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W ramach programu Mistrzow-
skie Nagrody premiujemy za-
kupy produktów marki Kruszwi-

ca. Atrakcyjne nagrody, a także możliwość 
wzięcia udziału w specjalistycznych szko-
leniach cukierniczych w ramach Akademii 
Mistrza to jego najważniejsze elementy. 
Mistrzowskie Nagrody cieszy się dużym 
zainteresowaniem, wierzymy, że tym ra-
zem zyskają jeszcze większą popularność. 
W tej edycji przygotowaliśmy dla Państwa 
aż 61 nagród, podzielonych na trzy ka-
tegorie: 
 • Od miłości do słodkości (produkty bran-
żowe)

 • W domowym zaciszu
 • Chwila relaksu.

W listopadzie przygotowaliśmy dla Państwa 
niespodziankę. Wraz z nową edycją progra-
mu zaplanowaliśmy podwojenie punktów 
za pierwsze zakupy w listopadzie w ramach 
akcji Punkty na start. 
Dołączenie do programu  
nic Cię nie kosztuje!

Zobacz, jakie to proste – w dwóch krokach:
 • Etap pierwszy:

Uczestnik wypełnia formularz zgłosze-
niowy, który znajduje się na stronie  
www.mistrzowskienagrody.pl (zakład-
ka „Zgłoszenie do programu”). Następ-
nie przesyła go do Biura Obsługi Promo-
cji pocztą lub przekazuje specjaliście ds. 
sprzedaży ZT Kruszwica.

 • Etap drugi:
Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzy-
ma login i hasło do swojego profilu. Dane 
do logowania zostaną przekazane uczest-
nikowi wiadomością SMS na numer podany 
podczas rejestracji.

Szczegółowe informacje dotyczące pro-
gramu i akcji promocyjnej znajdą znaj-
dą Państwo w regulaminie dostępnym 
u specjalisty ds. sprzedaży, w Biurze Ob-
sługi Promocji (tel. 22 508 01 90) lub 
na stronie: 
www.mistrzowskienagrody.pl (dla 
obecnych członków Mistrzowskich Na-
gród). n

Działasz w branży cukierniczej lub 
piekarskiej? Jesteś lub planujesz 
zostać stałym klientem ZT Krusz-
wica S.A., największego w Polsce 
i jednego z największych w Euro-
pie przetwórców nasion oleistych? 

To miejsce jest dla Ciebie! ZT Krusz-
wica S.A. to firma, która stawia 

na budowanie długofalowych relacji 
z klientem i wyjątkowo ceni sobie działanie 

na rzecz wspólnego rozwoju. Dokładamy wszelkich 
starań, by nasi klienci czerpali ze współpracy jak 
najwięcej korzyści.

Kulisy produkcji
artykuł promocyjny

Flash News

Mistrz Branży październik-listopad 201574


