Regulamentul oficial al campaniei “Credit si reclama dintr-un foc!”

Denumirea campaniei.
Credit si reclama dintr-un foc!
Organizatorii.
Grupul Financiar Imofinance - Cluj Napoca, str. Horea, nr. 3, tel: 0264/595675, e-mail:
office@imogrup.ro, web: www.imogrup.ro, prin societatile sale: IMOFINANCE SA si
IMOCREDIT IFN SA, in parteneriat cu portalul de stiri online www.buzznews.ro.

Perioada de desfasurare.
Perioada de desfasurare a campaniei este: 23 iulie – 22 octombrie 2012.
Conditii de participare.
La Campania “Credit si reclama dintr-un foc!” pot participa:
-

toti clientii (persoane juridice) care contracteaza un credit / leasing de la IMOCREDIT
IFN SA, pe perioada campaniei si care isi exprima acordul de a promova timp de 1 luna,
in regim gratuit, printr-un banner web, produsele si serviciile proprii in cadrul portalului
de stiri online www.buzznews.ro.

Acoperirea campaniei.
Dat fiind mediul (Internet) in care se va desfasura campania descrisa in prezentul document,
mesajul acesteia va avea o larga acoperire din punct de vedere geografic / teritorial. Cu toate
acestea, accesul clientilor la produsele de creditare / finantare oferite de IMOCREDIT IFN SA si
implicit la prezenta campanie se va limita (pe durata campaniei) la persoanele juridice care au
sediul social intr-unul dintre judetele: Cluj, Salaj, Bistrita Nasaud, Satu Mare, Maramures, Sibiu,
Mures si Bihor.

Mecanismul campaniei.
Campania se va desfasura dupa cum urmeaza:
- clientii se prezinta la sediile punctelor de lucru ale Grupului Financiar IMOFINANCE din
judetele mai sus enumerate, se informeaza cu privire la conditiile de creditare/ finantare
practicate de catre IMOCREDIT IFN SA si aplica pentru tipul de credit / finantare dorit.
- IMOCREDIT IFN SA verifica gradul de eligibilitate al clientilor aplicanti si, daca acestia
raspund cerintelor de eligibilitate practicate de catre societate, oferteaza clientii printr-un
document oficial, care va cuprinde si o sectiune dedicata obtinerii acordului clientilor pentru
participarea la campania “Credit si reclama dintr-un foc!”
- daca, prin acceptarea ofertei de finantare / credit, primita de la IMOCREDIT IFN SA, clientii
isi exprima acordul de a beneficia (in regim gratuit si pentru o perioada de timp de 1 luna) de
reclama gratuita, asigurata prin postarea unui banner web pe

portalul de stiri online

www.buzznews.ro, atunci IMOCREDIT IFN SA va trece la productia banner-ului respectiv si la
afisarea acestuia pe site-ul mentionat. Costurile ocazionate de productia banner-ului / banner-lor
care vor promova clientii IMOCREDIT IFN SA inscrisi in campanile, vor fi suportate integral de
catre IMOCREDIT IFN SA.
Obs: - semnarea contractului de credit / finantare intre clientii participanti la prezenta campanie
si SC IMOCREDIT IFN SA este o conditie obligatorie pentru inscrierea clientilor in campanie si
pentru accesul acestora la beneficiile campaniei!
- asumarea raspunderii asupra textului inclus in banner-ul de promovare a clientului revine
in intregime acestuia.
Beneficiile campaniei.

Reclama gratuita, timp de 1 luna, intr-unul dintre cele mai accesate portaluri de stiri din
Transilvania (www.buzznews.ro).

Productie (in regim de gratuitate) a banner-ului web ce se va posta pe site-ul www.buzznews.ro.

Consultanta gratuita in conceperea si alegerea unor mesaje de publicitate si / sau marketing, cu
impact real asupra publicului internaut caruia i se va adresa banner-ul publicitar postat pe site-ul
www.buzznews.ro.
Mentiuni speciale.

Organizatorii nu vor acorda clientilor inscrisi in prezenta campanie contravaloarea in bani a
beneficiilor acestei campanii.

Beneficiile campaniei nu pot fi cedate de catre clientilor inscrisi in prezenta campanie unor alte
persoane juridice / fizice, fara acordul (in scris) al SC IMOFINANCE SA.

Organizatorii isi rezerva dreptul sa inlocuiasca beneficiile oferite in cadrul prezentei campanii cu
altele, de valori similare celor prezentate la rubrica “Beneficiile campaniei”.

Decizia organizatorilor, in orice privinta legata de aceasta campanie, este finala si legala pentru
toti participantii.

Reguli generale.

Prin participarea la campania “Credit si reclama dintr-un foc”, persoanele juridice vizate sunt de
acord sa respecte regulile si conditiile stabilite de regulamentul oficial al campaniei.

In cazul in care organizatorii constata ca un participant la campanie nu a indeplinit si/sau nu a
respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al acesteia, isi rezerva dreptul de a suspenda
oricand drepturile si beneficiile ce revin participantului, fara alte despagubiri sau plati.

Participantilor la campanie le poate fi solicitata participarea la actiuni publicitare ce insotesc sau
rezulta in urma acestui demers promotional, fara alte obligatii sau plati din partea organizatorilor.

Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei “Credit si reclama dintr-un foc” este disponibil
in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul poate fi solicitat la toate unitatile IMO din
teritoriu, sau poate fi consultat pe site-ul www.imogrup.ro.

