ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
W PROGRAMIE OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

W programie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest ponad 250 000 seniorów, a ofertę specjalną
przygotowało dla nich już 1600 firm z całej Polski.
Zapraszamy Twoją firmę do współtworzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?
Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i wypełni formularz
znajdujący się na stronie internetowej www.glosseniora.pl. Dzięki niej seniorzy z całej Polski korzystają
ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystępują do programu Ogólnopolska Karta
Seniora.

Co zyskują firmy przyjazne seniorom?
Firmy, które są partnerami Ogólnopolskiej Karty Seniora stają się rozpoznawalne wśród seniorów,
a dodatkowo mogą oferować im dowolne rabaty, zniżki oraz oferty specjalne.
Stowarzyszenie MANKO, jako organizator Ogólnopolskiej Karty Seniora, pomaga firmom partnerskim
w promowaniu ich marki poprzez m.in. zamieszczanie reklam w ogólnopolskim magazynie „Głos Seniora”
oraz jego lokalnych edycjach, a także umieszczając informację o oferowanej zniżce na naszej stronie
internetowej www.glosseniora.pl. To od firmy partnerskiej zależy, w jakim zakresie chce współtworzyć
Ogólnopolską Kartę Seniora i jakie działania chce z nami podejmować.

Jak firma może zgłosić się do programu Ogólnopolska Karta Seniora?
Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni formularz zgłoszeniowy – znajdujący się na odwrocie – i odeśle
go na adres Stowarzyszenia MANKO ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Stowarzyszenie MANKO
Al. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków
tel. 12 429 37 28

Koordynator Ogólnopolskiej Karty Seniora
Bartosz Skorzyński
kartaseniora@manko.pl

ZGŁOSZENIE PARTNERA DO PROGRAMU
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OFEROWANA ZNIŻKA

PAKIET PODSTAWOWY
Formularz zgłoszeniowy stanowi
podstawę do zapłaty*
Skontaktuj się z nami :
Stowarzyszenie MANKO
Al. Słowackiego 46/30
30-018 KRAKÓW
tel: 12 429 37 28





0 zł

PAKIET EXTRA






OPCJA PREMIUM
Umieszczenie logo własnej firmy na
rewersie karty. 1,70 zł +VAT /sztuka
(minimalna ilość wyprodukowanych kart
– 500 sztuk)

Wpis partnera na listę firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora
Certyfikat Programu
Naklejki Programu do oznaczenia lokalu

Wpis partnera na listę firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora
Certyfikat oraz naklejka programu
Umieszczenie danych firmy w dziale OKS w magazynie Głos Seniora
Umieszczenie informacji o przystąpieniu firmy do programu na stronie
www.glosseniora.pl i na profilu OKS na Facebooku
Poinformowanie wszystkich nowych posiadaczy OKS o zniżkach
proponowanych przez firmę (1 500 osób miesięcznie)

560 zł netto**
pakiet roczny

Każdy dodatkowy oddział firmy + 100 zł (cena dopisania wszystkich punktów na listę,
wydruku certyfikatów, przyznania dodatkowych naklejek oraz wysyłki materiałów do
poszczególnych punktów)

Deklaruję promocję mojej firmy w Programie Ogólnopolska Karta Seniora poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu Certyfikatu oraz naklejek Programu, a także
umieszczenia logo Ogólnopolskiej Karty Seniora na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych.

Data, pieczęć i podpis
osoby upoważnionej:
Wypełniony formularz należy przesłać na adres Stowarzyszenia MANKO al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków.
*Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy dwustronnie zobowiązującej. Warunkiem udziału
w programie „Ogólnopolska Karta Seniora” jest wpłata całości opłaty w terminie 14 dni od podpisania zgłoszenia przelewem na rachunek bankowy o numerze:
90 2490 0005 0000 4500 4032 9612, Alior Bank, Grupa SAPR ul. Zielińska 2/11,
31-227Kraków.
**Do ceny netto należy doliczyć 23% VAT.
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