FRSZ-MAKASZ KEDVEZMÉNYKÁRTYA

Van nálam MAKASZ kártya, és nem félek használni!
KEDVES KÁRTYAHASZNÁLÓNK!
Örülünk, hogy FRSZ tagkártyáddal Te is tagja vagy
a MAKASZ családnak!
Azt szeretnénk, ha a címben szereplő mondattal jó
szívvel tudnál azonosulni, ezért összegyűjtöttük a
kártyahasználattal kapcsolatos legfontosabb
információkat>>>.
Röviden, közérthetően, humorral átszőve.
És ahogyan az első blogcikkünkben>>> is írtuk,
tegeződve!

FELTÁRUL A MAKASZ VILÁGA
- KÖZEL 1000 KEDVEZMÉNY VÁR RÁD!
Tehát: a MAKASZ kártya már ott lapul a pénztárcádban.
Ahhoz azonban, hogy spórolni is tudj vele, néhány dolgot
el kell mondanunk a használatáról.

Mindenekelőtt (bár reméljük már megtetted) el kell látogatnod a
weboldalunkra>>>, mivel az elfogadóhelyeket ott gyűjtöttük össze.
www.makasz.hu

Tudjuk, hogy nagyon takarosan mutatna egy kedvezményekről szóló
könyvecske, de az elfogadóhelyek száma gyorsabban nő, mint Pinokkió
orra a hazugságtól, és joggal sütnék ránk az emberek, hogy papírpazarlók
vagyunk. És mivel hódot nem eszünk, mi azzal védjük a fákat, hogy
a kedvezményekről csak az interneten tudsz tájékozódni, ami - a
módfelett szuper keresőfunkciónak>>> köszönhetően - gyerekjáték!

HOGYAN TUDOD IGÉNYBE VENNI A
KEDVEZMÉNYEKET?

A legtöbb kedvezményt úgy tudod megkaparintani,
hogy bemész a MAKASZ elfogadóhelyre,
meglibbented a MAKASZ kártyádat, és boldog
mosollyal nyugtázod, hogy mennyit spóroltál.

Ne feledd, az elfogadóhelyeken mindig hatalmas
a pörgés, épp ezért előfordulhat, hogy nem
mindenki tudja, hogy a FRSZ-kártya egyben
MAKASZ kártya is.
Ha így van, avasd be őket a titokba, mutasd fel
kártyád hátoldalán a MAKASZ logót és élvezd a
kedvezményeket!

Kivételek nélkül a világ unalmasan kiszámítható lenne, mi is
gondoskodtunk néhányról. Egész pontosan kettőről.
Vannak ugyanis olyan kedvezmények, amelyeket, online
vásárlás során tudsz igénybe venni, a weboldalon
feltüntetett kuponkóddal.
A másik lehetőség pedig az, hogy az adott termékhez
kizárólag a mi oldalunkon keresztül tudsz jutányosan
hozzájutni.
A kedvezmény tehát mindig jár, csak a beváltás módjában
lehet eltérés: elfogadóhely - kuponkód - weboldalunkon
vásárlás; ez a hármas szabály!
Ezért érdemes a közel ezer kedvezmény közül válogatni és
fontos megtekinteni a részleteket. Jelentkezz be a
weboldalon a kártyán szereplő névvel és kártyaszámmal és
már válogathatsz is!

Nekünk is van GYIK-unk>>> és ügyfélszolgálatunk!
Mivel a GYIK nem az iroda házikedvenc hüllője, hanem
a gyakran ismételt kérdések tárháza, itt is érdemes
körülnézni, ha mégis elakadsz.
Ha pedig még ott sem találod a választ a kérdésedre,
ügyfélszolgálatunk készséggel segít Neked!

Mobil applikáció, blog és közösségi média
A mobil applikációt imádni fogod, mert segítségével a
telefonodon is böngészhetsz a MAKASZ kedvezmények
között.
A blogunkat>>> nemrég plasztikáztuk egy kicsit, úgyhogy
most már ránctalanul dinamikus stílusban olvashatsz a
legfrissebb híreinkről.
És természetesen a közösségi médiában is ott
vagyunk: a Facebook>>> és Instagram>>> oldalunkon és
a MAKASZ Facebook csoportban>>> is rendszeresen
megosztjuk a legfontosabb információkat.

Érdemes továbbá Hírlevelünkre>>> is feliratkozni, hisz
mindig küldeni fogjuk a legfrissebb információkat!

Örülünk, hogy Te is velünk spórolsz, kívánjuk, hogy sok
örömed legyen a kártyában! Ha pedig kérdésed, van kérdezz
bátran, segítünk!
Üdvözlettel,
A MAKASZ csapata
+36 20 669 8043 / +36 1 281 1190

info@makasz.hu

