PROGRAM RABATOWY MCOURT POLSKA

PROGRAM PARTNERSKI MCOURT POLSKA
Jeśli jesteś:
 trenerem tenisa ziemnego
 właścicielem kortów, klubu lub szkółki tenisowej
nie czekaj, skontaktuj się z nami!
Wystarczą trzy proste kroki:
1. Polub nasz profil na Facebooku:

facebook.com/mcourt.eu
2. Wyślij e-mail z tematem "Partner mCourt Polska" na
adres: kontakt@mcourt.pl podając w treści następujące
dane:
 Nazwa klubu lub nr licencji PZT trenera
 Adres, NIP (w przypadku klubu)
 Numer telefonu kontaktowego
 Adres e-mail
3. Gratulacje! Zostałeś Partnerem mCourt Polska. W mailu
zwrotnym otrzymasz od nas kod rabatowy do wpisania na
stronę upoważniający do zakupów ze zniżką!
Sprawdź na następnej stronie jakie korzyści przysługują Ci z tego
tytułu!
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PROGRAM RABATOWY MCOURT POLSKA

Jako Partner mCourt Polska przysługują Ci następujące korzyści:
NIŻSZE CENY: dostęp do rabatów klubowych - informacja o
wysokości rabatu znajduje się w opisie każdego produktu na
stronie sklepu internetowego www.mcourt.eu
DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW TENISOWYCH: możliwość zakupu
produktów SECOND CHANCE w cenach hurtowych i ich dalszej
odsprzedaży m. in. prędkościomierz SUPIDO, analizatory ZEPP, itp.
Zapytaj o szczegóły pracownika naszej firmy.
DARMOWA REKLAMA: możliwość umieszczania postów i
informacji o wydarzeniach z Twojego klubu na profilu Facebook
naszej firmy.
BEZPŁATNE KONSULTACJE: możliwość uzyskania bezpłatnych
konsultacji z ekspertem w zakresie organizacji i utrzymania kortów
tenisowych, w tym np. na temat renowacji kortów tenisowych,
montażu linii tenisowych, pielęgnacji kortów itp.

W celu uzyskania rabatu klubowego wystarczy złożyć
zamówienie w naszym sklepie pod adresem
mcourt.eu oraz wpisać otrzymany w mailu zwrotnym
kod w polu „kod rabatowy”.
Wysokość rabatu zależna jest od grupy produktowej, a jego wartość podana
jest w opisie każdego z produktów (od 3 do 5%). Rabat przyznawany jest
tylko przy zamówieniu na dane klubu lub licencjonowanego trenera.
Przy zamówieniu prosimy podać dane do Faktury VAT oraz do wysyłki, jeśli
się różnią. Rabat jest naliczany automatycznie.
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