
Firma of stempel:        

Adres:

Tel. + mail contactpersoon:            

wenst deel te nemen aan de EINDEJAARSACTIE ingericht door UNIZO-Essen ism Gemeente Essen:

        1 q als deelnemer met stempelkaarten          200 euro

       raamstickers ‘Deelnemer Eindejaarsactie’     gratis      

 q aantal stempelkaarten:        gratis

 q Beachvlag         o JA      o NEE     gratis

 

            

 

q aantal stempels            (terug in te leveren)   gratis

 
q Unizo lid   

Eigen stempel o  of unizo stempel o

 o JA      o NEE 

        2 q als sponsor op de stempelkaarten, 

        alsook reclame in infoblad “dekijker”           150 euro

        
           Totaal :                      

Eindejaarsactie 2022

Beste collega

Unizo Essen en de gemeente Essen slaan de handen in elkaar.

Hierna vindt u de nodige informatie betreffende de “Eindejaarsactie 2022”.

De actie loopt gedurende de ganse maand december (1/12/2022 - 31/12/2022).       
Het systeem met de aankoopbonnen als prijzen :              
Het systeem met de stempelkaarten: bij elke aankoop >1 stempel. Volgende stempel > telkens per 5 euro.
Extra-kaarten kunnen gratis worden afgehaald. 
De 3 hoofdprijzen worden getrokken door het Unizo-bestuur. De winnaars worden verwittigd en uitgenodigd om hun prijs op te halen. 
Uw naam verschijnt mee in de reclamecampagne in infoblad “dekijker”, www.unizoessen.be + facebook + instagram.

Alle winnaars verschijnen in infoblad “dekijker” van week 4-2023 en blijven zichtbaar op www.unizoessen.be + facebook + instagram.
De winnaars kunnen hun prijs afhalen tot en met 31 maart 2023. 
De gewonnen bons kunnen enkel gespendeerd worden bij de deelnemende handelaars/sponsors.

De deelnemende handelaars dienen hun ontvangen bonnen voor 31/07/2023 in te ruilen. 

Contactpunt Eindejaarsactie Unizo Essen: Slagerij-Bakkerij Tobac, Nieuwstraat 108, 2910 Essen, Tel. 03 235 86 93
Volle kaarten ZELF te bezorgen  -  Uiterlijke inleverdatum volle kaarten vóór woensdag 4 januari 2023. 

Alle info ook op www.unizoessen.be

Met collegiale groet
Het bestuur van UNIZO-Essen (Kris, Marleen, Jiri, Chris, Ronny, Werner, Tom, Gert, Tijl, Claudia, Gianni)

                    Deelnemer:

                datum:           /           /  

     q Naamsvermelding reclame:

     q logo@: info@unizoessen.be               

Deze bon mailen naar info@unizoessen.be, vóór 7 november 2022.

PRIJZENPOT 9.000 euro 
1e prijs: 2500 euro in bonnen van 10 en 5 euro
2e prijs: 1000 euro in bonnen van 10 en 5 euro
3e prijs: 500 euro in bonnen van 10 en 5 euro
200 waardebonnen van 25 euro

- 50

x 200

Uw deelname is pas bevestigd na betaling van het verschuldigd bedrag op KBC IBAN BE22 7330 1158 3547
van UNIZO Essen. Dit document geldt daarna als onkostennota.


