
 «SMALL» дүкендер желісінде «Skif Trade» ЖШС бірлесіп  
маркетингтік кампания өткізу ережесі  

 

Не туралы? 

«SMALL&Skif» дүкендер желісінде тұтынушы сұранысын ынталандыру және 
сатып алушылардың ниеттестігін арттыру бойынша маркетингтік кампания өткізу 
жайында. 

Не үшін? 

• «SMALL&Skif» желісінде қосымша трафик жасау 

• Орташа чек көрсеткішіне оңтайлы ықпал ету 

• «SMALL&Skif» желілеріне Сатып алушылардың жүйелілігін арттыру 

• Жаңа сатып алушыларды тарту 

• Маркетингтік кампания өткізілетін кезеңде «SMALL&Skif» 

• «SMALL&Skif» желілеріне келудің эмоционалдық құндылығын қалыптастыру 

Жалпы ереже 

▪ Бағдарлама өткізілетін мерзім: 7 наурыз 2022 ж. бастап, 30 маусым 2022 ж. 
аралығы 

 
Кассажа жинақ буклеттері-ашықхаттары мен жапсырмаларын (фишкаларды) 
беру - 7 наурыз 2022 ж. бастап, 15 маусым 2022 ж. (қоса алғанда) дейін 

        
▪  Акциялық тауарды сату акция өткізілетін кезең бойы жүргізіледі -    7 

наурыз 2022 ж. бастап, 30 маусым 2022 ж.(қоса алғанда) аралығы 
     
 

Бағдарлама ережесі: 

Қатысу тәртібі: 
 

1. Акция қатысушылары: 
 
 Акция өткізілетін аумақта барлық жеңілдіктерді есепке алғанда кемінде 2000 
(екі мың) теңгеге тауар сатып алған  және жапсырмалар (фишкаларды) жинау үшін 
жинақ ашықхатын (буклет) алған, кез келген тұлға Акция Қатысушысы бола алады. 

 
2. Акция әдісі: 

 
 Акцияға қатысу үшін Акция өткізілетін аумақта барлық жеңілдіктерді есепке 
алғанда кемінде 2000 (екі мың) теңгеге тауар сатып алу керек  және кассирден 
жапсырмалар (фишкаларды) жинауға арналған жинақ ашықхатын (буклет) алу қажет. 
 Жапсырмалар берілетін кезеңде (2022 ж. 7 наурызынан бастап 2022 ж. 15 
маусымы (қоса алғанда) аралықта жасалған сатып алу құнынан әр 2000 (екі мың) 
теңге үшін (барлық жеңілдікті есепке ала отырып):  
 

• Акцияға қатысушы чектегі әрбір 2000 (екі мың) теңге үшін 1 (бір) жапсырма алады.  
(Мысалы 6000 (алты мың) теңге үшін – 3 (үш) жапсырма (фишка). 
Тауар үшін алған жапсырманы (фишкаларды) жинақ ашықхатына (буклетке) 
жапсыру керек. 
 

• Қажетті жапсырмаларды (фишкаларды) жинағаннан кейін Қатысушы Акцияға 
қатыстырылатын тауарларды (тұрмыстық ұсақ заттар, пісірімге арналған 
қалыптар, «Zanussi» күюге қарсы жабыны бар табалар) Акция өткізілетін кезеңде 



тиісті дүкенде Тауардың көрсетілген бағасынан 60% (алпыс пайызға) дейін 
жеңілдікпен  алу құқығына ие болады. 
 

•  Акцияға қатыстырылатын Тауарға жеңілдік алу үшін Қатысушы сол Тауарға төлем 
жасаған кезде қажетті жапсырмалары (фишкалар) жапсырылған жинақ 
ашықхатын (буклетті) (немесе) жинақ ашықхаттық (буклеттің) жыртылатын бөлігін) 
көрсетуге міндетті. 

 

• Тауарға жеңілдікті есептей отырып төлем жасағанда Қатысушыдан жинақ 
ашықхаты алынады және ол Тауар сатып алынған дүкенде қалады. 
 

• Акцияға Қатысушы жеңілдікпен алғысы келген Тауарды Акция өткізілетін 
Аумақтағы тиісті дүкеннің Тауар сұрыпталымына қарай таңдайды.  

 

• Сатып алушы акцияға қатыспай-ақ , акциялық бұйымдарды  әдеттегі 
бөлшектік бағасымен алуға құқысы бар. 

 

Фирмалық ашықхаттар (буклеттер) мен жапсырмаларды (фишкаларды) беру 
тәртібі 

Өткізілетін акцияның табыстылығын анықтайтын маңыздысәттердің бірі – 
кассирлердің Сатып алушыларға жапсырмалар (фишкалар) мен ашықхатарды 
(буклеттерді) беруі.    
 

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

жапсырмалар (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 неғұрлым көп жүретін және 

көзге көрінетін орындарға қойылуы тиіс. 
 

«Zanussi» 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. 
 
Кассирге жапсырмалардың (фишкалардың) тиісті саны жинақталған және 
«Zanussi»  акциялық тауарын 60%-ға дейін жеңілдікпен алуға құқық беретін 
ашықхатты (буклетті) ұсынады.  
 



Назар аударыңыз! Сатып алушы тауарды акцияға қатыспай-ақ, 
бөлшектік бағасымен ала алады. 

 
 

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

 
▪ Сроки проведения программы: с 7 марта 2022 г. по 30 июня 2022 г.  
 
Выдача накопительных буклетов-открыток и наклеек (фишек) на кассе – 
производится 

с 7 марта 2022 г. по 15 июня 2022 г. (включительно) 
        
       Продажа акционного товара производится весь период проведения акции -    

с 7 марта 2022 г. по 30 июня 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 7 марта 2022 г. по 15 июня 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 (мелкая бытовая техника, формы для 
запекания, антипригарные сковороды «Zanussi»), 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 

 

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

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 
«Zanussi» со скидкой до 60%. 
 

Внимание! Покупатель может приобрести товар по розничной цене, не 
участвуя в акции. 

 
 


