Kup świąteczny bilet na targi FIT EXPO i zgarnij dodatkowy prezent!
Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia i wjazdu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas
trwania targów FIT EXPO – 24-26.05.2019 r.
Co zrobić, aby otrzymać mikołajkowy prezent?
1.
2.

3.
4.

Kup świąteczny bilet na targi FIT EXPO -> www.bilety.mtp.pl
Po zakończonej transakcji, na podany adres mailowy (fitness@mtp.pl) prześlij:
a. numer transakcji
b. adres na który ma zostać zrealizowana przesyłka
c. Rodzaj skarpetek, jaki Ciebie interesuje.
Po weryfikacji numeru transakcji oraz zaksięgowaniu płatności czym prędzej wysyłamy skarpetki na
wskazany adres 
Mieszkasz na terenie Poznania? – możesz odebrać skarpetki osobiście.

Szczegóły dotyczące akcji znajdziesz pod linkiem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

W świątecznej akcji kupujesz bilet upoważniający do jednorazowego wejścia oraz wjazdu na targi FIT
EXPO (24-26.05.2019 r.) – możesz zadecydować, którego dnia pojawisz się na targach.
Akcja trwa przez 24h (6.12.2019 r.) – transakcje zrealizowane przed północą 5.12.2019 r. i po północy
6.12.2019 r. nie będą brane pod uwagę przy wysyłce skarpetek.
Warunkiem koniecznym do otrzymania prezentu (skarpetek) jest przesłanie na wskazany adres email:
fitness@mtp.pl numeru transakcji, adresu wysyłki oraz rodzaju skarpetek.
W sytuacji kiedy dwie osoby wykorzystają ten sam numer transakcji, pod uwagę brane jest pierwsze
zgłoszenie.
Po weryfikacji numeru transakcji oraz zaksięgowaniu płatności, organizator rozpocznie realizacje
wysyłki skarpetek.
Istnieją dwie drogi otrzymania skarpetek:
a. Odbiór osobisty:
Międzynarodowe Targi Poznańskie - Gmach Administracyjny
ul. Głogowska 10
60-101 Poznań
Poniedziałek – Piątek
7:00 – 18:00
b. Wysyłka na adres wskazany przez zamawiającego. Organizator decyduje o rodzaju i formie
wysyłki.
Numery transakcji należy przesłać na wskazany w punkcie 3 adres mailowy do poniedziałku
10.12.2019 r. do godziny 22:00. We wtorek 11.12.2019 r. następuje weryfikacja numerów transakcji
oraz uzgodnienie adresów wysyłek.
Ilość pakietów jest ograniczona do 200 sztuk.
Skarpetki są dostępne w dwóch rodzajach:
a. Męskie (orientacyjne rozmiary: 40 – 43)
b. Damskie (orientacyjne rozmiary: 36 – 39)

