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DNES ŠTARTUJE HLASOVANIE VEREJNOSTI O
OCENENÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKA 2013
Bratislava
2. decembra 2013

Tento rok majú zákazníci na Slovensku po prvýkrát možnosť hlasovať za svojho
najobľúbenejšieho obchodníka v ocenení MasterCard Obchodník roka. Hlasovať
v kategórii MasterCard Obchodník roka 2013 – Cena verejnosti je možné
prostredníctvom internetových stránok www.obchodnik-roka.sk a SMS správ až
do 28. februára 2014.

„Všetci zákazníci, ktorí pošlú hlas svojmu obľúbenému obchodníkovi, sa môžu zároveň
zapojiť do súťaže o päť telefónov Samsung Galaxy S4 a päť tabletov Samsung Tablet Note
10.1,“ dopĺňa Martina Kirchrathová, Commerce Development Director, MasterCard Europe.
Hlasovanie verejnosti prostredníctvom internetu a SMS, z ktorého výsledkov vzíde držiteľ
titulu MasterCard Obchodník roka 2013 – Cena verejnosti, bude prebiehať takmer tri
mesiace, a to do 28. februára 2014. Počas celého hlasovania budú na webových stránkach
ocenenia k dispozícii priebežné výsledky. Systém a pravidlá hlasovania zostávajú rovnaké ako
v minulom roku:
•
•

•

•

V každej kategórii vyberú zákazníci iba jedného obchodníka, ktorému dajú svoj hlas.
Po vyplnení a odoslaní formulára bude každému hlasujúcemu automaticky odoslaná
žiadosť o potvrdenie hlasovania na ním vyplnenú e-mailovú adresu. Pre úplnosť
hlasovania musí každý hlasujúci túto žiadosť potvrdiť. Hlasovanie, ktoré nie je potvrdené
cez e-mail, nie je platné.
Hlasovať na internete môže každý hlasujúci maximálne raz počas lehoty konania súťaže,
čiže z jednej e-mailovej adresy je možné potvrdiť maximálne jedno hlasovanie počas
konania súťaže.
Hlasovať prostredníctvom SMS môže každý hlasujúci maximálne raz počas lehoty
konania súťaže, čiže z jedného telefónneho čísla je možné potvrdiť maximálne jedno
hlasovanie počas konania súťaže.
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Víťaz Ceny verejnosti bude vyhlásený na konci apríla 2014.
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