграфічної продукції, відеороликів,
написанням рекламних текстів, покладаються на компанію "ЕВЕРЕСТ".

*** Партнер має надати Сертифікат, за допомогою якого можливо отримати знижку від 50% до 99% на конкретний товар/послугу.

Запрошуємо вашу компанію приєднатись до Партнерів «Клубу ЕВЕРЕСТ» та
оцінити переваги співробітництва за бонусною програмою!

тел.:(0432) 552-530,
(067) 431-59-90, (063) 732-07-60.
e-mail: club.everest@everest.vn.ua

Запрошуємо до обговорення індивідуальних умов співпраці

