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Акція «Вболіваємо Разом! Граємо за PURMO!» та присвячена футбольній 
тематиці, яка є актуальною сьогодні у зв’язку з проведенням 

чемпіонату Евро2012 в Україні та Польщі. 

Головним організатором акції «Вболіваємо Разом! Граємо за PURMO!» 
виступає компанія Rettig Heating Sp. z o.o. , що представляє продукцію Purmo. 

Хто може брати участь?  

Участь в акції можуть брати компанії, що проводять інсталяцію продуктів 
Purmo на замовлення кінцевого користувача (інсталятор). Учасником акції не 
можуть бути фізичні особи, що придбали продукцію Purmo для власного 
користування, дилери та будівельні компанії, що замовляють продукцію 
Purmo. 

Коли та як  відбудеться бізнес-турнір? 

Бізнес-турнір «Вболіваємо Разом! Граємо за PURMO!» оголошується 
відкритим з 15 лютого 2012 року та триває до 28 квітня 2012 року. 28 травня 
буде опублікована остання турнірна таблиця та загальні підсумки акції. 
Будуть визначені  переможці. 28 травня відбудеться нагородження 
переможців та лідерів останнього етапів турніру, а також активних учасників 
акції (на розсуд організатора) під час фінальної вечірки, що є невід’ємною 
частиною акції .  

Акція поділяється на 3 різних за тривалістю етапи. Це пов’язано з 
інтенсивністю активності ринку у різні періоди року та деякі організаційні 
особливості. Строки та тривалість кожного етапу вказані нижче: 

 

№ етапу Дата початку Дата 
зак інчення 

Тривалість, 
дні 

1 15.02.2012 15.03.2012 29 
2 16.03.2012 15.04.2012 31 
3 16.04.2012 15.05.2012 29 
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Як зареєструватися для участі? 
 
Бажаючі прийняти учать в акції подають заявки у вигляді заявочної форми до  
під час проведення акції.  Після того як організатор отримає заповнену 
потенційним учасником форму заявки учасник от 
римує лист-підтвердження та вважається повноцінним учасником бізнес-
турніру «Вболіваємо Разом! Граємо за PURMO!».  
 

Призовий фонд 

Призовий фонд визначає організатор, відповідно до градації розподіляються 

цінні та пам’ятні призи. Головною нагородою є білети* на один з матчів 
Евро2012 в Україні. 

 

Призове м ісце 
Кільк ість компаній, 
що посіли призове 

м ісце 
Нагорода 

Золото бізнес-турніру 3 
Квитки на матч 

чемпіонату Евро 2012, 
Фірмові комбінезони 

Срібло бізнес-турніру 6 
Набори проф. 
інструментів 

Фірмові комбінезони 

Бронза бізнес-турніру 8 

Фірмові комбінезони 
Набори вболівальника 
з логотипами Purmo 
(кепки, футболки та 

інше) 

За прагнення до 
перемоги 10 

Набори вболівальника 
з логотипами Purmo 
(кепки, футболки та 

інше) 
 

*слід зазначити, що підчас нагородження переможці отримують не бланки білетів, що надає 
UEFA, а право їх отримання, так як білети придбані у електронній формі, а роздруковані бланки 
білетів організаторі Евро2012 надають не раніше ніж за 2-4 тижня до початку футбольного 
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чемпіонату , що стартує 8.06.2012. Відповідно до вимог UEFA (uefa.com).  Переможці мусять 
внести свої данні, для завершення процесу реєстрації білетів.  
 

Як визначаються лідери  та переможці? 

За підсумками кожного етапу акції визначаються лідери. Тут до уваги 
приймаються лише результати поточного етапу, а результати попередніх не 
враховуються. Це дозволить Вам  боротися за право вважатися лідером на 
протязі проведення усієї акції, навіть якщо у попередньому етапі Ви показали 
не найкращій результат. Якщо учасники реалізували товари на однакову 
суму, то лідера визначає організатор, основуючись на якісному та кількісному 
складі реалізованої продукції. 

 Переможці визначаються після складання результатів усіх турнірних таблиць, 
що були опубліковані наприкінці кожного етапу бізнес-турніру. Якщо 
учасники реалізували товари на однакову суму, то переможцями визначає 
організатор, основуючись на якісному та кількісному складі реалізованої 
продукції.  Переможці займають відповідно перше, друге та трете місце. Крім 
того за прагнення до перемоги нагороджується компанія, що посіла четверту 
позицію у підсумковій турнірній таблиці. Організатор залишає за собою 
право додатково нагородити найбільш активних учасників акції («гравців – 
вболівальників») на власний розсуд. 
 

Як з нами зв’язатися? 

Електронна адреса для надіслання форм та таблиць (e-mail ввідповідного 
дилера)  aбo application.forms.for.purmo@gmail.com . Відповідальна за проведення 
акції Полохіна Катерина (067)5674477 Katerina.polokhina@akira.com.ua 

 

Бажаємо успіхів та граємо разом! 
 
 

 

 

https://google.com/profiles
mailto:Katerina.polokhina@akira.com.ua



