
Ogólnopolska letnia promocja produktów Mattel 
 

Loteria konsumencka ”Wygraj rodzinne wakacje z Mattelem” 

Czas trwania akcji:  

2.06 – 1.07.2015 

 

Mechanizm akcji: 

Promocja konsumencka:  Kup dowolny produkt marek biorących udział w promocji 
i zarejestruj zakup na stronie www.wygrajwakacje.com.pl . Do wygrania: vaucher 
na wycieczkę - rodzinne wakacje o wartości 20 tys. zł oraz codziennie losowane 
nagrody pocieszenia 3 x Scrabble travel.  Szczegóły promocji oraz regulamin będą 
dostępne na stronie www.wygrajwakacje.com.pl. ( o uruchomieniu strony 
poinformujemy  wkrótce). 

 

Produkty, które biorą udział w loterii (tzw. Produkty Promocyjne):  

wszystkie produkty wprowadzone do obrotu na terytorium RP przez firmę Mattel 
Poland.: Barbie, Hot Wheels, Boomco, UNO, Tomek i Przyjaciele + produkty innych 
firm produkowane na licencji: Barbie, Monster High, Hot Wheels, Tomek i 
Przyjaciele.  
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Ogólnopolska letnia promocja produktów Mattel 
 

Loteria konsumencka ”Wygraj rodzinne wakacje z Mattel” 

Warunki udziału konsumenta w promocji:  

Zakup oraz zgłoszenie powinno zostad dokonane w terminie od 2 czerwca do 1 lipca 
2015r.  Z paragonu musi wynikad zakup produktu promocyjnego (jak powyżej) . 

Ważne: 

 Kwestię tego, że z paragonu nie wynika zakup produktu objętego loterią (sklepy 
detaliczne)  organizator rozwiązuje zapisem w regulaminie: 

 „Jeżeli z treści dowodu dokonania zakupu promocyjnego nie wynika, iż uczestnik dokonał zakupu 
produktów promocyjnych, w okresie od dnia 2 czerwca 2015 roku do dnia 1 lipca 2015 roku, na 
dowodzie dokonania zakupu Promocyjnego winna znaleźd się adnotacja dokonana przez 
przedstawiciela Punktu Sprzedaży, potwierdzająca fakt zakupu Produktów Promocyjnych spełniających 
warunki opisane w Regulaminie. Adnotacja winna byd opatrzona również pieczątką Punktu Sprzedaży i 
podpisem osoby dokonującej adnotacji.” 

 

 

 

 



Ogólnopolska letnia promocja produktów Mattel 
 

Kampania marketingowa 

Komunikacja akcji:  

 

Online: 

Kampania informująca o promocji i odsyłająca do strony www.wygrajwakacje.com.pl 

Banery na stronach partnerów akcji – do potwierdzenia 

Wsparcie w miejscu sprzedaży: 

Materiały POS  

Banery na stronach www 

Gazetki 

Prasa: 

Promocja w magazynach: Barbie, Hot Wheels, Thomas & Friends 
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Ogólnopolska letnia promocja produktów Mattel 
 

Materiały POS 

Przykładowe materiały POS: 

 

 

Wobblery 

Bannery (online) 

Plakaty 

Ulotki 


