Tisztelt Tagjaink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy mostantól lehetőségük lesz arra, hogy a tagkártyáikhoz helyi
elfogadóhelyeket csatlakoztathassanak!
Amennyiben Önöknek van olyan rokona, barátja, szomszédja stb., aki kiskereskedő vagy helyi szolgáltató és
szeretné, hogy forgalma jelentősen megnőjön, úgy említse meg neki az Euro Discount Clubhoz való csatlakozás
lehetőségét. A www.edc.hu/elfogado oldalon olvasható, hogy bárki megadhatja az üzletének az adatait, de csak
azoké lesz a több mint egymillió EDC logós kártyatulajdonoshoz eljuttatva, akik rendelkeznek EDC Silver logós
kártyával.
Szervezetünktől mostantól kezdve éves Silver logós kártyát kap az, aki támogat minket minimum 19.999
forinttal (11.999 forint esetén féléves, 7.999 forintnál negyed éves kártyát biztosítunk). A EDC logós kártya
természetesen a támogató nevére fog szólni, amivel ő is kedvezményesen tud majd vásárolni (például
olcsóbban tankolni), de számára nagyobb érték a forgalomnövekedés lesz. (Megyéként 40-50.000, a fővárosban
több mint 300.000 kártyatulajdonos él/dolgozik.)
Amennyiben az ismerősük ki szeretné a lehetőséget próbálni, úgy csak arra van szükség, hogy Önök a
www.edc.hu/tamogatas/mosz oldalon megadják a szükséges adatokat az...
internetképes mobiltelefonjukon, ha azzal nem rendelkeznek, akkor...
bármilyen böngészőben egy asztali PC-n vagy notebookon, ha Önök nem járatosak az internet világában,
akár ő maga is...
a mi weboldalunkon.
Ez után az ismerősük - az Ön e-mail címére is másolatban megküldve - egy olyan automata levelet fog kapni,
amelyben megtalálható minden szükséges információ (például az utalandó összeg, a számlaszám, a majdani
támogatói kártyája grafikája), de természetesen tájékozódhat is az előnyökről. Fontos: a levél az ismerősüket
semmire nem kötelezi, ha ő mégsem fog támogatni minket, úgy csak azt köszönjük meg, hogy időt szánt a
lehetőség megismerésére.
Amennyiben az utalása megérkezik, akkor mi pár munkanapon belül megküldjük számára a köszönő levelet,
illetve azt a kódot, amivel élesítheti üzlete adatainak a megjelenítését a www.edc.hu/kereso oldalon. Ez a kód
fog szerepelni a - pár hét múlva - postán megérkező támogató kártyáján is, ami mellett a támogatási igazolást
is megtalálhatja majd.
Kérjük, segítsék ismerőseiket, hogy megnőhessen a forgalmuk, hogy - a támogatóink növekedésével - többet
tehessünk Önökért, illetve hogy tagtársaikkal minél több helyen használhassák kártyáikat!
További információért látogassanak el honlapunkra, illetve keressék vezetőiket!
Köszönjük!
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