
„Nie klucz – montuj produkty oryginalnej
jakoÊci, gwarantuj bezpieczeƒstwo.”
Pod takimi has∏ami Inter Cars S.A. wraz ze
swoimi kluczowymi dostawcami rozpoczyna
najwi´kszà z dotychczas organizowanych 
w Polsce kampanii promocyjnych adresowa-
nych dla niezale˝nych warsztatów samocho-
dowych i firm zajmujàcych si´ sprzeda˝à
cz´Êci zamiennych. Celem akcji jest rozpro-
pagowanie wÊród klientów zasadnoÊci 
sprzeda˝y i monta˝u najwy˝szej jakoÊci 
cz´Êci pochodzàcych od producentów 
dostarczajàcych swoje wyroby na pierwszy
monta˝ samochodów. 

Organizatorzy akcji chcà zwróciç uwag´ 
odbiorców na olbrzymie korzyÊci p∏ynàce 
z faktu stosowania przy naprawach samocho-
dów, cz´Êci zamiennych najwy˝szej jakoÊci,
pochodzàcych od sprawdzonych dostawców.
Jednà z nich jest zdecydowanie ni˝szy wskaê-
nik reklamacji zg∏aszanych przez klientów 
w przypadku zastosowania przy naprawie
wysokiej jakoÊci cz´Êci, a tak˝e wi´kszy zysk
dla warsztatu samochodowego, bàdê sklepu
przy ich sprzeda˝y. Bardzo wa˝nym elemen-
tem akcji jest zwrócenie uwagi u˝ytkownika
samochodu, czyli klienta warsztatu, na aspekt
bezpieczeƒstwa. Sprawdzone podzespo∏y 
o najwy˝szej jakoÊci sà gwarancjà d∏u˝szej
eksploatacji samochodu, a tak˝e majà istotny
wp∏yw na komfort i bezpieczeƒstwo jazdy. 
Organizatorzy akcji chcà w ten sposób zach´-
ciç w∏aÊcicieli samochodów do serwisowania
ich aut w niezale˝nych warsztatach 
mechanicznych, oferujàcych cz´Êci zamienne
o jakoÊci oryginalnej. 

Akcja rozpoczyna si´ z poczàtkiem lutego 
a jej zakoƒczenie przewidziano na poczàtek
wrzeÊnia. Wówczas te˝, podczas 7. Targów
cz´Êci zamiennych narz´dzi i wyposa˝enia
warsztatów, organizowanych przez Inter Cars
S.A., laureatom akcji wr´czone zostanà 
nagrody. Trzeba zaznaczyç, ˝e ich pula jest
naprawd´ imponujàca i wynosi ponad 
1 000 000 PLN. To najwi´ksza wartoÊç 
nagród, jaka dotychczas zosta∏a ufundowana
przez organizatora konkursu w naszej bran˝y.
Co ciekawe, nagrody jednostkowe dla
uczestników sà równie˝ bardzo wysokie 
i cz´sto przekraczajà 50 000 PLN. Promocji
towarzyszyç b´dà równie˝ liczne szkolenia
produktowe organizowane przez dostawców.

Zasady konkursu sà bardzo proste, a szanse
na zwyci´stwo ma ka˝dy. Wystarczy zg∏osiç
ch´ç przystapienia do akcji promocyjnej na
stronie internetowej www.intercars.com.pl,
lub wype∏niç specjalny formularz znajdujàcy
si´ w filiach Inter Cars S.A. i zadeklarowaç 

w jakich liniach produktowych chce si´
wziàç udzia∏. Dla ka˝dej z linii produktowych
pochodzàcych od okreÊlonego dostawcy
ustalone zosta∏y progi zakupowe, po prze-
kroczeniu których klient automatycznie staje
si´ posiadaczem specjalnego, elektronicz-
nego kuponu konkursowego, bioràcego
udzia∏ w losowaniu nagród. 

Je˝eli w danej linii produktów, takich jak np.
amortyzatory ustalone zosta∏o, ˝e za ka˝de
wydane 100 PLN uczestnik otrzymuje jeden
kupon konkursowy, to kupujàc ich w ca∏ym
okresie trwania akcji na kwot´ 10 001 PLN
dostaje 100 kuponów konkursowych. 
Oznacza to, ˝e jego szanse na zdobycie 
nagrody sà 100-krotnie wy˝sze ni˝ kogoÊ, kto
dokona∏ przyk∏adowo zakupów tylko o warto-
Êci 100 PLN. OczywiÊcie im wi´ksze obroty
tym wi´ksze szanse na wygranà. Taki system
daje mo˝liwoÊci zdobycia nagród równie˝
klientom o mniejszym potencjale
i zach´ca ich do kupowania okreÊlonych 
produktów w Inter Cars S.A.  

Ka˝dy z uczestników konkursu, b´dzie móg∏
w dowolnym momencie sprawdziç ile kupo-
nów konkursowych uzbiera∏ w danej linii pro-

duktów i o ile wzros∏y jego szanse na wygranà.
Wi´cej szczegó∏ów dotyczàcych akcji znaleêç
b´dzie mo˝na w Regulaminie Konkursu, 
znajdujàcym si´ na stronie internetowej
www.intercars.com.pl. Ponadto szczegó∏owych
informacji o konkursie udzielaç b´dà filie 
i Przedstawiciele Handlowi Inter Cars S.A.
Organizatorzy przewidzieli równie˝ wiele do-
datkowych konkursów w trakcie trwania akcji,
dzi´ki którym mo˝na b´dzie staç si´ posiada-
czem atrakcyjnych nagród. Nale˝y te˝ pami´-
taç, ˝e klienci Inter Cars S.A. przez ca∏y czas
mogà zbieraç punkty w programie lojalnoÊcio-
wym IC-Premia, który stanowiç b´dzie jedno 
z podstawowych narz´dzi wspierajàcych 
akcj´, które wymieniaç mo˝na na atrakcyjne
prezenty znajdujàce si´ w katalogu nagród.

Czy obok tak du˝ej akcji promocyjnej mo˝na
przejÊç oboj´tnie? Zapewne nie! Dlatego 
organizatorzy zach´cajà wszystkich do wzi´-
cia w niej udzia∏u. Tym bardziej, ˝e nie tylko
magnesem sà atrakcyjne i wartoÊciowe 
nagrody, ale równie˝ ÊwiadomoÊç uczestników
akcji, ˝e ich firma oferujàc produkty 
oryginalnej jakoÊci, gwarantuje najwy˝szy 
poziom us∏ug dla swoich klientów i przynosi
wi´ksze zyski. 

Takiego konkursu
jeszcze nie by∏o!
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