נקודות וזכאות שוטרים/ות ברשתות השיווק
האגף לתמיכה לוגיסטית שמח לבשר כי מתאריך  .....1.1תחל מ"י לעבוד עם הרשתות H&O
ו"המשביר החדש לצרכן".
להלן עיקרי תנאי ההתקשרות:
 ..ההנחה במחלקות הרשת  -בשתי הרשתות תינתן הנחה של  1.%ממחיר המועדון בכל מחלקות
הרשתות (למעט קוסמטיקה) .ההנחה הנ"ל הינה בנוסף לכל מבצע אחר המתנהל ברשתות (בכפוף
לחריגים כמפורט להלן).
 .2הנחה במחלקת הקוסמטיקה  -בשתי הרשתות תינתן הנחה של  ..%ממחיר המועדון בנוסף לכל
מבצע אחר המתנהל ברשתות .לצורך הנוחות ולידיעתכם כל מוצרי הקוסמטיקה יסומנו במשביר
לצרכן במק"ט המתחיל בספרות  111וברשת  H&Oיסומנו כל מוצרי הקוסמטיקה במק"ט המתחיל
בספרות .11
 .1מוצרי קו קופה – ברשת  H&Oלפריטים אשר עלותם היא עד  ₪ 05לא תינתן הנחת מכרז ,מוצרים
אלו יסומנו ע"י הרשת במק"ט המתחיל בספרות  .50ברשת המשביר תינתן הנחה של  .1%למוצרי
קו קופה ,מוצרים אלו יסומנו ע"י הרשת במק"ט המתחיל בספרות  16ו. 16 -
 .4מוצרי  / best priceזהב – הרשתות יגדירו מוצרים אלו בתיאום מ"י/את"ל.
שיעור ההנחה למוצרים אלו יעמוד על  .1%בלבד .שתי הרשתות הנ"ל יסמנו את מוצרי
ה / best price -מוצרי זהב בשילוט ברור כך שיבדיל מוצר זה מיתר מוצרי הרשת.
 .5ברשתות משנה של המשביר החדש לצרכן :תינתן הנחה של  1.%לרכש ברשתות "PUNT-
( "ROMAאופנת נשים) וכן ברשת "ספרינגפילד" (אופנת גברים/נשים) אחוז הנחה זה הינו בנוסף
לכל מבצע אחר המתנהל ברשת.
 .5רכש תכשיטים ומוצרי חשמל קטנים – ברשת המשביר לצרכן תינתן אפשרות לשוטר לרכוש
תכשיטים ומוצרי חשמל קטנים בהנחה קבועה של  ..1%התשלום לפריטים אלו יהיו על חשבון
השוטר ולא יהיה ניתן לשלם בנקודות אישיות או בנקודות וירטואליות.
" .7ניו-פארם" -החל מחודש פב'  .1.1תינתן הנחה של  ,.1%ההנחה היא בנוסף לכל מבצע אחר
המתקיים ברשת .הרכש יתאפשר בנקודות וירטואליות בלבד לא כולל מזון תינוקות ,טיטולים
ומוצרים אשר הוגדרו ע"י משרד הבריאות כתרופות.
 .8חנויות "קרטרס" (בגדי תינוקות) וחנויות "מטרניטי" (בגדי הריון) – פריטים של החברות הנ"ל
אשר נמצאות בסמוך או בתוך סניפי רשת  H&Oתינתן הנחת מכרז כאמור בסעיף  ..לתשומת
ליבכם ,לא תינתן הנחת מכרז לחנויות עצמאיות אחרות של רשתות אלו.
 .6להלן מידע הנוגע למספר *הנקודות אשר יחולקו בשנת :.1.1
רשת  5,555 – H&Oנקודות (חציון ראשון .)2505
רשת המשביר –  5,555נקודות (חציון ראשון .)2505
לשירותכם
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