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BILLA spúšťa spotrebiteľskú súťaž „Uži si leto na bajku“
BILLA reaguje na tohtoročný zvýšený dopyt po bicykloch a pre svojich zákazníkov pripravila
spotrebiteľskú súťaž „Uži si leto na bajku“. Súťažou chce osloviť najmä vyznávačov aktívneho životného
štýlu. Od 22. júla do 31. augusta spoločnosť spolu rozdá 240 športových bicyklov.
Do súťaže sa môže zapojiť každý zákazník, ktorý počas trvania súťaže urobí v BILLA nákup aspoň
za 20 eur a pokladničný doklad spolu s BILLA Bonus kartou zaregistruje na webstránke spoločnosti
www.billa.sk/bicykle. Ak zákazník kartu nemá, môže si ju založiť priamo pri registrácii pokladničného
dokladu. BILLA bude počas celého trvania súťaže „Uži si leto na bajku“ týždenne žrebovať 40 výhercov.
Tí získajú 10 pánskych bicyklov značky Alpina, 10 dámskych bicyklov značky Kellys a 20 detských
bicyklov Alpina alebo Kellys. „Neustále sa pre našich verných zákazníkov snažíme hľadať nové
atraktívne formáty. Veríme, že ich súťaž o športové bicykle poteší. Hlavne v tomto období, kedy veľa
Slovákov trávi čas v prírode, vrátane bicyklovania,“ hovorí Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka
BILLA.
BILLA marketingovú kampaň podporí prostredníctvom TV spotu, OOH formátov, vlastných online
médií, sociálnych sietí, instore i PR. Do komunikácie okrem toho zapojí aj svojich športových
ambasádorov, kanoistu Mateja Beňuša a zjazdových lyžiarov Adama a Andreasa Žampovcov, s ktorými
spoločnosť spolupracuje. Na komunikáciu cyklo-súboja športovcov budú využité sociálne médiá BILLA
aj sociálne siete spomenutých ambsasádorov.

O spoločnosti
Spoločnosť BILLA, s.r.o., ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993.
Je lídrom v segmente supermarketov. V súčasnosti ich prevádzkuje viac ako 150 a zamestnáva viac ako
4 500 pracovníkov. V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment
značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami cenovo výhodné
produkty Clever, výrobky pod značkou BILLA, organické produkty BILLA BIO a domáca Slovenská farma.
Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny
a mliečnych výrobkov.
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