
Loteria Visa
Płać Visa i zyskaj szansę na wygraną. 

Na zwycięzców czeka 7 samochodów 

Toyota C-HR Hybrid i tysiące innych nagród!



Założenia akcji

Szanowni Państwo,

14 kwietnia 2021 r. rozpocznie się loteria organizowana przez Visa, 

w której klienci Państwa banku będą mogli wygrać wartościowe 

nagrody!

Loteria ma na celu popularyzację zakupów dokonywanych za 

pomocą karty Visa – telefonem, zegarkiem czy on-line.

Już teraz chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wsparcia tej 

akcji, ponieważ Państwa zaangażowanie jest kluczowym 

czynnikiem gwarantującym sukces kampanii. 

Loteria z maja 2020 r. pokazała nam, że kanały własne banku są 

jednym z najważniejszych źródeł informacji o aktywnościach 

promocyjnych. Najbardziej zaangażowanymi uczestnikami 

promocji – którzy tym samym generują większą aktywność na 

kartach – są Klienci tych banków, które prowadziły najbardziej 

intensywną i kompleksową komunikację w kanałach własnych.



Pula nagród

Na klientów Państwa banku, którzy wezmą udział w loterii, czekają cenne nagrody!

Samochód Toyota C-HR Hybrid*

1750 x700 x do wykorzystania w sklepach Lidl do wykorzystania na AliExpress

Telewizor Panasonic 50” Smartfon Samsung

7 x 14 x 35 x

Vouchery na zakupy:

* Samochód to jedna z najbardziej pożądanych przez Polaków nagród w akcjach promocyjnych (wg 

raportu „Monitor Promocji” agencji badawczej ARC Rynek i Opinia).



Jak wziąć udział w loterii?

Wystarczy tylko jedna 

rejestracja karty Visa na 

visa.pl.

Po jej zakończeniu każda 

płatność to nowa szansa 

na wygraną.

Płać Visa tak, jak chcesz: telefonem, kartą, 

zegarkiem, on-line. To proste, szybkie

i bezpieczne. 

Im więcej transakcji dokonasz, tym większe 

masz szanse na zdobycie nagród.

Graj o nagrody! Co tydzień do 

wygrania samochód Toyota oraz 

setki innych nagród.

Formuła jest bardzo prosta!  Oto 3 kroki, dzięki którym wygrana jest na wyciągnięcie ręki! 

Każda płatność Visa w sklepach Lidl i na AliExpress to podwójna szansa na wygraną.



Jesteśmy pewni, że prosty mechanizm loteryjny oraz atrakcyjne nagrody wpłyną na wysokie 

zainteresowanie akcją wśród klientów Banków Spółdzielczych z Grupy BPS.

Loteria będzie trwać 7 tygodni (zgłoszenia przyjmowane będą od 14 kwietnia do 1 czerwca 2021 r.). 

Szczegóły i regulamin będą dostępne na visa.pl

Przedstawione formaty materiałów informacyjnych (do zamieszczenia na stronach internetowych Banków 

oraz profilach społecznościowych) dostosowaliśmy do potrzeb i specyfikacji Banków Spółdzielczych.

Zapotrzebowanie na dodatkowe formaty prosimy zgłaszać do Michała Derkowskiego z Biura Marketingu 

(e-mail: michal.derkowski@bankbps.pl; tel. 691 965 231).

Zachęcamy do aktywnego udziału w loterii.

mailto:michal.derkowski%40bankbps.pl

