Poa

PROMOÇÃO
ITATI POABIKERS

S

.com.br

A ITATI Água Mineral Natural está apoiando o Grupo Ciclístico PoaBikers. Toda vez que você adquirir Água Mineral ITATI em 20 litros em um dos distribuidores credenciados para a promoção,
você estará incentivando o esporte e apoiando o grupo PoaBikers. Para que seu apoio torne-se
efetivo, solicite ao distribuidor credenciado o cupom sempre que comprar o produto. Preencha no
verso e encaminhe para os representantes do PoaBikers.
Distribuidores Credenciados:
W G Bebidas
Contato: Fátima
Av. Bahia, 646 São Geraldo
90240-551 Porto Alegre RS
Fone: (51) 3343 2644
Email: cfgdossantos@yahoo.com.br

C F G dos Santos
Contato: Greice
Av. Grécia, 644 Passo D´Areia
91350-070 Porto Alegre RS
Fone: (51) 3361-3951
Email: cfgdossantos@yahoo.com.br

Sistemática:
1) Compre o produto ITATI Água Mineral Natural em garrafões de 20 litros. Caso você ainda não
seja cliente ITATI ou não possua o suporte e os garrafões retornáveis, peça ao distribuidor
para adquirir o kit garrafão/suporte.
2) Se você já é cliente ITATI ou de outra marca, poderá usar a embalagem que já possui.
3) Ao fazer seu pedido de tele-entrega de ITATI, mencione:
“QUERO PARTICIPAR DA PROMOÇÃO ITATI - POABIKERS”.
4) Ao receber o produto em sua residência ou escritório, peça o CUPOM PROMOCIONAL para ser
preenchido. IMPORTANTE! Exija o cupom! Sem ele não é possível participar da promoção.
5) Preencha o cupom completamente faça a entrega dos cupons preenchidos a um dos represen
tantes do POABIKERS mencionados no cupom, ou a um terceiro por eles indicados. NÃO
remeta os cupons para a ITATI.
6) O grupo PoaBikers estará repassando pessoalmente os cupons para a ITATI, que fará o
seu cadastramento na newsletter e nas promoções da ITATI. Periodicamente serão enviados
informativos via e-mail, e você estará concorrendo aos sorteios e promoções realizados pela
empresa. Quanto mais cupons você preencher e enviar, maiores serão as suas chances de pre
miação nos futuros sorteios.

A participação na promoção não é limitida a ciclistas e/ou integrantes do PoaBikers. Qualquer um
pode participar. Basta aquirir produtos da ITATI e seguir as intruções acima.
Quanto mais amigos e pessoas de seu relacionamento pessoal e profissional participarem, maior
será o apoio que a ITATI estará dando ao PoaBikers. Isto significa mais esporte, mais lazer, mais
atividades de conscientização sobre pedalar com segurança e mais promoções em prol do lazer
e do ciclismo. Contamos com sua participação!

Outras informações:
SAC Itati: (51) 3477 3966
Na web:

www.itati.com.br
www.poabikers.com.br

atendimento@itati.com.br
poabikers@poabikers.com.br

João Leite (51) 9942 6442

Email: leite.jo@gmail.com

Pablo Weiss

Email: poabikers@poabikers.com.br

