
«Skif Trade» ЖШС бірлесіп, «SMALL» дүкендер желісінде  
маркетингтік кампанияны өткізу бойынша ереже 

 

Не жайында 

 «SMALL» дүкендер желісінде тұтынушылық сұранысын ынталандыру және сатып 
алушылардың бейілдің арттыру бойынша маркетингтік кампания өткізу туралы 

Не үшін 

• «SMALL» желісінде қосымша трафик құру 

• Орташа чекке оң әсер ету 

• «SMALL» желісіне Сатып алушылардың келу тұрақтылығын арттыру 

• Жаңа сатып алушыларды тарту 

• Меркетингтік кампания өткізілетін кезеңде «SMALL» желісіне келудің эмоционалдық 
құндылығын қалыптастыру 

Жалпы ережелер 

▪ Бағдарламаны өткізу мерзімі: 2021 ж. 1 қарашасынан 2022 жылдың 31 қаңтары 
аралығында  

 
Кассада жинақ буклет-ашықхаттары мен жапсырмаларды (фишкалар) беру –  

2021 жылдың 1 қарашасынан 2022 жылдың 15 қаңтары (қоса алғанда) өтеді 
        
      Акциялық тауарды сату акция өткізілетін кезең бойы жүргізіледі -    

2021 ж. 1 қарашасынан 2022 жылдың 31 қаңтарына (қоса алғанда). 
 

  

  
 

Бағдарлама ережесі: 

Қатысу тәртібі: 
 

1. Акция қатысушылары: 

 

Акция өткізілетін Аумақта барлық жеңілдіктерді есептегенде кемінде 2000 (екі мың) теңге сомасында 

кез келген тауарды сатып алған және жапсырмаларды (фишка) жинауға арналған жинақ ашықхатын 

(буклет) кез келген тұлға Ақция қатысушы болып табылады. 

 

2. Акция механикасы: 

 

Акцияға қатысу үшін Акция өткізілетін аумақта барлық жеңілдіктерді есептегенде кемінде 2000 (екі 

мың) теңге сомасында кез келген тауарды сатып алу керек және кассирден жинақ ашықхатын (бкелет 

алу қажет.  

Жапсырма беретін кезеңде (1 қараша 2021 ж. бастап, 15 қаңтар 2022 ж. (қоса алғанда)  
атқарылған сатып алу құнынан әрбір 2000 (екі мың) теңге үшін. 

 

• Акцияға қатысушы чектегі әрбір 2000 (екі мың) теңге үшін 1 (бір) жапсырмадан алады (мысалы, 

6000 (алты мың) теңге үшін – 3 (үш)  жапсырма (фишка). 

Тауар үшін берілген фишкаларды жинақ ашықхатына (буклет) жапсыру керек. 

 

• Қажетті фишкалар санын жинаған соң, қатысушы Акцияға қатыстырылатын тауарларды 

(тұрмыстық техника, шойын ыдыс, пісірімге арналған қалыптар, «Blaupunkt» күйюге қарсы 

жабыны бар ыдыс-аяқ жинағы) Акция өткізілетін кезеңде тиісті дүкендегі бағалықта көрсетілген 

Тауар құнынан 60%-ға дейінгі (алпыс пайызға дейінгі) жеңілдікпен алу құқығын иеленеді.  

 

• Акцияға қатыстырылатын Тауарды сатып алуға жеңілдік алу үшін Қатысушы сол Тауардың 

ақысын төлеген кезде қажетті фишкалар жапсырылған жинақ ашықхатын (буклет) немесе жинақ 

ашық хаттың (буклет) жыртылатын бөлігін көрсетуге міндетті. 



 

• Тауарға жеңілдік есептеліп төленген кезде Қатысушының жинақ ашықхатын (буклет) тауар сатып 

алған дүкенде алып қалады  

 

• Акция қатысушы жеңілдікпен алғысы келген Тауарды Акция өткізілетін аумақта тиісті дүкендегі 

Тауар сұрыпталымынан таңдап алады. 

 

• Сатып алушы акциялық бұйымдарды акцияға қатыспай-ақ әдеттегі бөлшектік 
бағамен сатып алуға құқылы. 

 

Фирмалық ашықхатты (буклеттер) және жапсырмаларды (фишка) беру тәртібі 

Өткізіліп отырған акцияның табыстылығын анықтайтын маңызды жайттың бірі – 
кассирлердің (операторлардың) Сатып алушыларға жапсырмалар (фишкалар) мен 
ашықхаттарды (буклеттерді) таратуы 

 

Акцияның бастапқы кезеңінде (алғашқы 10 күн ішінде) 
ашықхаттар (буклеттер) кассада әрбір сатып алушыға беріледі. 

Сатыпалушыларға жалпы кезекте міндетті тәртіппен сатып алулары 
үшін ақы төлеген кезде беріледі ары қарай Сатып алушының 

сұрағанына қарай немесе жапсырмаларды (фишкаларды) берген 
кезде Сатып алушы өткізіліп жатқан акция туралы хабарсыз екені 

анық болған жағдайда береді.  
 
 
 

Сатып алушы 2000 теңгеден жоғары сомаға сауда жасағанда, 
акцияға қатысатынына немесе қатыспайтындығына қарамастан 
кассада оған жапсырмаларды (фишкаларды) міндетті тәртіпте 

қайтарым ақшамен бірге беріледі – кассир жапсырмаларды 
(фишкаларды) беруге міндетті!!! 

 

магнитный держатель, кухонные ножницы и точи 

МАҢЫЗДЫ!!! 
Акциялық тауар дүкеннің сауда залында келушілер анағұрлым көп өтетін және көзге 

көбірек түсетін орындарға қойылуы тиіс 
 

• Стендтерге акциялық тауардың қойылуын түзеу күніне кемінде 2 (екі) рет жүргізіледі; 

• Акциялық тауардың қойылуын түзеу жауапкершілігі Акцияға қатыстырылатын әрбір 
дүкеннің әкімшісі мен директорына жүктеледі.  
 

 «Blaupunkt» тұрмыстық техникасы мен ыдыс-аяғына акциялық  

жеңілдік алу тәртібі.    
 

 
Сатып алушының әрекеті: 

 

• Сатып алушы сауда залында акциялық тауар қойылған сөреге келіп, жиналған 
жапсырмалар (фишкалар) санына қарай жеңілдік берілетін акциялық тауарды таңдайды.  
 

• Тиісті жапсырмалар (фишкалар) бар және «Blaupunkt» акциялық тауарын 60%-ға 
дейінгі жеңілдікпен алуға құқық беретін ашықхатты (буклет) кассирге береді. 

 
Назар аударыңыз! Сатып алушы акцияға қатыспай-ақ, тауарды бөлшек сауда 

бағасымен ала алады. 
 



Кассирдің әрекеті: 
 

• Аталған бұйымға талап етілетін жапсырмалар саны мен ашықхатқа (буклет) 
жапсырылған фишкалар сәйкестілігінің дұрыстығын текесереді;  

• Сатып алушыдан жапсырмасы (фишкасы) бар ашықхатты (буклетті) алады және 
акциялық тауарды акциялық бағамен сатыду іске асырады; 

• Ашықхатта (буклетте) жиналған жапсырмаларға (фишкаға) сәйкес Кассир 
Кітапшасынан Акциялық штрихкодты (ШК) қолмен енгізеді немесе сканерлейді.  

• Егер Сатып алушы акцияға қатыспаса, тауар ШК сканерленеді. 
 

 
Дүкендегі қалған тауарды бақылауға жауапты қызметкердің әрекеті:  

 

• Әр дүкенде акциялық тауардың, сондай-ақ жапсырмалар (фишкалар) мен 
ашықхаттардың (буклет) қанша қалғанына бақылау жасайтын қызметкерді бекіту 
керек. 

• Жауапты қызметкер дүйсенбі сайын сағат 10-00-ден кешіктірмей өткен аптада 
сатылған (жеңілдік құнымен, жеңілдіксіз) акциялық тауардың жалпы саны, сондай-
ақ осы аптада дүкендегі акциялық тауар мен жапсырмалардың (фишкалар) қанша 
қалғанын көрсетілген есеп береді – орамы толы белдек пен ашықхаттар 
(буклеттер) санын, ашылмаған қорап санын көрсету керек. 

 
МАҢЫЗДЫ!!! Жасалған есептерді Орталық кеңсеге жолдау үшін дүкен директорына беру 

керек. 
 

Бағдарламаны ақпараттық қолдау 

Әр дүкенге (акцияға қатыстырылатын) арналған кластерден Логистің Үлестіру бөліміне 
Жеткізушінің күшімен акциялық тауармен бірге келесі жарнамалық материалдар да жеткізіледі 
(3-кестені қараңыз). 

 
№3 кесте 

Акцияға арналған жарнамалық материалдар 
 

 

Негізгі коммуникатор! 
 
Ашықхат (буклет) форматы 210*100 мм  (бір 
фальцпен) 
 
Ашықхаттар (буклеттер) – алғашқы  бір ай ішінде 
(акцияның басында) Сатып алушыға кассирлер 
таратады.  
 
Одан кейінгі кезеңде – ашықхаттар (буклеттер) 
міндетті тәртіпте беріледі: 
1. Сатып алушының сұрауы бойынша 
2. Қызмет көрсету барысында Сатып алушы 
өткізіліп жатқан акция туралы хабарсыз екені 
белгілі болғанда 



 

 
 
 
 
 
 
 
Ашықхаттың (буклеттің) ішкі жағы 

 

 
Негізгі коммуникатор! 
 
Жапсырма (фишка) чектегі әрбір 2000 (екі 
мың) теңге үшін қайтарым ақшамен бірге 
беріледі! (Сатып алушы акцияға 
қатысатынына, қатыспайтынына 
қарамастан таратылады!) 

 

Акциялық стенд (акциялық атуарды қоюға 
арналған) тауардың өткеніне қарай 
сұрыпталынып отырады.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мобильді баннер 180*80 см  (кіре-беріс тобында 
орналастырылады)  
 

 

 
 
 
 
 

Жеке дара бағалықтар»  - акциялық тауар 
қойылған сөреге бағалық ұстатқыш орнатылады 

 



 

 

А2 форматты плакат (сауда залында 
келушілер жиі өтетін және көзге жақсы 
түсетін орындарға қойылады) 

 

 
 
 

Положение по проведению маркетинговой кампании  
с ТОО «Skif Trade» в сети магазинов «SMALL» 

 

О чём 

О проведении маркетинговой кампании по стимулированию потребительского спроса и 
повышения лояльности покупателей в сети магазинов «SMALL» 

Для чего 

• Создать дополнительный трафик в сети «SMALL» 

• Оказать положительное влияние на средний чек 

• Повысить регулярность посещения Покупателями сети «SMALL» 

• Привлечь новых покупателей 

• Создать эмоциональную ценность посещения сети «SMALL» в период проведения 
маркетинговой кампании 

Общие положения 

▪ Сроки проведения программы: с 1 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г.  
 
Выдача накопительных буклетов-открыток и наклеек (фишек) на кассе – производится 

с 1 ноября 2021 г. по 15 января 2022 г. (включительно) 
        
       Продажа акционного товара производится весь период проведения акции -    

с 1 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г. (включительно). 
 



  

  

 

Правила программы: 

Порядок участия: 
 

2. Участники Акции: 

 

Участником Акции является любое лицо, совершившее покупку товаров на Территории проведения 

Акции на сумму не менее 2000 (две) тысячи тенге, с учетом всех скидок, и получившее накопительную 

открытку (буклет) для сбора наклеек (фишек).   

 

2. Механика Акции: 

 

Для участия в Акции необходимо приобрести товары на Территории проведения Акции на сумму не 

менее 2000 (две) тысячи, с учётом скидки, и получить у кассира накопительную открытку (буклет).  

За каждые 2000 (две) тысячи тенге (с учётом всех скидок) из стоимости покупки, совершенной в 

период выдачи наклеек (с 1 ноября 2021 г. по 15 января 2022 г. (включительно)). 

 

• Участник Акции получает по 1 (Одной) наклейке за каждые 2000 (две) тысячи тенге в чеке. 

(Например, за 6000 (шесть тысяч) тенге – 3 (три) наклейки (фишек). 

Полученные за товары наклейки (фишки) необходимо вклеить в накопительную открытку (буклет). 

 

• Накопив необходимое количество наклеек (фишек), Участник получает право прибрести товары, 

участвующие в Акции (бытовая техника, чугунная посуда, формы для запекания, антипригарные 

наборы посуды «Blaupunkt»), со скидкой до 60 % (до Шестидесяти процентов) от цены Товара, 

указанной на ценнике в соответствующем магазине в период проведения Акции.  

 

• Для получения скидки на покупку участвующего в Акции Товара Участник при оплате этого 

Товара обязан предъявить накопительную открытку (буклет) (или отрывную часть накопительной 

открытки (буклета)) с вклеенным в нее необходимым количеством наклеек (фишек).  

 

• При оплате товара с учетом скидки накопительная открытка (буклет) изымается у Участника и 

остается в магазине, в котором был приобретен Товар. 

 

• Участник Акции выбирает Товар, который он намерен приобрести со скидкой, исходя из 

ассортимента Товара в соответствующем магазине Территории проведения Акции.  

 

• Покупатель имеет право, не участвуя в акции приобрести акционные изделия 
по обычной, розничной цене. 

 
 

Порядок выдачи фирменных открыток (буклетов) и наклеек (фишек) 

Одним из важнейших моментов, определяющих успешность проводимой акции, является 
выдача кассирами (операторами) наклеек (фишек) и открыток (буклетов) Покупателям. 

 
 

Выдача открыток (буклетов) на кассе, на начальном этапе акции 
(в течение первых 10 десяти дней) производится каждому 

Покупателю в обязательном порядке в порядке общей очереди, в 
момент оплаты своих покупок, в дальнейшем, либо по запросу 

Покупателя, либо если при выдаче наклеек (фишек) стало очевидно, 
что Покупатель был не в курсе проводимой в сети акции. 

 
 
 



Выдача наклеек (фишек) на кассе производится каждому 
Покупателю в обязательном порядке вместе со сдачей,  в 

независимости от того, является он участником или нет, т.е. при 
любой покупке свыше 2000 тенге  - кассир обязан выдать наклейки 

(фишки) !!!. 
 

магнитный держатель, кухонные ножницы и точи 

ВАЖНО!!! 
Акционный товар должен располагаться в наиболее проходимых и просматриваемых 

местах торгового зала магазина 
 

• Корректировка выкладки акционного товара на стендах осуществляется как минимум          
2 раза в день.   

• Ответственность за корректность выкладки акционного товара возлагается на 
администраторов и директоров каждого из магазинов, участвующего в Акции. 
 
 

Порядок получения акционной скидки на бытовую технику и посуду «Blaupunkt».    

Действия покупателя: 

Покупатель подходит к стеллажу с выложенным акционным товаром в торговом зале 
и выбирает себе соответствующий набранному количеству наклеек (фишек) 
акционный товар, на который распространяется скидка. 
 
Отдает кассиру открытку (буклет), содержащий необходимое количество наклеек 
(фишек), и дающий право приобретения акционного товара «Blaupunkt» со скидкой 
до 60 %. 
 
Внимание! Покупатель может приобрести товар по розничной цене, не участвуя 

в акции. 
 

Действия кассира: 
 

• Проверяет корректность соответствия, требуемого для данного изделия, кол-ва 
наклеек (фишек) их количеству в открытке (буклете). 

• Забирает у покупателя открытку (буклет) с наклеенными на него наклейками 
(фишками) и производит продажу акционного товара по акционной цене. 

• Вводит вручную или сканирует Акционный штрихкод (ШК) из Книжки Кассира (на 
соответствующую собранному количеству наклеек (фишек за позицию), из 
открытки (буклета). 

• Если покупатель не участвует в акции – ШК сканируется с товара. 
 

 
Действия ответственного сотрудника магазина по контролю остатков: 

 

• В каждом магазине необходимо назначить сотрудника, ответственного за 
контроль остатков акционного товара, а также наклеек (фишек) и открыток 
(буклетов).  

• Ответственный сотрудник магазина не позднее 10-00 каждого понедельника 
высылает отчет, который содержит общее количество проданного акционного 
товара за прошедшую неделю (по цене со скидкой, и без скидки), а также текущий 
остаток в магазине акционного товара, а также наклеек (фишек) - указать кол-во 
полных бобин и открыток (буклетов) - указать кол-во полных коробок. 

 
ВАЖНО!!! Сформированные отчеты, необходимо передать директору магазина для 

последующей отправки в ЦО. 



 
 

Информационная поддержка Программы 

На РЦ логиста каждого из кластеров для каждого магазина (участника акции) будет 
доставлено силами Поставщика вместе с поставкой акционного товара, следующие рекламные 
материалы (см. таблица 3)  

 
Таблица №3. 

Рекламные материалы для акции 
 

 

Основной коммуникатор! 
 
Открытка (буклет) форматом 210*100 мм  (с 
одним фальцем) 
 
Открытки (буклеты) – выдаются кассирами 
каждому Покупателю, в течение первого месяца 
(с начала акции).  
 
В последующий период – открытки (буклеты) 
выдаются в обязательном порядке: 
1. По запросу Покупателя 
2. Если в ходе обслуживания Покупателя 
выяснилось, что он не знает о проходящей акции 

 

 
 
 
 
 
 
 
Внутренняя часть открытки (буклета) 

 

 
Основной коммуникатор! 
 
Наклейка (фишка) выдается за каждые 2000 
(две тысячи) тенге, в чеке вместе со сдачей! 
Не зависимо, участвует покупатель в акции 
или нет!) 



 

Акционный стенд (для выкладки акционного 
товара) подсортировывается по мере 
убывания товара. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мобильный баннер 180*80 см  (располагается 
на входной группе)  
 



 

 

 
 
 
 
 

Индивидуальные ценники»  - вставляются в 
ценник держатель, на полку с акционным товаром 

 

 

Плакат А2 (располагается в торговом зале 
в проходимых и хорошо просматриваемых 
местах) 



 

 


