
 
 

 
 

 

 
 

ΒΛΕΠΟΤΜΕ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΟΠΩ ΕΕΙ. 

ΓΕΜΑΣΟ SMART ΑΓΟΡΕ! 

 

COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟ στο ShellSmartClub! 

 
Γηα εζάο πνπ ζέιεηε πάληα λα θεξδίδεηε θαη ζπλδπαζηηθά, ε COSMOTΕ θαη ε ΓΕΡΜΑΝΟ 

ζπλεξγάδνληαη µε ηελ CORAL Α.Ε. (δηθαηνύρνο ησλ ζεκάησλ Shell ζηελ Ειιάδα) ζηoπιαίζηo ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πηζηόηεηαο ShellSmartClub. 

Σν πξόγξαµµα Smart Club έρεη παξνπζία 10 εηώλ ζηελ Ειιεληθή αγνξά θαη είλαη ην µνλαδηθό 

πξόγξαµµα αληαµνηßήο πειαηώλ πνπ αλήθεη ζε εηαηξεία εµπνξίαο θαπζίµσλ. Σν Smart Club 

αληαµείßεη ηνπο πειάηεο ησλ πξαηεξίσλ µε ζήµα Shell γηα ηηο αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ζε 

απηά. πγθεθξηκέλα, ηα µέιε ηνπ πξνγξάµµαηνο ζπιιέγνπλ ζηελ θάξηα SmartClub  πόληνπο 

αλαιόγσο ηνπ ύςνπο θαη ηνπ είδνπο ησλ αγνξώλ ηνπο. Οη πόληνη απηνί κπνξνύλ λα  

εμαξγπξσζνύλ  ζε κηα ζεηξά από πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνπ πεξηιαµßάλνληαη ζηνλ εηήζην 

θαηάινγν δώξσλ SmartClub 2011-2012. 

ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο, από 4 Μαΐνπ 2011, δώξα θαη πξνζθνξέο από ηελ COSMOTE θαη 

ηελ ΓΕΡΜΑΝΟ, πεξηιαµßάλνληαη ζηνλ εηήζην θαηάινγν SmartClub. πγθεθξηκέλα, ηα µέιε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο µπνξνύλ λα εμαξγπξώλνπλ ηνπο πόληνπο ηνπο, επηιέγνληαο : 

 Δσξνεπηηαγέο αμίαο 25€ θαη 50€ γηα αγνξά πξντόλησλ από ηα θαηαζηήµαηα COSMOTE 

θαη ΓΕΡΜΑΝΟ 

 Παθέην COSMOΚΑΡΣΑ ή WHAT’S UP µε ζπζθεπή (παξαιαßή από ηα θαηαζηήµαηα 

COSMOTE θαη ΓΕΡΜΑΝΟ) 

 Χξόλν νκηιίαο γηα WHAT’S UP ή COSMOΚΑΡΣΑ (παξαιαßή απνθιεηζηηθά από 

επηιεγκέλα πξαηήξηα Shell) 

 Παθέην ύλδεζεο COSMOΚΑΡΣΑ µε δσξεάλ ρξόλν νµηιίαο 10€ (παξαιαßή 

απνθιεηζηηθά από επηιεγκέλα πξαηήξηα Shell). 

Η δηαδηθαζία εμαξγύξσζεο θαη παξαιαβήο δώξσλ από ηα θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη 

ΓΕΡΜΑΝΟ είλαη ε εμήο: 

1. Σα κέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξγπξώλνπλ ηνπο πόληνπο ηνπο ζηα πξαηήξηα Shell θαη 

παξαιακβάλνπλ µία απόδεημε εμαξγύξσζεο, ζε έλαλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν θάθειν µε ηνπο όξνπο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

2. Με ηελ απόδεημε εμαξγύξσζεο, ηα κέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζθέπηνληαη έλα 

θαηάζηεµα COSMOTE/ ΓΕΡΜΑΝΟ πξνθεηκέλνπ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ σο έθπησζε - ßάζεη 

ηεο αλαγξαθόκελεο ζηελ απόδεημε εμαξγύξσζεο αμίαο - ζην πξντόλ πνπ ζα επηιέμνπλ. 

Παξνπζίαζε ηεο ζπλεξγαζίαο γίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ θαηάινγν Smart Club 2011-2012, ν νπνίνο 

δηαηίζεηαη δσξεάλ από ην δίθηπν πξαηεξίσλ Shell, θαζώο θαη µε εηδηθή ζήµαλζε ζηα 

θαηαζηήκαηα COSMOTE/ ΓΕΡΜΑΝΟ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ην πξόγξακκα (όξνη, δηαζέζηµα δώξα, ππεξεζίεο, 

πξνζθνξέο, ζπλεξγαζίεο, δηαδηθαζία ζπιινγήο θη εμαξγύξσζεο πόλησλ, ηξόπνη επηθνηλσλίαο) 

κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα www.shellsmart.com. 

 

“Τα ςήματα Shell χρηςιμοποιούνται από την Coral A.E. με άδεια χρήςησ τησ Shell Brands International 

AG” 

http://www.cosmote.gr/content/el/attached_files/Company/SmartClub_card.pdf
http://www.cosmote.gr/content/el/attached_files/Company/apodeixi_exargirosis.pdf
http://www.cosmote.gr/content/el/attached_files/Company/fakelos_exargirosis.pdf
http://www.shellsmart.com/

