قرعه کشی بزرگ جشن باشگاه موفقان
این رویداد به دو صورت حضوری و غیر حضوری (پخش زنده) در سراسر کشور و دنیا رایگان برگزار می گردد و برای همه عزیزان
آزاد می باشد 30 .جایزه ویژه به قید قرعه به عزیزانی که تا دور روز قبل از آغاز رویداد به جمع آوری امتیاز بپردازند و حد نصاب را
طبق جدول زیر کسب نمایند تقدیم می گردد.

نحوه شرکت در قرعه کشی:
برای شرکت در قرعه کشی شما بایستی امتیاز جمع آوری نمایید و بر اساس تعداد امتیاز کسب شده می توانید شانس بیشتری برای
برنده شدن داشته باشید .الزم بذکر است طبق جدول زیر می توانید امتیازاتتان را خرج نمایید .امتیازات خرج شده فقط یکبار در
قرعه کشی شرکت داده می شوند.

نحوه جمع آوری امتیازات:
موضوع

تعداد امتیاز

ثبت نام رایگان (حضوری – غیر حضوری)

 1امتیاز

ثبت نام در روز اول ثبت نام

 1امتیاز

انتشار رویداد در تلگرام

 1امتیاز

انتشار رویداد در اینستاگرام

 1امتیاز

درج آگهی در مجله رویداد

 3امتیاز

شرکت بعنوان حامی طالیی

 12امتیاز

شرکت بعنوان حامی نقره ای

 7امتیاز

خرید هر امتیاز

 3000تومان

جوایز قرعه کشی:
نوع جایزه

تعداد امتیاز هر شانس

خودروی MVM

 20امتیاز

سه سکه تمام بهار آزادی

 15امتیاز

 13دستگاه تبلت لنوو

 10امتیاز

 13کارت هدیه یکصد هزار تومانی

 5امتیاز

نکته اول :عزیزانی که امتیازها را خریداری می کنند حتما بایستی تصویر فیش پرداختی همراه با نام و نام خانوداگی خود را به
تلگرام  09372920970ارسال فرمایند.
نکته دوم :مالک پذیرش شما در قرعه کشی فقط ثبت نام در رویداد می باشد .یعنی حتما باید در رویداد شرکت نمایید چه حضوری
و چه غیر حضوری.
نکته سوم :تصویر انتشار رویداد چه در تلگرام چه در اینستاگرم به تلگرام باال ارسال نمایید تا امتیاز شما ثبت شود.
نکته چهارم :زمان قرعه کشی در روز رویداد می باشد .ضمناً اسامی ده شرکت کننده با بیشترین امتیاز نیز در پایان هر هفته در
سایت باشگاه معرفی می گردد.

نکته پنجم :تنها را خرید امتیاز سامانه اختصاصی باشگاه می باشد*788*97*9707# .
نکته آخر :امتیازات جمع آوری شده تا  48ساعت قبل از شروع رویداد قابل پذیرش است و عزیزان امتیازات جمع آوری شده را باید
بر اساس جدول جوایز انتخاب و اعالم نمایند .بطور مثال اگر شما  45امتیاز جمع آوری کرده باشید می توانید به شکل زیر آن را
خرج نمایید:
 20امتیاز شرکت در قرعه کشی  MVMضربدر  2 = 2شانس
 5امتیاز شرکت در قرعه کشی کارت هدیه ضربدر  1 = 1شانس
و یا با شکل زیر
 15امتیاز شرکت در قرعه کشی سکه طال ضربدر  3 = 3شانس
و به هر شکل دیگری که عالقمند هستید .می بایستی حتما تا  48ساعت قبل آغاز رویداد به پشتیبان تلگرام اعالم گردد.

با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان

