,הגידולים עליכם

!המתנות עלינו

‟YOU ARE NOT
YOU WHEN YOU
ARE HUNGRY”

שלום,
במהלך חודש ינואר  2015תאפשר חברת "סידס" לסיטונאים
שקיבלו מכתב הזמנה להשתתף בתחרות יעדים ,להתחרות ולזכות
בפרסים ,הכל בכפוף להוראות התקנון המפורסם באתר החברה
ובהתאם לדברים הבאים.

כיצד זוכים?
� הוגדרו  4מדרגות גידול (כמותי) בהשוואה לממוצע SALE OUT

בחודשים נובמבר-דצמבר 2014

איך תגדילו את הSALE OUT-
של מגוון :MARS
הזמנת מגוון מלא ומתאים ללקוח:
� קמעונאי קטן (קיוסק) :חטיפי  48 M&M's ,MARSגרם ,מלטיזרס
� קמעונאי גדול (סופר ,חנות גדולה) :חטיפי M&M's ,MARS
(מגוון גדלים) ,שקיות מיני ,מלטיזרס
הגדלת הפייסינג למוצר המוביל מ 1-ל 5 -תגדיל את המכר
משמעותית:

� סיטונאי שקיבל מכתב הזמנה להשתתף בתחרות היעדים
והשיג בחודש ינואר  2015גידול לפי מדרגות גידול SALE OUT
בבריף זה  -יקבל מתנה!
� אחוזי הגידול נמדדים על כל מגוון מותגי  ,MARSכולל פריטים
חדשים שייכנסו למגוון הסיטונאי במהלך ינואר 2015
מיקום אטרקטיבי בנקודת מכירה – עד  60ס"מ מהקופה
סידור חטיפי מרס ע”פ פלנוגרמה  -סניקרס ,טוויקס ,מרס ,באונטי
בהצלחה,
אליאור צחי
מנהל מותג  MARSבישראל
054-6609600

הצבת אביזרי קד”מ בנקודה בדגש על תצוגה שניה
מחיר הוגן לצרכן הסופי תוך קיום ותקשור מבצע .להלן המלצתנו
למחירים הוגנים לצרכן:
� חטיפי  - MARSמחיר ליחידה  ,₪ 4מחיר מבצע  3ב₪ 10 -
�  48 M&M’sגרם  -מחיר ליחידה  ,₪ 6מחיר מבצע  2ב₪ 10 -
� מלטיזרס  -מחיר ליחידה  ,₪ 8מחיר מבצע  2ב₪ 13 -

הידעת?
מותג  M&M'sהינו מותג השוקולד
הגדול בעולם
סניקרס הינו החטיף הנמכר ביותר בעולם
מלטיזרס מוכר בעולם יותר ממותגי-על
ענקיים כמו מרס ובאונטי
 M&M'sמכיל כ 70% -שוקולד

גדלת ב SALE OUT-ב?20%-

קבל מאיתנו שוברי פינוק לסוכנים

על סך 700

700

₪

₪

תמונות להמחשה בלבד | המבצע בכפוף לתקנון שבאתר סידס | WWW.SIDES.CO.IL
כל מדרגה מזכה בפרס הנקוב בהתאם לאחוז הגידול | אחוז הגידול נגזר מממוצע SALE
 OUTשל חודשים נובמבר  -דצמבר  | 2014כפוף לדו”ח פלט על כל מגוון  MARSועם
סיום המבצע | כל חבות במס תחול על המשתתף | תוקף המבצע  | 1.1.15-31.1.15ט.ל.ח

גדלת ב SALE OUT-ב?25%-
קבל מאיתנו שוברי פינוק לסוכנים

על סך 1000

₪

1000

₪

תמונות להמחשה בלבד | המבצע בכפוף לתקנון שבאתר סידס | WWW.SIDES.CO.IL
כל מדרגה מזכה בפרס הנקוב בהתאם לאחוז הגידול | אחוז הגידול נגזר מממוצע SALE
 OUTשל חודשים נובמבר  -דצמבר  | 2014כפוף לדו”ח פלט על כל מגוון  MARSועם
סיום המבצע | כל חבות במס תחול על המשתתף | תוקף המבצע  | 1.1.15-31.1.15ט.ל.ח

גדלת ב SALE OUT-ב?30%-

קבל מאיתנו שוברי פינוק לסוכנים

על סך 1500

700

₪

₪

תמונות להמחשה בלבד | המבצע בכפוף לתקנון שבאתר סידס | WWW.SIDES.CO.IL
כל מדרגה מזכה בפרס הנקוב בהתאם לאחוז הגידול | אחוז הגידול נגזר מממוצע SALE
 OUTשל חודשים נובמבר  -דצמבר  | 2014כפוף לדו”ח פלט על כל מגוון  MARSועם
סיום המבצע | כל חבות במס תחול על המשתתף | תוקף המבצע  | 1.1.15-31.1.15ט.ל.ח

גדלת ב SALE OUT-ב?50%-
קבל מאיתנו שוברי פינוק לסוכנים

על סך 1000

 + ₪אייפד מיני

1000

₪

תמונות להמחשה בלבד | המבצע בכפוף לתקנון שבאתר סידס | WWW.SIDES.CO.IL
כל מדרגה מזכה בפרס הנקוב בהתאם לאחוז הגידול | אחוז הגידול נגזר מממוצע SALE
 OUTשל חודשים נובמבר  -דצמבר  | 2014כפוף לדו”ח פלט על כל מגוון  MARSועם
סיום המבצע | כל חבות במס תחול על המשתתף | תוקף המבצע  | 1.1.15-31.1.15ט.ל.ח

‟YOU ARE NOT
YOU WHEN YOU
ARE HUNGRY”
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