REGULAMIN PROGRAMU „ARIADNA – BUTIK”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem programu „ARIADNA-BUTIK” jest ARIADNA S.A. Fabryka Nici z siedzibą w Łodzi 92-208, ul.
Niciarniana 2/6 zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.
2. Program jest organizowany i dotyczy wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zgłoszenia do Programu są przyjmowane są przez Agentów Handlowych ARIADNY oraz w Dziale Marketingu
ARIADNY (listownie lub drogą elektroniczną).
4. Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Programu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.ariadna.com.pl .
II.

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
1. Do Programu może zgłosić się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą detaliczną, który
posiada w swojej ofercie handlowej następujące produkty Organizatora:
a. Pełną ofertę kordonków bawełnianych w szafach lub modułach ekspozycyjnych, czyli:
 szafę na kordonki Atłasek, Karat, Maja, Muza;
 szafę na kordonki Kaja, Ada, Aria;
 moduł uzupełniający do szaf Multi, Kaja, Muza;
lub sześć modułów z pełną ofertą kordonków bawełnianych ARIADNY , czyli:
 moduł nr 1 – Karat, Atłasek;
 moduł nr 2 – Maja;
 moduł nr 3 – Muza;
 moduł nr 4 – Kaja;
 moduł nr 5 – Ada, Kaja cieniowana,
 moduł nr 6 – Aria, Muza, Multi;
b. szafkę na nici Talia 120/200m (na 90 lub 198 kolorów) albo szafki na nici Talia 120/500m w wersji
STANDARD (na 98 kolorów) lub PREMIUM (na 196 kolorów);
c. szafkę na nici Talia 30/70m, Tytan 60E/120m, Texar 200E/360m (40 kolorów) lub szafkę na nici
Iris 40N/260m (40 kolorów);
d. ekspozytor z muliną (na 330 kolorów).
2. Warunkiem udziału w Programie uczestników wymienionych w pkt. II.1 jest wypełnienie zgłoszenia
do programu, przekazywanego w formie drukowanej lub elektronicznej – do pobrania ze strony
internetowej Organizatora www.ariadna.com.pl.
3. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „ARIADNA-BUTIK”, mailem na
adres: market@ariadnacom.pl lub przekazać przedstawicielowi Organizatora.
4. Zgłoszenie należy

wypełnić czytelnie wraz z pełnymi danymi teleadresowymi , czyli podać pełną

informację o placówce: nazwę, adres z kodem i miejscowość oraz telefon i e-mail.

Zgłoszenia

wypełnione

nieczytelnie, bez pełnych danych teleadresowych, niepodpisane zostaną uznane

za nieważne.
5. Uczestnik działający w imieniu podmiotu gospodarczego, przystępując do udziału w Programie wyraża
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych tego podmiotu, w celach marketingowych,
co potwierdza własnoręcznym podpisem na Zgłoszeniu.
6. Uczestnicy Programu

wymienieni w pkt. II.1 to podmioty prowadzące działalność gospodarczą

detaliczną.
III.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Każdy zgłoszony do Programu podmiot gospodarczy zostanie poddany weryfikacji poprzez wizytę
przedstawiciela Organizatora.
2. Weryfikacji będą podlegały:
a. Posiadane szafy, moduły i ekspozytory na nici zgodnie z pkt. II.1 (czy są obecne w sklepie i w jakim
stanie technicznym);
b. Ilość posiadanego asortymentu w wyżej wymienionych szafach, modułach i ekspozytorach (czy szafy,
moduły i ekspozytory są wypełnione asortymentem sprzedawanym przez Organizatora, czy nie ma
istotnych braków w towarze);
c. Rodzaj posiadanego asortymentu (czy sklep posiada asortyment niezwiązany z branżą pasmanteryjną
i czy jego obecność nie powoduje odbioru podmiotu jako prowadzącego inną działalność niż sklep
pasmanteryjny, czy hobbystyczny – w rozumieniu rękodzieła);
d. Ocena wizualna (sposób ekspozycji towarów w eskpozytorach i poza nimi, porządek, możliwość
prezentacji atrybutów wizualnych Organizatora);
e. Lokalizacja, czyli łatwy dostęp klientów do sklepu oraz odległość od innych sklepów Ariadna Butik.
3. Zabrania się wykorzystywania, posiadanych lub przekazanych do użytkowania szaf i modułów,
do eksponowania podobnych wyrobów firm konkurencyjnych pod rygorem usunięcia Uczestnika z Programu
ARIADNA BUTIK.
4. Kwalifikacja do programu nastąpi nie później niż 60 dni od wpłynięcia zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie
prawo wydłużenia terminu kwalifikacji do Programu, w przypadku wątpliwości osoby dokonującej
weryfikacji.
5. Po zakwalifikowaniu do Programu warunkiem uczestnictwa będzie podpisanie Umowy o współpracy
pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
IV.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Szczególna opieka Organizatora nad sklepem w postaci wizyt przedstawicieli Organizatora minimum dwa
razy do roku oraz serwisu: wszelkie uwagi, opinie, potrzeby, kierowane bezpośrednio do pracowników
i przedstawicieli Organizatora (dotyczy wysyłki materiałów reklamowych, ewentualnych reklamacji, opinii
o produktach lub innych potrzeb związanych z funkcjonowaniem programu) i szybka reakcja ze strony
pracowników i przedstawicieli Organizatora.

2. Materiały reklamowe:

katalogi dotykowe nici, ulotki produktowe i asortymentowe, katalogi kanw

i zestawów do haftu, bezpłatna gazetka reklamowa, uzupełniane w miarę potrzeb (dostarczenie materiałów
cyklicznie i na żądanie).
3. Materiały wizualne z logo Programu: ekspozytor na ulotki zdobnicze, kaseton z logo do powieszenia
wewnątrz lub na zewnątrz sklepu (w zależności od możliwości), plakaty lub inne materiały drukowane.
4. Gadżety reklamowe z logo Programu.
5. Zamieszczenie nazwy i danych teleadresowych Uczestnika Programu na stronie internetowej Organizatora
www.ariadna.com.pl
6. Kierowanie zgłaszających się do Organizatora klientów indywidualnych do Uczestników Programu.
7. Możliwość organizacji warsztatów, spotkań pokazowych w sklepie zakwalifikowanym do Programu.
8. Możliwość uczestnictwa na preferencyjnych warunkach w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym.
V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dodatkowych informacji o Programie można uzyskać pod numerem telefonu +48 42 25 35 854.
2. Decyzja Organizatora co do kwalifikacji Uczestników Programu jest ostateczna i nie podlega żadnym
reklamacjom.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego działania „Poczty Polskiej” lub innej
firmy dostarczającej przesyłkę (dotyczy nadsyłania Zgłoszeń).
4. Zobowiązanie Organizatora do przekazania materiałów reklamowych, gadżetów, materiałów wizualnych
wskazanych w niniejszym regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą
zgłaszane na stronie internetowej Organizatora www.ariadna.com.pl
6. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego. Sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora.

