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Akropol

Mykeny

Pierwsza stolica nowożytnej Grecji i port morski
nad Zatoką Argolidzką. Chętnie odwiedzana ze
względu na niezwykły charakter będący efektem
wpływów wenecko-tureckich.
Nad miastem Nafplio góruje twierdza Palamidi
rozpięta na potężnej skale opadającej do morza,
skąd rozpościera się niezapomniany widok na zatokę
z wysepką - fortecą, która niegdyś broniła dostępu
do miasta przed piratami.
Najstarsza część miasta położona na półwyspie
zachwyca siatką wąskich, stromych uliczek
zapełnionych sklepami z oryginalnym rękodziełem,
restauracjami i kafejkami. W mieście godne uwagi są
także muzea: Archeologiczne, Folkloru i Militarne.

Atrakcje

Akropol (Akropolis, Wzgórze Akropol, Ακρόπολη
Αθηνών) to wzgórze w Atenach, na którym w
czasach starożytnych zbudowano cytadelę.
Później stało się miejscem kultu, jednak
pierwotne świątynie uległy zniszczeniu. Podczas
odbudowy powstały nowe świątynie, których ruiny
przetrwały do dziś: Partenon, Erechtejon,
Apteros, sanktuarium Artemidy Brauronia i
Propyleje. Na terenie Akropolu znajduje się
również Pinakoteka - zbiór obrazów, dzieł sztuki,
magazyn i skarbiec. Od 1834 r. nieprzerwanie na
Akropolu prowadzone są prace archeologiczne.
Odnalezione podczas prac przedmioty
przeniesiono do położonego nieopodal Muzeum
Akropolu.

Nafplion

Mykeny to ufortyfikowany kompleks pałacowy wzniesiony
na skalnym grzbiecie. Znajdują się w Argolidzie, w
północno-wschodniej części Peloponezu. Pierwsze
budowle stanęły tam w XVI w. p.n.e.
Około XVI wieku p.n.e. rozpoczął się błyskawiczny
rozwój nowej kultury zwanej mykeńską. Cały jej okres
trwania, do XII/XI wieku p.n.e. nazwano więc okresem
mykeńskim. Dominującym państwem mogły być
wtedy Mykeny. Ich władcą miał być Agamemnon, który to
szedł na czele wyprawy na Troję, na brzegu anatolijskim.
Mykeny opiewane były w homerowskiej „Iliadzie”.
Ruiny w Mykenach w 1874 roku po raz pierwszy poddał
naukowym badaniom Heinrich Schliemann. Odkopano tu
wiele przedmiotów ze złota o łącznej wadze 14
kilogramów. Wśród skarbów była sławna maska
pośmiertna, która miała należeć do króla Agamemnona
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Bardzo dziękujemy za zaproszenie United Target do złożenia
oferty wyjazdu dla klientów firmy El Sigma.

Ateny to kosmopolityczne i historyczne. Miasto każdemu może
zaoferować to, co najlepsze. Dla amatorów regionalizmu
tradycje, dla kochających historie: najbogatsze jej wydanie, dla
miłośników doskonałych smaków rewelacyjne wina oraz
wyborne smaki greckiej kuchni. Wszystkim tym, którzy lubią
przygodę i adrenalinę stolica gwarantuje doskonalą zabawę w
perfekcyjnym wydaniu. Bliskość wulkanu Methana sprawia, ze
morze cieple jest przez cały rok, osobliwy mikroklimat
przyciąga amatorów przedłużenia lata a bliskość innych wysp
sprawia, iż miejsce to jest wyjątkowe. Jednym słowem Grecja
to kraj: wyspiarski, morski i górzysty; to morze i góry w jednym
miejscu; to przygoda na którą Państwa zapraszamy.

Jesteśmy głęboko przekonani, że egzotyka miejsca oraz formuła
wyjazdu sprawią, że podróż ta stanie się przygodą życia i
pozostanie w pamięci uczestników na bardzo długi czas, a
wyjazdy z firmą El Sigma uzyskają renomę na kolejne lata.

List przewodni

Szanowni
Państwo,

• podziękowanie  za dotychczasowe wyniki 
sprzedażowe 

• dostarczenie uczestnikom wyjazdu 
unikalnych wrażeń

• motywacja przed kolejnym sezonem 
sprzedażowym

• budowa wizerunku firmy El Sigma jako 
wiarygodnego partnera

• wzmocnienie renomy wyjazdów incentive
sygnowanych marką El Sigma

• 50 osób 

• 3 noclegi/ 4 dni  

• standard hoteli: ****

• przelot samolotem rejsowym

Cele & Założenia



REGULAMIN PROGRAMU 

EL-SIGMA AIRLINES

1. Program EL-SIGMA AIRLINES ma charakter konkursu i jest organizowany przez El-Sigma Spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach we współpracy z Dostawcami 
określonymi w pkt. 3.

2. Wzięcie udziału w Programie EL-SIGMA AIRLINES jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu.

3. Celem Programu EL-SIGMA AIRLINES jest wspieranie sprzedaży produktów Dostawców,                       
z którymi współpracuje El–Sigma Sp. z o.o., tj.: AN-KOM; ETI POLAM; HAGER; KANLUX; OSPEL; 
PAWBOL; TRYTYT; ZAMEL.

4. Uczestnikami Programu EL-SIGMA AIRLINES są Hurtownie zrzeszone w Grupie Dystrybucyjnej 
El–Sigma Sp. z o.o. oraz Klienci tych Hurtowni dokonujący zakupów produktów Dostawców 
określonych w pkt. 3.

5. Program EL-SIGMA AIRLINES organizowany jest od 01.07.2017r. do 30.09.2017r. Rozstrzygnięcie 
Programu EL-SIGMA AIRLINES nastąpi w terminie do dnia 31.10.2017r. 

6. Nagrodą w Programie EL-SIGMA AIRLINES jest wyjazd zagraniczny do Aten o wartości nie 
przekraczającej 4  500 zł brutto, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych (pokrywa 
Organizator). Wycieczka będzie zrealizowana najpóźniej do końca grudnia 2017r. W ramach 
wyjazdu Organizator zapewni 1 osobie, wskazanej przez każdego uprawnionego, zorganizowaną 
wycieczkę oraz przelot tam  i z powrotem.

7. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach przez powołaną przez Organizatora Komisję 
Konkursową składającą się z Przedstawiciela Zarządu El-Sigma Sp. z o.o. oraz Przedstawiciela 
Działu Handlowego El-Sigma Sp. z o.o.:
Kategoria I:
Za najwyższy obrót netto u danego Dostawcy w czasie trwania Programu EL-SIGMA AIRLINES.
Kategoria II:
Za największy procentowy przyrost, w czasie trwania Programu EL-SIGMA AIRLINES, obrotów 
netto w odniesieniu do okresu od 01.07.2016r. do 30.09.2016.  u danego Dostawcy.

8. Uprawnionymi do nagrody będą Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 7 
z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 9, 10 i 11. 

9. Warunkiem uzyskania nagrody w każdej z dwóch kategorii określonych w pkt. 7 jest 
niewystępowanie po stronie Hurtowni zaległości płatniczych wobec danego Dostawcy 
określonemu w pkt. 3, których przeterminowanie jest dłuższe niż 30 dni, a łączna wartość tak 
przeterminowanych należności przekracza kwotę 15 000 zł netto. 

10. Hurtowni może zostać przyznana wyłącznie jedna nagroda w ramach niniejszego Programu 
EL-SIGMA AIRLINES. W przypadku, gdy dana Hurtowania spełni obydwa warunki określone 
w pkt. 7 u jednego Dostawcy, lub spełni te warunki u dwóch lub więcej Dostawców uprawniona 
jest wyłącznie do jednej wygranej.

11. W sytuacji opisanej w pkt. 10 stosowane będą następujące zasady przyznawania nagród:

a) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami jednego 
Dostawcy w obu kategoriach to przysługuje jej nagroda w kategorii I, a nagroda w kategorii II 
przysługuje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w tej kategorii,

b) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami u dwóch 
Dostawców w tej samej kategorii, uzyskuje nagrodę u tego Dostawcy, z którym w okresie trwania 
programu osiągnęła wyższy poziom obrotu (kategoria I) lub wyższy przyrost obrotu (kategoria II).              
W takiej sytuacji nagroda związana z obrotem uzyskanym u drugiego Dostawcy przysługuje 
Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w danej kategorii,

c) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami u dwóch 
Dostawców w różnych kategoriach uzyskuje nagrodę w ramach kategorii I. W takiej sytuacji 
nagroda związana z obrotem uzyskanym u drugiego Dostawcy przysługuje Hurtowni, która 
osiągnęła kolejny wynik w II kategorii,

d) w przypadku wystąpienia dalszych kumulacji wyników osiągniętych przez Hurtownie w ramach 
Programu EL-SIGMA AIRLINES stosowane będą odpowiednio zasady opisane po lit. a) – c); 
ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie uprawnienia do nagród w wypadkach określonych w pkt. 9 
oraz 10 należy do Komisji Konkursowej El–Sigma Sp. z o.o.

12. Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 7 oraz 9 i którym przyznano nagrodę,                                   
z uwzględnieniem pkt. 11. niniejszego Regulaminu, wskażą Klienta, który przez swoje zakupy 
towarów poszczególnych Dostawców miał największy udział w spełnieniu przez daną Hurtownię 
warunków z pkt. 7. Klient ten uprawniony jest do nagrody określonej w pkt. 6. 

13. Klient biorący udział w Programie EL-SIGMA AIRLINES wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celu związanym z realizacją Programu EL-SIGMA AIRLINES i celach 
marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest 
Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Programu EL-SIGMA 
AIRLINES w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec uczestników oraz w celu wysyłania 
informacji handlowych  i marketingowych dotyczących produktów i usług Organizatora środkami 
komunikacji elektronicznej. Informacje dotyczące uczestników mogą być przekazane do Urzędu 
Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa. Uczestnicy Programu EL-SIGMA AIRLINES mają prawo wglądu do podanych 
danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania 
usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania 
nagrody w Programie EL-SIGMA AIRLINES. Hurtownia wraz ze wskazaniem Klienta przekazuje 
Organizatorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści wskazanej w załączniku do 
niniejszego Regulaminu.

14. Regulamin Programu ogłoszony zostanie poprzez złożenie w siedzibie Organizatora oraz 
poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.elsigma.pl. Zmiany Regulaminu 
wprowadzane decyzją Organizatora będą umieszczane w wyżej wymienionych miejscach.
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Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest El–Sigma Sp. z o.o. 
(Organizator). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Programu EL-SIGMA 
AIRLINES w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec uczestników oraz w celu 
wysyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług 
Organizatora środkami komunikacji elektronicznej. Informacje dotyczące uczestników mogą 
być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Programu EL-SIGMA AIRLINES mają 
prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie 
ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.

Oświadczenie Klienta:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Programu 
EL-SIGMA AIRLINES i w celach marketingowych El-Sigma Sp. z o.o

          …………………………………......

          (czytelny podpis Klienta)


