
STIMATĂ DOAMNĂ DOCTOR, STIMATE DOMNULE DOCTOR,
compania Bioveta, a. s., producător de medicamente de uz veterinar 
din Republica Cehă, introduce pentru dumneavoastră, un program de 
loialitate cu denumirea de BANCA BIOVETA.

BANCA BIOVETA 

l Espressor Bosch Tassimo Vivy, 
1300 W, 3.3 bar, 0.7 l, Capsule, 
Bleu, pentru clienți în sala de 
așteptare

l HDD extern Seagate Expansion 
Portable 2TB, 2.5", USB 3.0, 
Negru, backup de date

l Imprimanta laser monocrom 
Canon, pentru clinică  

l Televizor LED Samsung, 80 cm, 

Full HD, pentru sala de așteptare 

sau
l Telefon mobil Lenovo dual sim 

Vibe 16 G, pentru clinică

Programul este des�nat 
medicii veterinari ce își 
desfășoară ac�vitatea în 
România, care achiziționează 
produse veterinare fabricate 
de compania Bioveta, a. s. 
de la distribuitorii noștri de 
medicamente. Pentru toți cei 
care vă implicați în acest 
program de loialitate, 
Bioveta va deschide un cont 
de puncte. 

Nu trebuie să faceți 
aproape nimic. Cumpărați 
produsele veterinare ale 
companiei Bioveta de la 
distribuitorul 
dumneavoastră de 
medicamente și colectați 
prospectele informa�ve cu 
codurile de bare. Trimiteți 
periodic prospectele 
informa�ve la adresa 
filialei Bioveta România, 
noi le evaluăm și 
reprezentanții noștri 
comerciali vă vor aduce 
premiile.

Sperăm că oferta noastră 
este interesantă pentru 
dumneavoastră și că vă veți 
înregistra în programul de 
loialitate BANCA BIOVETA. 
Suntem încântați să 
colaborăm cu 
dumneavoastră.

Banca Bioveta 
Beneficii noi din 1. 10. 2016 pentru punctele de aur! 

1 punct de aur

2 puncte de aur

l Laptop LENOVO, HP 500 G, pentru clinică   
l Frigider Clasa A+, h 175 cm, pentru stocarea produselor farmaceu�ce
l Mul�func�onala Laser monocrom Canon, pentru clinică  

l Smartwatch Samsung, pentru clinică
l Telefon mobil Samsung A5 16G, pentru 

clinică
l Espressor automat DeLonghi Magnifica, 

1450 W, 15 bar, 1.8 l, Negru, pentru clienți 
în sala de așteptare  

l Telefon mobil iPhone 7, pentru 
clinică

l Telefon mobil Samsunge 7S Edge, 
pentru clinică

l Seminar – 3 nop� la hotel **** in 
des�na�e: HU, SK, CZ, GR pentru 2 
persoane

3 puncte de aur

8 puncte de aur

4 puncte de aur

Parteneriatul  cu  noi  este  o  plăcere
PRINCIPIILE PROGRAMULUI 
DE LOIALITATE BANKA BIOVETA

Achiziționați produse veterinare Bioveta de la ź
distribuitorul dumneavoastră

Colectați prospectele informa�ve ale produselor, ź
până veți avea mai multe, apoi trimiteți-le la adresa 
filialei noastre din Cluj-Napoca sau predați-le 
reprezentanților companiei Bioveta, atunci când 

aceș�a vă vizitează

După prima trimitere a prospectelor informa�ve, ź
vi se va deschide automat un cont de puncte 

Fiecare produs veterinar are atribuit un număr ź
de puncte

Punctele obținute de la produsele achiziționate ź
de dumneavoastră se vor înregistra con�nuu 
în contul dumneavoastră de puncte 

Fiecare dintre dumneavoastră ź
are dreptul la premiu, dacă a�nge 
un număr de 20 000 puncte

Premiile sunt evenimente sociale interesante în țară ź
și străinătate, 
la care vă invităm în mod automat

1 PUNCT DE AUR = 20,000 PUNCTE

BANCA BIOVETA 

l 4 zile de wellness Maximus resort Infinity 
în Brno pentru 2 persoane 

l Camera video sport Ultra HD GoPro Hero 
4 Black Adventure Edi�on, documentația 
pentru cazurile externe 

l Smartwatch Apple, pentru clinică

6 puncte de aur


	Stránka 1

