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Poniżej określone są zasady i warunki skorzystania z promocji „Gwarantowany zwrot z inwestycji (ROI)”
organizowanej przez Blue Business Media sp. z o.o. z z siedzibą w Warszawie (01-222), przy ul. Prądzyńskiego
12/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325306, NIP 7010167656,
wysokość kapitału zakładowego: 100 000 PLN. Niniejsze zasady i warunki są jedynym dokumentem określającym
zasady promocji „Gwarantowany zwrot z inwestycji (ROI)”. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo
-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

Co gwarantujemy?
zz Gwarantujemy Państwu, jako uczestnikom zaproszonym do wzięcia udziału w naszej akcji promocyjnej
dotyczącej jednej z naszych konferencji, że w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia będą Państwo mieli
wyraźną możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji.
zz Zwrot z Inwestycji (ROI) odnosi się do pieniędzy i czasu, które Państwo i Państwa firma zainwestowali
w konferencję.
zz Jest to tzw. „Gwarancja bez dodatkowych pytań”. Ocena możliwości zwrotu z inwestycji jest w pełni
po Państwa stronie – Państwa jako naszego Szanownego Klienta – i nie jest przedmiotem żadnych pytań
ani sporów z naszej strony, czyli Blue Business Media.

Dlaczego gwarantujemy ROI?
zz Uważamy,

że

nasz

program

„Gwarantowany

zwrot

z

inwestycji

(ROI)”

to

program

lojalnościowy, w takiej formie, w jakiej programy lojalnościowe powinny zawsze się odbywać.
Większość ludzi myśli o Programach Lojalnościowych jako o lojalności klientów wobec firmy.
W Blue Business Media uważamy, że to my powinniśmy być lojalni wobec Państwa - naszych Klientów.
zz Dlatego

uważamy,

że

powinniśmy

wziąć

pełną

odpowiedzialność

za

inwestycję

w

naszą

konferencję dokonaną przez Państwa firmę a także za Państwa cenny czas, który spędzają Państwo
na naszej konferencji.
zz Wierzymy, że głównym celem uczestnictwa w każdej konferencji powinno być osiągnięcie zwrotu
z inwestycji (ROI), a cel ten jest znacznie ważniejszy niż tylko osiągnięcie satysfakcji. Satysfakcja to warunek,
celem jest zwrot z inwestycji (ROI). Z tego powodu zbudowaliśmy cały nasz model biznesowy na ROI.
Dla nas ROI jest prawdziwym miernikiem naszego sukcesu i gwarantem, że Państwa inwestycja przynosi
wspaniałe rezultaty!

Kto może wziąć udział w promocji „Gwarantowany zwrot z inwestycji (ROI)”
zz Program „Gwarantowany zwrot z inwestycji ROI” jest programem „tylko na zaproszenie”. Możliwość wzięcia
udziału w promocji mają tylko te osoby, które zostały zaproszone imiennie poprzez Kartę Gwarancyjną.
Jeśli nie zostali Państwo jeszcze zaproszeni, a chcieliby Państwo wziąć udział w promocji „Gwarantowany
zwrot z inwestycji (ROI)”, prosimy o kontakt z Pawłem Półtorakiem (pawel.poltorak@bbm.pl).
Jeśli stwierdzimy, że są Państwo idealnymi kandydatami do naszej społeczności konferencyjnej, zapewnimy
Państwu Kartę Gwarancyjną.

Jak dokonamy rekompensaty Państwa firmie?
zz Jeśli w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia konferencji nie mogą Państwo przewidzieć rozsądnego
zwrotu z inwestycji, który mógłby zostać zrealizowany w najbliższej przyszłości, mogą Państwo
skontaktować się z nami a my dostarczymy Państwa firmie dwa bezpłatne vouchery, które będą mogli
Państwo wykorzystać do darmowego wejścia na konferencję, w której Państwa firma chciałaby wziąć
udział. Jedyną formą rekompensaty są vouchery na konferencję. Rekompensata finansowa jest niemożliwa.
zz Nie będziemy w żaden sposób kwestionować Państwa oceny ROI, ponieważ w pełni wierzymy, że mogą
i dokonają Państwo właściwej i uczciwej oceny.

Nasze oczekiwania
zz Podejmiecie Państwo świadomą decyzję, czy dołączyć do konferencji, dokładnie zapoznając się
ze szczegółami programu i kształtując wyobrażenie o tym, w jaki sposób możecie Państwo skorzystać
z tej konferencji.
zz Zapoznają się Państwo z naszym „poradnikiem konferencyjnym”, w jaki sposób przygotować się do udziału
w konferencji i jak upewnić się, że podczas konferencji zdobędą Państwo pomysły i wiedzę do wykorzystania
po konferencji.
zz Jesteście Państwo obecni podczas całej konferencji i formułujecie Państwo – dla siebie oraz Państwa firmy
– plan działania wkrótce po zakończeniu konferencji.

Zasady
zz Aby ubiegać się o udział w promocji „Gwarantowany zwrot z inwestycji (ROI)”, muszą Państwo podać
kod promocyjny: GWARANCJA podczas rejestracji na konferencję na stronie www konferencji,
którą wybraliśmy dla Państwa, a której nazwa widnieje na Państwa Karcie Gwarancyjnej.
zz Promocja

dotyczy

pierwszych

350

zgłoszeń

na

wszystkie

konferencje

organizowane

przez Blue Business Media (liczy się moment otrzymania przez nas zgłoszenia). Zastrzegamy sobie
możliwość poinformowania tylko tych z Państwa, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału
w ramach naszej promocji „Gwarantowany zwrot z inwestycji (ROI)”.
zz O fakcie zakwalifikowania się do dalszego udziału w promocji zostaną Państwo poinformowani
poprzez e-mail.
zz Ci z Państwa, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w promocji mogą złożyć oświadczenie
o braku przewidywanego zwrotu z inwestycji, nie wcześniej niż 2 miesiące po zakończeniu daty konferencji,
w której wzięli Państwo udział w ramach promocji i nie później niż 3 miesiące po zakończeniu tej konferencji.
Wcześniejsze i późniejsze zgłoszenia nie będą akceptowane. Oświadczenia należy składać wysyłając
wiadomość e-mail na adres: pawel.poltorak@bbm.pl.
zz W ciągu 30 dni roboczych od czasu zakończenia wyznaczonego czasu zgłaszania oświadczeń, Państwa
firma otrzyma dwa vouchery. Vouchery są wystawiane na firmę oraz dotyczą każdej konferencji
organizowanej przez Blue Business Media. Każdy voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty
jego wystawienia.
zz Aby zarejestrować się na wybraną konferencję w ramach vouchera trzeba zgłosić się najpóźniej
na miesiąc przed datą wybranej konferencji jej na stronie za pomocą formularza, wpisując w komentarzu:
Imię, Nazwisko, numer vouchera oraz hasło „Gwarancja”.
zz Aby nie zmieniać formuły naszych konferencji oraz utrzymać ich jakość musimy wprowadzić ograniczenia
ilościowe, które będziemy mogli respektować w przypadku zgłoszeń w ramach voucherów na daną
konferencję. W ramach vouchera na daną konferencję może uzyskać wejście 50 osób. W przypadku
wykorzystania tych limitów, poinformujemy Państwa o tym, a Państwo będą mogli wybrać inną konferencję
w ramach przyznanego vouchera.
zz Aby utrzymać najwyższą jakość naszych konferencji zastrzegamy sobie prawo do zmiany wybranej
przez Państwo konferencji w ramach vouchera w przypadku, gdyby Państwa wybór budził
nasze wątpliwości.
zz Blue Business Media zastrzega sobie możliwość poproszenia o okazanie vouchera podczas wstępu
na konferencję. PROSIMY ZACHOWAĆ PAŃSTWA VOUCHER.
zz Przystępując do promocji „Gwarantowany zwrot z inwestycji ROI” oświadczają Państwo, że nie będą
dochodzić żadnych roszczeń finansowych ze strony Blue Business Media oraz nie będą wstępować na drogę
sądową.
zz Przystępując do promocji oświadczają Państwo, że zapoznali się z niniejszymi warunkami promocji
i akceptują je Państwo
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