Poznań, 31 października 2016 roku
Sygn. DPB/2561/2016

Pani/Pan
Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego
Spółdzielczej Grupy Bankowej
dotyczy: kampanii wspierającej wydawnictwo kart systemu Visa

pomimo zbliżającego się końca roku, nie zwalniamy tempa i jeszcze w tych ostatnich miesiącach,
chcielibyśmy aktywnie wesprzeć wydawnictwo kart płatniczych w Bankach Spółdzielczych! To kolejna
kampania wspierająca wydawnictwo i transakcyjność na kartach – tym razem będziemy wspierać karty
organizacji płatniczej Visa.
Mamy dla Państwa kolejną propozycję do zdobycia atrakcyjnych nagród w przygotowanych konkursach
wewnętrznych dla Banków i Pracowników Banków Spółdzielczych, a dla klientów możliwość nabycia
karty z oferowanego przez Grupę SGB szerokiego wachlarza kart płatniczych wraz z upominkiem.
To również możliwość dla Banków pozyskania nowych klientów i zwiększenia pozaodsetkowych
przychodów.
1. Konkurs dla Pracowników Banków Spółdzielczych - karty biznesowe Visa
Z dniem 2 listopada 2016 roku rozpocznie się konkurs
dla Pracowników Banków Spółdzielczych „Masz w
tym Business – jesień 2016”, który jest dedykowany dla
osób obsługujących konta firmowe i ma na celu
zachęcenie
do
osiągania
lepszych
wyników
sprzedażowych. W ramach Konkursu będą brane pod
uwagę wyłącznie skuteczne wnioski o wydanie kart: Visa
Business Electron i Visa Business Electron payWave,
zrealizowane w okresie od 2 listopada do 31 grudnia
2016 roku.
Organizatorem konkursu jest agencja Saatchi&Saatchi,
która współpracuje z SGB-Bankiem S.A. na zasadach określonych w Regulaminie konkursu
w zakresie organizacji i przeprowadzenia konkursu.
Podział Banków na grupy konkursowe nastąpił w oparciu o wielkość sum bilansowych, zgodnie
ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku – wyłonionych zostało dziesięć grup konkursowych.
Ranking laureatów zostanie sporządzony na podstawie przesłanego przez Państwa raportu,
zawierającego imienne dane oraz indywidualny wynik sprzedażowy Pracownika. Każdy Bank
podaje nazwiska i liczbę zamówionych kart dwóch Pracowników, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki w Banku.
Nagrody dla zwycięzców przedstawiają się niezwykle atrakcyjnie – są to karty przedpłacone Sodexo
o wartości 1.300 PLN, 700 PLN i 500 PLN. W sumie przygotowaliśmy dla Państwa 30 nagród.
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2. Polityka cenowa
Jednocześnie rekomendujemy i zachęcamy Państwa do połączenia konkursu dla pracowników
z wprowadzeniem promocji w Bankach Spółdzielczych, która będzie polegała na zwolnieniu klientów
z opłaty za wydanie ww. kart. Połączenie konkursu dla Banków Spółdzielczych z promocją dla
Państwa klientów ma na celu zwiększenie wolumenu wydanych kart oraz zachęcenia klientów
do dokonywania płatności bezgotówkowych, co będzie miało przełożenie na wzrost przychodów
pozaodsetkowych.
3. Konkurs dla Pracowników Banków Spółdzielczych - karty dla klientów indywidualnych
i instytucjonalnych Visa
Z dniem 2 listopada 2016 roku rozpocznie się również konkurs dla Pracowników Banków
Spółdzielczych „Karty to Business 2016”. Jest to wewnętrzny konkurs dla Pracowników działów
obsługi, mający na celu wsparcie sprzedaży kart płatniczych . W ramach konkursu wzięte zostaną pod
uwagę wyłącznie skuteczne wnioski o wydanie kart: Visa Electron, Visa Electron payWave, Visa
Electron payWave „młodzieżowa”, Visa Electron „młodzieżowa” Visa Business Electron oraz,
Visa Business Electron payWave zrealizowane w okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2016 roku.
Podział Banków na grupy konkursowe nastąpił w oparciu o wielkość sum bilansowych, zgodnie
ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku – wyłonionych zostało dziesięć grup konkursowych.
Rankingi zostaną sporządzone na podstawie przesłanego przez Państwa raportu, zawierającego
imienne dane oraz indywidualny wynik sprzedażowy Pracownika. Każdy Bank podaje nazwiska
i wynik dwóch Pracowników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki.
Nagrodą dla zwycięzców będzie zagraniczny wyjazdy szkoleniowy o wartości około 4.500 złotych.
W sumie przygotowaliśmy dla Państwa trzydzieści pakietów wyjazdowo-szkoleniowych, po trzy
na każdą grupę konkursową.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów dla Pracowników Banków Spółdzielczych Grupy
SGB zostały zawarte w załączonych regulaminach.
4. Dodatkowe wsparcie – sprzedaż premiowa dla klientów
Dodatkowo od 2 listopada 2016 roku zostanie wprowadzona sprzedaż premiowa dla klientów
indywidualnych Zrzeszenia SGB, polegającej na przekazaniu klientowi, który zamówi kartę debetową
wydaną w ramach organizacji płatniczej Visa, drobnego upominku w postaci kubka termicznego,
zakupionego przez SGB-Bank S.A. Łącznie dla naszych klientów przewidzieliśmy 4500 szt. nagród.
Sprzedaż premiowa kart będzie prowadzona od 2 do 30 listopada 2016 roku pod nazwą „Jedna
karta – mnóstwo możliwości”. Aby wziąć w niej udział należy podpisać umowę o wydanie jednej
karty Visa debetowej i dokonać nią jednej płatności bezgotówkowej na kwotę minimum 100,00 zł do
dnia 16 grudnia 2016 roku.
Ważne! Sprzedażą premiową objęte zostaną pierwsze karty Visa wydane do:
1) nowo otwartych rachunków ROR,
2) istniejących już rachunków ROR, do których nie było wydanych kart
debetowych.
5. Materiały promocyjne
W ramach akcji przygotowaliśmy dla Państwa materiały reklamowe
w postaci nośników POS - plakaty, ulotki, oraz materiały elektroniczne
w postaci screenu na bankomat oraz bannery na strony internetowe.
Za powyższe materiały nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych
kosztów. Przydział nagród, jak przy każdej tego typu akcji, odbywać się
będzie na podstawie statystyk wydawniczych z ostatnich dwóch miesięcy.
W przypadku, gdy wyczerpią się przekazane Państwu zasoby, domówienia
proszę składać mailowo na adres: magdalena.stodolna@sgb.pl. Zamówienia
będą realizowane w kolejności wpływania, aż do wyczerpania zapasów.
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Wysyłka upominków oraz materiałów reklamowych rozpoczęła się 28 października 2016 roku.
6. Koszty konkursów i sprzedaży premiowej
Udział w konkursach i sprzedaży premiowej jest bezpłatny - Banki Spółdzielcze uczestniczące
w powyższych przedsięwzięciach nie ponoszą żadnych kosztów. Całkowite koszty organizacji
konkursów i sprzedaży premiowej ponosi SGB-Bank S.A. wspólnie z organizacją płatniczą Visa.
W przypadku pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt z:
1) Magdaleną Stodolną - tel. 61 8562 492 (magdalena.stodolna@sgb.pl),
2) Izabellą Brzostowicz – tel. 61 6312 203 (izabella.brzostowicz@sgb.pl).
Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w organizowanych konkursach i akcjach
promocyjnych wspierających wydawnictwo kart płatniczych oraz życzymy powodzenia!

Z poważaniem,

Załączniki:
1. Regulamin konkursu dla Pracowników Banków Spółdzielczych „Masz w tym Business – jesień 2016”.
2. Regulamin Konkursu dla Pracowników Banków Spółdzielczych „Karty to Business 2016”.
3. Regulamin sprzedaży premiowej „Jedna karta – mnóstwo możliwości” wraz z oświadczeniem klienta.
4. Załączniki 1 i 2 do Regulaminu sprzedaży premiowej „Jedna karta – mnóstwo możliwości”.
5. Projekt KV promocji „Jedna karta – mnóstwo możliwości”.
6. Materiały elektroniczne na stronę internetow oraz screen bankomatowy.
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